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bağlı bulunmaktadır, Bu kıı.yıUar da Sayfiyeye gidenler için de tereddU· 
evvele" llAn edildiği veçhtle herke• do ma.hal yoktur, l'dcnsırp olacaktan 
sin m p bulun Juğu birliğe beyıı.n- birlikler, yine esas lkametgılhlarınm 

1 
namesınl vermesi suretiyle yapılmr;.• bulunduğu bırllklerdlr. Ay başına ka• 
ur. dn.r pek az za.man ka.ldığından yer 

Beyannamelerin verilmesi için ma. detiştlrmek veya herhangi !evknl~d<' 
lQm olduğu vcçlıile aon mUddct haz.· J diğer bir mazeret scbcbiyl<ı beyanna.. 
~ 26 "nda blbnlf bulunuyo, vo _.. """"= • od .. ,...... 1 

Vilayetin son tebliğ" 

Artaatin ve 

afli li Dağıtma birliklerine kayıt işi son defa 
ay. başına kadar uzatıldı 

......... v r m as.W ~ 
~azan~ SADRI ERTEil 

G &ÇE~LEIWE .. yo tronterau • 
aı.:ıda Şilt Ue A.r,PnUıı hariç ı 

Oılm:ı.k U7.c.re cllğer c.cnp '9'e or.ta A.. 
IDcrum dtıl"lctkrl mUttefikJorin &ı... 

fwd& yer tutmuşludı. 
A.r jıwı&J.r 1lo ıjW bunlara 

daha cndlfjelt gcırltıun~cr, 
ın~lcrlnl bı.ııın göı-o 

1.ı me.)i knbul ct&-ııııterdl.. 

ll:Mar&ll 

mihverle 
tam:lm 

şnı ,l'nslfil;: aa.ıı.Unde bir ıterlt ha.. 

llııoo uzayıwı bir uronlrumt otdıığu L 
Cin bllh:ı.!MIG blı ilapoo lun-a. tt.arnı 

r.wıdan ko.ıct.nğu iı;ıin 4ah& lhüyatlı 
hareket otm~l ııarıır1 b.ılmuştu. 

ArJa.ntııı:ı gcllDOC, bp'Sll mıı.bf:uL 
len ve bu :lay yetlştlren bu :drıı.at 

IUcmlckctl lktlııGdi enulşelerle hare. 
ket c~tı. Buğdn.y ve bap'lloU ibra.. 

catcısı olAıı ArJ3ntlıı plyasalıı.rm 

kedl.3lno kapanmasın istemiyordu. 
Bunun lcln Arjantin bnı!sıihk poll. 
tıka mı t ıl·lp etmeı;.c kllnır venmlıt • 
tJ. Oenup AJrtımsmda 1% mll~n ka... 

dar nllf'usıı olan ~c S mllyon metre 
ka., ııra.zl ı buluWW bu m:11Dle'koı1D 
tutttı~ yol Rlyo konremnsmdıı. pek 
ı.u gorUlm drğlldJ. Ara.cıan daha 
llltı ny [;l'ÇmDClcıı b:ızı hAdl.!16ler Ar. 
lantt.nle mUıvcr ıı.ra.<>ınd:. fhtUAflar 
tıQ.,g ... swrdlı;-tno dclAlet ctmelcteıllr. 

11<1 Arjantin ı.-apunınım mihver de. 
''Ualtılnrı tıunfıııdan batırılmııt ol -
hla.sı .M-..tantlııde b\ivUk bir tesir 
btJaulo g lrmlşttr. \'I) ili ta nıoscle 
bir iç ve dııı politika llfl ı.ollnl al1lll3-

lır. D ' polltl1'a roceeleıd olmuştur, 
ı\J-j3.0•u hliktuneU gemıııı.r Dıeseıesı. 
llJ taraf ıtl HA kDlrp kalınam3k za. 
\1.resldn~ mt."tnl~ etrnekt.edlr. Eğer 
'nUı.vcr tceavll:r.J rlnc k&rJI lAkayt 
ka.ıı~ bir yandan AmcrUcao teızlne 
hı3''l>ııct et:. olacaktır. 

lllr Aher4J.Jı.n hül."'CL.n6tl ve Ameri. 
itaya bllha yapılan tecavilw kar. 
&ı lAkayt kalanıa.z. Uka,yt kaldığı 
laıcdlrde Amcril.-an111 diğer devletle. 
~lııln ArJ:uıt ı•o l.n~ı a.bcakbn va • 
'tl.tet bir devleti pek sıkıntılı hallare 

lk:ıkabııır. 
.ı\rjantloln tıı.mfııızlıt"lnı loap etti • 
~ flmlller anısuıda Almanların ba 
~ekctte ötoocnberi bUytlk faali. 
l>etıer sarfetmı, olm:ılan dltredlle • 
Ur ll'aluıt bunlarm yaıımda oo mUhlm 
~fmzlık unsunı Arja.ntlnln eko -
~ bUnl dlr. 

.ı\rJantln g1t~de kapıuuuı yollar 
• laYtsttc kendisinin muhtaç olduğu 
llııı.ıntıı m:ıddelerl ~ olları ~ık ola.o 
'rlkathn ba.'jka bir yerden teda... 
~il( Cdcm-ı-~ U dn ticaret bUt1ln 
'rlarile poUtlk bir dsva halini 
il\~ 
llııc ıJtır. Ticaret için ticaret bahla 

1 
~u dr.ğlldir. Tlcn.ret politika. J. 

t 1't.ıır. Dlnncnaleyh Arjantlnln mamul 
~:ı. ihtıyaçlıın ltendlalnl Almıt.ıı)'3o. 

rg- neva.ou 1 Aal ~ 

1 - l\luhlelir lelıliitlerle hc:,annamcleriu bir on evvel doldurulup 
iaşe birliklcrmc veriJ.ıııesi bildirıldi~i halde e.I'nıı bcynnnnrnc vennl)·e. 
rck kiJtüklerc knydolrnayan kimseler bulunduğu görülmektedir, Ayuı 
souunn iki sün kalmıştır. Bti iki gün ıçinde herkes mukayyet bulunduğu 
ı ... :-r1 1 ..:ı l • ,ıu .v, " .... ' ~. 

2 - Dlrlık idnıe he)etlerinin ç .. lışma yerleri nahl)elc.rc ve bütün 
k:ı.rakoU:ıra blldiri1111i~lir. Birliklerinin nerede olduğunu bilmiycn va· 
tımdaşJ:ır ikrunctgllhlarırn' Jki karakollıı.nı mürncanUn yerlerini öğren
melidirler. 

3 - Karne te\'zintına ait talimatname ile bütün vniandnşlar:ın mes. 
Iek ,.e iş nevilerine söre k:ırllnrını nerelerden ve ne şekilde nlacnklnn 
snınhatle bildirildılji halde lı:ızı birlik ve müesseselerin ynnlış munme• 

li 'eler yaparak fuzuli secikmclCTe sebep olduklııtı görülmt".ktedir. Bu Şekil 
de ,·akl gecikmelerden m[;ıevellit mesuliyet all\kalı dnirc ve mües. 
scselere aittir. 

4 - Birlik idare Jıcyetlerilc hıı)kın ve bfitün fabrika ve mücssesa• 
im pek az kalnn lm nıiidde't zarfında kendilerine düşen vazifeleri ilı:ma! 

ederek kartlarını nlmnlnrı son defa olarak teblijt olunur. 

Çör çil 
Londraya 

döndü 
VB.§ington, 27 (A.A.) - Kongre L 

lerl gelenleri arasında hasıl otan ka. 
naate gl:lrc, Ruzvelt ve Çörçll bek • 
lenllen neUeeyl birleşik mllleUero 
verebilecek olan bir hıırp atra.tejisi 
hazırlamışıarc!ır. 

İki devlet udamı tarafında.n yapıl. 
ması vaadodilen mU§terek beyana.tın 
gedkmiyeceğ1 zannedilmektedir. Mu. 
va.ffaklyetslzllltlerin ehcmmlyetlni ıı.. 

zaltınak ve kehanetlerde bulunmak 
çarçllln adeti değildir. lytmser olan. 
!ar Mmr vwyeU hakkında ÇörçU 
t.nraatından slSylenen sözlerin kendile 
rinde niçin bir itimat bıraktığmı bu 
sureUe izah etmektedirler, Çörçllln 
Af.ımr buhran. ıı.aklwıdaki kanaau 

Tobruk dU.ııtükten eonra Londradan 
ve Kahlreden verilen haberlerle bir 
tezat te.ııkll etınektcdJr. 

Londra, 27 (A..A.) - Rl:lyt.er ajan. 
m Çörçilln yolda hiçbir arı;myn uğra.. 
modan lngUtereye dl:lndUğllnU bildir. 
mc!ttedlr. 

ilk Türk motörü 
Liman işletmesinin H,, ·çteki 

atölyelerinde yapıl 1 
Devlet Umanlan f§letınesinin Ha • 

liçte bulunan atölyelerinde memleke. 
Umlzde ilk de!a olarak bir moUSr 
yaptlnu§tır. Atö!yelerdekı mUhendla 
ve sanatkılrlarm uzun müddeltenbe... 
ri tm:ırlnde çalıştığı bu motör tama. 
men yerli malzeme lle ve atôlyelo _ 
rin tez.gQlılıu"mda işlenerek vU<:ude 
getırllml§ ve işletilerek !evkalMe 
iyi ooUce verdiği g!SrUlmll§tUr. Bu 
motör, gene atöıyclerde yapılmış olan 
tekneye konularak tecr!lboleri icra 
edllmi§ ve tamamen mUsbet netice 
alınmıştır. 

66 beygir Jwvvetlııde oıa.n bu mo.. 

tör mUııakıı!ft.t vokıllcUnee takdir o. 
lunmuş ve bunlo.rm bir sı.ır:i halinde 
yapilmnsı muvafık görUlmllştUr. Bu 
hu.susta hazırlıklar yapılmaktadır. 

Diğer taraftan gene devlet Uman. 
lan işletmesi aWlyelorindc makinesi 
hariçten c-etırilerek 200 beygirlik bir 
Cer romorkörU inşa olunmuştur. 

Bundıı.n sonra tezgcı.ııa konulmuo olan 
250 beygirlik bir romorkör daha in. 
şa halinde oulunmaktaclrr. Bu ro • 
morkör de nihayet Uç ayn kıı.dar 1k. 
mıı.l edllml~ olacaktır. Bu ııeklldc lL 
manın ihtiyacı olan romorkörler ta.. 
m.amen bura<!a yapılacaktır. 

e 

Taarruz 
başladı 

30 Alman tümeni 
hücum edıyor 

Londra, 2'7 (A.A.) - Doğu cep. 
hc&ndc, o.rtık ilkıbruıar ta.nmızu -
nun ro.,ladığı tnlu:tin edilmekte -
<tir. 

Almanlar, Kafkas dağlarına doğ 
ruru ilerliyebilınek için, 30 tU:neı~ 
den mürekkep olnn kuvvetıer:.ııin 
yanlarını temizk-meğe uğraşmak. 
tndırlc.r, 

Rus mukavemeU her kesimde 
ç_o şıauetrıaır. 

_., De\-amı 2 ncl sayfada 

Japon ilerleyişi 
devam ediyor 

-0--

lkl mtllılm şeblr 
daba lş9al edildi 
Tokyo, 27 (A.A.) - Domei ajan• 

sının Japon askeri rnaknmlarından 
ö~rcnerek bildirildiğine göre işga! 

edilen Çuc.en YC Lişui şehirleri 

Cunkiııg km.,,·etlerinin strııteji bnk• 
91F'"Dcvanıı 2 nci sayfada 

Berllll, 27 (A.A.) - Alman ordula. 
n başkumandanlığ'ı tebliği: 

Slvastopol kalesi çevresinde, Ro • 
men ve Alman kttalnn, kayalar içlı

ne oyulmu.ıı dllşman mevzlleriyıe, be. 
ton sığrnaklara ve sık ormanlıklar 

arumdaki mukavemet yuvalarma 
k&l'!JI yapılan mUnterit çeUn çarpı§ • 
malardan sonra buralarını işgal 

etml;,lerdlr, 
Almnn ha.va kuvveUeri Slvastopol 

sularında bir dllşman torplto muhri. 
biyle bir dcnlzaıtı gemlal batınnl§ • 
!ardır. 

