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o. un - almalı mı?' 
Res1nı makamlar hal.'cın 

telô.şının f igatları 
yü "selttiği kanaatinde 

:ı, er aAşam : ..... - ,,_ 
Nikbinl:k ile 
Bedbinlik r sında 

MıU\'ER knyu:ı.I• ndoın Ub. 
} n durumuna dair gelen 

lıaberıer nlkbinl k Ue bcflbınllk 
'ra ınd'\ bu unuyor. 

Ofisin 9 liraya odun 
sattırabileceği umuluyor, 
fakat oduncular diyor ki : 

11 lirava odunu öpüp 
başa koymak lazımdır 

Dünkü sayımızda, yakacak ofisi . 
nin şehre 380 ton mangal kömürü 
verdiğini, hu kömürlerin kazalar: 
dağıtıldığını, halka 10,5 kuruştan 

satış )apılacağını yamııştık. 
S:.ırnhiy(•l!ar bir zatın bize verdi• 

ği nınlümnln göre bu tevıial, devam 
c 

" H A tJ E R ,, ifl y111 • 
röportaj ser.si : 

Eski ve yeni 
Boğaziçi 

fELEFON: YAZI lŞLEIU: !8872 U>ARE: 2tS70 ~ !SENE: 1% 

o ••• ıı. 

Lordradan geıen 
haber ere göre : 

--<>--

Doğu 
cephesınde 

Büyük 
Alman 

taarruzu 
baş adı 

---<>--

lzyum şehri 
ALmania~a 

geçti 
---0--

Barkol keılmlade 

30 Alman 
tümeni 

ücum ediyor 

'l'ııynıls gazetesinin tu:ılte-ri mu. 
bal'tirlnin oeŞriyntı a ·ansların 'er 
11iklert hiilisnya nnznran açıktan 
'tığa bedhindlr. Bunun he\·eti 
bıec.ınıınsından çıkan • anaya· gö. 
l't lnrsn ıuntruh mi.idnfo.a hııtb 
ilet< lmvvctli adcledllemez. Bu hat 
~~lince de m:ıreşal lton'ımelin 

11 
ll'itlarmm n.en.-de duracağı belıi 
tğildlr. 

1 edecektir. Halk, şimdiden odun v(• 
kömüre tehacüm göster mezse fiya.h 
lnr1 :rilkseltmek kin çalı,:ın ban 
kömürcülere fır'iat verilmemiş ola. 
caktır. Esasen yakacak ofisi, piya'i'.I• 
da nazım rolünü oynayacaktır. Bu- ' 
nun için ofise, devlet imkanlarını.1 
ıizami<1i gö'slerilmektedir . 

~k oepbealode eoa VM!)'otl &~teren narit.a S vaıtopol m d • 
ıaasın a eni e 
gedikler açıl ı 

.:lknt ~crelt \'nc;inA"ton ,.c gerek 
ı nn.cı11 b:ıŞ\·ekilinc ntrrn Ame-ri
~l~n gelen Jınbcr1cr ntkblndir. 
~ ~l Tobnun mağllib'~ etini Şlma 
" >\rrııuı harhinin ~ct,;lcl bir mu. 
ı,11ffaı..,, ts"ızlilc c;afiıll.51 addediyor. 
"it • . 
~ llP.<J:ı b:ıcı\"cltill Vn"lnt;onclnkl 
d onlıTut:ıhlrd:ın mll tcrih bir halfle 
bı llUyor. Fe1em.en1' c;ef ri bUyü"c 

11 t itminan dovuyor. ı\<iıl h:ırp sah 
lh ~I den ;Sc es:ıslı bir habe:r ~el
(j,"tııeırteı:llr. ekbJnci tn<;ıtz or. 

1 vanındııld Röyter mnhnb'ri 
ri-'c~:ıı Romıncl kU"'"'·et'erin'n 
~~rtliya ile lıH arasındaki sekiz 
a 10rnetr.elfü btr :ı.h:ıdıı t.oplan. 

11 hırını hnbcr veriyor. 
ı·ahtre resmi tebl'ğl ,·alnn: art-

tı nı • d • •• ~· i b• nhn.rt'belerın e\•nm et 1gın 
•ldirivor U.erhnldc mare~:ıl Honı. 

Ilı ' • • ~ 
~ in pel. 1iyn<le yorgun <llişme. 

ltıı!l!Se llerlcmin çnlr makta Jnı~or 
~1Yeeei!i t:ıbiıllir. Pa1'at mil~
~t-ıı~m bir me' ltie lr:ı.r ı körü kö · 
tllne hUcumıı da JmU masma ilıtİ· 
ltıat \'erilemez. 

llunon için ku\ ·etlerini topla 
~Ya. ten m etmiye ,,.e tnllclnfaa 
b ltlnm znyıf nolı-tasmı aramaya. 
~ra~ z:amım a~,nnn ı Uimn ge!Jl'. 
~l'haJcle muhnrebeYc n.ıt maıu. 

titnttn .. cvscrne'>·ı fı!<lr muharebe. ,. .. . 
•nin durgunlnl< nfh:ı.sma gırdlği 

ÇOrçil 
·ngiltere
ye döndü 

-0--

ltaşington 
flttelik milletlere 

beklenilen neticeyi 
verebilecek 

Harp stratejisi 
hazırlandı 

tııaııawıcla no1a51hnıımıık tazım. 
llır, Vaşingtoıı, 27 (A.A.) - Kongre L 

llı:iUı kııyn klarm<lan gele:ı nlk leri gelenleri arasında h,aSıl otan ka. 
bio rnnliimııt bir tar.ıft.nn d:ı l\Jı fi' naate (;"Öre, Ruzvclt ve Çörçll bek • 
Ccntıe<oinc ltiıfi m'htarda t3k\'İ)"C lenııcn neticeyi birle§ik ınllletıere 
kıtntan ~önclcrilmcsi ile birlil.-t.e verebilecek olan blr harp stratejisi 
lıitüvorsa. memn mlvet ,·erkl bir hazırıam~ıe.rdır. 
~ ., İki devlet adamı tarafından yııpıL 
'Ydir. Faluı.t sad~c l\11 ırda me,·· 
~ ması vaacıeaııen mUşterek beyanıılın 

t ku\\·etlerin Üil man hücumu- gecikmlyeceğt zanned.lmektedlr. ı.ru. 
~~ tanl:ı yet.{şeccğl kanaatine jcı. vaf!akiyetsızıtklcrln ehemmiyetini a.. 
~il t ediyorsa t~recl<lücle y.er ,.a.r. zaltmak V'C kehanetlerde bulunmak 

r. Çörçılln adeti değildir İyimser olan. 
el \'ine müttefi!der kn.~'Dnkls~- lar Mısır vazlycu hakkında Çörc;ll 
lıa n ı:eJ~n malumata J:ore lngıliı tarafıntan söytencn sözlerin kendile. 
ite ~eld'ı ile Ruzvelt anı~m~la n..-.. nnde nıçin bir 1tinınt bıraktığını bu 

l l'i mi.itchasST lnrm fln ı tuııkly. tl izah ctmcktcıdı ı Çö ilin e ed u k 1 d sure e r er. rç 
• CCrf"\'RD en. m z.n ere cı. : Mısır buhran. hakkındaki kanaati 

~Uttefilderfn bUtiln lrun·etlerını b l dUıotUktcn sonra Lo d d 
~il h • 1 i' · d tek lf To ru t " n ra an 

nyatı <'ephe Ç1' ıı~rın c s ve Kahlrcden verilen haberlerle bir 
et~ı: mUna ip olae:ı~ konuşul. te t t kil etmektedir. 
~tı hı. l'anj milt:tcfilderfn J:ll:rret · zLoo. deş 27 !A A.) - Röytcr ajan 
~l'f be dn x...4-.J k h r n ra, . • 
1 ş on ere "' .. 'ara e sı Çörçilln )Olda hiçbir arızaya uğra. 
t~rafta zayıf. hlr ~Jile ~okutma~- 1 madan tnglltereye döndUğUnU bildir. 
~il a ehemmıyetlMj n:z cephe'erın mcktedt 

~•llld1lik thma.1 edilme 1 dü~Unül- ___ r_. ---------
bıfüı ! 

Bu ha,'adis do~ f c herhalde liz devlet a.ln.mlıınnın a.ğ:zından 
~fısır cephesinin ihmnı edilebile. İ!jitmlş oldu'hımuı beyanat şimdi 
Cek muharebe halan arn.c;ma ı.o- bu mühim noktanın ihmal etlilml. 
lıu1nuun1 olac:ıt'TDı fünit. ederiz. ye~eğine bizi tatmın etmek ıaınn 
:nugijn tnwıterenln Avrupa ,.e As. belir. J'aknt bütün bunlar veka.. 
ta kıblanni'la b\iyiik bir dc-..1et yl ile teyid edilmesi IAmn nokta 
lfatlyıc tutnnnbilmest Mcak l'tfı- Jardll'. \'&<ayi ise pek ynkmda ken 

~ır ve Ort:ssnrlc S.'ty.esinde vul<uB di6ini gösterec~ zannolonablllr. 
J::eliyor. fı ır ise Orfa.~rkm s- Ondan dolıı 11d1r ki S lva!!t.opot mu
ll:ıhtnrıdır. Onun için l\lısmlmı 1 basarasmıu kanlı ve inat.çı dövüş. 
'.:ekilecek fngtliz tiuvvetlerlnln ar. melerinc, Harkof mnhar ebelerl -
1 ık bs~ biT tant't.a tatimn.!ı1'- niB. kesbettl~ ~ldc!et ft elııemF&t. 
h'ıeleri hemen hcmeft im1<lMmll1' 1• ~en M:ıı1T mahılt'ebetti hL 
llenn~billr. Ja blrincl p!Anda duruyor ve tek· 

l\fısırm , .e l':liYeY!'in lnı?iltere ı. nail dikkati U7..erfne to..PJan:ıakta 
cin ehenı.uılretüıa dalr...blu.at lui- ~ cdjyor. 

Bundnn endişeye kapılan muhl" 
kir oduncular, baıı gazetelere mü• 
rar.aat ederek ofü.in kendi işlerini 
haltıılad ığını iddia etmişlerdir 

Libyada 
iki mihver 

kolu 

Akaenizde 
Lond ra, 27 (A.A.) - Doğu cep

h es.i.nde, a.rtık il.kbahar tAnnıızu • 
nun ~ladığI tahmin edi lmdrte -

Londra, 27 (A.A. ) - B B. C: <tir. 
İngiliz Amiralhğm.m tebliğin g6re Alınanlar, Kaflw: dağlarına doğ 
Ak~nizde İngiliz denizs.ltılan üç nıru ilerllyebilmek için, 30 tihncn-

3 mlbver gemisi 
llatırddl 

Hıılhukl her taraftan gelen rapor • 
lıırdan hu usl sermaye 'inhipleri için 
istlh!'alAta devam edildiği anlaşıl • du mihver gemisini torpillemişlerdıir. den mürekkep olan kuvvet'er..ııin 

Şlmen er JO la Bunlaroan muMmma.t dolu bir va- yanlanm temlz1c-meğe uğraşmnk-
makladır. 

(DC\"lLtDI 3 iincllde~ b ınır ile orta büyilklüJttc yUklü ı. tndırJar. 
OJDDC8 kinci biı' va.pur batınlıqtır. tt- ı Rus mı.ıkavemeti her kesJmde 

Amerikada 
Mayıs ayında 

M t çDncU vapul'da infilAldar olmuş. tok §lddetlidir. wersa a ru• ı tur. Buna dl\ batmış nu.arlyle ba. Dlln, yeniden Almanlar Sivas • 
lvlabllir. (Devamı S ün cüde) 

4000 tayyare, 
1500 tank. 2000 

top yapıldı 
--0-

Ruzvelt 
deai ki: 

Bizi zafare ulaştıracak 
yoı Uzerindey ız ! 

Vn'1lngton, 27 (A.A.) - Ruzvelt 
harp fabrikalnrmm mayıa ayı ıçlnde 
kl istihsal rakamlarını b\ldlrmtşttr: 
Mayıs ayında, • .OOO s::ınııı uçağı, 

1500 tank, 2.000 tep ve 50.000 ma • 
klneıl tU!ek imal edilml~tir. 

Bir ayda f abrikalardan çı~; n. top, 
ıığır makineıltUfek ve hatif makineli 
tUfckleı1n mecmuu 100.000 i O.§mak.. 
tadır. 

ha doğru 
ilerliyor 

Nlle aıaımak için 
250 kilometrelik 

yol war ı 
Londra, Z1 (A...A.) - Libya cep. 

hesinden alınan bir habere göre, iki 
mihver kolu QÖl ıtmenditer ha • .:mı 
takip ederek lılaraa Ma truba dotru L 
lerlc:mektcdir. 1nglllz ve Amerlk&n 
uçakları bu kollan durmada.o bom • 
bardmıan etmektedirler. Tobruk ka. 
leaı dUn de yeniden Vellngton ve LL 
bertator u~ak.lannm taarruzuna uf. 
ramııtır. 

Va,lngton. 27 (A.A.) - Marepl 
Romel, kuvveUerlnl. Karsa Matruhun 
48 kilometre batıaınla 3 kola ayırml§ 
tır. 

Bunlardan birinci.il, Kapuzzo, SoL 
lum, Halfayad'.l.n. lldnclal Sldl Bar. 
ra.nlden; en mllhimml olan UçUncUall 
de doğu Lstıkametlnde lÇer1ere doğru 
ilerlemektedir. 

(Devamı S üncüde) (Devamı S ftnd lde) 
----~-~----------..,;.__,,;, ____ ~-----

~~ _he~ap9 göre 
-' - -'•-- - -

Bar I& ikinci 
Teşrinde bltecelll 
Ayni formülün umumiharbe ve diğer bir 
harbe tatbiki de uygun bir netice vermiş 

Bitin dlDyadı, llarbln blraaeneı 
bltmeıı arz tarı we barp pla .. kolollal 

laidaa ıoara r ıazl lıtlllraçlara ba,ıad1 
. . (Y .... 1 belde) 

Milli Müdafaa, Adliye 
ve Münakalat vekilleri 

Karabük ve Zonguldakta tetkikat 
yaparak Kozluya gittiler 

Zonguldak. 26. -A.A.- l\lilli Bcleüiyeyf ziynretten sonra Erc~i 
~fildafaa, Adliye ve Münakalat y ... kömQrleri işletmesi umum mfidürU 
killerimiz ve maiyetleri erkAnı dün ile birlikte mAden teknl~yen oıkuh.ı. 
gece Karabükten 7.onguldnğn g •• na gitmişler ve imtihanlarda ha. 
mlşlerdir. Vekillerimizi Karabfıkten zır bulunmuşlardır. Bundan sonra 
karşılamak üz.ere dahn evvelden Ç ·•• el lise ini de ziyarPI elmişl .,~. 

giden VAii, ZonJtıılrtıık mel usları, dir. Parti tarnfından şehir parkın.. 
Par ti ref,i ve Ereğli kömürleri iş.. tı.ı değerli mi~arirler şerefine 100 
letmesi umum müdiirü de Vekl11 ·- kişilik bir öğle yemeiti verilmiştir. 
rimizlc birlilcte avdet l'lmlşlıml'r. Öltlcden sonra Vekillerimiz rr~ v!i 
Vekillerimiz geceyi hu~ust vııgonln • kömürleri iş~imcsinin Kozlu m11ı. 
rınıfa geçirmi~lerdir. Bu sabah mi. takasını gezmek n telkikat yapmak 
~ıırir Vekillerimiz VIU\yell, Partiyı, üzere hareket etmişlerdir. 

Bi r kadın 

Arkadaşını 
jiletle yaraladı! 

Aksarayda oturan LQt!i adında 

blrl.slnin 16 yaşındaki kızı Zebra, dUn 
akşam, üzeri Şehzadcba§ındn dola. • 
§ırken, Tophanede oturan tanınmış 

kadınlardıın gene 16 yaşında Nerl • 
man lle henüz sebebi nnlaşııamıya.n 
bir meseleden dolayı kavgaya tutu§. 
muştur. 

Kavga neticealnde Neriman Zeh _ 
rayı hem dövmll§, hem de çantasın. 

dan çıkardığı bir jllet1e kolundan 
ye.ralamıştır. 

Yaralı ıuz, Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmış Neriman yakalanarak 
talıklkata ha§Ianınıştır. 

700.000 Yabadl 
tdam edllml• 

Londra, %7 (A.A.) - Şimdiye: 
kada-r Po1onyada, 700.000 Pokn
yah yalı.udi idam cdUmlotir • 

Romen - Macar 
münasebatı 
gerg inleşti 

Romenler Macar
ların bi tin mab. 

san erini 
za (e iyor-

Macar ar da Romenleri 
hudut cı ışı etmeye 
hazırlan ,yormuş ! 

vaoınıton. 27 (A.A.) - Macar. 
lar Ue Rumenler arıııımda vazıyet 
gitgide gerglnlcşmektedlr. 

R wnenler, Rom&Dy&da bulllllMl 
Macarlar:m blltnn mahaulleftııl al • 
makta; Macarlar ile, Macamtanda 
y&§ıyan Romenleri memleket hancı 
y apmata Jıa.r.ırlauıxuı.ktadırlar • 
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~-Ski ve Yeni Boğaziçi l~~I ~Mdhkemelerde: aı H1i>t$.-Eli1< 
' 9.ARIH 

GtiM bopala Güksuclaıı RwnellhlY.nna bir bakı5 

bspelltlr Sezal Kaptana gire : 

Boğazın her köyünde ayn bir 
güzellik ve eğlence aıemi vardu 
Esllicl.en piyauı caddesinde kadınların gezme•i ve eğlen

ce yerlerindeki acua gitmeıi yasaktı 

Boğaza rağbeti çoğaltmak için; 
Ev kirala~ını ucuzlatmak, her yıl köylerdeki evlerin fi

yatlarını göıteren bir broıür hcıurlamak lazım! .. 

J ST.ANBUJ.UN güF.elliğini 
tmıin eden hususiyetler-

41en blrl de Boğaziçidir. Yandıbfil 
M.riyle dünyanın hl!:bir yerinde 
bulonm.ıyan tabiillkJCJ'Je dolu özel 
Wr dekona \1U'dır. Bu dekor lçbıe 
biirtinen Bolu, her mevsimde ay. 
r nyn güzellikler saklar, ha gü. 
•iliklerle tmıanlan kendine çeker, 
811irlere ilham kaynağı olur .. 