Kerç yarımadasma karoı bir 90k 
deniz vasıtasiyle dUşmanın yapmak 

.... De\-ıtnıı 2 ncl ııaytada 

ilkbahar taarruzu 
başlamadı mı ? 

--<>--

Yakında 
Almanyanın 

bir zaler tebllil 
neşretmesi 

beklemlJor 
Stokholm, 2'1 (A..A.J - Harkot'un 

doğusunda cereyan edeıı muharebe 
hakkında Alman kaynaklarından veıt 
len ha berıer §im~ kadar mllphem 
bir mahiyet muhıı.faza. etml§lercllr. 

Devamı 2 ncJ s.'l) flld& 

Kar ... sını öldüren 
Leon Artingan 
Mahkemede g6z 
yaşları arasında 
neler s6yledi ? 

Dün bütün tnfsilütiyle bildirdll;I. 
miz Şisli cinııyetinin faili kuyumc\l 
Lcon Artlnynnın muhfıkcrnesine 

cüıımümcshut knnl'nunn tevriknıı 

bugün öğleden sonra birinci ~ 
ceza mahkemesinde başlan ııştır. 

Katil, etrafına 1."'0rkak n Oeıkin.• 

sen gözlerle bakıyordu. Fcviı:nlfı 

heyecanlıydı. 

Her ~ün biır cinayet 

Maznun mevkiine geçer geçme~ 
bir cocuk gibi hüngür büngür nIDa
dı. Sinirleri biraz yatıştı.klon sonra 1 
sorgusuna geçildi. Katil habasuıın: 
ismini hntırlıyamıyordu. Oturdııft 
evin ndresi soruldu. Bunu da güç..1 

lükle hatırladı. "' 
Krn(lio:ine hicli~"Vi anlatması b;Y. 

dirildi. Znmnn %tımon h~yccanlnnn• 
rnk ve gözlerl tiolarnlı: şunları :ın. 
ln1h: G AZETELERDE her gün bir 

başmakale na'ill \Ursa mat 
laka bir de clruıy.et hııberi bulu
DU.) Or, lstsııbulcla adam öldürül. 
mi yen gün yok gibi bir §e). 

Bu cinayet cpldeınisinin sebep
leri yalnız ferdi olamaz. Dünya 
harbinin ,.e Türkiyedekl sarsmtala
nnm sinirleri bozduğuna hükmet
mek de doğı'U, fnat eksik bir 1-
zahtll'. 

Cinayetlerin ~oğu kadın yüzün. 
den yapılıyor. Bu, ~r şeyden e\'. 
vel bir cinsi ahlBJ< buhranına, bir 
nlle bnhranına <lelnlet, eder. Krs. 
kançlık artmış, hatta nzmış görti
ııliyor. Bunu marazi blr nıh hali
dir diye hem.en getmiyeHm, Haklı 
,·c tabii ktskan!:lıklar da vardır . 
Kadm veya erkek tarafından, 
kendi İ7.7.ettnef inin ve Hile şerefi. 
nJn tt'Cavüze nğradığmı gören er
kek veya !cadın haklı bir isyan 
ı!uyar. OndıLD ser.efs!zlere has ge. 
ni~ bir hazım beklemek çirkin bir 
ı;eydir, Namusuna bUrilnen adam 
elbette fcl•ernn eder. tçlndcld İ!I· 
yıınm cin:ıyct şeklinde teeellbinl 
mazur görerek \'e gösterecek de
ğilfz. Fal•at bu hareketlerin kanun 
yoliyle cezalandırılması, tamamiy. 
le c;,osyal mahiyette bir davayı kö. 
künden hıı.lletm~. İşte hemen her 
gün bir cinayet olm:ısı da kanun 
müeyyidesinin kiifi gelmedlğin1 a
.Cıki:a aösteıiyot • 

Yazan: BiR MUHARRiR 

Bizce aile mües~l derin bir 
~rsmtı geçirmektedir, llo~anma
lann çoğulm&siyle kadın yüzü:ı

llen cinayetlerin artması, hep ay
nı sebebe bağlı hidi,.elerdir. 

Bo sarsıntının sebebi yalnız fk
bsadi değildir, G~im zotıuğu har
dağı ta.5rr:uı damladır. Dünya har
binin muhtelif sebeplerle sinirleri 
bomıuş olması da, allenin geçirdi
ği buhranı sadece dışanya , ·urdu. 
rnıı iınillerden sayılmalıdır. Haki. 
katte, bu dünya harbinden çok c\'
\"el, lnkiliibm mıınıısmı anlıyaını
yanlarm g~irdiği nıh ,.e ahlaki 
buhran ailenin temellerini snr ma.. 
ğa ba.şlamışt:. 

Bu sarsıntı anMk milli ahlilk 
ile önlenehilir. 

Karımla sevişerek evlendik. Se"' 
nelcrdenbcri evliyiz. Onu her şey. 
den çokscviyordum. 58 yaşında ol• 

Of!\'Dmı 2 ncl 88\"fllda 

Llbpa'da . 

Mihver 
kuvvetleri 

Marsa 
Matruh 
Müstahkem 

mudaf aa hatlariyle 
temasa girdi 

Fakat mllli shlik, m111i bir id~l
<~n, miUi bir kinden, mım bir hrun 
leden. milli bir tasfiyedm, milli bir 
!-.istemden, mllJi bir teşJ..-flftttan, 
ınill! bir idare tarzından cloğar. 
Millete , . .ı?rilen lst~<nmet, içtimai, 
idari ,.e ı;;iya..c;i planda her hareitet. 
realite ha11nde ml1li olmalıdır. O 
r:amsn bu milli havat ve hamle 
ılene~nde, \'aktiyle ferdlyetleri- Roma, 27 (A.A.) - İtalyan ordu
ıc lıaşba.,a halrlıldan iç;n cıh:da- lan umum! karargılhm.ın 7f50 ııuma• 
tan nıhl:u rellldeŞfrler. ımm ah- ralı tebliği: 
lôk snğlrunlaşır, Mısırda moUSrlll ltalyan • Almazı 

Hemen her gltn ,::ıu:etelel'llc 1 kuvveUeri .Mersa Matruh mU.S~ 
okm1uj;'lımuz cina~·etıer bir te;:ı. kem mevzii mUdafaa hatlariyie te
düf eseri değil, içtimai bir buhra. masa girml§lcrdir, 
nm açık tezahürleridir. __. .Devamı 2 IDCI •,-facia 
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Bir, ıki nokta ar z adı 
B.'l tartıfı 1 inci ıınytnda 

Dün, yeniden Almanlar Sivas -

e 
hrin 

n şaml Va~igtondaki ı ~N SON DA iK 
muzakereler Küçük ilanlar Kuponu Ecza~ane nöbetçıtigı topo1 kalesine karşı şiddetli hti

cumıar salmışlardır. 
UaSI Olma 1 ? Sivastopol kn. esi düşmedikçe 

~ Y.nfkas am doğru taarruz yapıln-(j ECE ;ınrıııı ıw.stulandı.nıı., mıyacııktır 
dol.torıbn reçete ıı.ldmız. l'u- :( $ ~ 

o 1 bunu nobc:tçı l"CUln ~nptırncuı. 1 
sınız. ltnrnk lJ:m, il .çld •n iln.ıp tığ. Vr 1, 27 lA.~.) - 20 haziran 
rcnl)or ı ı ız ı. 0 e iç n n bt tçı · f 1'1a bdqlnmıcı ohn Alman ta. 
ccuıı ı in bal.ın .ı .ınJ ıw.z.a d ı r.ıruzu gc · mektedir. Berlln, Rus 
.ılllnu ır n 1 1 ı ı 1 ntlolu u. muknveme nın kuıldığmı bildir • 

ı.tı: Adımlarınızı d.ı t.Jr ralc ee~ rnektedir. Ktıp)<an"k ve lzyum ~c-
..:ane i. buiur u ıuı:. 1 ,1 • 1 CCT.ıuı ·yı l ıı l'leri Alrnanhrın e ine dilşmüş-
ıuıpı ı oı;ıc, ı rJ 1 b .ıı.,en PC 1 tiır. 
u cı \"C)u kal nı b 1 ..ı mu. ) rJ ı ::5ıv ıato~l kal.esinin m~dafon1la-tcp nld rl ı . .ı in Jlril ulıt y ı ııL 11 de yenıdt"ll 1ıırk:ıç gedik nçı 
bıgc•ec nı:njtlılir,,)a mıtrr _ 

Londr:ı, 2'7 ( \ .) - Dogu eep-
hesirun Harkof ltesiminde Alman 
t.uırruzu gitf: de ddetlenmekte -
tlir. Gen~rrıl Von Book 30 Uimen 
i e hareket etmektedir. Bu kuvvet ı..ılfanın uyanm ı, )o;ıırıı da.:.-ı.nıLın 

şiddetine " ')a o zatın uykmıunıın lrrln elde ttiklri toprak pnl'Ç'l
hafJfllğlne "l'yıı dcrlnlt'-oine tabidir. 'urı kıvmcti verdikleri a · ır .. vı
:-< lhnyet kalla u) nır, k 1, nkterı ıı. at kan .smdn n1~'llmaktadıı. Tinıo. 

çenko ord•ılan ~mle her kes ın
de Ö:l\'2l1D"'aktadır. 

çar, reçeteniz olup olm:ı.:lı 'ı.nı •ornr. 
Uyku sersemi reçete) 1 n kadar ilr' 
ııtıı:ı \'l'~ il lhtlm:ımıa. yaptığını Allah 
bllll. Eğer retctenlz yo'c da p:ımu. 
ğr.nızdan ı:ınkır pkır akan lamı dindir 
mek için tentürdiyot lstJyorsanız ve. 
)ahot aaatlerdenberi tap nW oyan 
sa.ncıyı dlndlrmok Jçln Aspirin 1 ti • 
)Orsnnız. maruz luılaeağ'ınız ltap çok 
bUytlk olaroktır! ... 

?."ISbc~l demek her nn vıı.zlle bB. 
ınd.& boloıunıık demektir. Gece lmrn. 

kollarcb nobetçl kalan zabıta me. 
murlıırı, gümrük ınemurllln, dnlrcler. 
de vazlfedaı' geoo bckçnerlnl gözö • 
nUne goUrcllm ! 

NöbetçUlk diye buna denir. Yolcım. 
kq>eııklerl indirip "mllştcri geUnıa 

kalkarım,, ClllşUmıesUe mh~t do3e re 
glrrtl(lye n6bet.çll1k denmez? 

Sıhhat 1 inde clakllcanın blle ne ka.. 
de.r bUyt1k kıymeti oldni:"W1u unut. 
mrynlım? 

Yekta JJagıp Ö?.'EN 

Vali in beyanatı 
B.lıttnrn.t ı inci sa~ ı da 

melerini vermeyenler, ldltüklcre ka • 
yıtlarmı ya.ptırmaynnl:ır ve e ·m 
kartıarmı atmıyanlar bu pazar t t -
tini feda ederek bebem hal llp 
birliklerde muam ! 1 rinl ikmal et. 
llrmelldlrler. A ~ ı takdlrdo mnruz 
kalacakları 

rm blrl • 
me ; .ı r. 
rl vazifelerin iyi Il'Jt r vermesi 
ancak vatnnd&§larm o.ı mesele~ 

yardım etıneıert ve kendilerine t:e • 
rettUp eden işleri :znmanmda yapma.• 
l&rlyle mUmkUndUr. Gösterilecek ~ 
mat ve lAkaydi neticesinde yen! tev • 
zla ta kadar her türıu malırumiyetc 
katlanılmak zaruretinde kalınacağı
nın herkes tara.fmda.n bUinmeslne 
gaut nlzln cıcıa.ıet etmesini bllhruJsa 
rica ederim. 

Garısını 61dflren 
Leoa 

Ba§tBratx l inci 

manın rağme.ı ona ikorşı hiç t>ir 
zanı:ın 'C\ mi kaybetmedim. J{a. 
rım cok ıııııc dl, lns:ının kansı gu• 

zel olunca onu herkesten lkıskanır. 
Ben de kı kıımlordum. 

• \ 1 1 hldıiııma, 'karımın b:ına lh:ı.· 

net eLU.ğinc eminim. Bir gnzlnoyn 
Ritti~lmiz znm:ın, onun güzel hlr de
liknnlıyn JrnlchHın~ göıiinL"c sinir 
ve asnbiyetten :kma1ı olurdıun. Ve 
lorımın be kere hn.5kııl:ırfyle is~
r~~~ini sördflm. Büyük oğhııııln 

olnn sanıimt ınünasc:bcllerini ılc 

kıskanıyordum. Oğlnmln işııretleşll· 
ifini knc defa gördüm. NHınyct düc 
sahnh kcncUslne or.ıumuzu uznkl:ış. 
lırmıunnı söyledim. Kulak cmıc· 

dl. Sinirlendim. Ynlnız bir defa hı· 
ç:ığı snlladıarmı hatırlı-yoranı, Son. 
rn kendimi kali>eUlın. 

Cepheden alman bir telgraf, 
Almnnln.rrn S.ı.vııstopol mUdafıın -
~ n-hn bir "edik açtıklnnm bil
dırmektedir. 

Vjc;j, 27 (A.A) - Moskovn rad
yosu, H-ırkof kt"'İmincle Rusla..-m 
Perilenıekte olduk 1nrmı bildirmiş
tir . 

f<U~ C'ETELER11\o1N FAAI,IYETt 

Londrn, 27 (A.A.) - Harbin 
l:;nel:uıgıcmtlanberl, doihı eephesl
n!n Smoler~cı.k ket:lminde Rus çe
telen 17.000 A1man öidUrmUşler. 
clir. Bu çeteler nynı Müddet lı;'.n
de 31 uçak. 55 tnnk, 524 kamyon, 
75 mühil'l".mat deposu ve 16o.skerl 
tren tahrin etmişlerdir. 

SO\Tl'ET TEBL1Gt 

Londrn, 27 (A.A.) _.. Moskova
da ~ece ycrmı ne~N'dilcn teblığ, 
Siva.'itopolda şi<'ldetli taarnızlarnı 
geri atıldıfundan b:ıh...<ıetrnektec1ir. 
Hnrkof kc&f.minde ilerliyen düıs
mmıl:ı çarpL«malar devnm etmek
tedir. Mesk\ın malıaller durmadıuı 
elden ele rreçm tir. Bir keslrrıde 

,..,.,ıuılAr 2.CIOO ölü vernrlş1 erdir. 
-.-. ''lSt.opolda Almanlar dış mU. 

ıl lınthn gediği genhılet.mclı-
le me&<>ııldürler. 

Taarruz 
lamadı mı? 

Baotaratı 1 inci ~yf&d:ı 
Bu muharebe baklanda bir ~er 
tcbllğinln yakınd::ı. bir propa.gand'l 
g'lbıUnde nC.'.jrcd!lmesı ihtimal hnri. 
cinde dctildir. Fakat taıırnıırun ger
çekten başlayıp ba§la.madığt mesele
si bu sabah Berllnde mUnak0§3. mev. 
zuu olmakta devam ediyordu. Şim
diye kadar ytırUtülen mUta.lealar §ah 

Si dllştlncelerdcn lbaretUr. Bazı mU. 
talı.asmslarm ltanaatioo g!lre Von 
Bock son hUcumlo.rmt dnr b!r kesim
de , teksif etmiştir. Ve Hnrkof'un 
batısmdıı ehemmiyetli bir lcavcıak 

noktası ele gccirilmes\nln neticesi 
hakkmdn mUsbet veya menti blr şey 
söylenemez, :MUta.hassıslı\r cenuptan 
ye.ptıan flerleyi,1n Alman cenahını 

tehlikeye maruz blr bale getlrdlğlnl 
ve bundan dolayı Von Bock'un taaı
nızunu ya Harkof _ Kuplansk deınlr
yotu boyunca yahut Volp.nsk istika· 
metinden yapmıı olacağını mUta.lea 
ediyorlar. Alman b:ı.şkumandıınırg-ı

run harckll.tı henUz bltmlş tcllkld 
etmemekte bulunmaSt ve §imdi Ber • 
llnde ytlrlltUlen mUnakala.rm ve bir 
birine zıd mUtnlealarm yüksek msJıoı 
fillerin teşvİkiyle yapıtmış olması 
muhtemeldir. 

Dngens Ayhet'er ga.aeteımıe göre, 
Bertin rnıı.lıfL.lerl "bUyUk taarnıznn" 
henllz bn,,lamamlf olduğunu teyit 
etmekte devam ediyor. 
Soclal Demoltratcn gar.etestnin mu

habiri ise, tcmaa ettlği diğer BCT'lln 
malıflllerlnln kana.attno atıen btlyt\k 
taarruzun b3.şlayıp ba§lamadtğı me. 
sc.lesinln ıı.rtık kapanmış tel!kld e
dflme91 lftznn geldiğini bildirmekte-
<lir. 

ş 

1300 İngiliz 
taaya. esi 

hücum etti 
\'n..5ington, 27 (A.A.) - Ko.on

ya ve F..:SSen şeMlerlnden sonra, 
İııt;ıliz ha.va kuvvetleri kütle ha
linde Bremen ı;e-hrlne taa.mız et
miıılerdir. Başka uçaklar da aynı 
zıunandn, Holandadn düşman ha.va 
a!anlarma hücum etmişlerdir. 

Taarrıı~a lli!tirak eden uçaklarm 
s:ı)'mt 1.300 ti bu mnktadır. 

Bremende denizalt.J inşa tezgah
lan, uç~ fabrıko.ları ve en büyilk 
petrol tu:.fiychanelerinden 11iri 
bulunmrı.kt?dır • 

İngil~z hava kuvvetlerinin kayıp 
l .. rı 52 uçaktan ibarettir • 

Londra 27 <A.A) - Diln nkşrun 
Boston tipinde bombn uçakları 
Havr limanma taarr.ız etnı şler _ 
dir. Aynı zn.manda, 200 Spf tfre de 
Cherbourz ve Boulogne nrnsında 
<'evelfın ynpmL~ nr ve bir düşman 
u~ağı dtişünııtiş•erdir. Bir uçağı -
mız kayıptır. 

I.ondrn 27 (A.A.4 - DUn öğle 
Cien sonrıı Brcmen şehri üzerlerln
de uçan keı:if nçnk piJo+Inrımız 
el'an yaııgmla.rm de~ t e1.tl.: 
olduğundan ba.h.cıe~lerdlr. 

Binden fazla uçağın Jştil'ak et
tiği bu ha.va nkmnuıı hedefi Bre
m('n şehriydi. Akın 1 'r saat bir 
çeyrek sil.rmilştUr. Ş. hrin u~erin
de bulutlar o1ma"ına ra ~men elüe 
c<lllen neticclr mt'mnuııi et ver -
cf-Oir. Buhıtlnrın ılze inde pa.rln 
lama.kta 'Ol<>r. ny, bomba v~ av u
çn.klanmız p ırl ık birer herfof hn
lıne !!etiri· ord•ı DUşman av ve 
t~nb:ı u<::ıl: arımız anısında bir
ÇJk ç~·rpıcm~l r o mu l\•r. Bı.ltüu 
u I·Jnn'II·~ l :r.:J.:!l.rmın hepsin 
calımijla'rdtr . 

saotarnfı 1 lDcıl aaytada 
dan zlynde Arnertkaya ~tınmı.lt. 
tadır. 

Diğer tar.a.rtan Ar,JB.ntln cenap 
yarım kllre inde bulunduğu için bu. 
gil.n bütün Uuğday stoklarrnı aatmlf 
bulunmııkUı. ,. n Itııt mevtılml bil. 
lrtim stlrmc:ttedlr. Blllat'ruılcyh e6kl 
m:ıhsulJ 83.tm:ık endl:t 1 varit değll. 
dlr. Yeni sane malısulU içinse henUz 
r.run n vnrdır. O zrunnwı. kadar yn 
harp bit r lnnn pl~asalnn açılır, yn. 
but da harp dc\'am eder, müttefikler 
mahsulüne 6Snslı bir mfu teri oJorlıır. 

Bu şnrtlar lçLııdc Arjnntlnln mu. 
lta.ddemtı Amerikan mllletlerl ara • 
smdıı Amerikan tce:ınlldUne biraz da. 
h yald t ltllnde tccıeill edebL 
Ur. Amerlknn mllletlerl arM111dakl 
anla mnnrn dı"lındn. kalarak Arjantin 
hlilcfimetl zaın.'\n :uımsn bunl:ır tara. 
Cındnn d:ı tnz~11dcrt', maddi, m;ınevl 
ttUyiklerc de uğrıyablllr. 

Bu prtrar Arjanttnln dış poıtttka. 
ııında blr dnTr[~meyo istik m •t ~·ere. 
eck m:ılılyettedlr. Vapurlar hll.."fıyoısl 

bunun bir ı:iirllnUr ı; ·IK'b oi"'b11lr. 
oı,-er tnrMtnn batırıt;ın gemiler 

dobl'ısll ort.nyn çıkan h d c Arjan. 
tınde bir iç polltllm m<'Sf'lcsl de lhdaa 
etml o bcm:em ttedlr. Arj~tl:ı uzun 
r.: :-n:rndır Uzerlnd~ A1;1nnbnn çalış. 
tığı bir mulıltt r .Bu muhitte bir ııa.y. 
il ı lemlJ;kr '~ A.rj ."'tının tarafsız 

kalma ı p!llltllc <ıını '" ıı::ı1Uik& lle 
blrleBtlrrıri;I' mu\•a 
~im ıı,ı tı ıd,• 1 

le b •zı pol •ıı '"11 n C l ı c>+l al' • 
&ında bir tezat p yj' ol n ı,t·ır. B;ı 

tezat \rjantLıCr h lkl ı!• I"• cserl 
orta)ıı atını tır. Il.ı es r, C ı nhi.lrro. 
isinin lııtUnsıdır. !btull \ ıı J;.ırg :ı • 
lıtru pek lstld:ıtlı olan Arj:ıntln <le 
bir t!ırnfU\ menfnatln lılr tarafta 
tıı.brlkln e a lı suretto yer aldığı Mr 
mc l'lcde ııWd).netle hareket c>dlll'<le . 
ğlnl pek tnhmin etmlyorul.. 

SADRI ERTEM 

• • ngn 
tayyareci yeğeni öldü 

---<>-
Rusya ebemmlttl 

rol oynuyor 
Vqington, 27 (A.A.) - Ruz.

veltin hususi katibi Early Vaşi.ng. 
tonda Ruzvelt ve Çörçil ile Sovyet 
Büyük E1çlsi anısında mUhim top
lanWa.r yapıJdığnu, Vn~mgton mll..
znkereleıinde Rusyanın ehemmi
yeW rol oynadığını açığa vur
muştur. 

Amerikan, lngiJiz ve Rns aske
ri ve bahri şefleri arasında da mu
zakereler olmaktadır. 