Boğaziçi tarihte mahfeli! ieüba
le'ler geçlmıi:;tir. Her devrin ya.
sama. eğlenre, hayat prtlarma 
ı;We orijlna1Hk1er göst.ennll .... • 
denin kf~·yesine bürünerdc zama. 
,. ~ Yine htanbuJu en güzel 
~rekoruna ka~r. 
Boğum eski \'e yeni dura -

DHU10, onula ~ ve ha. • 
pt llU"f,Jannı, eğlencelerini, Eoğa. 
%in hUS04!iyetlerini, uma yıllar bu 
... ilı:erinde ~JlllUt olan Boğa-z 
'-'ptaobnndan ~.lllllemek \e bu e
mektar medelı: 9Clamlariyle bir 
liOmıljl?la yçnmyı kararla§brdık. 

o.lamı e§kl ''.e yeni Hoğaa: hıal<. 
1'11Mk".ı:i hatıraJamu, Boğsmı gU. 
selJeşmesI lçhı alm:ma8I iktlm eden 
~birleri olrnycculanmıza sırasly. 
it! y:ızacağız: 

Bugün ilk ol:ıra.k, Boğazın en 
emektar ka.ptanı. balen Boğaz va. 
parlıamun enspektörü oluı Sezal 
~tarıls yapılan konu,anaylo ba.;;
JIYonn: 

•** 
v~ kaptan tı~kUnde otur. 
~ konuşuyoruz. Vapur tam yo
lrle Yenlköye doğnı ilerliyor •• 

Sual kaptan eski ,.e yeni Bop
ı:ı töyle anlatmıya basladı: 

- Eski \'c yeni Boğaz.. bllmenı 
hangi tar.ıbndan başhyaynn? En 
lula g<lztl çarpan ~y, şimdiki Bo. 
iazda hallnn kalalıo.lığıdrr. Benim 
ldldiğim 84 yıl ev\elJd Boğa7.da bu 
kadar halk ya,~zclı. l\l~nıtiyet, 
:laıt.lbdat de' irl.e:indc Boğazın ka. 
lMbahğr senelere glire muthlş fark. 
lW göstemıi,.tJr.. İ<ltibdat de!\ rin
de buraya daha fazl:ı. 'i~'kcln. gel
~ :lçfn, za\'&lh halk Boğaza. gtt. 
..ekten ~lrdl Çünkü serb..."'lt. 
~ gezemezdi. Adeta hapsedilmiş 
gibi evbriııde ya.şardı. Boğa7.m 
yerli ha:lkı da ıbha fıızla bahkçJbk 
~ Boğazda. geÇ.eeek J!'l'erle meş. 
pi oJonlu. Il."'llı'.c; lık fru~b ilerle. 
mitti. IIer ta.raftan a'ama.na tm
yddarlJ Yeni mahalley.e gelinirdi. 
W.yrklar palmut. toriklerle <lnl:ıy. 
da, Grr gu, yedi çifte kayıklar.la 
~lirdi. Kışın eğlenceleri de Bü. 
Yftd~leki mey:hanelerdi. 

Bunı.da !atamalar ~alınır, ma. 
fUr üı.erine mumlar <111 ilir, bu 
netle ':ıldt gcçl.ı:f.lircll. 

Y.- geMiğ:l '':ü..-1t Bo~":llda bu 
kiracı ~•mı ~hıdr. Büyiikclere 
se.ıv•r, Y.cni mnh:ı.lle fe\'ka1ade 
rijbet gortirdü. Yeni mahat!{de 
JllMarbaşf denilen yertle, (simdi 
tiiras1 ~mj olmuştur) lln<'ı 1\fiç,a . 

"" ~ vardı. Cama. pazar 
akumlan borap 98.Z gelirdi. l'a-
kat b11 SAm ODCaık .erkekler ı:;eıe. 
bllirdl lbdmlann scu.a ~lme<ıi 
ıunldl. OaW ~ Htlnkir \e Çır. 
~ 1111..._cla blesle ayrılan Yerler 
•'·cetta. Buralara. otunrrlardı. 
~ :Dbua .cweınde her 

ıc..pkt.Gr Semi ..... 

ak,am blr yalmm önlinde bando 
~tardı. Bando, ücretini yalılar • 
dan alırdı. 

Kimin yalrsmm önönde dmuna 
o ak!}IUD bandonun btitUa murafı. 
Dl O yalı S:a.hibi öderdi. bogUnktl 
Büylikdere Beyaz pvi<ınm yerin· 
ele bir kahve vardı. ııorada herkes 
otonrr dl"ftid seyrederdi. 

Kahvelerde TUrk kadmlammı 

otannMı y.-U. Onlar san kam. 
sal deni len mevkl<le otururlardı. 
Hll'irtly&n "9.dml:nnıa lıu IDe<'bc!
ıiyet 1ahmil edlhnemı,ıi. Onlar ko. 
cal&rlyle beTaber aynı yeme, otu. 
nıp eğlenml'ilte serbesttJ. Kel Ha.-
an, Abdi gibi tulı"aat tiyatrolan 

geldlli \'akit ele, onlar ;.,in kaf"H 
yerJer ayrılır erkekler kafes ıhşm. 
da, lıaya.nlar kafd arkumda par
ınaklıklardsn tfyatro seyrederler • 
dl. Fazla gülmek, kaf~ ari<asmda. 
dahi 0153 açık saçık otannak Yft
r.aktı. Buralara yeldirme \ 'e baş 
örtüsüne bürünerek veya ya'mak 
ferace giyerek glirlerdi. 
Boğum ger.e eğ'~eelerinln en 

ba,mda mehtap alemleri gelirdl 
Altı kUre'kll pa7ft'\r kayıklan mun1-
larla, fenerlerle !!lislenlr, etratmı 
r>O - 60 sandal ç~irir bu suretle 
ya\·a~ yavaıt1 mehtapta ha.~ket et 
mrye ba'}la.rdı. Bunları daha faz
la &.it Halim paşa, Nedim Bey
kr tertip ederdi. 

Mehtap iilemlerf Kanlıca körfe
nmle olurdu. Mehtap lleminc i~· 
t;rak edl'n sanıhl Jmfjlesi :Kuıhca. 
fl:ı.n harel<et ederek Yenlköye ka. 
(lar gelinli. Saz sesleri, gtb.el se-ı. 
il hımendıı!Jer Boğazı <ımlatrnlı . 

F..skl Boğar.da mahalleler ~ok gt. 
rlrttl. non'arın bir kısmı bnglln yr
kıhyor. Bu yal.,nlik o kadar !»k-
1 u ki l'H'net"reden ~~eye ötebe
ri \'erilfrdi. Ve eski Yeni malıalle
nin yerini bııgiin BUvli'kdere cad. 
tleı;I almııdır. 

ı•azar gtinlerl tstanbotdan gelen 
halk ,;ular:ı. Siitli<'eve giderdi. Tek 
mil Roğnzict pazar kayıklarlyll'I 
dolardı. füı.yıklann ba!)mda deli
J..-..nlı':ı1', .elbrlncle cmp,ıraklı ma. 
a, tlıı.rboka, ıdller (':llıt rak SUtıı . 

<'eye (loi'rnı ~icler,erdi •. G~ .elek. 
trllc tcnvi~tı olmıvlılYı irin herkr." 
a1's.'lm al'ltuı1m 12 ele e\'lne dö
nerdi. Ciinldl en Cnz a ısıl< !') monı 

lok idnrc lfi.mbasn·dı. Buuıın 'a "" 
·ıı.pıl.,b'lirdl? htln: eliler her sc. 

ne lrlrn:ı z:unnnınrfa ökslb: araba. 
l:trına blr,crek Rahce köyfine gi
derlerdi. Şimdi de :tı:ı"ka e*'en<'e
ler \'l'lr .. balolıır, ~uinolar, ~ıl
no1nrda <'azlar .. 

(De\·amı 4 tıacöde) 

Tramvaylara biniş Hanımmın odasım kilitliyerek 
intizamı • I I 

Slvaıtopol 
mldalaası ... 

Baılangıç~uraklarda evı tutuşturan ev at ık 
yeni '&:edbirler tatbik 

s İVASTOPOLDAN gelen 
haberler gUnler<lenberi 

olunuyor 
Emniyet altın şube mUdUrlUğU, 

tramvay tda:esUe de anlaşarak, tram 
vaylarda sıra ve iniş ve biniş lntıza. 

1 

mrın tesisine bll§lamıştır. Bu şeklin 
tatbikine ıılmdllik daha çok kalaba. 
Jık olan ilk ve son duraklarda bS§ -
lanml§ bulunmaktadır. Topkapı, Ye. 
dikule ,Edlmekapı, Ak&erayl, Beya. 
zıt, Sirkeci, EmlnönU, Ortaköy, Be. 
bek, neııtkta§, Maçka, Kurtuluş, Tak. 
ıılm ve Harbiye mebde ve mUntcha. 
durak yerlerinde tramvayların içinde 
bulunan yolcular ancak ön kapıdan 
lnebllecekıerdir. Tramvayın içl bo§al. 
madan tçerl yolcu girmesi memnu -
dur. Bu mtlddet zarfında arka kapı. 
lan biletçiler kapalı tutacaklardır. 
Tramvayın lçlndekl yolcular tama. 

men indikten sonra yenl yolcular 
ıraınız arka kapıdan girecek, 6n ka.. 
pr vabnan tarafından kapanacaktır. 
Motrt.sterde tatbik olunan bu §ekil 
romokrkıarda da. aynen tatb\k oluna. 

caktn'. 

Haliç iskeleleri 
yeniden yapılack 

-0-

Evvela Fener ve Balat 
iıkeleleri kurulacak 

Geçen ane Haliç vappurları işleL 
mea1n1 devir aldıktan aoı:ıra evvelA 
çok hara.p, ve Adeta seter yaapmu 
halde bulunan vapurları esaalı blr 
tamirden geçiren denisyoUan i§let. 
mest lfmdl Halicin içinde oturulmaz 
hale gelmfl olan ve bir kımıt yıkıla.. 
cak vaziyette buluııa.n Haliç iskele. 
ıertnı d• ~ n yeniden yap. 
tirmapkarar vermştr. llk olarak en 
§lek akeleıerden bulunan Balat ve 
Fener akeleler yıkılarak yenden yap. 
trnlacaktır. Bundan sonra Defterdar 
lakele.ı tamir oıun.ca.ırtı:r. 

ihracat tacirleri 
Yarın Ankaraya bir heyet 

gönderiyorlar 
lhracat t&cirlerinl temsilen bir he. 

yet yann Aakaraya hareket edecek. 
tir. Diler taraftan İzmir taclrlerin 
den de blr he,et Ank&r&ya. gitmek. 
tedlr. 

Ankaraya. gidecek heyeUer geçen 
seneler mahn!11 yallı tohmumların 

flya.Uarı me1eleal llZerlnde tem.ular. 
da bulunacak ve bu i3ln bir sureU 
halle rabtuu temine oalıpoaktır. 

Ticaret vekAletı yeni malıaul yağ. 
lr toıhmuml&rm ihraç ııyatıarmı tea. 
bit etmifUr. Fa.kat tacirlerin elinde 
§lındJye kadar k&hnıf olan yağlı to. 
humlann tablatlle blr çok masrafları 
olduğundaD bu .toklarm da ayni fL 
yatlarla. aat.qma imkb. gör1Umemek.. 
tedir . ., 

• Kaldmmlan kirleten 10 dOkkln 
aahlblne yıldmm cezası verllmt.şUr. 
Kontroller devam edecektir. 

lkl gön soun bundan daha be· 
y~canlı bir görüşme yaptım. İsmi
uin ıaöyi..nnesinl ist.emiyen bir İn
giliz taUlyeti ilana ıu beya11&tta 
balunda: 

- HikfbBetinb.e haber veri
niz. Şa aın.larda çdgmcıa 1eyler 
oluyor. llahafaaak&rlarmı buda. 
ıahk ediyorlar; hatta eiaayet ltJll. 
yorJar •• slrıi temin edebilirim ki §U 

anda, 1937 ildocltetrlninde, bata 
Londra Sitesi,. hepsi demiyorum, 
fakat en kunetll unsurlar Hitle
re, muazzam tcs41ıatı için, büyük 
kredJler aı:makta dn-am ~lyor -
Jar .. yani Almanyanm yeniden si. 
lihlanma.§1 içlo para veriyorlar .. 
bu para ,·erilmeseydi silihlanma 
plinlnn çoktan !!Uya dtişmUetiU 

- Ne diyorsunuz, diye haykır. 
don, buna lın'iiaa var mı'! Bn adam 
lar vatan haini midlrlerf 

- Hayır! Onlar her se •ılen 
e'"''el paralnnnı j5letecek yer an. 
yan dar görUşlü in~nlıırtlır .. bir 
City bankeri, babasının katiliyle 
hile para.smı l§lıetmek arzusuna da
yanamaı. Sonra unutmayını1 kı bu 
adamlarda keııcli'erinl bql<a ~Y
lere ka11j1 kfır eden lıiı· hol~c • 
'ikl;k korkusu rnr.. Jlitlmn de. 
mlyorum, falkat Frankonun muuf. 
fer o?nı!tsmı istl\'orlar •. amma mn
hakke.k ki Hltll'rln yıkılma ını da 
l!!temiyorlsr .. es.'\sen bu işin eski
~·e (]avııntlı~mı ''f' onlar olmarav
ıh Rltloria h~blr zaman mevkii 

Dilberistan kendisini affetmiyor, halA 
hiddet sezilen bir sesle c~zalandırılsın, 

cezasını istiyorum,, diyordu 

dünya haberlerinin on alında yer 
aldı. İngilizlerin Tobrokda esJ,iı;i 
gibi Çetin bir müdafaada bulunıı
mayıljları nasıl hayret u~ andır.:lı) • 
se Sh'BStopol müdafaasındaki ~rt 
lik o derecede alaka ile takip o
lundu. 

Bu ~hrin müdafaa l'a!ntalarmın 
ae1erden ibaret olduğu, Rus ordu-

n değildim. Bu kız zat.en Ahmeclc su mevcudunun miktarı hıık~mıd1l 
Bu 16 yapıda Haticeydi. iÜstiln kn~mağı \'e eşyalanmı ~almağı ar.ık bilgilerimiz: yoktur. Fat.-at 

de be8uıadan bir entari, a.yalda- kurma~. O gttn ya.tağımm altmda- ımıhakkak olan bir ~y \'arsa ~i
rmda Deanna Diirbin ayakkabı ki anabtarıarmu çalm1', eski bir vastopolun Karadenlzcle en ku\· 
\"ardı. Arkasında duran jandarma- bavul, bir el ~antası ve bir '!iepete \'etli sahil sehrJ olduj;'1ulur; lıatts 
nrn heybeti önUnıle parmak kadar kıymetli birçok eŞ)"a koyarak evi bu ~ehrin Karad~nlzin ehcmmiYe· 
l.:ahyordu. tutuşturmuş, Odamm kapısını da tine \'e harpte ~öreceği ro c ~fırc 

Yukarıclaki ifadesinde "Dilbe- üstüme kUitlemiş. fa:ı.lasiyle taloiye e<lllmlıı bulun-
ristan,, diye bahsedilen anneliği - Ahmetle alakası var mıydı! duğu anıa,ıhyor . 
da,·acıydı, Sessiz oturuyor ve da. Siz buna gördUnUz mtlf Siva.OJtopol yalnız bu~Un cleğil 
\'a.llm sırmıı sükunette takip edl. - :t.Net ~üphelend.im. Bir güa bundan bir asır enel ele dUnyıını11 
yordu. Hakikaten feci bir ölUmden bah~e\'11.D Ahmet bizim baJu,eye birinci sınıf müstahkem f}ehirle· 
kurtulmuıtu. 45 yaıtlarmda kadar gelmiş, bunan la autıda uzun u- rindem biriydi; hele denizden 7,ap-
blr kadm<lı. Siyah ~ık bir tayyör I ?.on kono~u~. Hatieeyt ı;-ağlr. teılllmesine imkan yoktu, ZateP 
giymiş, ba,ma yüzünü yan'Jma ka. dun: kalelerin den'zdcn yapılıın h\icuın 
dar örten tüllU bir ppka ~eÇİr - - Kız ba adun neye gelmiş, de larla zapt.edildiği, d.eniııle pe'l 
mi:ıU. dhn. BJJmem ft'rkos musluğunu sarih birer hed~f olan gemlJr.re 

Rel<1, Haticeyi kaldırarak: yapecakmış da bizden oksijen tilm. nazaran d:ıha \'llzohsuz ,.e iirtil· 
- Bak, dedl Yakalandığın in· bu1 lstemeğe ge-lm1""1i.. lil tibyalarm mUdafaa~a ç0k el-

rarla verdliin ifadeyi okuduk, bu. - Ayol bizi tenek~I diye kim \"erf,,li oldoldan, tarihte birçok 
rada evi Dllberlstanı öldürmek i- «öyledi, bo adama .. eledim. mlsaJ!erJe lsbat edilmiıı;tir. Hatti 
çin yaktığını söyliiyomuı! - Peki, siz bo km döver, azar. meşhur İngi1iz Amirnll NelsoP 

- Hayır efen<Um, yalan. Ne lamrşsmız. Buna ne diyeceksini7~ böyle yerlere yalnız donanma ile 
Dllberfstan~ ne de kimseyi üJdür- - Aaa Vallahi yalan, bo kadar hlicmnun pek az netice \'er<llğinl 
mek nly.etin<le değildim. E\"İ sade- 8?'etlir, yanımdadrr, bir gün bile t.öy~iıJtir. Bonon lc;:•ndlr ki 1851 
('e kıJnıetU eşyaları çalıp kaf:mak b!r fiske \'Umtadnn. Kendisini ev- ffe>Def\fnde Tiirk, ln~lliz \'C rrıuı-
ın&ksadJyJ yaJmıak istedim. lat1anmdan ayrrmıyonım, ki.. sız mUtt.efik donanması, pek ku'· 

- Peki bu sözlerin doğnı değil - Şimdi eesalandmhna"mı isti. 'etli oL'llasına raimıcn Sivastopolu 
mJ? yor m11S11Doz! denizden zor "m:ımıo;;, bu şehri k1 

- E\et, benMyle ~ı!yler söy. Dllberistan llen8'ı g~lf d.e- raya aııılc!!r dökmek snretl:\'le mu-
leınedlm, ya: · YUJJU3lar, Den rln bir hiddet ~r ~ ee\"ab• lınsarn. ,.e zoııtetmeyl tercih etml" 
cahil bir kmm. Dtııılinemedim. ' 'erdi: tir. 