Pariste kargaşahk 
çıkaran suçlular 
\'İjl, 27 (A.A.) - Geçen 31 :mı 

yısta, Pruizte bir mağaznc1a, kon. 
serve dnğıt!Jlll ernasmda vukua 
gelen çarp~ahrda ki polisin ö'
düğü, üçünün n!;'lr yarnl,.,nC:ıJı ve 
suçlulann yakalandıklan bi1diıil
utişti. 

Bu iş için top!3Jlan devlet ınab. 
kemesi, suçlulardan beşini ö'üme, 
bir.ini gıya.l.>en ölüme, altısını mü
tbbcd kUreğe, ikisini 20 seneye, 
Lirini 10 seneye, UçUnü 5 ı:eN·yc 
nuıhkOm etmi§t.ir. 

M h~eme 3 ki.si hıılrJrnda da be-
ruet ,·erm'atlr. 

-----o---

Ameri~an 
tayyare eri 

~a ~a 
malzeme t. 

·a 

ı.onurn, 27 (ı .A.) --- I.;r tnnvvı 
Ajansınnı iliplomntik mu •\hiri. İ.J. 
ı;anyamn harb~ mtir . c tıncsj ih
tiınc.1. rue\'Clıt oldı. - ı duir ya. 
pılan telkinlerin hel' 

r..mıdr:ı 2i (. .A. > - Bremen 
tıe..'nine ' pılan n t an ll" f ngJt_ 
teren n bir. b '.'11 t V.} re iyle 
f\kmlar a'1ıın"' d vnm cdemiye
Ct'ğine tfa 'r ::ı an ıa ler "l reva
._ llT te kil eunekte<ı".T 

llerlln, 27 (A.A.) - Alman rcsmt hnza har ci!:•lc, b ı.m 
ajansının bildirdiğine gör , H<ırr l 

1 
ı·m vnzi)eti hakJ,ındu 

Görlng'ln yegcnl A:rı. uı,;nkları file.• berlerle tekzip {'(Jiln; 

Bu nkın il Atlantfk muharebe
nd i d be bi den vt "tllmu 

ı ma • , . C rı ~u Bren c e ya -
mz de!liz: ltıl r de,ı; 1 dcnizıltılar
lı:ı b't·J• tte faa 1\ ete <' en Fotıclor 
tim lx:~bs trıyyuelcrl iı :ı edil
mektt'dir. H.ıva. J{o:onyn üzerine 
) uJ n akın -n· ındn olı•u-u lrn
dar mil :.it o'ınamıuıTT'n rağm"''l 
birço-k fabr . t rm, tllhrıp edildiği 
~mırlmakta.dır, 

tilasında pllot 21 y~mda Valte:- Gö. yııznı:ıktı:o·:hr. H rb:r ri~)hinde 
ring, batı hava cephesinde İngiliz bulunan yalnız (:U 1 İ\ r.trı er 
hava. kuvveti rlyle yapılan bir çar - dtğil Muh.,fazn.kür c· r ctn her 
PJ.Jlllll ıi.lrlU yeni macer"...Ô"D •ıUl; l· 'ır:.

mMı taraftnn<lır. Ft-kat bi.ho.s
S3. 1 ntıyn.mn ıktısadi vaziyeti bu 

tur.ıfı ı inci sayfada "'f'Jnleketin harbe i.,t'rekin~ m:ıni 

tıerı haı cketlcrlnc devam eden kn· obn ln~bc:ı sebeplerden birini teş 
ra kU\'\'Ctlcr1m z1 d st kl yen mihver 
bava kuvvc11eri dlin en parlak b:ı -
nlarından birini elde etmiştir. Bo'l1-
bave av uc;a',larmdan mtlrekkep dUs. 
man tcşktll rl) le ynpııan mUkerrcr 

R 
çnrpı§malarJa 48 dı.lı ,1 1 U"a{,1 dU-uzv e; §UrUldUğU IT bi uç:ıks:ıv.ır topçumu-
zun ateşlyfad al vler lçln':le b:ı.şkn 

dedi k i : :~~- dll~an uçağı dal ı d lgılrUlmu.,_ 

Londru, 21 (A, ~) - Libya cep., 

Bizi zafere ulaştıracak hesinden alman b r habere g!lre, Ski 
mihver kolu çtıi §l.mendlfer hattını 

yol ÜZ8rındeyiz ! takip ederek Mıı.raa Matruha doğru 1. 
lerlemektedlr. Ingtıız ve Amerikan 

Vaoıngton, 2'7 (A.A.) - Huzveıt 
uçakları bu kollan durmad:ı.n bom _ 

harp fabrikalarının mayıs ayı ıçindc ba.rdıman etmektedirler Tobrult ka. 
ki lstilısal rakamlarını bildlrmlşUr: 

lesi dün de yeniden Vclinı;ton ve Lt. 
Mayıs ayında, 4.000 savlı§ uçağı, 

ltiOO tank, 2 000 top ve ım.ooo ma _ bcrtator uçaklarının taarruzuna uğ. 
klnell tüfek imal edilmiştir. nımıatır. 

Va lngton, 21 (A.A.) - Mare~nl 
Bir ayda fabrikalardan çıkan, top, R 1 k u ini ... M t h ome , uvve er .wars:ı n ru un 

ağır maklneutllfek ve hafit maklnoll 
48 kilometre batısmdn 3 lrnla ayırmış 

tüfeklerin tm!Cmuu 100,000 1 aşm:ık. 
tadır. tır. 

Bunlardan blrlııclsl, Kapuzzo, SoL 
Reis Ruzveıt şunlan Uftve etmiş - lnm, Haltayada,n, lklncis\ Sldl Bar. 

tir: 
rnntden; en mtıhlmmi olan UçUncilstl 

.. Btz1 zafere ulaştıracak yol Uze. d A"""" 'ftt1kamett A 1 1 d""" e ~y ... nue çer ere ""ru 
rlndeyl~ Hiçbir vakit dı:rmıya~ğız. ilerlemektedir, 
daha cabuk ve dnba fazl:ı yapmak 250 kilom trellk nJt• e ....,.. parçam mare. 
için durmadım çalışac'l~ız.,, 
---------------ı ııal Romelln kuvvetlerini Nil nebrJn. 

Japon llerleyı,ı 
..,... Baetarafı 1 ınc1 s:ıytııd:ı 

mından eheıwni)elli birer horekfıı 
meıi>e'ZiydUer. Çek.yang ve Klnngsi 
cynletlerlnde bulunan bu iki ~-h•r 
son taarruz esnnsınıda Japonların 

den ayırmnkladır • 

J..onılra, 27 (A.A.) - B. B. C: 
ı;ima.li Afrllta.da İngiliz ve. mliıveı: 
kul 't kuvvetleri nrasmda büyük 
ınuhareb~nin bgcılndti;T.ta dair he
ııilz habe'r gclnıemi§tir. 

ki. tcm~ktt"dir. 

• us 

tO p 
Vn~inton, 27 (A.A.) - M0-11.co

vn rad;} osunun mechul bir deniaıl
tı t.:ı.rafın hm torpillcndığini bil
riırdiğl R!lB gemis.i Jnron suiarm· 
da ve Jnpoo'nrm en f"zla dlckat. 
lrri-:: tlzerine çekti!>l!rin.i bir saha 
dııhıfüıd: batırılmıştır. 

Bir I<. adu.n 
Arkaua tnı jJeUe 

yara 'r.dı 
Aksa.rayd..ı oturan L~tf1 admdn 

biri.sinin 16 yR§ındakl kızı Zchrıı dUn 
akşam, Uzeri Şehzadeba§mda dola. • 
§D'ken, Tophane~ oturan ta.mnmı.3 

kadınlarda!\ gene 16 ya.ımda Neri _ 
ma.n ne henüz sebebi &nla.vıta.mrya.n 
bir meseleden dolayı ka'l'gayn tutll§
mU§tur. 

Kavga net1cesindf Neriman Zeh • 
rayı hem dövmU,,, hem de çantasın_ 
dan çıkardığı bir Jiletle kolund!Ul 
yaralaınl§tır. 

Yaralı kız, Cerrahpqa h&&tar.e.'line 
kaldınlmI§. Neriman ,.akatana.rak 
tahkikata b&fl&nm.lftlr. 

Ka;lfl, hurada tıekrar ağlam~n baş
ladı ve hıçkırarak şunları söyledi: 

-------------- eline geçmiştir. Ameıikıın •Çin 

Y:ı.Inız Jki tn:rafm öncü ve artçı 
milfrezelcri anısında tenıa&Iar ol
muştur. Mihver ha.va kuvvetleri
nin faaliyeti, lmro. harekiitma nis. 
betle hafiflemişt.n-. Bunn muka
bil İno"'iliz hava kuvvetleri, saooh
Uin ak§slll3 kadar mihver 'kuvvet
leriyle, mürudrole yo1la.nna ve ~ 
51t kollann.a. s.:ıldmyorJa.r. Urun 
menzilli ve dört motörHl Libert~ 
tor ve Velll.ngton bomba to.yyı:ı.r~
leri Tobruk Ye Bingnz'yl bombar
donan etnili lcr \'e yangınlar çı
lrnrmı~ln.r<l ır. 

"-Ben lluı.stayım hltkim bey: Na
sıl olurda cruıımdnn çdlt scvdlEilm 
kanını öldilrüıiim._ Deni mua\ c. 
neye scvkcclin, Yalvanrmı size ... ,. 

Mahkeme, bundan sonra l..eon A,.. 
tinyanm müşahede alhn:ı alınmııs.
na lih;mn olup olmndıitının tcsbiti 
için tabi!Ji adliye sevkine ve du. 
nışmımın önfimüzd<'ki snlı günunc 
bıraıkılmru;ınn 'knrnr verdi. 

ispanya harbe 
girecek mi? 

kumandanlıklannın Japon ar:ızisi• 
ne karşı hava hilcumlannda bulun
mak teşebbfislerl artık tamamen im'· 
kiınsız bir ihale · gelmiŞ'lir. Cunking 
hükQmetl Ameriknlılann yardı!ni)'"' 

le bu h:ıva üslerini Japonyaya kar-
Londrn, 27 (A,A.) - Britn.novn şı !hücıımlarınrln hulunmıık iiretc 

ajansının hava muharriri, lngiltcreye. lınzırlnmışh, 
ve ortn,,nrk .... tayyare ve malzeme ı;uldncn cynlclindeki Japon ileri 
nnldıne mahsus tayyarelerin gittikçe lcyişi de Çunkins kuvvetleri arasın· 
bUyUk miktarlarda kullanılacağını da bir ş:ışkmlık dolhırmu5hır. 
tahmin etmektedir. Tokyo, 27 ( A.A.) - Cepheden se 

Şehrimize ~len 
Alman tenisçtler 

(ISu kupona ekJenenık goudertıı:ceJı 

it arama n: le Vtırme Ullnlan En Soo 
Dakikada paro8tt n1ı3rec1llecekttr. .v-
ıeııme tekHD gönderen olrn),ıMılar n 
er.bluz kalmak Uz.ere ~rlh drc.ıJ rı 

ol blldlnnelcrt tAzım,) 

Evlenme teklilleri: 
• Ya~ 26, boy l,G2, b3.lık etimi 

mUteıuıslp vücutlu, ortadan u.tun 
boylu, lise mezunu, fran ız~n bil ı 

nsll bir ı:ue kw, ytıksek Ulh8ll g 
rnllş, devlet memuru veya ub::ı.y blı 

bayla evlenmek ıstcmckt dir. CM"'ll 
duba) remzine mUrııcaat _ 41 

• Y~ 28, boy 1.70, k lo 70 c m ,. 

seyrek saçlı, ayd:ı. 60 lira kaz'l.D ı 

memur bir oay; 23.28 ya. la mJ ı 
kıınaatktır blr b:ıyanl:ı e\•l •n nck is 
\emektedir. :H.B. 11) reın.z n ınUrıı 

caat _ 41 9 

• Yaş 37, kilo 69, ortıı boylu, ayu 
25 liı:p. getiren bir evi ve ı yll m"k 
tcpte okuyan blr çoeuğu bJlJn '1 du 

bir bayan, 40.CiO y:ı~ların 1a n 
dık bir bayla evl~nm~ : ı n l tel r 
(Deniz) remzine murar at _ 420 

,., f'trıyanlaT 
* 16 yıışındn, orta ola 1 

s;n lındn okul on bir gt 
lhlc mütenasip bir i5 ... ıunb; t 

l\ii ı.k ltızı ynznr ve lıcrh:ııı ı 1 r 
'azı isın 1 tercih <'der. 1 r Bayrı ı 
, • .,, iıın ınüra~aal, 

16 ~ "şında, or o mcklehin (ı 

i nd sınıfındo okuy:ın bir gene 
he 'rnn°l hir ınücsscscde l 71 ı'S!f" 

ı ı ntlc\ eyıı b:ış.k:ı !Jir i • 1 
:•l('ınc'dcclir. Kefıl ~o terdıil •. 
ITııJ.h) remzine miır c at. 

Al" ımz: 
1\ n!:"ıcıa l'f'ml1lt"rt Ta:rıı 

ın" r,ırulıuınıı1m ııınl ıru ıı .cckıı 

mı•tıf nl!ln ld:ıl'f'hanrınl7A1eD (pu7.1&t 
ı;ır 1) ıriç) bPT~ ~h:ıhtan öflPH 

ı.ecı:ıı u~ !13&t 11 deo M>nnı l!lldınDB 

ın 

D r~ U.C.) (S.T. Yalnız) (HUiya) 
(H 4 0) (li K.f iŞ. O K 
(Lu i) (S vgi) (Sarışın 35) (B.Y ı 

(Ş.l' ') IB.B.G.) (H. Önsnl) (E O 
(M.T.H.) (Ş.F.) <!\.N.) (11,B. 
(t .C,I\,) (Hüsnü 13) ('\ d k c't ı 
eıı (I' L.) (Tekc:ı ı (R ! 1) (C rı 

!TH.RZ.) ıE. Urnlı (A M 1 (' 
(T.A 1 Er S) {ST y lnız)IFŞ) 

(\'. O.) (Nur. ıı) (A.T ı.) (Canıf 

<M. Nuı 3, 9) (8. Deniz) (" ı 

(42 S. R) CXe~ren) l'I ~ '!il 
(Nuran)(23 D.) (İyi ltalp.i) ıM ta ) 
(Ay _ Mehtnbı) 

Bngturnfı 1 lncl ıı) fnd;ı 

lsled i ,hraç hareketi, daha dU m 
kıyıya ula.7m'l.1 n. kıyı top,;u"u'l.w 
mUdııhalcsıııe .ı n ı~al'll ıtır. 

Doğu ccphA .n.n cen ıp l>:eslmln lıı 
b :: Slovak t.fiklU, obtls toplan at • 
aııe hazırlığı yapıı:ı.n bir d!l man ı 
harekeUnL pUıı:tUrtm~tUr. 
Doğu eepheslnln merı:~z k lml 

gerisinde kış s ferlndcnbc ordu bG· 
yUk kısmiyle rnuvnsaln"!ı k "n ve 
bu arndo. hnva yollyle takvıyc kı. 
!arı rlmış bulunan clilşman blrllkl -
rlne knrıı yapılan ıuı.rekeUer ba ar -
tar ııe neticclenml§Ur, Geçilmez 
tnklılt ve ormanlık bir çevrede h 

ta.ı rc'l '..lrcn ld:leW çarpışmalar • 
rn ınd dj 'll'lnın b1r gedik açm 
ll' bllırll b 1 çıkını§ ve imhn l' 1 
rek eslr nl n"'llı.,,tır. Bol~viltl r 
radn (000 öLl zayiat "-'C 9000 
vermişlerdir, lG ı::ırhlı ar ba, 220 t 
783 obUs ntıcı ve mitralyöz il birçok 
mot~r1U nrabo. ve b:ı.şko. h rp m L • 

meeı ele geç1rllmf3 veya t.ııhr p o • 
luntm.ı§tur. Bu çevrenin dU m n b -
kiyelerlnden tem1zlenmc3l lşl dev n 
etmoktedlr. 

Uı.d~"& gölU cenubunda snvnş v11 
plke uça.klan, mWılm Sovyet demi • 
yolu dQg(lm noktalarına taarruzlar 
yapllll!Jlardır . 
Kntteırut Ol"dulan Mersa Matruh 

batı ve cenup batısmdald bölgeye u· 
lqıın?flardir. 

700.000 Yabadl 
ilam edllml' 

Londra. 2' (AJl.) - Şimdiye: 
~ P-Otonyada, 700.000 Pok-n
~ idam cdilmtıtir , , 

Akdenizde 

Hastabakıe1 hemşirelere 
rozet verildi 

Amerlkndan gelen ağır bomba tay. len ihnbcrJere güre cenubıı doğru • 
yarelerlnin bUyük blr kısııu daha şlın lerliycn Japon kolları Honan • 
diden sllAh ''e malzeme t:qımağa Şunsi hududunu hız.la !eçmişlcr ve 
baş?amı,.lardır. Orta.şarkta. nakllyatı Honan eyaletinde lkdin Pcianşang'q 
daho. zlyo.do Soelnglcr kullanılmakta_ varmışlardır. Seld%inci Çunklg 
dır. ihtiyat tümeninin ona kısunlannı 

Silveyş kona1mda gemilere mu
vaffakıyetsiz blr hUcum&ı bulunan 
bir mihver tnYJ :ıre~i düşürlilm~
tür. 

'l"Qrk ~ tenı. 'ID8R.'ba • 
kala.n yapmak ~re bu eıaba.bkl Av
rupa treniyle Almanyadlin tebftmlM 
gelen Alman tenı.çilerl lbtt aJqı&m 
.Ankaraya hareket etml§lerdlr. AA. 
karada mUtcaddlt mtlaa.baka yapa -
cıık olan sporcuların, şehri~ de 
lstnnbul tenisçllerlyle ~ ........,. 11 (.\..A.) - B B. C: 
muhtemeldir. iİllgilia .AmtmıDığmm tıebllğin göre 

liıeı:Doire ve hastabıı.kıcılık mckte • 
bJnl bitiren talebe için buo"11n mek. 
tcbln bahçesinde bir mero.alm yap -
.. ._ - ~ rozet tcvzı e
dfimf.,.~r. 

Da.vellller geç nkte kadar güzel 
bir vnk1t gcc;mnlş1erdlr. 

Her tUrtU denlznltı tehlikesini ber. lıezimclc uğratmış olan lıu Jnı><>r 

taraf etmek ıçln esaslı yedek pnrça. kolları şimdi bu C) olcllcki bfllfin 
larm mUhlm ho.va fllota.rlle t~mma. Çunkig ku\•11cllcı ini bir kısknc içine 
sı imklnları gittikçe artmaktadır • almıstır. 

ncrlln, 21 (A.A.) - Şimnll .A:frlka
da. !ııgillzlcr, Alman • İtalyan taar. 
ruzlyJe doğuya. doğru daha fazla g<'
rt stl.rtnmll§lerdir. 

Alman _ İtalyan kıtnalrı, Mersa 
Matruh cenup batı ve b:ıtı bölgesine 
n18.8l'll:f:Jlardll"ı ,... 

A'kdcnkde lnglJiz den4z:ıllılan ilç 
r!Jih.ver geı:nlı*ııi torıjllemişlerdi.r. 

ZA Yl İnebolu Nüfus memurlu· Bunlwdan mUh!mma.t dolu bir va
ğundan nldı~ım Nüfus KMldmıı ııur ile orta büyüklükte yüklU i,.. 
Zilli ettim l'enisini çıkarac~ndnn kinci lıdr vapur batlnlıruştır. (t_ 

eskisinin hökmü yoktur. çUncU vapurda :infiUUdar olmuş· 
Adreo; Anadolu Hlsan Ni.şanca ed. ~t.r. Bana da batmış nazariyle b:ı-
.No: 21 de Fatma Yim~ '.Jıı!ılalJtlh; -
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Garip bir dayak muhakemesi 
Bütün şah ·ııer yüzü gözü yara içinde 

olan kadının dayak attığını, sapa 
sağl m olan dınn1 a dayak 

yediğini sö le i r (1) 
Hem c;ıı çlıı , 1. ·n dnY:>cı olan 'im• - Öyle mi hanım? 

Mııd gaskarh btr n.nne 

ValUAa .'l3aş&ış.u 
~ ~---~----........ .--...... ----..... -----------------------..... -----

işinize bir vasıta değil 
meslek .o arak sarı ınız 

Tutulan§ bir meslek olarak tutulur ve üzerinde du 
rulursa, meyvesini geç veren bir ağaç dahi olsa, sağlam 
olur. 

işe bir vasıta olarak değil, bir meslek olarak sarılı
nız. Vasıta mahiyetini aşnnyan işler, çabuk meyve ve. 
ren bir ağaç dahi olsa, meyvesini verir vermez kurama. 
ya mahkumdur. 

Hesabını, kita~ını ve işini bilen hiç bir müessese 
sahibi gelip geçici memur veya İ§çi kullanmayı tercih 
etmez. O, kendisine işini meslek edinecek kabiliyetler 
arar 

3 

<lınlanl.ı n du:ıa ı , J, tefef.(iııin E;v .. • - Jliii ... Allnh göstermesin. llt• 
!erinin nltı çepçevre morarmış, a l· nim mantom yok mu sanki. Te lıt.• 
ııının snğ tnrnh dn alnbil<liğinc nun mantosunu mı kalmışım. Be:t 
Şişmisti. 80 ynşlannda kadar göstc.• cloğnısunu süleyonım jşte. Allnll 

Hap ve Coğrafya 
lan n iklimi mu edildir. 
nkan seller bQJ'Clıt nehirier 
ıder. Bu nehirlerin mlan lılaOC.:rı:H 
kar topro'klnrmı ook 

tı1or H' lurup durup ağlııyordu. icln ... 
II:mnı olan diğeri ise, )oendlsin· Dı~er' iki kadın da aynı yold<ı 

{ eıı daha kıs:ı boylu, yere bn.kao şclınde t ed~rck Allah için ( !) " 
l urck l nkan cinsinden bir kndındı. 1 doğru ı;oylcdiler. Yazlyet öyle bir 
Apaçık meydandaydı, ki Hnsibe n• hal nlmıştı, ki dnynk yediği s;ıdc.~e 
ı.luıdaki kadın, Firdcvsi kıyıısıl-:t bir lı:ı'.kışta belli olan kndın suçlu. 
clö, m ı hem alnını şişirmiş, Jıem diğeri mağdur mevkii ne geçmişler
de go lc rıni morotm l ı . J"aknt ne di. 
l'apmı ~. y:ıpmı~. kr ıı 'l'>i de Fnlmıı· Muhôkemcnin güvendi~i yeeCıne 
dan dı\ r ı olmn a muYnrfnk .- , bitı:ırnf şahit olarak bir bekçi knJ• 
tııustu. mıştı . Bckci cnAırıldı. 
Anı ı \ Cri l n dokto r rnporııncl'ı. - Ben, dedi, knvgı:ının başını ,;iir-

~as kar ve 

r11 iyeti 
ı~nlm, nın 1nr la rı uzun uzun o~ • mcdim. Yalnız kn\'gD vnr diye ' • 
1 r • k ıd . o;i nın en nz bir ny L • ğırdılar, koşıum. Hnslbc yerde yn· 
ela, i cdilıııc-ıınc ıhlh aç göstcrd ici tıyor,Firıfcvs elinde bir sopn ıle 
halde, il ·ııcrlc h i b ir şey lnılt n· ı.. cııdislne nın.ıyordu. 
ll'ı:ıdı~ı :ıı ı lı ) orılu. - Hopp:ıln, sen rle ~imrli ortnv;ı 

' Bunl r ıki ı c' • n;pıı l'\'lll' l. i r:ıc ı 
idiler. il rı i alt 1 ... tt ı , difı <.'rl ii t 
katta. Uu ı.. 1 · ı cvkr 1 her 7. m:ın 
ola~ im ~cçimsı •lik ı..a ,·s:ıları bu 
iki kod n la n lı dtl ini bulmuş ve 
V"ıh l "füı ·•, nirlı 1 , ~ah d ı aı: .. • 
1 ıı o çı ı J, ii. ıiı l rle hırbirleri.11 
l ınc e h ' ını şlnrclır. Nih:ıyet 
Pirıl ' o hale rl rı tır, ki nrtı".• 

bir ~opa çı.kardın? Yani hıınl:ırılıın 

baskın çıkıyorsun. 