Bundan soma tahkikat e\Takın. - Elbet davacıyım. Oea."ını is- O tarihte lıa5ıJm15 olan bjr kil ı 
dald raporlar okundu. İtfaiyenin tiyorum. ta Sh:ıstopol Hibyahmna dair tıiı 
raporuna •öre, itfaly.e vak'a ye- Reh Haticeyi kaldırdı: ıılim:ı tes:ıtlüf ettik. Bu plana go· 
rine gittiği uman ateşin lleınen - Ne diyeceksin, bak, Seni re Jimaaa girerken sağda kalan 
tamamen sömnü:f olduğu merke- hiç d6vmem1t. ilk tabyada (IH) lk'nci ti\lı~ndıı 
sindeydi. Bah!)ede, yanmıı bir iki - Yalan, yalan .. Bekiz senedir '61) üçiiucü tarn•la (50) dorJlll' 
rat&k ile bir aedlr bolunmu,tu. oDlarclayım. amma, bfr gün bile yü di ve en büyük olan Nilrnla wl 
};\'İD koridorunda bazı yerlerle bir zlm JJWmedi. Her gUn, en ufak lasında (192) ondM sonnıki Se11 

lki kapı kıllmeD ~ perdeler bir IQ .. wı. dayall Jlyordum, l'ol kalesinde (80) toıı \anlı. Kar 
w olmaeQa. Jl'akat evde~ 1ıı1r - • .._, .. -)Qdl. lııillan, • tı Mhildeyse telgraf tlbyasıoda 
taJırı'bat yoktu. Bir talani eşyl'la· diye çıkmadın, bo e\1den gitme _ 07) karantine tflby.a<1mda (lo4> 
rm gaz koktuğu anla~lmıştı. din! diğer iki tiy:ıdn (80) \'e (84) toıı 

Bir dlğer raporda da HatiO:?nin - Buna imkln mr vardı, efen. bulunuyordu. Dahn geride buln. 
.Adliye doktoruna muayene ettlrll. fljm, Mr zaman e\·den kJM:ıyor. ııan büyük k.'llenin top uyı!';ı bı-

' diği ,.e ktzlıj;;'lllm izale edilmemiş dom. Fa.kat bo kadm benl zorla Hnmiyonnu:1; fakat hacmine ı;~ıre 
oldoğwıon tablt edildiği yazılı. eve getirtirdi, Bir def88mda kaç- herhalde (200) toptan a.~ağı Je· 
yordu. tmı ve bir daha eve otramadım. ı'i,iİcll. Bu itibarla Sivastopol Unıa 

Bundan sonra, da\'acı Dilberis • Başka bir yerde çalşryordnm. Fa- bı (8'72) topb. müdafaa olnnuyor· 
tan Vstündal ayağa kaJdınldı • kat bu, po,ls vurtaslyle bdli yine ılu. Toplana bogünktt kr ar bol 

- Anlatouz bakalım, davanml bul<lu ve dayak ata ata e\'e ~etlr. oluak yapılamadığı \'e kullanıl 
Ölen terzt Hasan Fehmlnln ka.. di. mıu:lı~"I o devirde bn miktar :ık•' 

rısı Dilberlstan: Borada Dllberlstan 9Ö7.e kan,tn lara hayret \'erir. IJmnm \'e wı 
E d k ben rin t.opo"raflk ''aıh·et'nln mücla - Ben, decli. llaticeyl _ •• :. ""- - ~v en açtı, amma. • 

..... ....... ~ k 1· · 1 ln':l''a Jlek eh·eri"lı" olması da en ımda yanmıa aldnn. BalG--a ba- em ısinı hiçbir zaman zor a ge. ,, , 
6 ..... ıı-~· On • d tabii ne ı ılilı;m nokt:ı.dır. 

&ıp büyüttüm. Vak'a günü Anka. n•'<'•ım. a ~ın e 
ndan gehnllfim. Ç.ok yorgundum. kadar ol§& kendisine evlit <lemi. Toplar yelpaze teklln<le atc..e 
Kömürlerin çalmmı, olduğunu giir ~im. basma bir şey gelmlt olma. baslayınca dıisman dorıanmasınn1 
düm, Hatic~ ite Saadete: sandan korktum. polis mftdüriveti- iimana sokulma<1tna imkan y~cıu: 

- Karakola gtttJnb; mi! ne gittim. Resmini falan ''ertllın. glrebllen1erln ise mah,·olaraklatl 
Diye srodmn. Nihu·et b'r e\•de olduğuna öğren~ ıımhalckııktı. Topların o zamana 
- Gittik, dediler .. Ren de faz- dim •• J<:h, ne yapalım, orada k!\I. ~öre en ax ylnnl m~li tabuk ate .. 

la bir ~y söylemedim, çoculdan. ı;m, dedhn. ,.e ne halde olduğuna ettikll"ri, memillerintn uzaldığı. 
ma blle: r,ömıcğe dttl~. ~akit kıstı, •e\'de ıınttama kablliy.etlerinin ve tahrlP 

- Allah aşkına beni rahatsı7. ne O<lun, ne komiır ,·ardı. Heı~i kuwet~rinln çok arttığı sröz ö-
ıetmeyln, ~k yorgunum uyuya<::\· tit re"lyor':ır,lı. Bo. \"aziyeti ~örlln. , ııUne a'mırsa mUcl:tfaanın ne der.e· 
ğnn ! Diye ocJama c;e'ni!lıı yattım. ce acıdım, Hatlc"'·e: ce ~etln olacağı tahmin kola)·· 

J\imıteve hmnı falan cl!'mcıli.':1. NiHAT ŞAZI dır. 
7.ufen kimse ile uğra..qt'ak tıakle (Devamı 4 Uncüclc) Kadircan KAFLI 
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iktidara ge-lemiyeceğini bilmiyor 
değ1Js1nlz .. yUksek aristokrat tllha 
kasının bir lu!:>t'tlll ıfa <laiına aynı 
gayeyi güttüler. 
llUsnünlyetıe edildiğinden biran bi 
le :JÜphe edemiyeceğim bu itiraf
lardan pe"n mlitehassis olmuştum. 
Bu meseleden ilk ön<'e, benim "e
ref ime vermek \'l" riy·aset etmrk 
liıtfunıl:ı. bulundu~'1ı bir sofrıula 
lfarold Nikolsona bahsettim. fJ, 
daha. ify3de, beni tesirin etmek 
istedi: 

- Hit1cre toıılu hir ı;;ekilde ma. 
lı bir yardımtla bulunulmuş olma. 
sına ihttnıa) \eteınem, de<ll. m;y. 
hı 01ı::ıyllı hUlcfımM1n mııtlal•a ha
beri olurdu ,.c bii~·Ic blr şeye de 
mil<;aacle etmezdi. Fa!mt piyasada 
"'Crbcstçe tcı1ıı, iil ('('lf.'n <>ennayel1~ 
rin, el a'tmllnn, Hltlerin menfa
atine kullanılmış olm~ ı, maale· 
!oo(>f ;mı.an~ız drğilıllr .. maamııfift, 
ı.unu bana söylemekle çdk iyi et
tiniz. GözUmUzU :ıçm:ım!Z lazım. 

Frıtn"ll7. •farefinf! flöndiiğttm 7a 

man sonları söyledim: 

- Bo h:ı.vadlsin sıhhatini ~ah-
1\ik etmek iınkilnlanna ma~jk de
ğilim. Bilmeın ıdzce bana lnıkiin 
'ur mı? fo'akat membatnı nazarı i. 
lıbarn alırsak bu ha' adise ehenı
mj~ et \'enu<'tlle:ıllk edemeyi1" ın. 
giliz hül:iımetlnin hlisnUniyct'nclen 
~iiphe etme;';.e haMnml7. yok. •·n. 
kat oıılard:ın ll'lhat l<ıtiye!ıilirl7.. 
Bunu, sinıd"lik, henliz ellmle hiç. 
hlr delil ofmaık7ı için, doğrudan 
tlo~nıya Pari~ is1fyemez. Fakat 
lmmdn, ılos~ bir konu:'}ma sıra
' ıncla: "tıhe böyle Şeyler "ö:rlü. 
~ orlar .. """ var mıdır!,, diye sor. 
mal• her laman iç'n l<ıtbildir. 

Bir ba.5ka şah!'liyet, yabancı ol. 
mnkla beraber çok iyi malünıat 
alım bir :tat, bana başka ufuklar 
rö<ıterdi: 

- Size Parist.f.', inglliz dost!an
nızın niyetJenni pek açıkça anlı. 
yamadrğrnrz için hftJityorsunuz.. 
bilhassa Alman teh'~einin ne bU. 
yiik fellketlere yol ~hlmı. ona 
herta..-f etmek için hı-r çare~·e ba~ 
\'Urmak lcsbetttğinl ne zaman an. 

lı)acaklar, diye soruyorsunuz .. ha.
kom, ben size ic.endi lntlbamu slil' 
liyeceğim.. tabü buau kat'iyet le 
~öylemiyonım •• fakat birçok olay• 
lara pek uygun dUı;Uyor ki.. İngi
liz hilkfımeti a11a~rı yttıan şöyle ta
t;R\\' t1r ediyor; aşsğı yukarı dJyo· 
rom, ı;ünkil bo tam ve Jıaldki bir 
tas:nvur değildir. ben de sizin gi· 
lıi lngiliıJerin pli\nla hareket et· 
medlklerine kıcıiim, fakat onJuın 
ı,.tfkb:ıli kendilerine has öyle bh' 
"'ftzİ.,leri \'ar ki eninde sonunda 
knrarlıırı d3 bunun U>sirinden kur· 
tulanuyor. fste b:ın; Ö)le geliyor 
ki İngiliz hUkftmetiyle muhafaza. 
kirfann çoğa şu ilıtiyar A\'rupa 
ıla harbin önüne g('Çmeııln pek ka· 
hil ohlmıyncağını .. en nkıllı<'a ha
rrkctin onu, batıdan haska tarar· 
lara çC\'İrmek o!acağını düşünü • 
yorlar .. me<;ali. Alman~'& pekili 
Rusyaya ıı:ıldırabilir.. tabli bunun 
çlin önce Polonyayı çi~nrmesi lii
:ıım: nmma bu b'r teferruattan 1 
har.-ttJr. Kitlerin RıııwR ilet ha51nı 
derde sokması, bizim için rubai 
net.es nlaca.brrnnz tn11n<'ft bir mlih
lct olur .. orndıı sırtl! hi ''ti\ ar
lruunası lhtlmnlinl b~ .. :ıhıı İ>atnı:t· 
link bile.. bövle oh~a ıfa Alm:ın
yn or:ıdan herll:ılde u7.1ın bir zn 
mnn lı;'n ai:'rmın ıuwmı '.llmıs ol . 
rak döneceJ.1ir •. tabii So\ etlerin 
lmunm:ık jhfürn1 i de nlmam:ıh 
çiinkU asıl bu, he-r ~yin c;onu o-
lur. (Devamı ııar J 



ı •. oo • 
"()() • 8:00 • 
lJSO • 3.00 • 

oi..:ıeıeye glSndcrlll'n 
Evrak C"eri Vl'J'i!D)('% 

'111ız ta 
nin Bre 

akınla 

,~z anavau.ın hav.ıı. ku\\etl rı. 
btıtUn harckQ.l ubcler.n ba ıı 
bUyUk t.cşckkU ı r evv 1 tı 

~bir faallvet halind uı.ın 

~ba tayyare! t , l rı 
fa~ tayyare il~ t arr~ bu • 

~11§ ve Alman yanın en ı::.ı~ Lo , L 

~ llnıa.ıu ve d nızaltı rnılerı tn. 
'- baflıca merl\ ... ; d n lı.rı o. 
~rcnıcn esns heıl o ra t tutu . 

11 
r. Büyük yangınl:ır gö;U ınU • 

~ Çok kalın bulut tab! kaJ-ırı rı -
ıı,}in k.att otamk t b tinı t:"l.çl ~ 
.._"'{illr •• Bu tnıı.rruz nnsındn ln. 
~ "e Alman tay~ ır ıerı rn rnJ• 

ı~lt _hıı.va muhar Delerı otm.ı. tur 
~liz tayyarceı U"l rtn dön -

() Ur. 
~-~rkttı bulun n !'1 ııız ' A -
cıcaıı. tayyarclen d C\'V iki gece 
~7e Ç9lt §ld •1 b r ı:.;ıskın 
tı.."'llıtlardır. Tobn.. ku\ \ etlı 
~ luıeuın yapılmı tır. B J n ıntnk da 
~llz uçağı d nm m.,.tır. 

~\' 
4nA VA.Zll"f~T: 

~ta:un s:ılAh•Y tll kaynaklarm... 
\ llllıı. ~yJendlğlne göre Ro:nelln 
~ ~l'veUeri ile seldzlnci or:du e... 
~ ehemmlyctll bir çarp~mn. 0 L 
~dair maJOmat yoktur. Esas 
~ ltuvvetıerlnın t.arb;: tut.utma... 

~""..'.1 ~ lngtliz t.cbUği tara.fında.n 
~~ltt.cdir Bu lebllğC nazaran 
~ llerteyİ,,ı bir z aCırl~ 
"°r. 'Bwıa :xnuknbil nerl ııwvzlc.. 
lıı... 'l'lfeıı kıtala.rının say.ııu ~ 
~dır. Rom'clUl ıığır blr~tll'l 
~ lıatruııun 50\ ıometre kadar 
~ a f:clıni§ b 1 unınaktadrr. Bun. 
it~ Ingillz kuv,-ell rl bllh:uıaa 

\k ltuvvoucrı tnra.tındnn yıprntıı.. 
~~. Romcıln ç lıl n dolaşırak 
~ lXıe\'Zllerlnın arkıı.sınn geçmek 
~ lllanevra yıı.pmtL5t m tnıkUndUr. 
l\,.."'I ne dcroce~e kadar muva.ffa.k 
~ heııUz bilinemez. Anc:ı.k Ro -
~a~kt üsl rıud n 250 k1lo. 
\....'" kQııar um ·\aRnııştrr. Alınan 
~JQakıartnda.n ı;<ıle~ hab rlcre göl'e 

~ ve SUrtyedckı lngiliz or -
' ~ doğru b,r htı.r ket yap -

lb-.ercdtr. Alm:ııılar, ııooo mcv. 
~ bir Am.crlkan mot rIU uıme -
'de lraktan Mısıra v · jıldl 
tlb Yor. • 
:>~ tara!tan İngiliz ba§Vekıll 
lı dUıı sa.balı Pasifik h rp konse. 
ıı' ne gtS~tU'til ırada umumi. 
'ltıtıe.rtıe harp durumunu iZah e. 

tlnnıyet verici ve hatt lyıınser 

ı,~blo ç1.zm4Jtlr • 
~ akibctl h:ıkkınd doğan en. 
\,:"l'ln le tıı.ınamllc za.il olduğu an
i.~tndır. Sanıldığına gorc,mls. 
~rçıı Tobruk he:ı.lmeu.ntn Mısrr 

~ ~~bcslnln ncttcesı Uzcrtnde tcs • 
·-~ muvakkat bir muvn.ffakL 

\ ~k olduğu ihuauır.md:ı alAkad:ır. 
1lcna ctml§tir. lngwlz ba.gv klll _ 

~ tı.ı toplantıd n sonrn c;enup Afrl. 
~ne g5rU,.'Ulle!i dıkk tl ç kmiş... 
'~n edildiğine görP, mıster 
~ Libya. bozgUllU il neUce enen 
~t hakkmdn elçly tafıı lflt ver. 

' OEPHESl?lı,>F,: 
~it cephesine gelim• dllnkıl Al 

\; lebUğt. Sivast.opol mtl: lıltem 
~ lttiudo §lddeUi snvıı.M:ır ıı.o sonra 
~ Cuvvew ,mevzileri J.egnl ctml§Ur. 
&....:~Oftın doğu .ccnubundnkt bö'ged" 
'-' ve Alman kuvvctl rlnln çevir. 
~ ~ebbQ.sll tayyarelerin d yardı. 
I! tlıUVatLa.Jt olm~ dU!=!mD.D to -
~l'i yo kedilmlşUr. Burada 
~ ~ -eatr, 100 dt'n f ua. tank, 250 
~on. bUynk m1ktnrd p ya.de mal 

~ &ltDDU§tn'. 

.., ~Yl - .S.,6.942 cuma. ak§amı 
;tvıkııpı _ Aksaray arasında. bir 
lbürn dU§Urdllm. lMawyet nBJl'ma 
~tirene hediyesi vcrilccekilr. 

.\J)RES: All\oddln Kınıl basrme. 
~e gcUrilm si 

.EmJ,n ÇByır.lJ<>l:lU 

72 Z Fi 

Şarktaki taarruz 
(Bns tarafı ı nclde) 

topol knles!ne ~C3l'ŞI şiddetli hti.
cumlar aUmtıJla.rdır. 

Siva.stopol ka.leei düsmed'ikçc 
Kaflmslara dogru ta.urruz yn.pıhı
mıyacaktır. 

Viıfi, 2; (A.A.) - 20 hazmın 
şüa.kla başkmuş olan Alman ta
nmızu gelişmektedir. Bertin, Rus 
muknvemct:.nin kuıldığrnı bildir -
mektedir. Kupya'ıı k ve İz~ wn .. e
h rJeri Almanhrrn e ine d'Wmlli~
tuı. 

Sıva<>topol Jm.ks·n n mudııfonla. 
ı ında yen.id~n ':ıirk-ıc gedı.k arJl -
mı5f1r. 

'.l'AARRUZ GiTJ'fK('f<' GI:Li:s. 
l\IBKTEDfn 

l.ond~ 21 (ı\.A.) - Doğu cep
hesinin Hı:ı..rı.1<of kesiminde Alman 
t.urıuzu gitg~dc şitlde-tlenmekte -
rlir. Genernl \'on Book 30 iilmen 
ile hareket etmdrtcdir, Bu km-vet 
l<"ıin elde ttiklri toprak pnrça. 
arı kıymeti. verclikleri rLğrr ;;ayı
t ka.T'f'lSında a?.a.lma:ktsdır. Tinıo

çen-ko ord•ılan czimle her keı;'m
de da\'annın.kt.a.drr. 

Cer heden alt.'lon bir • elgn>.f. 
A 'msnlnMll Sivnstopol mü<lııfna -
• n1an bir &edik a~tı'klanın bil
uırmektedir 

\'j<oi, 27 (ı\.A) - Mo.sko,•a rad
)()5\J, Ha.rkof kesiminde Rıısla:ın 
f erilemekte olduklarım bıı<Hrmi~
tir . 
rrn ÇETm,JmL "J!\ t'AAf.İYI'.:1 I 

Lonı1rn, 2; (A.A.) - Harbın 
l " 1a.ngıeındanberi. dof.u cephesi
nin Snıoler.Fık kecimin<1e Rus Qe
teleri 17.000 Alm::ın ö"dUrmüıler
dir. Bu çeteler avrıı müddet i ,,,;u
de 31 uç:ıh, 55 tıı.nlc, 524 knmy:>n, 
7!l mühimmat depocru ve 1Gn keri 
tren fahrin etm" !erdir. 

'OVYE'l' TEHi Wi 
l.ondnı. 27 (A.A.> - Moskovn.. - ' aa .,.eec yerraı neşredilen tebtP•, 

~ı,·astopolda f'liddetli taarruzların 
Rt"ri atıldığından ixı.h...."'Ctmektcdir. 
H.ınof kesi;ıırlnde ileliyen dUş
ma.nia çarp~ devmn. etm~t
tedir. Mcs"ıtOn ma!h!iller dunna.da.n 
rlden ele geçmi~. Bir kesimde 
Alnwııat" 2.000 ~Jü verndşlerdir. · 

Sivastopolda A'1manlar dtıj mii
<laf aa hetl."l.rl gediği ge111.~etmek- • 
l~ tne!'gllldilrler. 

Amerikada harp istihsalt\h 
(B:ı tarafı 1 nelde) 

Reıs Ruzvclt şunlan U~ve etm~ • 
tlr: 

''Bizi zafere ulll§tırııcak yol Uze. 
rindeyiz. Hlçblr ,·a.klt durmıyacağız, 
dıüıa çabuk vu daha iaua yapmak 
lı;in durmadan ç:ılı§acağız • ., 

Londra, 27 (A.I\.) - Bfrıc:şik 
Amcdknnm en :nUlıim gemiciler 
t:İr<'.iğinbı sefi ol.w Jozcf Kor.ln, 
haftanın yedi günü içinde tnt:!:>ik 
cli!er. gece ve gün<luz çalışma u
~lü E>nyesinde Amerikan insna.t 
tczgtıhlarmın sene niha; eti için 
göz c\nünde tutulan hedefe varın~ 
-oMuklarını söylem5ştir. B~ hedef 
sUn<.!e Uç gemi inı::ası imkanının 
elde edilmesiydi_ 

Bu gayret AmerikRJl silfı.h im.ıı.-
18.t.uun tesmt edilen müddetten 
elli gün evveı lngiUr; siliih imala
tını geçır-ış oldı.:ğuna dair Litclton 
tnraf!Ddan yapılan beyanatı hnttr
lııtmaktıı.drr. Gemi in!"lla.tr şimdi 
bir kUUe hl!nde istih.<;alat mescle
ı;i se'klhıi nlnın;ıtır. 

K:ın!tdnnın memba ve imkitnlıırı 
Birle ik Amerika membalarmm 
ancak bil' kcsr.inı t~kil etmekte
dir. Falmt Ka.nadac'la bile Uç giln
de bir ge-mi inşa cdılmektedir. İn
giliz i.'l.,.~h da bunn imlmarn et· 
mektedir. 

Fransnda tren seferlerinde 
tahdidat 

v~. 27 ( .A.) - l temmuzdan 
ıtıbar<'n. 'k6mtırsUzlUktan dolayı ye _ 
nidcn tren seferlerinden ckaııtmekr 
ol:ıcaktır. 

Norveçten Almanya.ya iş.çi 
grupu gidiyor 

\ i 1, 27 (A .) - Oslod n bıldtrll. 

di!"tne göre, bir Norveç işçi gnıpu 
Almnnyıı.ya hnrekot .. ~tir, 

Kanadadn iıçi kıtlığı var! 
\ lı;I, 27 ( \.A..) _ OtlO\'Bdl\D biL 

dirillyot: 
Ckmt inşa te.zgtı.blarında g!SrUlen 

işçi krtlığl )1.lzUnden, aakcrllğinı yap. 
makta otnn ustnba§tlara alt ıay izin 
v<'rılmesi kararlaştrnlmıotır. 

Pis pastahane 

1.300 ingiliz 
iagqare z 

hücum etiz 

1 \'aş;ngt-On, 21 (A.A.) - Kolon
ya Ye Essen şehirleıinclcn ooııra, 
lng.Uiz hava kuvvetleri kutıe hn
lındc Bremen ~ehıl:ıe taarruz et
r.ıi !erdir. Başka uçaldar da aynı 
zıunanda, Holandad:l dilşm:uı lı.ıve 
n!anlarmu hucum elmi 1ertlir. 

Tnı.rnızn ıştirak eden ll"akl:ı.rm 
sa:!>ISI l.300 ti bulmaktadır. 

Brem.ende denizaltı inşa tezgah. 
lan. uç'..lk fnbr'..lmlı:.rı ve en büyük 
petrol tnmyehruıelerinden bUi 
bulunm.nltU>.drr • 

İngiliz ba, n kuvvetlerınjn kıayıp 
Lın 52 U1'a!d.nn ilxırettır . 

I~ondrn. 27 (A.A) -. Dıln akşam 
Boston tipinde bomba uçakları 
Ifa.vr imanına taarı-.ız etnı"şler -
<lir. Aynı za:mnnd:ı, 200 Spitfre de 
Chcrbourg ve Boulogne al'aSındn 
cc\•clfi.n yn.pmrşlar ve bir düşman 
u~ağı dUşünııUc:-lerdir. Bır uçağı -
mız knyıp•Jr. 

l.on<lm 27 (A.A.4 - DUn oğle. 
cim sonra Brem.en ehri tizerierin
de ucan ke if ııçak pilotla.nmız 
crruı :vangınlnrm devam etmo:tte 
olduğundruı Oah.ctet.mişlerdil'. 

Binden fazla uçağın iı:ıtırok et
tiğı bu hava a.:.':mınıın hedefi Bre
mcn selıriydi. Akın bir saat bir 
çeyrek süımüşt.ür. Şf'hr.in üzerin
de lbulutlar olı::nasma rağmen elde 
edilen neticelr memnuniyet verı
ddir. Bulutı.nrm ilzer.lnde parla. 
1amaX.tn olnn ay, bomba v~ av u
~.a.klarmuz parlak birer hedef ha
line getiriyoroıı DUşman av ve 
i>o:mba ~1arımız anısmd:ı bit
gok ~.rpuım.;Jıır olmw tur. Bı.iti.ıl! 
uçaklsnmız lbombb.la.nrun hepslnı 

ealım;;lardtr . 
Londl'3 27 (A.A.) - Brem.en 

§elırine yapılan son tr.arnız !ngil. 
terenin bin bo~ ts.yyaresiyle 
nkmlar yapınağ-n devam edeıniye
ccğine dair sorulan S'l:ıllerin ceva
bm1 teşkil etmektedir. 

Bu alon ile Atlantik muharebe
sir1de iki da.rıbe birden vurulmuş 
( Jma:ktndtr. Çünkü Bremende ya1-
ruz deniz:ı.lWar değll. denizıı.Itıbr
ln .birlJkt.c faaliyete geçen Kondor 
tipi bomba tayynrıeleri in a edil
mektedir. Hava, Kolonyn Uze'rine 
yaptlşn nknı esnasında olduğu kn
dar mils:lit ol:n:ı::ım:ıs:mn rn~rm.~n 
birçok fa:briktlarm tahrip edildiği 
eamlma.:ld:o.ciır. 

Pariste karga
şalık çıkaran 
Suçlular an beşi 
idama mabkllm 

edildi 
Viı;l, 27 (A.A.) - Geçen 81 mıı. 

yı.sta, Paıi!;te bir mağazada., kon. 
serve clıı.ğrbru esnasında. vuku:ı 
gelen ça:rpqınalnrda .iki polisin öl
düğü, üçünün ağır yo.nı.lıı.ndığ. ve 
suçlulnrm yal.nl;'.?.Jldtlda.r:ı blldirll
miffli. 

Bu ış iı;in top'31'.cn devlet ınnlı
kem e.:ıi, 5UÇlul:ı.rdan be ini ö lime. 
birini gıya.1len olPme, altısını mü
cbbed kiire~e, i.kL~i 20 seııcye. 
.Lırini 10 rer.c~c. üçUnü 5 sel'eve 
mnhkiım dmiılir. • 

.Mahkeme 3 kişi hakkında da. be
ıııet \'enn tir. 

Vaşina ondaki 
müza cereler 

Rusya 
r ı 

\' n~ington, 27 ( A. !\.) - Rı..z 
vcltin hususi katibi Early Vnşlng. 
tonda RuZ\'<'ıt ve Çôrçil tle Sovyet 
Bilyük Elçisi a.n.ısın<h. mill im top-

Dün l!itiklUI oodde.,indckl lla . lantılar yapı diğrn.:ı, \" •n. •ton mti. 
tnhanelerde yapılan kont:rcller M- 7 .. 1k'!rt""leri!'nc flu~y "'In chemmı 
uondıı, "J loryn ıınstnhıınc<ıi" niıı yetli rol oynndr-;mı ı~ vnr 
lıem jmn.liitJı:ınc.,inin pi , ILeoı ılc nıucıtur. 
i~ilerinin önlüklerinin ldrll ol<lıı: Amerllnın, 1n ,i iz ve Rus ke
ğu görülmlis, pastahane nltil.)I J ri Ve balııi Rcflerl Ora!>IOd..l da mU. 
hakkında ceza .kesiknlstir. zakereler olmaktadır. 

FTm< 

T YI iZ--~ ..... ..-:•·-··--···-·· ........... ..._.___. 

Ar adas .,, 

· -~~abiliye ler· • • Libya'da . 
<Ens tnrafr 1 nclı'le) 

1
1 1 iZ 

250 ldlomet1'<'lik ç01 parçam m:ıl"C'. 
ııal Rom lin kuvvetlerini Nil nehrin. 
den nyırmaktadrr • 1 

Liy!ıkatli bir iq adamı yanında çalı~tu-dığı adamla. 
rını yetiştirir. Onun vaziyeti, bfr bahçeye ıŞtklarını dö. 
ken bir adam vaziyetidir. Ehliyetsiz bir iş adamı ise, or 
talığı donduran bir zemlıeriye benzer. Liyakatlisi, m. 
l..adaşlc:nnı olgunlaştırır; arkadaş!arının liyakatlerini 
çiçeklenclirir. Çünl:it hiçbir i§çi, adamakıllı idare edil. 
mcdikce gizli kabiliyetlerinin mah "yetini ar.layamaz. 

Londrn, 27 (A.A.) - B. B. C: j 
Şimn.li Afr'.dta.da. lnglliz ve miiıveı· 
külli kuvvetleri nnı..~da büyük 
ınuharobf.nin bacıln.dıi;'nıa daır !ıe
ııli.z habe'r gelnı~miştir. 

Yalnız flti tnrn.fm öncü Ve nrtcı 

mufrezeleri arasında temaslar ol· 1 mustur 'Mihver ha\'3 kuvvetleri- ._ _______________________ ._._. __ ,.... 

nin fua!.1.y~ti, ktı-"'a h.-ı.:rekatm:ı ni!
betıe hafiflem ştir. Buna mukA
hil İngiliz hava kuvvetleri, sabah
tım akşonın ıka.dn.r mihv~r kuvvct.
lcriyJe, mtinahle yollarına ve ta. 
şıt kollı:ıına s::ı.ldınyorJar. Uzun 
11 enzilli ve dört motörlil T .. berta. 
tor ve Vclfuıgton oomba tayyare
leri To~mılr ve Blılgnz."yi bombar
<lunan etnıi.,c;:ler ve ynngml:ır çı
karmlljlardrr. 

SU\•eyş kıııın.lmda gcmılere nıu
'\'affah-ıyetsiz ibir hileunıfö. bulunnn 
tir mihver tayyn:reıri dUsürUimr~
lur. 

Amerikan 
tayyareleri 

Orta şarka 
\zeme ta ıyor 

J.ondrn, 27 (A.A.) - Brltanov.ı 
Aja.nsınm diplomatik muhabiri. ıs. 
pnnyanm ha.ri>e iştirak etıınesi ih
tim'11ı mevcut olduğuna dair ya. 
pıla:ı te.rJdnlerln, her türlu mıilfı
lı:ı...a luı.r"clnde, ibu memleketin d -
Ji.Ji vazheti h:ı.lclrında. nlman ha
berlerle tekzip ~In\'itı olduğunu 
yaZIU3.'ktadır. Hari>in aleyhinde 
buhoıan yalnız Cümhuriyetçiler 
değil, Muhafaz.tir efk8r dıı her 
türlü yeni ırna.cemd:ln uzn;k kıı.lm
ması ta.raftaı;ıdır. Fa:knt bil~
sa !spnyanm ı!ildl:sad1 vaziyeti bu 
memleketin hame ışttralr.ine- mani 
olın başlıca sebeplerd61 birini ll'ş 
kll 1ıcm~ktedir. 

Rus gemisi 
a ons !arın 'a 
torpHleamlş 

V~int:-On, 27 (A.A.) - Moako
va. radyosunun meehul bir deni7..;-ıl
tı terafından torpillendığbıi bil
tlinliği RU$ gemisi Japon SUltlrlll· 
da ve Japonların en fazla dJtlrut. 
lc>rlni üzerine çektikJJ....-riırl bir Gaha 
duhili!lde ba.tınlm:rştır 

----o---
ispanya harbe 
girecek mi? ... 

kh dl vaz et 
a mani 

el yormuş! 
J.ondra, 27 (A.A.) - Brit.nnova, 

a3ansmın hava muharriri, lngil~reye 
ve Ol'ltn~rka tnyyare ve malzeme 
nakline mahsus tayyarelerin gittikçe 
bUyllk mldarlardıı. kullanılacağını 

tahmin etmektedir. 

AmerlkadQ.JJ gelen ağır boınba tay. 
yarelerinln büyUk bir krsmı da.b.a !!im 
clldcn siltı.b ve malzeme tıı.§mıağa 

baglamışlardtr. Ortaşarktıı. naltllyatı 

daha ziyade Soelngler kullanılmakta. 
dır. 

Her tllrlU denizaltı tclıllkeaıni ber. 
tara.! etmek içln esaslı yedek parça. 
larm mUhlm hava :filolnrlle taşının~. 
sı lmk!nları gittikçe artmaktadır • 

M eye sedye 
le ge lr"len kürtaj 

maz unu ebe 
Bir ıııuddet ev\ c1 1 :ıko;ımdc t'bc

llk YP.pnn Arnksi ndıııcfn ihtiyar 
hır k:ıdın ne~pın:ı ısınıli bir kı7. ı 

kürtnj yaparak ölunıune st>lıep o· 
muş ve le,·kif .-.dilmisti. 

Araksi l<'vkif olundu~u sırada te
essür ve korkusundan nüdil i-;.-ıbct 

<'lmis ve dun birinci :ı/tır ct•7.atlıı 

bnşlnnaıı mtılıiıkemcsine scd\C il 
gclirilmiştir. 

Sucl•ı Anıksi ile kendi ini Despi. 
ııayn lıınılın:ıklon mııznun Kiçn mu
l·ikcmckrinck suçl:1rını inkür eı
ınıo;lerdir. Neli<-f'dc mnhkeme. A. 
ı. ksi n ın h:ıı;t:ılıı:?ınııı ncz:ikeli do· 
fa:o:ı lylr kendisinin 100 lira kcra • 
let vcrdi'ii t:ıköirde tahliyesine 
bıırar vrm1iş ımılınkt·ıne) i lı:ısk:ı 

bir süııc bır;ı.k.n;usl,ı.r,. 

aım 1 mı? Milli oqunf arı· O a 
(Il:ıs tarafı 1 nclde) 

t esti vali 1 OUs, odun sn~~ların.n temmuz Mf" 
ııundn lı:ı~I:ıs:ı.hıle<-ck1ır. Bu, odıp!'" 

14 Anadolu kasabasından ı. rın isııtı .. ;tl mınıa1rn~nc1an sahne. 
oıaıl ıı da d<E~~ :ı getirilmesi içiu 

oyun heyetleri gBs0C0k "uzıımlıı znmnndır. Odun kılen pi. 
'as cin 11,5 • !'>. :ı, lirnsn atılronk

tarlır. Ofisin, odunu 9 Jırnyn vere.. 
hık<-cği knnııuti \arılır. Hunn nM:ı
run, şiıudiılen r.17.}1 p. r:ı ,.<'rcrelc 
odun .ıl:ınlar, nl~ r.ını<o olac-ol:"ıı G!1ıl 

ınuhtckır l?'>nnfın da l'kmc •ine y 
sfırmuş ol caktır. Dun ofı e )'crtiden 
240 1on kömur C:ııhn gtlıniı.tir. 

Emini.ınıi halkevı, lıu sene ilk de• 
fn ol:ırnk 1stanbııld.ı 'apılnınsı mu
karrer milll oyunlar r. <;lh ali için 
şimdiden f:ınHy<'le gcı.'nlişlir. ~.rem. 
lck<'tiınizln her to.rafınd:ıki h:ılkc\• 
lcrh le yapılan muh:ı,beı·e n<'lıcesin· 

de yunlun 14 muhtelif mınt.ıkn~ın
dnrı İstanbul mılfl o~ un he\ etleri 
selmesi temın olunmuştur. rlunıı 1.-... 
tnnbuldnki heyet}(>r d<' ılh:ık ede-
t•ektir. 

Hasılatın tıımaımı içtımnl '\ardını 

kolunun 'kimsesiz ve fnldr 'alondnş
l:ırıı yapııc.1'11 )ardımlaro tahsis e
dilet"ek olıın bu festh·al ~ J n~uc;to~ 
cnmn giiniı :ıkşnmı Tnksıın lınlıçe

sind<' yapdac:rJr nı rasimlc ncıln~alt 
ve 20 :ıjlııstos nkşıımına kadar de"' 
\ am cidf'ccktir. Hnzırlnnnn program 
Bü)iikdeı<- Büyıilmda, Suııdiyr, 
B<'lı<'k sazinolnrı, Fıloryn, J>nıico· 

l<'l \C nihayet Fener stndmdıı tatbik 
olunacaktır. 

Eski Türi: oyunları bu prol{rıınıa 
dahil olduğıı gibi m.illl oyunlarunı-
7.ın almııkta olduğa istik:ımeıte 

progrnmıı dahJI edilmiştir. Gelecek 
ıunn heyetler nrnsıodn kadınlar da 
''tırdır. 

Biilün hc,Y<....fler l5 lemnzda şehri• 
mizdc imlunn<'ıı.k ve bir :ıy Jmrnd • 
mllc;trrtk çah~acaklardır. 

Harp za.ma.ı:ılarmdn bilhassa. har,p 
uzndık91, hemen herkes bu n~ ne 
zaman söneceğini kendl kendine ve 
birbirine .sorar; insanbğm bu bclAdan 
biran evvel kurtulın:ı.smı ister. Bu 
nrzunun §1.ddetı de birçok tahminler, 
iddialar yaratır ve bunlar nihayet 
:falcılrğa kadar dayanrr: bir çok in.. 
san da. ya.lan ve fnl olduğunu bile bL 
le buna inanı:r. 

Bu harpte de öylc alm~. bUUln 
dtlnyada tahmlnlel', :Muhlddlııl Arabt. 
den lstlhrıı.çlar, falcı falan ınndam 

\'cyn matmazelden rivayetler alıp 

yUrUmüş, bunlardnn yardım umarak 
harbln hangi yıl, ho.n;rl ay ve gUnde 
V<' ne şekilde biteceğini nnlnmağa 

çalışanlar çoğalmıştır. 