- Yok beyim, doi;rusunu sö:) 

omel ha eklltı M adagaska
ra geni bir ehemmiyet verdi 

l ıı C\ le o•ur m ?tını koca<;ın:ı 
ıını tn•c; ve lı r b ı ev hulmu -
1 rıı ... n · ::ık ı 11.ı henin b!i ,'ı ' • 
lun <1 1 rın'l d<.>°'ımnıııu~ ve: 

- Dır s ınn son hir iş edcyiM 
dl', öı ıı 'in olıhıkçn unutma! rliycr.·k 
d sn ı ;ı t~y ı rın ı nr:ıb:ıl a ~üJ,Jc
t>ı ' Ü7.cre h:ızırl nan Firdcvsin t.• 
2 rıııc •·l rnk kt'nd isi ni yere yat 
tı ı s. rl'ne ~ccirdi i hir taşla nln • 
Ilı lOrm ı \l' 'llnıl.l :ı rl:ı da E(Özl r • 
'"ne -Yura r l., çlnrını nvuçl:ımış • 
lır, 

Vokal ı cör<'nl r J\:ıdri~·e, Hanife, 
Set\ t, Nuri'l c nJmd:ıkl kadınlardı, 
llunıard:ın ilk ilo i llaslbenin cnn• 
;ı " komşul:ırıılır. Dlğcr lliisin• 
1 ", Hnc;ihe ne ynpmış. yapmış kendi 
ll'hine şehndele ilmn edebilmiş ve 
hu suretle kendisi de Firdevsten 
lavaeı yerine geçmi şli. 

- Asıl, diyordu, daynk yiy"n 
~e~ım. Beni yakıılı:ıdı, altına aldı. 
lınc de hir sopıı ı;- ircli, ,·urdu, 

"ıırdn, az d:ılıa öl ı ekti. 

liAkım h ·ı~ ret1e ">Ordu: 
- P \i rımn, hi1: lı i r yerinde bir 

hrn '' k. Hu nrı J <ln~nk yemek? 

1 
- li lnıcm. Belkı de şişmanım d.l 
Unıru• lırı pı;J, tesir etmedi ( !) 

la '1irdevs ise yine sr ssiz sessiz nğ
)or ve: 

11 
- Hnlime bakın. karnnnızı vr~ d:· diye davasını nıii lafna cdiyr---

Şahft Servet ik Bcdriy.:! ise: 
k - A ' rJJnhi de, Hasibe hiç 

1 Utı.nındı, Firdeys na~ıl yerden bir r: knpıı, ise knf:ısınn fırlnl1ı. ne.· 
~ et '·ersin boşa gitU. di:re nnlall· 
Ordu. 
}f•k. 

ı d u ım bu iki kndının yatan sö~· 
il 

1klerini anlnrru~tı. Gülfımsi~·erck 
ınıc,ordu: 
- Sonrn1 

ıı - Sonracığıma efendim. Firdevs 
:1,1h~nin fizcrine atıldı. Te bfilr 

1111:ırı~ it' kendisini kıwradı, yern ı 
1rıh, tıpkı, sözüm meclisten dı· 

~ıı~' eş lfo Jıiner silıi ü tüne otuı• 

- \'urdu mu? 
- :F:h Yurdu hlrknç 

tııı-;- 1-Insıbe hiç lıi r 
yınnnık. 
şey yapmaJı -\' ...., amnaıh Ynllahi. 

ara/1eki lıu kndının ~ ti7.ündeki h•ı 
_ar nno;ıl oldu? 

tı 
1 

lfaçnn o hızla rliişmüşlii yere. 
r \: t'arpıı kayaya, Nah lıüle siynh 

ayayn. 

i-ı. Güzel. Demek Hasibe hiç <'li• 
1,11 lllınnndı. Firdevs üsıü:ı~ 

b ll.<!~1• ~<'n<~lsine e~ej:fe biner gibi 
hıc: dovdu. Sonnı da Hıı~ihNle 

re l'~ra Yok, fakat Firdevs ynr.ı 
-..... A n içinde." Öyle mi? .• 
.\ llah için (ile., 

l'tık F'i . 
a~ k rdevs kendisini tutamadı, 
..... n al~ışh: 
•ını u 1 kı kndının do, dedi, söz

~in kllbuı etmiyorum. Hasibe 
Core llınnto-sımu ı•c.rdi. ıiiüerlnc 

anl!ı'ını. 

lüyorum. 
- P<"ki sonnı? 
- Ayrrfüm, lklslnl. Firde"~'.ı 

başı duvııra vurdu. 
- il l l <l i nl b k:ılım hlr yrıhn 

dohn. Hep i y ~e diyor, sen clm•or:ı 
rliyorsun. Şu ı ~in doltnısunu sö· · 
diyonım. 

- Doı:tnıım Firdevs bizi tnm 
bir lınflndır, uylmsuz 
Bir gün kocasiyle kavg:ı 
giin J,irncıl:ırınm ikızını 

cüncii gün ..• 

hırakıyor. 

etti, ildnr·j 
dövdü. (} 

- lfnnn, demek hıncın var da rı• 

nun i in lıiiylc sö~·liiyorsun. 
- Hı• ır beyim. 
- Bu sözlerinden başka ne m~· 

na çıkar. 
- ..... 
Nc'icede mtililceme şahitleri mıı• 

vaceh•ye knrnr vercrr.k -.e hepsini 
içerl çağırarak ktırşı!lına dizdi. Fn· 
kat şahflll.'rin hepo;I de büyük bir 
innd ve ısrnrl:ı hirhirl,.rini hiç • ... 
tutmny:ın -s5tlcrlnhı doıtnrlulhmdn 
( 1) ısrar etliler. 

Neticede mahkeme, l<arnrm1 bil· 
dirm ~c üzere muhftlıemeyi başka 

bir güne hırn°k'lı. 
Al)f,/YR MUHABiRi 

F ·· -.. -la tren seferlerinde 
tahdidat 

\ ·~· 2'7 (A.A.)> - l temmuzdan 
itibaren, kömllrstızlOkten dolayı ye • 
nlden tren seferlerinden ekatltmeler 
olacaktır. 

Norveçten Almanyaya i~i 
gruP'J gidiyor 

vı,J, 2'7 (A.A.) - Oalodan blldlrlL 
dlğine göre, bir Norveç ı,,çt grupu 
Almanyıı.yn hareket otmlştır. 

Kanadada İ§Çİ kıtlığı var! 
\1ııl, 2'7 (A.A.) - Ottavadan blL 

diriliyor: 
Gemi inşa tczgfthlarmcıa görillen 

ioçl kıtlığı yüzünden, askerllğlnı yap. 
makta oıan ı..taba~lara alt ıay izin 
verllmeai kamrla!'}tınlmtştrr. 

1939 harbi bnşlaraten Madagaskn. 
rın büyük bir ehemmiyet alacağı 
kimsenin hatırına gelmemişti, 1939 
eylülü için Mndııgnskar Afrikanın 

ş:ırkında ktıln bfi11ik hir adadan i· 
b:ırelli. 1940 h:ıziranmda ı-·nıns:ı ),. 
kıldıktan sonra dahi bu adn yeni 
bir ehemmiyet almadı. Japonynnın 
harbe girlşl de ilk günlerde ndnnın 
kıymetini yüksellen bfr htidisc teş

~il ermiyordu, Fakat Japon filosu 
Hint deniz.inde görüııdükten Sin
g:ıpur düşlükten, Cnva ve Sumatr:ı 

adaları Japonların eline geçliktcn 
sonra :ıda umulmadık bir ehemmi· 
yet kazandı. Japonlar bir gfin hare. 
kellerini Şnp denizi ve Basnı körfe" 
z.i istikametinde m.atmaıta niyet e. 
decek olurlarsa ilk yapncnklan iş 

snğlam bir üs olnrnk ku11anmak ü· 
zere Madagaskar odasının işgali o. 
lnbilirdi. Bu ihtimali İngHizler de 
dfişündn ve lm sefer de geç kalma• 
mnk için Madagasknn Japonlardan 
evvel işgal etti. Adanın mü!f!ııhkem 
üssü olan Dfyago Suvnrcz kısa bir 
muka-.emetten sonnı. teslim o'ıc" u, 
Japonların muhtemel bir hareketi 

görünmedi .Ada eski ehemmiyetini 
yavaş yavaş koybediyur ve Mndagns. 
'kar ismi unutulmaya başlıyordu. 

Fakat bugiin birdenbire yeni bir 
hôdi~ l\fndagasK&r ismini hntırln
mnmıza sebep oldu. 

:Maclııgnskara bu yroıt önemi ve. 
ren hadise Honuncl ordulannın 

harekAhdır, Günün büyük munrnmn• 
sını cözehilccck halde değiliz he. 
nüz. Mısır hududuna dayanan mnre
şnl Rommel kuvvetleri Mısıra ve 
Süveyşe 'knrşı bir tnarnn: hareketine 
başlayacak mı? Yoksa hfrhıkım ln. 
gili:ı: kuvvetlerini Mısır 1opraklnrın• 
ela mıhlayıp nlalcte uıtrntmaktan 

ibaret bir tabya muvaffnkıyeti)·le 

iktifa edecek mi? Bu suallere makul 
"e mantıki cevaplar Yerebllmek fcia 
henüz elimizde kt\fi bilgiler Yoktur. 
Fakat eğer Roınmel Mısıra tnarnız 
etmcyj niyet etmişse bn harekeli 
yalnız sa11> hududundan yapılan 

Mukaddes Uçurum 
8· Vazan: ISKENDER F. SERTELLi 

NFAJLA lLE KARŞI KARŞIYA.. 1Jldır aoMJml blrakıp gece yatısına 

O akpm Noell Şahikalara cfılmlf. bir ar1'aclatnna gldemlyonan, Bun • 
dan BOPr& da hiç gidemtYeıcetfm. u. 

Se.dat bey ka.nslle beraber • öte • - Ne of knıkançlık imdiden mi 
beri olnıak ~e • lııkeleye l.nımotl bafladı f 

NıırlA, Şahika Ua babtıOOe otunı • - Oylo gtlıtlııftyor ki, Dcrtm b<'Dl 
yordu. yalnız olarak btr yere bırakmıyacak. 
Şahlka çok bcyooanlıydı •• çok öz • Gel'Çl ba 90Vgld.en doğana da, kıs. 

gündü.. Her no söylemek latese, dili kanclık hn talık haline ge ta... 
dolanıyor, b!ılft. ııarho0mUJ glbl, b& • hammül edliml'Z. 
eınt!.3 bir uğultu blMOCll.yordu. - Ekrcmln makul bir ~ oldu. 

Nedll tuna :6811ryonım. Jlerfullde · ra. 
- Dün Bkpm tstanbulda kaimi!}. hatSJZ edecek kadar kıskıı.n91ık gös • 

ı;ın: docli • nerelere glttln.. aaler ıur. termlyooektir. 
dün'! ıı.ıılat bakalım.. - Aman, böyle sö~1eme karde • 

Şahika kekelec'D: ılm.. erkeklerin 5ft.itı eolu belli olIJJ3T,. 
- ıno. Sin~ gltmJethn. Ora. .lmaaı ya.vq yaW§ aroçlannın içlno 

da blr ~ru. raatladlm. Onlar alırlar- kıakıvm.k sn.r&rlar.. ondan 
da kahtmı. eoma ft'de hapeedlp, kendileri dı,sr. 