''Ta1l,, re!iklmlzdc Refik Ha.lJdın 

bu m<wzudakl frkrasmd:ın öğreıılyo. 
nız kl. meraklılıın bU işin matema _ 
tik ne halll yolunu da bulmuşlar ve 
muha.rrlrln dediği gibi, eski ta.blrlle 
"blrriyazlye., bugUnkU cihan harbi. 
ntn 1942 senesi on btrtncl ayının tnm 
16 mcı pazartesi gllnU '>na rec ~ 
ni meydana koymuşlardır 

Muharrir, henUz haber olmıyan 

meraklılartı bunun sırrını şöyle ha _ 
bcr veriyor: 

"Önce, harbin başladığ'ı tnrlbl ya. 

Om1NCl'I.lıR 'fı.'B nll'OR? 
Dı~cr tanıflan ı '1mnin gaz.clcye 

sazılınasıııı ic;tcmi.}eıı lnnınmı bir 
loptnneı. drrniştir Jd • 
"- Golgc clm0 haska ihsan 

istemem derler ~a. niz ofıstMı 1lrunıı 
isti~ oruz. Ofi , hizim s:ılı:ınu1.a gu• 
mesin, bi'li serbest lıınıko;ınJnr, ça.. 
lıı;nhm, di)ordnk. Bunda koonhat.i
miz var mı? Geçen sene sc•hn'.' Ya" 
kne:ık ıakınlLc;ı çf...-ktir.;>'fl. sırf bir 
~n7.<'lcdir. Mah iline ml lı:ırrir ;101-

1. rnı~. l>ilnıem ne ~ nprııış, lıu mu • 
h ı rır fi3.:ıt mıır.ık.ıl komi ~ onun1 
iznhat 'ennıs, patırtı gilriillıı, odun 
narJ.ıindirildi. cılrnnldı. hu )UZ • 

den şehre az odun köınur gcldl, 
kış urun :sürdu 'c sayın gazete mn.. 
hnrrirl, ektiğini biç.ti: Biıtün ktt 
Bıır: :ıda yan geldi, ynt ı ! .\3 nı ga
zete dalın şimdiden 11 lirıı~ odun 
olur mu diye feryndr hasma~n !b:ır 
lndı. Geçrn <'nı>ki tfıbi3·f' im ScrM 

ökmiyl"Ccktir. Çünkfı on~. bina.\ 
fiynllnrı <'ide hıtrnaktndır. OdUJl.011 
çeki i neden 11 lirıı3n ~ın1 
Size v:ıs:ıll 'bir hrsap \'f'rf'J;int: EV" 
\'eke :ımcl<' iicrcti fiO laınıs.tu, bu
gün 3 lirn, cYvi'lce onnıın s:ıM~i 
odunun ç<>k.isini 1 lirns n atnrdı, 

bugiln S Um lbun:ı gore lı:.ı~ \'nn '"nı
leri, arn.hn, motör ücretleri de 
arth. Hesap edt'lim: Bir çeki odun 
ormnnd:ı. 2;"ı{) kuru-:, oruı:ından :rol 
kcnannn ~etirilm c;i 50 imrLL~, nr:ıb:ı 
ıicrl'ti çeki h:ışın ı 2:-ıo l.unış. 250 
kuruş molör., :;?:; l.uruş om1ar11yc, ne 
etli 875 lnu::uş. Bu, f tnnlıul en ya. 
kın lJir onnnndjn sctıril{'n odnn 
!cindir. Yn uzaktan ı;etiıileıı? fstnn· 
lıuJdn sııhilc 87~. • 9:.ıO kurm:ı m::l 
olnn hir Çl'ki oılunuıı mıısrnfı lıun -
lnrln kalmaz, aralın p:ır:ısı, l uklc -
ıne, boş:ıllmn, lıirki iicı ('Iİ de nr• 
dır. Mıılisct flvnlı 9,:ıo. 10 liraya 
çıknor. Hu ':ı.ziyelle hır ceki odıırı 
c <'r ı 1 liraya c;rılıhyorsn iipup ~ 
ha,n koym k l"ızınıclır.,, 

Sıırı) erde, Mnd<'n nı lı ll~tnde. 

Csmi soknğınd:ı oıur:ııı Ahdııllah 

ndında lllri'>inin 13 rnşında•.i oğln 
J':ıl.kı, hir-k:ıc gün e\vel, b ılıçcsin• 
de ıclııt n~acınd:m dü.,ınliıı, kolunu 
ı.ırmışlır. 

zncaksınız. 19S9 ..• Bu.ıın bir sene zam ıl<''iİ çocuğu bir doktora ııönde-
edoock iniz, cdrr: ıo.ıo .. iki tıı.rlbl r<'ecfii )erde, çıkıkı;ln-a kdnvi et • 
toplR),017.: 8879 u bolursuouz nıınıı tirıııi.,l<'rdlr. Ancak çocuğun )artısı 
ortadıuı böllinUı.; 88179 •. Evvf'l hl. illilınıı yııpıncn, işli lı:ı'istah:ın<'si· 
rincı kısmı, ~anı 8 111' 8 1 oomoolnlz: 11 h:lş'\urmıı<;l:ırclır. 

ll ••. ııonra dtl '1 ile 9 u: 16·•· Şu son Hnsl:ıh:ınrd<' )OTO lemİ7:lenmı.ş ve 
dört raknmda ı.-a.ç 1 var! 8 tane de. :arılınışlır. Lğc-r fenııl:ı<;ırso gene 
ğfl mlP Jşte 1989 n b1Lnn eklerslıılz "elınmesi sih !('n·niı; ~·f' lı:ıkikate-ı 
1932 ~ıknr, harp nu o yıldır; yukn. Hnkl\ınııı kolu el ılın kötıılc erek l r.. 
rıdaki ll rakamı, ruenln n "ltlı u;, nidc.n h 1 l<ılınnt•\ c mür:ıc at olun • 
l<w gun ınu ı;ö terlr. 

Peki buna nnsıl ınnnalım 'f l l dıı • 
ran iyi uydurmuş; lnıınınınız. Zlrn 
ayni usulli JOH ha~blnc tatbik eder. 
flf'nl7. bir de b:ıkl\l'Smız., harp ııonu 
tarihi 1011:1 yılının 11 inc.1 a.yının l1 
tnel gll.nü ol, ra.li kendini ı:ostermhor 

ınustur. 

Bıı sefer yapılan nı-ın;) ened ço

cı •un f('lanos hac:t:ılı ınn tululd~ 
ııl ısılmıs, ., rum l :ıpılm15. J ıkin 

' kıt p:ectil!ınden ı;oeuk fcd ızlıraıı· 
l:ır araçında h;.natıı pözl<'rini ~um· 
rıııı5lıır. 

VnknyJ ıınıcfriciunıunıllıkçe el 
konulmuş. ~·ocıığıın <'l'~rıli moı-g 
kol lırılıırak, çJkıkçı H' ıliiler nl<'· 

sııllcr lıakkıııclıı tahklk:ılıı hıı 1 n -

ınuf llnyret! Yalnız hu ımdıır mı .)lı'ı' 
Gene hu he pla 1870 harbi de 18il 
ln onuncu yındıı. b("şlnd ~lııU bltl. 
~or. i\rhl< t.n ı. ı h:.ırpler, l:t, !!lga.yn 
çekiniz. Fnkut b:ıııa bylo geliyor kl 
bu hns:tp falının da ötıUr fnlcılıkla.rdnn .:::n~ıı_ş_ıı_r·--=--=--:::--::-::.-----::-
rarlu Ölm:ısa ~erek. Ful o drrece 
innnnınm ılı Ki, ııa)et gerçekten ikin_ 
el <'lbnn harbi bu J' 11 11 inci a.rın JG 

neı ı;Unli on:ı.. erse bile gene ·•ı:ılrtı :" 
dem~ll; "tuhnf dllştll. tuhnr bir 
tosndllf!,, diyerek her ııeyd~ Öııle(' 

fiti belll<bn çabnk lrnr1o1dn !Umum 

SC\ inmeli !., 

onyada z zeıe 
Konya, 26 (A.A.) - BugQn §Chrt.. 

ınlzdo s:ı.at 7,25 te §lddctıı vo diğeri 
hıı.tlf olmak tlZe.re lkt yer sa.raıııtw 

ol.mU§tur. Hş.au-~tur.. 

Viüi.} et c.r r. <' 3870 teneke Tur 
ya ·ı vrilmi llr. Bunlar, halka tev 
t..i edıleec-htir 

~·~--~~-~~--
R AŞ 11 RIZA 
TİYATROSUNDA 

Halide P~kln beraber 
Harbiyede, Beh11 bn.bçe.slnbı alatur • 
ka krsmmda her gece aaat ~30 da 

Bu gece 
BENt öPID.-CZ 

Komedl .S. pen1e 
l"u.aa: Bedia F• 'Ma' 

, 
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l:r A B F''R. - : 

~ An~admmsa 
ra olayınııl.~,, 

D OS'l llM Yekin lt::gıp, ev,·elkı giln "En Son L>.ıkıkıı" gazete. 
sındc r:ıdyod.ı .. o:ı: oyleyeıı'cr h:ıkkında fir fıkra yazdı. 

i\zız me_.,ı ta,ını hu fıkr.tMıu.l.ı rntl3 oda "herhangi bir dnire ve 
le ekimi • lın.~ 'e rne .. leki basbıhallertle,. bulunaıılnrdan "kimi i• 
uın .ıı'.;ır ahır, lı.aıı ·ı kcliıuc üzerintlc dura dura konu nıal..tıı, kiını· 

~ının de ııtlı ko~:ıı.ı:- cılıi kchıııclcrı hat1ii cuııılelcri fasıl:ısız sıra. 

1 ) ı pı~ı sc;nuu.ı,, cı dirdıklcrinden şıkiı et ederek, buna bir düz.en 
,crilın!"'!lrıı ıs!ı~or. \'c: "Ne- çoı.: ıısır, ne çok sür'::ılli, orlıı konuş. 

ııı.ı.k l.ı:znndır !., dıyor. 
\"ektnnın hakkı ..:ıır. H.ıd~omuzdu diş hakııuuıa, zinıalc n- bun· 

l.ır;ı hen er ııır :rı.t bııhı len• dııir söı sö~ Jcyenler arasınıli:ı çok 
hızlı, çabu L.onuş:ıııl.ır olduğıı gibı, ilci ağır lıir tnrzdo hasbihal. 
lcı de hulıınanl:ır 'ur. İki turlüsilnde de, tlınle~ icilerin foydalan
mul:ırm. ıınkiuı ~ok, çun.kiı bir ~ey :ınhışılmı:> or. Geç.enlerde, diş 
tı.ıi.ıının:ı .ııı l>ir konuşma diııledını - eskilerin lrnllantlıkları liıni

y.ıne hir t.ıbııle söylrdığım içın :ıffedm -- anladımsa arap olayım! 
l"ıllı:ıl.lkıı herkes h.ılip değtldır. J.is:ınt tnllikki :ıokıur. Söz 

sıı~ le r.ıeııın JHJ) ut, sihrini ,.c sırrını k:ıvrn) amnmıştır. Bunun için 
de h:ı..,hıh:ıllcı de bulıınmnm:ısı lazım selmez •. Fakat, hiç olınaı.');I 

ı ııkrofoıııııı b:ı51n~ ıır-ı;mede-n r-vvel, biraz bu l!ii sormal:ırı, ö§ren. 
melen J3z:ruılır. Bitmemek dcğıl, ö~renmeınel. D\"tplır. 

rıkrimıı.cc, bu is şu şekilde h:ılledilebilir: H:ıdyoda öz slh li. 
• ecı·k ol n kımselerc spıkerlerimiz yol göslermclı, şöyle l.onuşu

ntız, ı;rsınıı.c şu loııu veriniz diyeıırok ~ol gö termeUdir. Sözcülıırc 
~..:rılcıı )nrını s:ınt gıbi, bir çe)rek :ıat c;ihl mliddellcr, hazan hn• 
tıplcrın ncelclerı yiizünden dol mu~ or, mescliı ~ lnnl dakikada, on 
dakikada laf biliyor, o zanuın, radyo id:ııır-5İ mfışkül \'azıycte düşü
:ı or, pr()Srnın lı. rıci lıazı şeyler yapmak mecburiyeti h:ıo;ıl oluyor. 

Bu hnkınıd • .m d:ı hnsbih:ıller yaıı:ıc:ık ze,·:ıta, yine spikerler 
yol ,,;ö.s.lemır.li, "şu kadar kelimcJik bir konu.şmıtyı, şu k:ıd:ır <lak•. 
kadı söylemek kııbitdir. Ona göre h:ızırl.ınıı117.I,, demelidir. BöyJ.e 
l.tıpılınıız.s.'l; 

Çelebi IHiyle olur fıi~de konser dt•cliJ/Jı/ 
J,AEDRI 

Eskı ve Veni Boğaziçi 
(liaEtnmfı Z nclcle) 

- lloğıız lmptanhğmda. lxışmu.. 
dıuı p:e~n ente~ n bir \-ak'a \'ar 
mı? 

- Bir ılcfn, çok et:ki<len, tarihi. 
ııi ıf.mdi hatrrhynmıyorum, 'an. 
yerde büyinc bir ~I oldu. İdare 
ettiğim \npurun uskuru lurılc1ı. 
Tek uc;kurla gitmek mecburiyetin
de kaldık, Dıiyiikdereclen Sarıyere 
gehli~rimb: 7.amıın deni~ hastan b:ı. 
~ csyn ile ıloluy<lu. E\'ler ynvnr. 
l:ınmı.;, su Ü7.erinde yUrllyor. fu!.tti 
lambalnn bile yanı ·or<lu. Deniz -
dem blrtok hııfü Jmrtıırdık.. 

- BoğnzcJaki yerle.rfn hu usi 
y~tlerine uygun ı-ğlencelerl ''IU' 

mıdrr! 
- E\'et.. her t•öyUn birer pıı

mıyın. \'~ htısust c~lenceleri var. 
clı mes .. ı·~ Yeni mnbııU.ede Ateş 
g~~csl ;up;lırdı. nu gece<le eski 
çürlik lcaytl"l!lr 1 utustunılnr, h:_r
k~ r.c<'c ı:;~ ,·:ıldtlere l;nitar cg. 
)cr>ir<li. Panayırlnra faytonll!.?'la 
hitllllrıli. 

_ Uoğn7.ı p:üzclle-.timıçk için 
cliişüncclerin.ü. \'ar mıdır? 

_ Bogf\Z, bup:ünlcü ho.yn.t ı:oek
linc ~öre im:ır ('(lilmcllc1ir. E\Le -
rln kim'nrı uC'uzlrınmlı bir c\'in r.!o .• 
MIP.t'e~i kim miJctnn cvn:!lc~ fc<;-

1 

hif e<lilmcli. hroslir halimle hnstı. 
nlarnk h:ı.llm i18.n rc111metidlr. nu 

1 her sen:- Jm ·:ıt sartJannn !:Öre tan 
ziın e<lil<>1·11ir. Sonra .• sonra.. Bana 

j .. 0 rma ne dnrler, " ar elinden yii. 
1 re~iın ~·nreliılir.,. 

1 
t2 

aber 1in bulmacası 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 ._ __ ,,,_ ________________________________ _. ,3 
1 1 1 

ıHaltada. 3 milyon 
lilm 

metrelik 

Birleşik devletler Amerikasının, 

sinemn site 1 olan Los AnJelr.s'de, 
hafüıdn 3 milyon metre!lk mm yıı_ 
rnlm:ıkı:ıdır. 

nu :l rnıl,\00 mrtrelik rilmin re. 
sirnkrlni it' hit clmck için 13G.OOO 
lHre ipo~ıır,d clö ı;ud kullanılmak· 
tn \C bu cczııdaıı 500 kiloya y:ıkın 
ıı!imus tclüri rdilmektedir. 

Sonra. filmlerin her iki kenım 
lcliıııuı.-ktr, hu suretle elde edile•ı 

ku ı konrt'Ulcr munmcle gönnck-
11" '<' hunl:ırd:ın d:ı ayd.ı 2 ton gü_ 
mfi5 elde edılmektcdir Y:ılnı~ im 

ise mı.ıhsuc; üç fııbrif.:a \'Ordır. 

hin s"zr. hirknç satırlık bir molü. 
. ı · r kat Lo~ njeles'<lekl film 

ı; n:ı' ııııirı ne kacl:ır büyük, bir h 
r•duıtnnıı l>u kndnrı ll:ı söslennez 
mı1 

"' * e 

Reçel !ekeri 

ı 'lieçre. sırl •• ıı"aııucri, Avnıp:ı• 

nın en bıılıll\ar bir dıyarıydı. Ken· 
dl R~zclelcriııin y:ı:ı:dıkl:ınna bakıır_ 
snk, hu h:ırp ıçinde de, orası, yine 
en rah:ılı, en saldn ,.e en b:ıhtiyıır 

yrrrlir. En•ı. harbin !esiri, İsviçre. 
de de, akis yapmıştır. Onıdn dn 
erzak kıırll:ı ' rılme-ktedir. Y:ılnız 
işlerde o' nr!Jr iııtlzaıu vardır ki, 
lıerlces, hiç lılr .<'Flen mahrum k<ıl• 

Pippo da siııirlcnnıi:,ti. Uah.ı 
o sab:ıh lı!u!ınm gönderdiği \.~ek
leri ~p blrlU.tc götürmesini \ e 
~!~ıktll(?lıu teklif eUi. Bu 
f>ırada. gözüne l'C!lc de Ui~iği için: 

- Alın, bunu c.la alın. Diye bay. 
kn-dı. Gen;:i kese. bana u~r getir. 
ınj tl 1 J<~nlmt !ibden hicbir hıı.tdra 
nm . Jaılın:ı.'imı istcmlyorum. 

Ba özler, J.rz!?IDlıklıı. ağ-1.ından 
çıknr ~knx>.z, plsman olmuştu. 
" ıonna", e5":i yn!nmnı cloirult -
mnktwı (jelcindi. 7..atcn, o da. çıl
gın bir hlddc~ clopdoluyc'lu. Am. 
m:ı bu kızgınlık içinde de :riyıı.kiır. 
lığını bmıkmanustı. Pippoyu Yll!•· 
Cıklnrmıı. pl:;mnn etmek if'fn keseYi 
::ılıp ~ttl. . ~ 

Adeti iizcrc Pipım, o ~ece de oy. 
naiJı Ye lm h 0 tti. Bunclnn sonnı.ki 
~llnlcrdc de 14l1flıl :rar olru:ıdı 
"llspczi 'nno" nun oı;n yük!'!Ckti 
\"e rnlilılmrc mır ... tarlar lmuı.nn·or
clu. D~H anlı henı "'0 ';"\·etioe ·hem 

' de tntilı f.c'iıkklh:!rine f van ede· 
rel, ovna<:ı ·c d~.ma. kn.;lıetti. Ni
hn~ct blr r.ün ''O"fnl" lerden 
<;ı!uırhcn, mcnlfrenlerdc: 

- 1 :ıllnJı t ~ inıtmn affetsin, 
:ımm:ı ~Plioo 1'ıı bmıeğm h!lkkı '"l!r. 
O J.e "', llııirli bir ~ydl, Netelıim, 
onu Mo:ınavn \'erdiı.;:\m gtitıdenb:ı. 
rf '\'ilksel: bir zar nttrt,'1111 y~. 