--- Ala. ~ ... ~'Y-1 Boa..:- -dııtı .. dlll,'ll.dar, 

bir tnarnız neticesinde .başarılnmı. 
yncnğını sıınmnkta hılklı gibi oldu· 
~muz sebepler vardır. 

Tarih biz.e gösterir ld Mısır hiç 
bir zaman garpten istila edilmemiş. 
tir. Mısıra her hOcum ya Suriye • 
den Süveyş berzahını nşnrnk olmu5 
yahut cenuptan gelmiştir. lranilerin 
,.e lbranilerin Mısır istilaları Suri. 
yeden ve çölden geçcrıelktir. Y :ıvuz 
Sultan Selim Mısıra giderken aynı 
istila yolunu takip etmiştir. Napol· 
yon Mısıra şimalden ve denizden 
cıkmıştır. 

Stnıteji tarihini çok iyi tetkik et. 
miş olduğuna şüphe olrnnynn mare
şal Rommel de Mısıra karşı bir ha 
reket yapac.ı'• olursa gıırpten hl; 
laıırruzln iktifa edemlyecckllr. Esn· 
sen daha evvel rn:ıreşnl Grnçynnl 
orduları l\lısıra tanrnrıa bıışl!lrken 

bu taarruzu Habcşistandnn ve lt:ıl. 
ynn Somnlisinden Mısıra tevcih c• 
dilen ikinci bir taarruz hareketiyle 
hesleme); ıanırl görmfişlerdir. 

nugün aynı plilnın tntllikine fm 
klın yo'lctur. Zlrn Hahcşislnn v~ 
t•alynn Somalisi artık ltn]yıın işgn· 
Jinde değildir. Onun fcin Mısıra Ce
nuptan bir taamız rncvzuubnhs o• 
lnmaz. O halde mareşal Rommel or. 

- Evet, Bıı ~lcr evlenmeden ön. 
oo belli olmaz Bl'D3~ herhnlde F..laem 
o ~it erkekl~den bh1 olmnsa gerek. 

ş:ıhlkB konlll1Urkwı pot kırm:ı.mıık 
ipin bUtlln zeld\ va gayretini sarte. 
diyordu. 

Ncc111 bir nnıhk.: 
- Sende bir tuhaflılc var, Şaht • 

kacığım! dedi • raha.tsıs mısın •• ne • 
den heyecanlısın böyle T 

Şnlılkn: 

- Annem bfrnz babamla atıştı da. 
MalO.myn, ben onlann ka'ı;nsına hiç 
taJınmmnı edemem. • 

Demekten l:ıı:ı.§ka söz bulamadı. 

Necııı. luyrotlc sordu: 
- Ilirnz booo kol kola Nlz.amdan 

l.skeleye <loğru gidenler onlM' dcğU 
nıl.)dl ~ 

- E' et •. §ey •• 5311101, sen babanım, 

ne kadnr oaz.lk bir adam oldı~nıı 

bntmhı! annem acrt davrandıkça, ba. 
bam yumuşar. Akşam u .. ıu lskelf'ye 
bıişltti kel 10.,rinden ~rll.. üte bm1 
Blacaklılr da. 
ŞNılkanm ~ .karı )'İJ'llC4a. 

dulıın nereden yardım bcldiycbt
lir? 

JHjntırn derhnl Mndııgııskar adası 

,;eliyor. Eğer Joı>0n filosu Hint de
nizinde geniş hnrekt\t ynpnbllece'k 
kadar kudrete mollkse Japonların 
lıir Mndngasknr işgali yapnbllmele'" 
ri mareşal Rommelin Mısır t.rınmızu_ 
nu çok kolayla!!'.ıralıilir. Madııgaı;
knr, Japon işgaline geçer ve burada 
Jnponlnr deniz ve hava fulleri ku. 
rarJarsa Madagaskar iissünden ha• 
vnlannn tayyareler Mısın, lngiliz 
müdafnıı hattının gerilerini sık sık 
ve muntazariı bir şdkilde bombar • 
dıman edebilirler ve Rommele kal"' 
şı rnüdnfruı eden ordul:lnn geri. 
sinde böle rniitemndi bombardımrın• 
Jar müdafaa onlusu üezlrnde mnddi 
ve manevi büyük hüyük tesirler vü. 
cudıı getirebilir. 

Madagnslcann Mısır mlldafa ın • 
d::ıki hu ehemmiyetini l<'bnrüz et _ 
tirdikten c:onnı bu adaya dair 
fnydnlı mnltımnt vermek yerinde
olur: 

Madagaskar, Fmnsa, Delcika "Ye 
Hollandnnın mecmuu büyüklüğü • 
de bir odadır. Deniz tarafı sahil_ 
den biraz geride ve sahile muva71 
bir sıra dal:jlnrln çcvrflmfştlr. DaA· 

Acaba NC<'l!i, bu meseleyi dnynnıa 
no )'3.poeaktı ~ 

Ş:ıhlka bunl3n dUljUnt!llkçe çıldı • 
racaldı. 

Bahçede kon~orlardı: 

- Film güzel mlydlf 
- mı; hoşuma gitmedi. Bir çinll 

filozofun hayatı .. ıc sılacı bir 3eydL 
- Sevl~meler falan yok muydu? 
- \'ardı ama. bu bir.im tein yep. 

yeni bir bııynttı. 1ç mncı dedlru ya. 

- Yepyeni hayııt, ISylo mi T bıı.lbu. 
k1 ben o ~eşit mu~kıı.lard n daha 
~ zevk almrn. 

- Uzun saçlı, çcldk gö7.lli, ufak 

tefek bir 4 ti{ bizim gibi lnsıuı rıı. 

ne zevk verir? Benim hlp ho,uma git. 
medl doğru u. 

- Sen zaten bütün dunyayr knran. 
lık gorl\rıtün. Böyle ) nl Ş('ylt'.1'\ll'tı 

boşlnııınamakb b:ı. knlannr.n dA boş. 
lıunnama.sı loap etınt'Z yıı.! 

- Dot"nı. &•n ~ııln lcadar geni' 
düşlbtemtyonım. 7-evklertm, ı;->Srtı, • 
lertm, hRM ım,t:~lerlm son gUııle?. 
de pek lasıxia~ 

hale getirir. 
Madııgasko.rda bol hol 

tahyoka. kahve. 
tı:k, tarçın. karanfil. kobda 
lnr yetiıfr. Topr$n alu da 
kadar zenglııd.ir. Banda graftt. k~ 
metli tnş1ar ve alUıı ~lr:ınhr. Soıa 
)'Jllar lçerislDde l'lt11dll8n<>k11T tol1'" 
ra.klarında cıo1k zeaain '-omür v• 
petrol damarlan buluıı.dnltı da 
teshil edihniftir. ı~a'knt hcnrrı bul\. 
Jann işletl~ine başlanmamıştır, 

Adanın tabii tcşCaülündelri g:ırır 
bet urr1 h9.)'11tınds d:ı kendini 
gösterir, Ta.biat burada düııynnua 
her tarnfındaldnden başka rtfirl 
çalıfır. Madııgukarda yet~Cıı no.. 
baUann dörtte üç.fi yalou .bu ııda
ya mahsustur; hayvanat tılimlcrl 
bu ada haY"'anları için yeni is,!mlcı: 
ve yeni kabileler bohmıyn m~ 
olmu.şlardır. 

Adanın şark sa:hilinde !bir tek 
limnn vanlır: Tamatav. Bu lim 
cıkıhnca. kücük bir trenle adanın 
merkezi olan Tananariv şehrine gi
dilebilir. Bu trene binen bir yol::u 
blıi>frine hiç beru;emiyen manzara
Jnrın arka arkaya geçtiğini sörür, 
Kumsal kıyılardan aynlır, Hind~ 

tan cevizi ormanlarından seçer, gi"r

neş sızdırmayan sıcak memleket 
aıtnclan altında scyabatrna dcvaın 
eder, deve kuşlannın dol~.ığı 

bambu onnonlannı bir baştan bir 
başa aşar, ve nihayet nğaclı vadi • 
lerden aşarak bir yayln1a varn". iş
te bu yaylada Taoanariv şehri kıl"' 

nılmuştor. 

TnnanariT şehri birçok köylerin 
mecrnuudur. Buraya Fnnsıı.lar 

..Bin kaylü şehir" adını vcrm~ler
dir. Avnıpahlann evleri kırmızı 

t~ladandlJ'). Ma]g~ ad.JU la nrul:ın 
Madagaskar yerlileri kuUlbelerde 
otururlar. Tannnarivde Av:nıpnlıla • 
rın oturduğu !usun tamamen bir. 
Avrupa şehrini andırır. Bu A'V'l'UPft 
şehrinin sokdklarnMia yiiz.leree ırb 
mensup insan yığınlan iirmdt 
mümkündür. Co.nlı, zeılr.t ~ bJmaz; 

bir ırk olan Malgqlar, Nale:ıyah. 

Jar, Hindliler, Afr:ibh zenciler, A• 
raplar ve Avnıpahlar. Burada Çflflt 
çeşit deri rengi ~- Atlk 
renginden koyu ~ "Y•Wlii'Y* 
kadar 1S ÇıellJlt ,..._ ~ 
bir Avrupalı Alim tıee• 
Saçlar da böy)edlıo. Dft.11, dair 
vırcık saçlara rutgellnfır. IURn ıı*
Jı:ırının bu dcAi,AtHlf .tadııı &}'Ti 

ayn sanatlara. ~ Joıcıl aç11J', 
Bazı ır~lar çfftçO!ğl. baz1!an h&t ' 
çılılfı, bazılıın avcılığı. budıln ~ 

van yetJ;tlnnelti. batılan menR19 

olmayı sever. 
Madagaskar harpte& QOA: meıı... 

sir olan bir meml • ~ 
Fra n.sız heslmcthul .:mn .UU"' 
ta yilzftnden ana ada t.mHn!tr 
le tecrit edflmi~ oım..t adA'7! .en. 
dilrm~nr. 

- llAlA o tımltıümı: el-. edtfıw 
om, Şab1ka f JDlA,, l(DılGa ..... 

&oo1n de bofmcla btr ~ ~PMJa. 
ceğlne lruuıınqor mtıııRm1' 

- llııyır •. imuma;Jww. oa.ee lılr 
kere dotnml. Bh cmdaa ltm' aı-.yı 

bUmlyen ta.nımJmh.. Falmt, - 11&. 

lrın bo aözllmtl llRrtae alma.. bıın 
kendi hCftt\bmıa &itjlll)ocw baıtlMı 

- Haydi cıımm.. 9e111 de pcık pocdt_ 

ça diişUnllyonnın! Bestm karpna -
llmltab. zn.m:ıamıdıs D3Sl1 blr Eknım 

çıktıysa. acntn Jcsr,pııa da bir D . 

do. 

lmrıı~k mwnuuıcıcnıır. 

yatımı görmüyor 
den Umldl k~ea. 
klU'fUD3 ııenln kocanm araıdQ.•mı 

dnn blı1 Çtkrverdt_ Bent llCvdl Bcmı 
de n e l!levm ı:. Ora.uuı ancak boo t:t. 

il rl..ru. Ek'nmı t>N.ttrı l ;h 'lt,.tı r<'l\Q'\el". 
R!r gim ııenltt l." 1.,.r,,m • ~.r:.c 1...\rl 
rluı':~ c.t-ü.ı o. ~:n~ 

(~~ ııo;J 
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Amerikadan Türkçe Radyo Neşriyatı 
,,, 

Amerika 
TOrkçe 

Radyo Şirketleri TOrkiyedcki dinleyicilere 
bildirirler : 

• 

neşr·yat saatlarını 

Türkiye saatı Progr:am Günler Dalga U •unluğu 

Radyo Merkezi KUoıılkl Metre -8: 10 - 8: 30 M·· 0h Salı. Çarşamba, Perşembe, Cuma. -ı::ı WRCA 9,670 31.02 
Cumartesi, Pazar 

8 • 15 8: 30 Müzik Pazartesi WNBI 11,890 25.23 . 
8 . 30 8 : 45 Haberler Salı, Çarşamba, Perşembe. Cunıa. WRCA 9,670 31.02 . 