Dly<" h.,vlm-m:ıTt•ntı lı0nı'linf :ılıı-
11Plfdr. 

ftu sr~ 6nUndc çiçekli bir ru;. 
t nnm ne:ır ~ bir hnla J:lttiğinl 

4 
5 
6 
7 

~;;.kMzııı. iaşcsıui ııınıiu elınektc-lg9 I I l•'-I __:.!_ ... 
-----'-1-...,..._.,..-.,..-....,-1 • Son günlerde gelen İsviçre gaır_ 

tc"eri, haTh::ı reçellik şeker veril• ı...•-ı...-.-ı....ıiıiiiiiii••-.__. 
mckt.e oldu unu -. aı.ıyorJnr. Reçel
lik şeker! Avnıpıının h:ırp içindeki 
halt harp dışındooi hnngi memıc_ 
ketinde, huna lıenzcr lıir nıhali 
'orılır? y,.rılır. <lc-mol.ıe ıı<:'clc el. 
meyiniz; cünkü lsviçreıle, nem ve• 
~.r .... rnLprin fiyalı ııcuz<lur, hem de 
o ucuz ~ekere "rr:ıen para, iştira 
kıymetini knl"l"beln•l'mistir, 

Taarruz;, daima taarruz 

lngili:ı orduları, Birmaııyod:ıki 
kunınndaııhın Sir H:ırold Alcksandcr 
in "laarru1, tanrrıır.. daima ta:ıı

ruz, ıır.tnsibine rn~'lllen, Jnpon hü
cumları karşısın<ln geriye ı;eldlmi. 

ye nıeclıur ol<lu. 
Rıı genç general, f ngiliz ıııirııl:ıyı 

Blirıı'in "laarrıız., t:ını·ruz., yine 
lruırruz., harp k{ıidesini ~nimse_ 

miş bir kumandan olmasına rat
mcn, !alil, onn, prensibini 1.ıtbik 

imkiiııını vennemiştir. Birmanya• 
dan ev,·el de, Dünkerl'de, tesadür, 
kendisini, ~enerııl Gort ordulan. 
nın ricalini himnvcyc mecbur et_ 
misli. 

General Ateks:ındcr, ateşli bir 
kumandan okJıı..~u için, :fic şüph<'_ 
siz, bu les:ıdüncrdcn ı;ok mülee sir 
olmaktadır. 

1•aı:an°: 

ALFRED DÜ MUSSE 4 
\e altında lnee, Julmt çe\ik iki 
bncnt,ın belirdiğini gurdd, Bıı, o 
ı. ~i "etir.cn c r.ırh k:ırn kızılı. 
D~1ikanlı on:ı yaklnsıırnt<, l;lm 

olrlu·~nnu, ldmin yanında bolun,d::
j;unu sordu. Afrikalı, yanım~ .?Jl; 
!i.ilü)e: 

- Klmbillr~. Dedi. 
- iz, Monn:ı niyr.n .. iyanın hiz. 

metçiıol flcğil misiniz! 
- Hııyır! Kim bn ~fonnn Blyan 

-:iy .. '! 
- ı\ll:ıh Allnh! Kim olncal'~ 

(ı~en ı.,rün o knıtar U'lfalıkb har.a 
attığın lrntuyu gönc?crcır .. 

- Ht!l'lt, efendimiz, ynnlr~. 
- lnkilm ı.a!kı m.... heıı hep. 

s!ııi bllh·onıın. !\entli söyledi • 
Kam kız, bimz dil Umm. Tered

diıt cdi~·lr ~b')<ll, Sonra ol!lnznnu 
"'ilkti \e ~.clpıı7.f~ivh Pippönun 
~·ıuı!lf,ına ~ııylc bir ,ıoı.unanı'k: 

- GU~l d&likanh ! Seninle alay 
etml..,lerl 

Dedi \"e knçtı. 
\"o""dJk nlcaklı:n, pek ılol m -

tıatlıdrr. B:n t.c.mfa saparlar. Can
lan icted!ği ı:rfbf 1.-n'Tllırla.r, Jşt,.. 
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Saj:;dan "ola; 1 - Buyük ns'k, 

2 - Ta.rlre, bir sab, :ı - Ahı? ve
ri 4 - B!.rdcnbirc, Irak 'Kıra1-
h .; <la.bilim ğcla.t 'ilayotinc 
bağlı bir lıazn, 5 - Siz, bir dı:ığ, 
G - Kmıli~ l, l•öpck, 7 - Mu
harip devletle.relen hirinln Ajansı, 
\'eyn,. 8 - Göze1.lcmc, <'la. 9 -
KutJama, a~. 

l'ukn.nd:ın n.! ğı : 1 - l"nz.ı, 
2 - G.eJccek, ldrıı. S - Ynhar. 
ma, :ısıl, 4 - liompostosu yııpı
hn bir ne\'İ sıeak iklim meyvası, 
bir notu., 5 - Tıp talebe bıin ame 
liynt \'e t.ec{ii ~ön>ı.,lcrinc mnh
... uı; yı?r. 6 - Jinvnsa, isim, 7 -
Gcçmi~ :mm:ınlıudahi ol:ıylıı.n bil
c1i1'en, 8 - Bir not, talıio.t, 9 -
bir meı;;ele hnldmuln. bazılarının 

fil.:riııl alıruı, genl' olnuysn. 
3 Numnrnlr bohnnı-anm ltnlleılil 

ıuiş 5(:1, 1i : 
Snğdn.n sola: 1 - Virane, 2 -

Ac;nrc. iuli, 3 - R:ıı, Bilcy, 4 -
Dn, fil, fi, 5 - Ar, hıı.Jl, 6 - Ra
fadan, 7 - Sn.kin, Ti. R - •rıık, 
tas, !I - ip. fjmk. 

l."uka.nd n nsağıya • 1 - \•nr. 
d:ır, Ti, 2 - işau., ftsfıp, S - Ruz. 
afak, 4 -- r, ı~raı., 5 - Btıni, 
fü:ıi, G - ilham, 7 - n1, nn, ta, 
S - defi, tak, !> - ~iyiimi~ • 

HAKKI SÜHA GEZGiN 
iıu ydz.lleıı l'ippo, l.ııra kızm nere. 
de kııl bohluğunu, hangi tnnıfa 
git.tiğ!ni k~tircmcıli \C tabii ).e· 

tişenıedi. 

ÖPl.cl'. tli, Çilnkü, iki hatn. ble
diğini nıılanıı tı. J{ırcıır.ı potln.r
ılan biri, kc<;2~i Monnara ,enııek; 
iıtclıi, l.ıırn kızı c'indcn ı.nı;ır

maldı. 
İjte bu dil iıncclerle şehird.c n

' are doln"1rl,cıı, kcll(linl 'nftiz 
:ınneslnin snrnl"I Huiıııılc lrnldu. Ha 
ı;ınn hu i"L~r gclır.cden ön<'e ona 
~iıliıı d:ıııı~mııdığınn ı>i .. mnndı. Çtln 
kil ı.cIHli.'iinl :ıl'ılmclnr eden her 
!leyi on<lnn • onnıı~ı fıdct et!inmjş 
, c hEmcn lıi~bir z:ımnn d:.ı ic;tifn. 
Uf'"'.17. kalmamı t ı, 

Pirııo. 'nffü: nnnes.ini bahl'ede 
1•uldu. Elini iiptiilıten "'Onra: 

- .\h n.~ne~:ği:n, bilseniz ne 
hnlHnr et• in .. t\l.l iinünüz, !<i blr
kn( gün .c' 'el b:ına bir ~c gön
<lcnni~lcrdi. .. 

Diye anlatma ;a koyuldu. J.'nknt 
~in~ ora Doı-ntc, dcllknnlmın siızii
nli b'tinn~,,ı.nc vakit bırnkmadun 

gülme~ ba5lndı ve: 

~~d~) ,----Gençlerin günü_.. 
rd&~' - Kız, gel, bize de sana. bJraz Genı;lerin yazılarını her hnrtıı cumartesi c\iDkri bu lllll=zl. DlB e 

lıömür vereyim, ~tfr, dedim. 1 redlyonır.. 'l.'annm trmalannm do~da faydalı olacıığına ~-
Fnlmt o da boynuma 83nl<1L Ağ· ı ctmedlğfıııiz bu 11ülıın l!:l.o sôndcriloook yazılarda !5tl no ctaııır& 

lıya. nğlıyn~ kat edllm~l rica. ederiz: 
- Ben ettim, sen yapma anne- ı - Yaular okunaklı olmıılıdrr (mUmkllnse nıakiıae ile ~ 

ciğbn,' dedi. 1 lıdır.) 
Velba.<al :ı:orla kendi"li tekrar 1 2 - K~tııı.rın yalnm birer tarafına ~malıdır. 

evde ktı.ldı • l 3 - Nesir yazılan 5 ~ )'ÜZ ke1lmcı;rt geçmemelldlr. fll 
Bonclan sonra p.hlUerin dinle · ! 4 - Bu &Utun ltJn itOlHlflriJıecek yaruarııı zarfı üzerine uı"&rfJ! 

nilm~ne ı:~lldi. tık sabit komi
ser muavini Hn.l•kıydı. 

Bu•mncls. mahlıeme ~alonn git
tikç.c ka.labalılılaşıyor ve bir l•üçük 
suglunnn m~ büyük bir 
fıes izli1r ,.e· heyecan içinde din1c
niyonlu. 

NİHAT ŞAzl 
(Yann bttecek) 

• Anknrıı.da.n blldirfidlğine göre 
Ankaradaki rcs:nl dıı.lrclerda çallf
ma saatleri :ıab3hları {l.12, öğleleri 
15.18 olarak teablt edUmi.,lir. 

• Cevat Dursunoğlundan açıl&n 
maarıt vekAletl tem,, heycU rcı.sugi. 
ne ba.şm\i!ettiş Besim Kadırga tayin 
cdilml§Ur. 

• Belediye Bakırköydcn KazllÇC§

meyc k:ıdar olan asfalt. yolu esa.sıı 

bir şekilde tamlr cttlrmcğe ka.rar ver. 
ml,ştır. 

·~--------------~------~~ 

Pasif korunma tecrübeleri 
yapılacak 

Anknardan bildirl1diğinc göre hava 
taarnızlarma karşr konınmak, bu ta... 
arnızların tesirini a&aıtmak mala!& • 
dile alt\kalı ·kanun. nizamname '9'e 

talimatname hl1klln1lcrl dairesinde 
tedbirler alınmış ve tecrübeler ya. • 
pılmıştr. Yurtdaşlan. bu vazifelerin _ 
de dalma uynn1k 'bulundurmak için 
tecrübelerin tckrnrlanmuı muhte _ 
n:;?ldir. Mahalli tcş?dllerin kontrolün.. 
den sonra bazı merkcZlerde alQrm L 
şareU verllecckUr. 

Öllm 
Bir aydn.nberi,;;~~ bulunan L 

§Ik 11..scsi mlldllrü ve Bcyoğ1n orta o. 
kulu tarih muallimi 

E~ref tBinzet 
dUn gece All:ıhın rahmetine k&VU§.. 

muştur: cennzesi 27.6.942 cumartesi 
gün\1 saat ıs do l§ık lisesinden kaldı.. 
nlarak namazı Tc§Vikiye camll oe -
rifindc kılmdılt ııonrn. Edirnckapr. 

da aile rnezarlrğma detnedtlecoktir. 
~: ıe: ~ 

1şık lisesi muallim, mezun 
ve talebelerine: 

Değerli mUdUrlimllz F.<ıref Binz.ct 
maattccs:ıllf anımızdan ebediyen &y. 

rılmıştır. BQtUn mezun ve talebe kar 
dcşlerimiz son hUrmet vazl!clerlni ifa 
etmek Uzcre 27.6.942 cumarteııi günU 
saat 13 te Jştk ııs "inde bulunmaları. 
nı rica ederiz. 

"'ıı:. 

Feyziye mektepleri cemiyeti 
idare heyetinden: 

Cemiyetimizin ldarealnde bulunan 
Işık lisesinin mUdUrlUğli!IU on iki 
ııencdcnberl kemali liyakatle ifa eden 
siya.sal bilgiler okulu 8" bık mUdUr 
muavini Eşref 'Binut dUn gece AUIL 
hm rahmetine kavuşmuş bu cbedt 
gnybubctlle blzi pc kderln btr teessür 
içinde blTakmı:şt&r. Cenazesi 27. ha
ziran 942 cumar~sl gün\1 saat ıs tc 
kaldmlacakur. Cemiyetim!& o.:znsmın 
son hUrmet vazi!e4crinl ifa etmek 
l.Z"rc Nlşruıte..,mdn. t"1k lisesinde bu. 
lunmalarınt rica. eder. 

_Ne o? \'okS3 o kr:se.}i güzel 
bulmadın ~ '! Kn:ıl kadife üst fi ne 
;.ırmn. ~ler h~ <lunnu)or m11! 

Dedi. 
ı>ippo: 
_Nasıl! 'll!'ıl~ •• Haherl ... ir. \'ar 

. i • mıydı bundn.n 611. o• 
Uiye hn:rkır<lı. J<'akat tam hu 

r.ıradn. bln;:ok 8 "an nznsı, oohr.eye 
giriyorln~ı.. l\tuhterem Sinyora, 
misafirlerinı kar hmn.k ~in kalk. 
tı ,.o mbii <l'" tliğü h!Lyrct için<le 
l'ipponun bite\iyc şor<Juğu uallc
rc cevnıı veremedi. 
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Misafirler '}cldlip ı;it ti~ son
r~ '.~a. Sinyom "Dorote:", ı:;-erıcin 
hutıın ısrarlamm , .c heınllğini Imp. 
hyan :ıeıklr hale ~en daltc.ı faz. 
la İlahatta bult:nıno.d:. Hıı.ttfl ilk 
"e\"inc hamlesi ır:::ııde, j'Ji bUdigint· 
ı.iiylecliğinc bile pi1mım olmuştu. 
l'ıılml.: 

- Se\'gili ysnum, <lcdi: :ın:ı 
bu Ole! eleye ü -ıir sih•aiyelıileeek 
ı:ey şundan ibarettir: O ke.-.cyl iş. 
llye.n lcadm. YencCll~in hem en ki
l.tar bir nsili, hem de en giiı.elidir. 
İı.;te bu lmcw. brar etsen <le, yal
nrz bcnhn bildiğim bu sırn söyle
meğe ha.klmn yel.-. Şayet; sahibi İ· 
7İn ''erirse o 7.aruan sana b!Idiri
r!m ,-c şerefim.'! de hiçbir halel gel 
.mls olnuı.%... 

lmr.a.lanff ka~·dı konulmalıdır. 

GECE 
Gece, 
Kırık bir f enerdcn sü:ıil~n iısler gibi 
Odama tiolda ni:lice. 
Berı ba~ımr 1.-rıldırınro ucı.zımdarı. 
Onunla karşıla~tım. 
Kaşlarımı çalltm. 
Hakturı yıi:ü11e dik, dik. 
O, Arıır bir insan gibi lcikayt, 
Yoluna <icuam elli. 
Odamın şekillerini gitti~e e.:di. 
Eridi odamdaki c,,ya, 
Sc/c:letle crtyetı, 
Gençlik; güzr.llik ve (}Urur oibl. 
Den, 
Bıı eriuişin acısır.ı içimde daua 'daya 
Brilfiro bir önııir, 
Gece iie koldun kar~ı kar§rya. 

GONUL 
$u km'lı 'daği.arı oştmm geldi 
D~li yeller gibi co,asım geldi, 
G<iğun uüztğindc urmrm t1eldi, 
Feryadın ne oönül? SortUungcldi. 

ıC; 

FERiDE OZPA't. 

Şiirin Anadolu senin malı.ndır, 
Toprczğl wlayan. seııin kaıundır, 
Bıı şeref. dola ver.cztaatmrrndrr, 
Fut1adın ne (liinill? Soraırmgeldi. 

.- . AHMET. ôZAYDINı 

ÇiMENTO 
6'11 

. . . ''·ik tt' t-. ınl' Ontl• ·....ıt Bır beton ma.kinesını, çalışırken lcu> · c ınu• l gl""'" 
- her ,cyiyle - üzerinde ya~dığımız dünyn:ra lbenzetiyorUtll 
çok adil bir dünya~a! ıı gUı 

Kazanı. molora J.Jıı.ğlı bir dişli '\Cl'a zincirle, dünyanı çlıll~· 
rnihYerinde dönmck1c, kepçesiyle içine dökülen kum. ça.-kıl. 
to ve ahlan su, h~ol:ı güz nçnn bir nesle f>enzemeklcdirl 

1
• asıı1 

İnce l.."Umd:ın huy:ik çru>ılloşlarına l\ndar irili, ufaklı faka dt r c'
V<>Şlaki bu nesil bu J üı·iık dünya itinde birbirleriyle, o kaı ~ ...tbl 
~- , . ·a~n~ 
bok bağl:ınırlar ki; .kıs:ı !bir znmnn sonra dünyalıınnı :ken 1 erindetl 
hır nesle hırakarıık, hıızırlnnnuş ol:ın kalıplar:ı Ye, kendl~ ı:ır~ 
evvelkilerin üzcrlcrine. dl>külürlcr. Oradn da onlara l>a bO 
_ nihayet - öyle e.o;crler "ücoda St'lirirler ki: 

Asırlar sonra bile :rıkılmı caklardır! ·rbir• 
Ne olur in nnlor da, bu boy, l.ıoy· çakıllaşt ve kumlar sibi .. bı 1>ü" 

lcnne uvıılmıyncııı.: gihi Hrılsnl:ır! niiyüf;ü .küçüğe veyıı, kilt'Uğ~ c. 
· · · zııll yfı~e raptedecek hır cımenlo-• hulunsadn, nesiller, evvelce tan 

dile~ck bir cbedJyct lınlıb'ına ·llıınnan olsa? 
lrısanlar _ insanlara 
r;iinüldcn bııij/(llı.salar. 

f/erkcs be1t, (be.11; lırrku olsam, 
/nsnnlılia kim kıuur'! 

• • • 
llAl'll/ Al'TEKIN 

CANLANAN AY 
~ 

Sdkiz, <>n Yaşlarında bır köylü çocuk, bakracı:rln pınırdatı u> 
dolduruyordu. A:rm, yuvarlak S3rı yüzü, daJgalıını)or, çoculiı 
olaı :ık :ıyırab1ldığı bu olsal, istekle ixliyordu. ~IJ.. 

. o •. ayın, J>ınara gizlendiğini sanıyordu. Ge~ği iyice ·avrt çJf 
ınek ıçın i başını yukarı kaldırdı. Demin pın nn f;Ül' st1Iıır1nd11 ııtı. 
iJın:ın, ayı, şımui yukseklerdc, ta ... tepesinin üstiindc ı;ordil, ş•Jl\.ır' 

Ayı, ninesinin masallarında ılinledilti, geni~ böbürlll .. 11iı1Dıııd~ 
mP.sıylc otağına lrnrul:ııı knanlilra; yıldızları da >elleri bö§urJcr 
Stı)gı ile baş eğen kulluklnrn benzetti. ,ıı 

Gö:ı:icri, :rt.nlucıı pm:mn oynak suların:.ı dııldı. Ay, büliin r ; 
usıııı ıniy~ sular~ yıkanıyordu. llu değin, tez değişme çan~un 

81
,, 

sı~m:ıdı. Bnşını giikyür:Unc blırdı. A)"ı gülUmser gördO. O r;atf1 ı: 
tı.ıtııt' l.:ı-tdı, köpilrdü, nğl:ım:ıklı oldu l:fı) hı .çocuiju •. Ye, ı:ıya kafR 

btcrmi~ gibi i11..(!rine doğru yiiriıycrc.k, yumruklarını ulladı. ~j!: 
Ay, hu gözdnğıııdan ürkmüş •müydü ne? Oda, yCt"indcn 9 ,şıP 

kımıldayıp uzaklaştı, Ayın, böyle :kendisinden korkarak, uı:atıl 
10 

k:ıçtığını E;örcn kö:vlü ~uğu, ona acı)arak durdu • .A:i .da. tchllltı:Jl 
gcçliJini sezerek durmu~hı. 

<.:Ocuk yürüdü. Ay da ıırüdü, 
Çocuk koş1u. Ay d:ı koştu. ·rı:J 
Ç~cuk koş:ırkcn durdu. A~dn durdu. Y~ birbirlerini diş bile> tt 

iki tızı gıbi incclenıcRc bn~Jarlılar. Ay, töllü ı;oeu§un bu }.'.erli! 
11 

dek, ince uzun süzü~iın ii on ıırıın:ı l crlirenıcdi. \'e hlrdcn açut• 0 
k:ı5lnrlylc. ı;ncu~n üsliine yünclir gibi oldu. Çocuk Dl ın oıasınd• c 
inerek, kenılisini giik hoşhıliuııdnH.,11k bulutlaro gömülen s:ıra~"lıı~., 
ı.c.,uz hııcaksız, karanlık oıl:ılnrına ı.:ıp:ıyar.nğını s:ındı. Kor:ı>ıu. 
hıı cıkinin 111tındıı buıınlarak koşmasa haşladı. 

Çocuk ko~lu. Ay koşlu. 
Çocuk k~clı. Ay ko,'llbdı. 

\ 

Pınıırı geclilcr. L.,rl:ırı aştılıır, köye yaklaşııJıır •• 
Çocuk, köye ilk tıdıml:ınnı atarken diişlii, Jıir clah:ı k;ılkıımacfl· 

Beden terbiyesinde bugünkü 
toplantı 

Beden terbiyesi yüksek latloare he.. 
yetinin vormı, oldll#U karar ~ 
bugün bölge merkezı.nde blr toplantı 
yapılacaktxr. Toplantıya tc:ıkllAt& 

bağlı kulllplcrln iki§cr murahhas 'Ye 

eııkl maruf 1d&rtcllu i§~k eaecek.. 
lerdir. 

1. lllLMI TOKGÖZ p;;;;J 

Iısizler çağnhyor 

EmııöııU hnlkC\1 lataııbal ıoııtl" 
nıa yurdundan: 

Elektrikef, makinbt, a~ ~ j 
viyectllırtıe çalı§mqı aı&Diarl.S ıl 1 

mektebi talebelerine ı, -.crneceW' ~· 
is~~ idaresine ınura~ 
1~ 
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qenzden 
•• •• gunun 

meselesi 
oldu 

ası 

--;- Yok canım! Ben bir ~ey söyle • i Pnrkerltldııllnl kayb:ıniyor ve ko. 
raıdım. iyi yapmışsınız .. eğlcnmİJsiniz nu.5urkcn ltendlıııl unutuyordu. 
oma, sonra buraya düşmemefiydinizl Bir d ha b:ığırnnı.ıt konıqacnlt 0 • 

Frnns:ı t>'il.ıılMlıeri takip elliği - Ziyanı yok. Burada da baıımı:ı:ı lun;:ı, bu f.5!n !!ODU ne olncaktıl' 
lı~r ~ıı~ eyi bugiın de lerkcbnis de • dinliyoruz. istirahat ediyoruz. l'arlter hem ıws Me.riJ c kıu31r, 
i!ıldır. Du g, )c "L"lirı illihnrtı" rlır. - Muhakemeniz b·ıui m·ı? h d em e m::ı1roldenıtmı oruı. hlğlı glir. 
HHO ınüını ekesinden sonra Frıın"n - Ben farkında değilim. Bir sabah dut-U için lcl.!'lketln soounıı ıZoour be. 
tekrar eski gJye~ini ele aldı, c• .. vC" gardiyan geldi, bana bir kôğıt imzc.• rııber knlm:ı.ı , oııun yanmdıın cıt}nL 
lj 1ıalya ile nnlJşm:ık ıslecli, fakat fattı ve altmıJ bir gün hapse mahkQm rr.am:ık lsti,>ordu. 
llalyn çok istiyordu, hunun üzeri_ olduğumu söyledi. p rkcr mUtemndl,>cn• 
ne marcşa! Pclen, yakınılıın tnnıdı~ı - Ne kadar :zamandır yatıyorsv~ _ Derngok ı.ı mUdd~ unıi • 

burada? 1 um an. 
general Frankodn kendisine J>ir _ T . _ kinden bir h:ıttn. sonra dönt',rekmls. 
ynrdınıcı 'c ınüllefik nrndı UtYiıl marn otuz brr gun oldu .. yat• l\fukıı.ddcrntm:ıız bir hafta sonrn. 11<"1 

' k ade ki s kut ı ~ 
çelik c ·dar n 

a!dtald ; tayyareci in '!iz zır hsının 
at dı e ada canh bir o b 

de bu fikri beııiınscıııiş göriinü).or- jyorum.O h • li olncnlt. • 
du. Bugün tckrıır lııt me•elc ıııcwzıı .• ~· old: bır ayın k~l~ıJ çıkma- DIJor, hiddetinden dlıtlcrlnl glt'ır. 
ubnhs olmnkl:ıdır. Ve \'işi ılc J.{ıtlıı ~a. ıç mera elme. Scnınkı de ufak dntıyordu. 
illilındı nn.nıınıı Fasın vııziyctini 11

' • 
1 

1 k ·· ı . . AteJçı sordu : 
e rnr gou en gecırınc ıem:ıyhlleri y . • , n .. - . ~ - a senın suçun nedır? 

n~ nnınışlır. u lcınrıyulu ıylcc gıırç• Ad "id-
i ·1 k · · ı· - am o urmek .. ıı ınc · ıı;ın 'il" :ııesele'iinl başın N d. d w Şnngbaydaki 1--Ub: tP11ld ..... -n~"'· . • • - e ıyorsuo.. ogru mu? .a.ıu ... ,. •.c-

'l'E\'HlnIANEDE GEÇEN Gt NL'fm 

ibi a 
• 

\'oks3, buda mı, hlr snlıte hlı
tunıtlu! DU m:ln, ı> anımızın ne 
dıığunu 1< t•r('mİ)or. n..ıtUn 
dif,1 fleY, tayynrclerimi'lin ikiye 
!Unm~"ôfnl :;onnc. inden ibaret. 
r kıstm m:ılınretll bir nıane\ r:ı. 

C! bir !;!l.:'k yapı ... ·or \ () ncytilsiln 
' ~ J u1 tLl>esine t1il.ilbor, dnln bliY < B· 
'4!tte 01-ıı d!~ .. r lu rım dn, Prens 
ı: lll o• 

\' clsc doğrulu) or • 

lşt-0, ı.ıynmetin s.optuğu an! 
~ ı\ltmuı.da boınbnl:ır p:ıt JlOrdu. 

lllan bütün tc.ıı ıı.n ile ate cllı 
11t'(lu. Uç t:ırlll ıırhlı l.u el rde, 
larıw gö tcrcrcl<, tayynrclere 
tu döndliler. Çe.ik nğ1Zlarm -

ıı. urun lm~ltler akı) ordu. llü. 
1 bu top es erine, l:lüdnf:ıa top 
~ da gi.irUitUsünu Imrı tın • 
~cıu. l\Iwı:z.znın r-:un a~s;lann:ı 

1 llliycn u utunları yükse iyor 
~ ~ nnlyc ımclar, köpiik sııçıı.. 
l\ıc clinıdil;: duruyor, ~ ı.ıı;ı__l,n. 

rıı, n.ıiıuııyoıdu. 

'1ANı>A !U \NlVELASINDA 

SON GAYRET 

ı llüctıın csnasmda, Pren Vnlsm, 
ti li~~ı. lruleı;i, bJzi doğnı uçar. J? 1~i 
~lliinUyordo. !lirelderi, haynlı bı-

bü3ilt.J uktc Jro.bıınyordıı. Tay. 
l'ernizın gö\Clesl nJ tma, iki ha.' a 

} "Pili nsı'mı.;tı. \ :ız:femiz, _!>o lld 
-a:ı b:ıh[,'lna, mUmk n oldııgu ka. 
~l' rnhmdan llli nı:ın te";mcsınc 
1ıunaıctı. 

'l'orpilJer. clclct rik c .reyaniyle 
~l'ıııynn su3 un lı:inde, nıuayyt'.n 

? irt!fıın ı;cldiğ znm:ın, l•ehi!.i 
0WrUnUn bUtlin ırnnctiylr, lıe
;re doğru ı.n 'dıı-.ıcnlıtı. Bh, bu, 
:ı- aniyelik i~ti. 

l!!z '.\'nklnc;ı:\'oru:r Prens of \'als il • ~ . • , 1 • bü 
;ı, genis biı· J nra dl\nr g bı • 

_. tor. Kfı.btt m:ul!ıarnsı ! Şimdi, 
lnh-cJii.yn bnstıl>, torpil lrortul
~· Derinlik (lllmeni, blrdebire, r.e
'. inee, motörün snğlr \'JZJltI51 miit 
1 bir kükreyi hnlinl nlclı. Deni. 
~ sathının ıı landı[,'lllı gunlül•. 
•d, mulm\ cnıet c li'cnılycn bir 
il\•a tazyiki ~ üh elW. 

~ lı:ı. .. ımı çe\ lr<lim, b:ıl.trm: na 
fa, PN!r~ of V:ıb n önünde bir 
~ Slltunıı l iıl '<11. Bu, herlınlde 
·~llll torpilimiz ı mnrücUydl o. 
~~n n<'tığı r,edlğı farlıetmly~ im
~ 3 oktu. IÜ lnfan topçusunun 
~lf dı n:ını, bunu, görmemize 
anı oluyordu. 

l'"ıık.cıt şimdi, u kuron otuz ınet
•e kndar ilcri<dndc, zırhlının tek. 
~ 1 önünde bir minnrc boyunda, 

r liöpül • .;litunu görilnt't', SCYin. 
0 

den bn wınp b:l1!tnn!ldli,'11DI kes. 
1~r<mıı~ omm. Tıım:ım.. bu torpil -
~tr! O ~.eminin nı'kn Jusmına ir.a
lıı t etti. 

l>eniz devi, i ti! !UDet de,?ştir -
it ek l!;in, bcccrlkslzccsine ınnne\'· 
~lıı girisiyor. O, bir ııpkma yıı
alanıp ela Da.lina nvcıı;;mın elin-

ı ' ..,~n lta."ıp lmrtulmnk iı;in çırpınan 
ır deniz cana\nnnı nn<lırıyordu. 

~'linı,u diimen t rt ib:ıtrnm büttiıı 
~I.inol ri p:uı:alnnmı tı. 

Ufukt:uı, mll.tarl:ıra gittikçe ar· 
l n, J pon ta:vl ar 1 .. j UI:lio e
ıtı ·llrdo. 1n~i ·ı. hn\a mUClnf:ın 
lorıçn u, at('<; ini nere~ c tc\ eclh e. 
' bilirdi'.'. O, $!1.ğ tsrnfm ni5:ın 

it: ı"lm, hlr ~ nn t.orp l tnn urc.si 
'nlon hlicum ediyordu ,.c yufo:ı.n. 
"1tıdnn d:ı, lıo •'ı'lrflımnn t.nyy~re 

•roı lım, :ı "'ır rzrk ı.iitlelerinl 
lı7nrl"rlne brrnkn orlnrdı. 

IJa, ıııln müd:ıf:ı toplnnwn ı:ı-

ar ile be aber parçalandı 
Tercüme eden: M. Rasim Ozgen 

1 ı.ırb'nrı, bornbalnnn ı;öl• g-ürültü-
1 ieri, rıH•e Mıoa unJ n oııra lilk. 

ı-ı~len tnyy:ırelerin 'nıılt ılnrı, yeni 
bar hücuma "'zrism ... J• itin ynl.la • 
ı:an lıtl\n filolnnnm homurtul!ırı 
ll::tyna~ıyordu. nurnn lıunlıır, öyle 
bir fırtnıa gürült üsU, ö~·le lıir kar. 
gasaıııc içinde c!\'reyn.n rdiyordu ı.i 
göz önUnd(.r i mnn:rnrn~·ı 1.aptl!t mi
nin imler nı yoldtı. nu lumşık Şe
ı~i' letin, lıir~r rnz h hatırn ol~bil
ıııesı 1çin, birkaç !'aniye beklemek 
liıznndr. 

JlnAilUSlJN 1-~Dı.\İLIGt 

U:ıt'i netice, artılı: bir 1nir me. 
Eel~iycll. E\·t't., bu nctiec"i barııj 
nt.esterioin gerdiği ntcstcn dn·an, 
Gdetn bir y:ız emnsmdnki bir Jın
luttnn gcÇcr gibi mlih·msemlyerel< 

geçen tayynrccinin siniri elde e
debilirdi. nu n:?tlceyi, bir aniye. 
ııin tnm HiZJm gelen bir anında 
bomb:ı.sıuı atnn y:ıhut İngiliz top. 
çusunun fasılasız ntc~ı altınıla, 

do doğnı uçu' ırasında, torpllino, 
tahrip ,.e ö'iim f'!l~cnk i tiku
nıcti ,·ereb;._n tnyynrednin inlrl 
knydeclebilir. 

İşte.. )iıı blrço~c torpil tayy:ıre· 
leri ! Deniz olarına sürünerek lcn
~'JYorlar. TorpUlcrlni sa\'urmnk u. 
zcredirlcr. Güzlerfmb:, btiyUl-::nrul5 
ı;ibi onbrdıı.. birlc;;I, torpllerini nt
tr. Bun ar, zırhlının elli metre ya
kınına. düştiiler. Tnyynrwln yıik· 
Eelm.esi lüz.ım; in.kat <l\uncn. lt.r.at 
etmiyor mu nedir'? Di.r nıildafıu:ı. 
ınennisi, ta~ynreyc i bet ediyor 
,.e ntotörii duruyor. Böyle bir ıın
cl:ı, Pilotun, bn~.a bir llıişüocec;i o. 
lamaz: Sukut nmhakknk, ölüm mu 
knllclel'dirl l'Rlnn ~u vnr Jd ôfü. .. . 

7erine djğer !.O slittmlnrı fr~kırclr. 

O, glttil.çe, ynn:ı yatıyordu. Kn 
lıiiyiik top!arı, bornb:ı.rdıman tny. 

yareleri d:ılg:ılarını nte~1eri altın. 
un tuf:unıyncalc der.ecede meyilli 
bir za\'iy.cclen ntes erli) orlardı 
nı;y• eyken, 1ırJılr bir daha. doi;;rruı: 
mı~·~ mU\·:ı.ffak oldu. J(lmbilir, 
lıelkı de, blrçok hölmiletj bosn.lt. 
mr5Jar, gemiyi ltatmnktnn ~artar. 
rnışlardı. 

Bu arnchı, Rcpü' il~ b ·yük tor
Jıil yedi. Tnyynr.elerimizdcn bazı. 
lıırı, pike hücumundan ""onra vUk. 
t.-elmiyorlnr, gök gtirUltUkrine 
benzi yen !;3tıtt ılnrl:ı, gt>miye çar. 
J>arak yanıyorlardı. 

_ller fur:ıf nlc\• iç.,;ıde •. hi:r., <till
mı:z tutulmuş, yültSeliyoruz. Jlirıı
se lconuşmuyor, herkesin ı;ozlcrf 
iinünde sonrn, muharebe ortasın. 
da, ell.ufmizi k:ıldınyor, kalım • 
lnBll(',a bir ôlllnıle ölen arkadaşla. 
mnızı semml!)'oruz. 

(Dc\-ıtmr vnr) 

14,00.14,30 RlyıısctlcUınhur ban 
dosu. 18,00 Program 18,03 Radyo 
dans orkes~rwn 18,45 Rııdyo çocuk 
kulllbU · 19,30 Haberler 19,45 serbest 
10 dakika J 9,55 li'nsrl hey6tl 20,15 
Radyo gıızoteııl 20,45 Şıırkı ve türkU 
Ier 21,00 Konu!jmıı 21,ııs dlnıeyfcJ 18_ 
tekleri 21,45 konur;mıı (§Ur ve nesir 
saati. 22,00 Radyo saııın orkcstrnsı 
22.80 Haberler 22,50 kapanl§. 

nurken bile vatnna hizmet edllcbl-
H_r. TayyarenJn, birç<fı< yfü.lcrce 
kılonıctre uçustan Jm.lııu son bir 
hızı 'ıı.rdrr. T~yynrecl, bu h12ln, 
Prens of \ nlsm ~ cidarmn n.- ~~ 
tıldı Ye orncb, canlı bir bombıı gi. ~ 
bt tnyynre-Ini pnrçn.lııdı. j ~~ 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAU 
"LOK/rf AN HEKiM,, 

DAIIlLtYE M1JTEHASSJSJ 

d:ın Hıb:ırcn lclkık elnı.c-k fııydnh M k fi d b. ı. " k k b. (]C ~ ,..;;n~ mister Purı.Ar ı..ın ev u ar on ırKoçı ur e ır tı:- .. - ~ '" 
olur. vırla Parkcrin yanından uzaklaştılar. unutulmnz .h.>ıtual:ırla doluydu. l'nr. 