Cumartesi. Pazar 
Pazartesi WNBI 11,890 25.23 

Her gün WLWO 15,250 19.1 
8 . 45- 9 . 00 Haberlerin Tahlili SalL Carşamba, Perşembe, Cuma, WRCA 9,610 31.02 . . 

Cumartesı. Pazar 
Pazartesi H'NBI 11,890 2523 

Her gÜn wLıvo 15,250 19.1 

18 . 15 18 . 30 Haberleı Pazartesi ve Perşembe WRUL 15,130 19.8 . . 
WRUW 11,750 16.9 

" 18 . 45 -19 . 00 Haberler PazartesL .Salı, Çarşamba, Perşembe WCBx 15,270 19.6 . . 
Cuma 

" 
WCRC 11,830 16.8 

19 • 00- 19 • 15 Haberler PtUarteı;i, Salı, Çarşamba. Perşembe WRUL 17,150 16.9 • . 
Cuma, Cumartes; 

,, WRUW 15,130 19.8 
19 • 15 -19 . 30 Haberlerin Tahlili PtUartesi, Salı, Çarşamba, Perşeml>e WRUL 11,150 16.9 

1 

• . 
Cuma, Cumartes; 

WRUW 15,130 19.8 ,, 
21 • 30- 21 . 45 Haberler Her gÜn WNBI 11,180 16.8 . • 

21 . 45-22 . 00 Haberlerin Tahlili Her gün WNBI 11,180 16.8 . . 

(Bu listeyi lütfen kesıp saklayınız.) 

Toprak mahsulleri ofisinden: 
Bay Ye Bayanlara 

Dünyada hava 'YO manzaraelle e§I bulunmryan 1stanbulun cennetı•••••••ı• 

ı - 942 senesi afyon mabsulll geçen senelerde olduğu g b! haşb.aJJ eklml 
ne mUsaal.ie edilen salıalarda mllesscıı T.C. Ziraat bankam §Ube ve 
ajanalan mari!etlle mUstahsilden mubayaa edUecekUr • 

.2 - Mllbayanya 15 haziranda bıı§lanacak ve l1i eylllldc nihayet verile_ 
ccktlr. 

Bu mUddet ?.arfmda c:fyonlarınl Ziraat bankam fllbc ve ajanslarına 
satmlyanlarm müddetin hitamından sonra. vukubulcak mil.re atııı.rı 

ve scrdedecekleri mnzcretler katıyen kabul cdilmlyecektir. 

3 - Asgnrl bir kıloya kal1nr satışa arzedJlen atyonlar mubayaa edilecek.. 
tir. Malını bizzat Zirs.at bankası J}Ube ve ajanslarına götUrlmlyenler 
köyleri namına veya blrle§erek te§kll edeceklerı gruplar namma a_ 

ralarmdnn birini mutemet tayın etlcrek mallarını bu mutemet vası.. 
tasııe teslim edeb!Urlcr. Bu takdıroo gerek teslim ve tesellümde gc_ 
rek para tcdlyclerlndc ofis bu mutemdi mal sahibi addedecektir. 

4 - Geçen sen~lerde olduğu gibi bu sene de mü.Bta.hs!lden sandık param, 
ekspertiz Ueretl vesalr her ne nam ne olursa ols\;n hiçbir murat a_ 
lınmıyacaktır. 

r.; -- Droglst a.!yonlar bu sene de D .A., D.B. D.C. har.rtcrlle rumuzlanmak 
llzerc Uç smrfa ayrılacaktır. 

D.A=Tamamlkı koneltsız olarak ince ve temiz topıanml§ renk Te 
koku itibarile mUmtaz vasdlı afyonlar. 

D.B. az ltonaklı ve renk itibarile cazib, yüksek vasıflı atyonlar. 
D.C.=Çok konaklı yağmur yemiş, rengi b<nulmU§ düşUk vaaıflı at_ 

yonla:-. Bu tasnif mmtakıı. itibarile olmayıp umumtdlr. Yani bir 
mıntnk'lnm nisbeten iyi olan afyonu D.A. ve daha dUşUk afyonu D.B 
ve en k •tU afyonu D.C. addedlimiyeccktlr. 

Satlşa arzedllen atyonlıır hangi mmtakanın otursa olsun kalitesine 
göre yukarda t.nri! edilen smiflardan l!yık olduğu bir sınıfa ithal e_ 

dilecek ve o snıtın fiyatına tabi tutulo..caktır. Yoğuruimuo afyonlar 
için ilk teıellllmde nvaruı verilmlyerek lstanbulda yapılacak katl 
muayeneden sonrn bedeli defatcn ödenecektir. 

G - A!yon fiyatları bu tene de yeniden arttırılmıştır. 
D.A. sıw!ından beher morf1n derecesi 160 kuru (yüz allmlf kuruş) 
D.B. sınıfından beher morfin derecesi 180 kuruş (yUz otuz kurUJ) 
D.C. sınıfından beher morfin derecesi 110 kuruş (yllz on kuru§) 

7 - Bu sene mübayaata.!'ında da a!yo::ı bedcll,.rl llit te~cllUmıJeki tartılar 
UzcrJndc!l tehal{ku etti itecek vo aynr.ı fire tenzıl @dllrulyccekUr. 

Topalttakı Ş<>klln mulı azıı. etn ) C<..ck kı.ı.du sulu ve riltubet ı at_ 
yonıar kurutulduktıı."\ ı:oııra tescllUm cclllc<:cğinden mııstahslllerln 

mallannı kurutmadnD evvel satışa arzetm!'meıerl l!zımdır. 

B - Satl§a arzcdaen nfyonlıı.rdan kabule şayan görlllenlcr altıncı mad_ 
dede 17.ah elılcn BIDıflara seçildikten sonra ayrı ayrı tartılarak ve 

bu tıı.rtı Uzcrlnden her mmtaka !Çin seyyanen: 
,D.A. smr":na girenlerin behC'r kilosuna 2080 kuruo 
D.B. sınıfına girenlerin beher kilosuna 1560 kuruş. 
D.C. sıru(mıı. glrcnlcrln beher kilosuna 1210 kuruş 

uavns verilecektir. Bu ruretıe tesllm edilen niyonların J!boratuardn yapı. 
laı:ak tahlil \e o!ls.n me?kcz deposunda yapılacak nlhat muayencııinden 
sonra 6 ıncı maddede yazılı her mnı!ın beher morfin derecesi fiyatı Uze _ 
r.ııden ta.hakkuk edecek bedellerine nazaran afyon teslim eden mUstahslL 
lct.ıı alacağı tcznhUr ctt1;1'! takdirde bu para gene kati tcııcllllmU mtitea. 
ltJi; Ziraat b5nkası §Ube v.ıı ajansları tarafından nltı.kuarlanna ödenecektir 

t Bu 1ene mllslahsll elinde knlmııı eski u:ıelcr mahsulü a.fyonlar 
d.ı clnslert dahlllnde ~tın alınacaktır. MUstahsllln bankaya a.rzedeceği 

Ai seneler :nahsulU, mağ~§ olmıyan nCyonlar& yeni sene mahsulUnUJl 

Müjde ABAY BU U 
U tuarruf de'Y11nde MJdd.I. bo. 

yuı soldu, renginin moduı geçtı 
diye Juymotll PARK GAZ i N OSUN 04 

Kristal Gazinosunun büyUk fcdaktı.rlıklarla Ank!lradan 
getirttiği Radyo yıldızı 

EL ÇANTALARINIZl 

NEVZAD AKA\' Bir kÖfC)e atıp terketmeybılz 

Atelyemlz uıtedlğlnJ.z renkte elbt. 
elerlnlze uygun olarak eski ÇAN. 

T ALA.RIN1ZI fenni sureUe boyar 
ve yepyenı yapar. Aynca her tnrıu 
tamir ve ımnarlama çanta yapar 

Tanburl SALı\HATTtN PINAIC Ue Kcınıuıi NOBAR .fEK1Al' ve KrlstaU 
MUA '.ZAMSAZ HEl'E'l't ber pazar sa.at 15.19 a kadar 

IÇKı.s·z AiLE MAT NESi 
TovaJettııtdn reo~e uyar eın a1A 

sabft tırnak clWarmım ıuacıak at.el. 
yemlzde temta edıeblllnlals. 

SAZ HEYE'TI CKuYUCU BAYANLAR 

K.ar&kl!y Mumhane caddem 1 
Buanpaşa han No. 2, a 

Kemençe: ALEKO 
KlArnet: ŞOKRU 
Udi: Selaulkli ABı>t 
DARBUKA: Necdot GEZES 

Kanun: lSMAlL 
Keman: HAYDAR 
Tanburl: tHSAN 
Ney: BURHAN 

SUZAN YAKAR 
FAİDE YILDIZ 
l.\L.\IDJUltE ŞENSES 

AYDA SÖNMEZ 

FAİKA TANRİKUT 

Okuyucu llal lar: 
Aksaraylı H. l."AŞAR 
Hamit DtKSES --- •••••••Yer bulmak lçln lCtfen erken teşrif ediniz. Konsomasyon 45 kunııstur. 

O niversite Rektörlüğünden: 

Kıımpa l§tira. eJece'k tal .. benln ekmek vesikalannı kamp kumandan. 
lığınn tı::vdl etme el'i. (Gııı12J 

ayni tasnit §ekli tatbik edilecek ve ayni mntflara ayni avanslar verile • 
C(l\Ur. 

10 - Solt atyonlann beher kilosuna ş.zam1 20.80 lira (yirmi lira sek. 
sen kuruş) fiyat takdir <'dilmi§tir. Her mmtaka.da arzedllecek so!t afyon. 
lar rutubet dereceleri, renk, koku ve sair evsafı ltlbnrlle S.A. S.B. S.O. 
diye bir tasnife tabi tutulacak ve her Uç mııfıı ithal edilecek so!tlar haiz 
lıolunduklan va .. Jflara göre 2080 kuruş oıan soft azamt fiyat haddinin aL 
tında eksperce takdir ve tayin edilecek bcdt!llerle gene ziraat bankası şu. 
be vt ajanslaı·ı tarafından aatın alma.caktır. 

OPERATÖR 

Halid Ziya Konuralp 
iKiNCi CERRAHI OOÇENn 

Beyoğlu latlkl!I Caddeıd Elhamra 
Apartımanı ı Numarada 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

~!f Oh.BlLtVE MUTJl'..JL\ısSl:sJ 

!f Dıvanyolu il» 

1 

11 - Tabiat.en dllşUk morfinli vııya yüksek morfinli mıntakalar !ç!n 
tasnl!te ve kıymet takdirinde bir mmtaka ayrılığı gösterllm!y('ce~lnden ve 
mah.'lul hangı mmtak1t~ıı.n ol1mıa olsun kalitesine göre girebileceği 8'lnt.. 
fu:. flyat•na tnbi tutulaca~tndan mllı:tahsillerln blr mıntaka mahsulUnU 
ba~ka bir mmtakaya ta§ımak kuıtetınl yUklenmemeleri tavslve olunur. 

( 4260.6:12)) 
i

ner gün öğleden aonra 1 ye kadar 
Telefon: '21M ~ .... 

!f maayene ııaatlerl: t,6.6.Tel: ıııı·~., 
~~ ~ 
~~i/IA'~ 