Fas Narazi olarak müstnldl bir Parker: kcr ltendl kendino 8Öylenl)ordu: 
clevJetıir, foka! devlet reisi yoklur. - Ben de farkında değilim, dedi, - Nihayet bn da ba§mı: geldi. Şu. 
Bıı memleket Frıınsn ve 1 p:ınynnın böyle bir JCY yaptığımı hatırlamıyo• ro.dnn yatta.mı l•ob.)1ıkla lmrtnrnbUlr 
himayesi altında do~muştur. Demek rum. Hakikat mahkemede meydana 1 sem ~ok m lrur bir ad:ım ol:ı.cağırn. 
oluyor ki orlnd:ı bir Fransız Fıı5ı çıkacak diye bekliyorum. F.n hl')OOMh hatırahrun bu :te,;ldf • 
bir de İspanyol Fnsı vardır. Ateşçinin dudaklarının ucunda ha • haneye nlt olacak. Bumda tanıdı • 

F:ı'5 deniz kıyı ınd:ıdr. Binnrnn • fif bir tebessüm belirdi: 1 ~"im nd:ımlıırJa h:ıyntta hiç bir '-csll:e 
IC'yh f ngllterenin bu loprald:ıra :ı. insan buraya düıünce, eğer suçu ile tnnrşamazdnn. lillokArı, hrrsuı, 
liıkn dnymnmns imklin'iızdır, fokol ağırsa, mutlaka inkôr eder, bu, hap· .. dolnndıncısı, ıpacemperestı, nhtt'kfı. 
Frnnsn ve lngillere Fııs mescksi sonelerin e6ki bir ananesidir. Eğtır rı, knlpnznru, ticaret ''IlrgnD<lWIU, 
h:ıkkıncb 1904 de bir anlaşma ynp• b~nim suçum d~. se~inkine ~enzesey- k.n.dm slmsnrlıLn .• dnhn. neler yok ne. 
mışlnr ye lJll nnl:ışm:ıcl:ı tngillcr~ dı, muhakk~k ~1 ınkar _ede~dım. _ l<'.r •. Bunlarla günde lkl kıı:re bahç.f'. 
Fas işiyle aUıknd{lr olnıııdığını le _ _- Ben, ınkar etmegc luzum gor ~ dn Jmrııılıışıyonım .. her birl;)Jo ~Tr 
yiıt etmiştir. S:ıhllleri Jspnnyaya muyorum. • .•• • _ n)n konuşup dertlcıılyonım. Bu~-n 
lerkedilmişt.ir. Alm:ınyn hükfımcli· -

1 
YBunu. ba:em~ıgındend soyluyo~ • cl~lt>r ne kadar munis ve ııevlmll 

. , sun arın o ur gun sen e suçunu ır• 1 nın m?stemlekecilık arzul:ırı uyan. kôra mecbur olacaksın! Çünkü bura " o uyorlnr. Hiç şliphe yok ki, bu ndııinı 
dı~ı ?ır z:ıınand:ı Alınnnyn d:ı Fu<-• da ağır suçlulardan herkes çekinir. lann bir ço[,"U bıı,yntta çok sert, nlıla. 
la alıı1.adar olmuş hııllit eski Al .. aZten suçun sabit olduysa, burada tıcı ,.o yalaceı klmsclerdir. Htıplshn.. 
manya inıpnratorıı ikin<'I Güyyom fazla da kalmazsın! 1 nenin gnrlp blr havası \'Br.. ınsım 
l!lOCi dn 1-':ısı ziy:ıret clmi~ \e hun· _ Ya nereye giderim? bum4..-ı. çok çabuk değişiyor. Eminim 
-!an son;a beynelmilel hır mc ete _ Yol yapmağa gönderirler. Ağır ldı benden b:ı ka hep in birer suçu 

halini nlnn Fns işini hnllclmck ü. mahkOmlar için ıehir dışında gami • 'ur· Zaten herkes suçbnru ltirııf c. 
zere Cezayir konfcrnnsı toplnnmış• zonlar vardır. Bacaklarına xincir vu • diyor. \'e bunlıır :r.n\'DlWar b:ına: 
lır. F:ıknl 1006 cin .haşl:ıyan lıu rurlar, bir daha ıehir içine sokmaz • "lllı: defa & ıçunu ı:lnytin blr mile.. 
lkonfer.ınsn ı:ncak 1012 Fas ıncsc'". lor. :rlnllc ~yonız.,, diyorlar. Hak. 
~ini h:ıllcdelıilmişllr. Mahkumlar Parkerin yanından urok lıln vur. Benim ımçumu bir tilrlU ağ. 

1914 Jıarlıi Fıı5 meselesini yeni lojırken, Meri bu felôket arkadaıının znncbn dinllyemcdlle.r. Bopsl ba ın. 
hirsa11ı.ıya koymadı. Anlnşınalnr yanına geldi. dan gt.'POlli nnlatıyor. Bana gı-Jl.noe, 
devam etti. Fas mesele.<ıi yeni bir - Ne söylüyorlar bu ıaıkınlar? ruıln.tnca.k bir r;ey yol< ltl.. :ıın.ttA yaL 
mesele oJnrnk genenıl Frankonun - Mis Meri! Şa~kın onlar değil, ruz ben doı;rU. ~Us Meri de bcntm 
lsn:ınya dcYlcllni ele :ıldıl:ı günden biziz. Cezamızı bulduk. V çekiyol'U%. va:ı.l,>ettmdc. Kesik baş meselesi hak. 
itilı:ıren Jıaşlnr. Ağır ce:zalrlan burada tutmuyorlar• kında onan d:ı fazl:ı. bir ey bllillğl 

Bugün Fas meselesi yine sünün mıı .• ıchir dışında bacaklanna xincir yok. Eğer snklıyors~ mücrim odur. 
meselesidir. Dünya sıızo cleri bu vurup yol yaptırıyorlarmıJ. Bundıuı bana ne! Ben do onun J ı 
meseleyi çeşit çeşit mütnlc:ı ediyor. Meri gülmeğe baıladıı b:ııoıında 00, yere' bekleyip du~ • 
• 1 - Bnnbm lnıuııyor mmrnnT 
nlleselu n~iliz gazetelerine söre - lnıuımruıınk lçln orto.da bir rom. 
" pnnyanın Fransz Fn anda gözü 
vıırdır ve Fr:ınsanm uı:ıfmdıın isti· bd> yolc. Hc.rk ba,mdnn geçcınl nn. 

lııtıyor. Bumclnkl eezalılnr ara md.ıı 
fade etmek istiyor.,, Fransız gnzc
tclerine göre Fransa d:ıhili ve hnrı• en poğu blr &aneyc mnhltftm.. 

- Ya biz'? .• 
d siyııseti bakımından İspnnyn ile 
nnlıışmıya mecburdur. Dunun lcln 

Fns meselesini yeniden 1ctklkc h:ı 
zır]nnıyor. 1tnlyan go:ı:(.'telcrinin rn,: 
rf fse bambıı5kndır. Bunlar "ortııyn 
ahlan Fas meselesini 1ngilterenln 
dünyayı lmlandırmırk için meydn. 
n:ı nllığı ıhir propaganda,, snyyoı• 

- En L5fıkt OJl beş l•ı1 Cle:lA ylyO. 
Cf!ğtz diyorlar. :Mnlıvo14uk, l\11 l\le • 
rl ! mBhvolduk.. ah, nerd n tıwuil 

sW .•• 

~·.ııı: 

GntcDşan ~tlno baktı. 

- \'nklt tamam~ 
Dlyerdt dUdüğünU çaldı. 
Bahçenin otmfmda sUnglilU nl>bct. 

rn r dol~rdu. 
Bir gardlyuıı, ürllslinll toplayan 

çob:ın gibi, ~u )ilze yakın m ,iaıfu 
ne k:ı.4ar d: lcolay bir o.mya topln. • 

mıştı. 

Bir - d.öroilncU gün -
mı ''e hııva n k üzere bolıooye ç • 
D11Blnrdı. 

lrl boyla bir hpanyol genci, mis • 
ter Parkerin yanıtın ~4n. 

- Şu rolleri bırak ,azlrlm! nen 
bayntta ~ok ça.pkraılık yaptım. Adıı.m 
öğ4iim.. kadm yaraladım.. meyba. • 

,hede ka vgn etıtım.. her roı.aıeu JUP
tmı nJl13, bir kodmm 
lmser gibi lrosmeMm. Şunu 
tın .. hay& t baa: 

Pnrker lapkırmlu olctn.. • 
'J'itrodl_ 

şa DIOOı: 

- \'n.lb!ıl benim bl r ooYden tın. 
bcrlm yo!c. 

Rl~Iia!; gün scnrn, Tol,yodııl:i ~~ 
Ila~rıye nezareti, Jibakuılan bah. ~~ muayene 4 s~~ıyordu. Bu hnll· için, tefsiri ~.. ~~ ~ 4 

Herltes ikişer lldııer &U'Q.)'n. diill • 
rel• • su matralan ellerinde • bUcro. 
lcrfne dönliyorlardı. 

- Oıuum. bınlk en r:ı. ~ 
mnstantlk değllhn.. h1klm do cleğL 
llm. Nllın.yct ikimiz do mevı.-oluz bu. 
rad • Senin fiU Juillne b:lkıyorom dıı, 
kondı kendlme: - Bu ndam ~tll 
bir nktör.. cllyonını. 

F.l ~ Yeni bir lisan lıJi. Kendini lıom ~~~ ı.: ,.,......,,.,...,.""--.;,.,..,,,/ ... 'A>,.._.....,,..,.....,""'.,.""-·,,,.:'' ... .,,,/' ... ._..""': 
ba. yerine koynn Jlbıı.Jm nılc;ııll ii. · ----------- ıue,·kuflnr sakln ,.e z :ruru. 
lüın focl:ıJciirlıJ:rını ~öze alacak 'ım
dar ,·::ı.zifcy.;ı ı-m<l:ı~mtlni temsil e· 
den muhar:plik fikrini :ziibclelestJ. 
rl~ • 

Her pilot bilir hi, pek kıymef.li 
olnn hır hnyatı, heyfin.e kurban 
t.dP.Inez; f:ıJ~-ıt g_erek tayyar'!. ı, 
gerelc kendısl lı;:ın h ıa yolu ol. 
madığuıı ruıladtl,'°1 z:unnn onıın 
alişııUUlIDI M-mbo..rlnde, öİümc su: 
rUklemesl, en h:ıyırlı hhmeti olur. 

Prens of Ynls ~ılısmrn tekne
~indcn çıknn Ç,ı:uı lu~ızı ı a?e\'J.e. 
rin kesif ı.nm dmna.nr, J;cnıinin 
bUtUn kıç t.n.rafmı lmplıyordu. 
Çelkl cid:ı.rn ı<;aplruımc olan tay. 
Ynrc ~iuııyordıL Zırh L'11plarnadn, 
Si> snntımctnclil< geni~ bir delik 
r-çınış, oraya, tnnınm!lZ bir lditle 
ı;ibi gömUhnUstil Sonra dn infi. 
ffil< etti. ~ • 

fü\HilA t.'\N ARfü\DA!5f,Al! 

sızt SELı\l\fLIYORUZ 

1 Pren of Vııl--ın but ün toplan. 
1 ile ınenni y:ı.ğdınna.-;ı, Iteplilsün 

üç ;rcui torpil i nbctl alan Ami
r.al gemblnc topları ile ynrdının 
J osmasr, bo~ giden birer emel• 
oJdu. 

Yirmi cıaı.:ıım sonra. mimi ı;e-
ıni i yana battı. Diğer t-Orplller. 
diğer bombal:u m•ıip etti. On:ı., dl. 

1 
{;er t.nyyııreler ynkla.ştı. ÖIUnı ha. 
limle yamlrunnıs olıın geminin il. 

yordu. lllç ldmse blrbirile kon~mu. 

yordu. 
Bııhçroeb hUcrefore mevlmflıır Jca. 

flloelnln gidişi on itaJd.ka bile silnoo. 

mlııtl. 
ıı ter Parker: 

- En bUyftk enci~ m, blrblrtmlz. 

den nynlmaktır. 
Dlyordu. 
Bereket versin ki, henliz. bö)IO bir 

tehlike yoktu, 
l\lliddeJnmwnl gelinceye kadro', &ut

ortağı olaralt bir hücrede ynto.cnk • 
lar:ı anlaşıhyordu. 

Parker: 
- Bn l çok nzıyncak, mis l\lorl ! 

Denlnı baştnl! yaktın eıen ! 

Diye aüylennıeğı• ve ıconuşuSken 
pok bağlı olduğu nezn.lrnt kn.tdelertıı.e 
rlnyet etmrımebre ~lamı tı. 

Mis l\lerinin: 
- Üzfilnıeytn.. ben bu umrbn. 

nn.ı tcll\fl cclerlın! 
Tarzmd:ık! sö:.lerl, artık • l>ltb • 

sa bnbçeclokl nınbkfiıııbrı dinledik • 
ten sonrn • Jrulnğuıa glrmlyorru. 

Nöbctrl gudlynnı bir ara.lılt: 
- Yınn konı,;tıno7,.. bir d3ha !j\ld\. 

yet gelll"BO, &fal birbirinizden ayın. 
nm! 

Ayazpa,anm en ı;Uzcl yerinde btr tarnfı yenl lmnr pU\m mucibince 
mtu;cndl.s mektebi knrş1smdn bUyO.k nsfa.lt caddesine çıkıın, dl~ tnra. 
rr da zemin Jmtındnn Ik o.za ve Marmaraya. nazır, beher parseli tnkri. 
ben 200 metrelik eephcsl 9 nr metrelik güzel Hd .apo.rtımanlık lkl adet 
nrsa satılıktır. ı J>emlıJtl. 
Tallplcrln mutavnssrtsız olarak bergtln 11.1 Ye 4-6 yn kad:ır telefon • Nöbetçi. hücrenin Jm.pnımı k111t -
41148 c mllracnnUarr. terken: 

Ell:m••••lll!l·~~~lli~5iii~Dil~:ı::;31i:i;il•iiJl:illl!lli3llillm•••ılı - Bu sonmwıı lhtarrmdır. 
1 Deme)1 de 1hmal etmeml~U. 

• 

ı•nrker eliyle lı;panyol gcuctnlu 
ft'"ZIDI lınpııdı: 

- Am:Ml sus, c1ell.kııııh! b6ıı aktör 
falnn dl'ğllim.. nrr lngntz ı;nzetooı • 
filylm. 

- iyi ) B ıste. Mesl~ttde mnldr 
bir gnzetecl de Mr zıun:ın 1)1 btr ole. 
t6r demektlr. Anltıljllıyor ki, biç 

bir §CJ1 doğ'rn<\an do'rru;ya ltlrnf et. 
ml)~ksın! Aktörliij;rfuıU blle gauı • 
toolllk m.wm.c;t altmı:la ı;lzllyonron! 

ı•arlcer ÇOk aldı. Muhatabı mat. 
çı bir adamdı. l\llltotllldlyeııı onu söy. 
letmelc l fiyordu; 

- llaydl cnnnn, ben de ba yolun 
yolcusuyum. Şnnghs.ya gelmcdeıo, Bas 
• Japon bnrblnin o kanlı gQnlcrlnde 
blrçok vurgunlıır yaptım .• as'keı1 ~e. 
polnrmı, Jcvy aııb:ırla.nnı ooydnm. 
Çolc para. lrozandan .• takat, Şnngbn,y 

gelince bUtUn ~ı (Kml Hele • 
bek} bannda yodlm, b!ttrdlm. ffiirll. 
yonrun, en Dl!lhrcın lıtl rlmt bil an. 
latuınlıtan çekinmiyorum. Çörıkll ı, 
nihayet olncağmn 'anr .• :ımılmddo • 
mtm linllne geçllcnıez. VQ isllkb:tJ4e 
pe oln.ca •mı önccıden Idmse kı:ı6tlrc • 
mm:. 

l"arher birdenbire hldıl t1 :ıcll: 

- Sen beni zorl:s. suçla ııWVldirul 
tı0lannk lııtlyo am3, beın 80Jlln 
btldlğln bud:Wı1ardnn dcklDm

lspanyol genel lmblm yl:ı. 

(Dıvc:ıme var J) 
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mer·kadan Türkçe Radyo Neşriyatı 
Radyo Şirketleri TDrkiyedcki dinleyicilere Amerika 

TDrkçe 
Tiffkiye saatı 

8 : 10 

8: 15 -
8: 30-

8: 30 

8: 30 
8: 45' 

neşriyat saatlarını bildirirler : - · · · 

Provam 

Müik 

Müzik 
Haberler 

Günler 

Salı, Çmşamba. Per§embe, Cuma, 
Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 
' Salı, Çmşamba, Per§embe, Cuma, 

Cumartesi, Pazar 
Pazartesi 
Her gün 

Dalga Uzunlutu 
Radyo Merkezi Ulloelkl Ml'tre 

-WRCA 

WNBI 
WRCA 

--9,610 

11,890 
9,610 

== 31.02 

2523 
31.02 

8:45- 9:00 Haberlerin Tahlili Salı, Çarşamba, Perfembe. Cuma, 
Cumartesi, Pazar 

Pazarteai 

WNBI 
WLWO 
WRCA 

11,890 
15,250 
9,610 

2523 
19.1 
31.02 

Her gün 
18 : 15 18: 30 Haberla Pazartesi ve Perşembe 

,, 

WNBI 

WLWO 
WRUL 
WRUW 

11,890 

15,250 
15,130 
11,150 

2523 

19.1 
19.8 
16.9 
19.6 16 : 45 - 19 : 00 Haberler ; Paarteai, Salı, Çarşamba, Per6e111be WCBx 15,210 

- - · Cuma 
,, 

19 : 00 - 19 : 15 Haberler ) Paartesi, Salı, Çarşamba, Perıembe 
Cuma, Cumartesi 

WCRC 11,830 
WRUL 17,750 

16.8 
16.9 

,, 
19 : 15 - 19 : 30 Haberlerin T alılili Paurt'tesi, Salı, Çarşamba, Perıembe 

Cuma, Cumartesi 

WRUW 15,130 
WRUL 11,150 

19.8 
16.9 

,, 
2 ı : 30 - 21 : 45 
21 : 45 - 22 : 00 

Haberler 
Haberlerin Tahlili 

Her gün 
Her gün 

( Bu listeyi IOtfen ~esap saklayınız. l 

Buruşulduklarımı 1r BORSA ,ı 
Nasıl 

Giderdim. 
Gü;iellılc Mute. --------. 
ı.assıslarının ve 
•ozde "Curuşuk· 

lulclara karşı · WllEI• 
m!!stahzaratın 

ademı muvafla. 
luyetinden sonra 

IYllOl U!'ILACU 
..,,, ıııı rcoavı 

llA•IU UllAT"DI. 

Ak amları 
yatmazdan ev. 
vcı. terkıbınc 

genç h:ıyvan 

ların huceyre- ·-
lerlnden ıstlh· l..aıi:iEl.!l"'ll\ 

raç edile'."! BI· 
OCEL karıştı. 

rılmış bır krem 
tatbik edıyo. 

rum Bu. tıpkı 
cıldınlzln Bl. 
OCEL'I gibi· 
dır Slhrıam~ 

olan bu cevher saresındo zayıfla

mış clldlnız beslenecek, tazeleşıp 
gençleşecek Bu clld gıdası, bütün 
dunyııda tanınmış bir clld müıe
hass1Sl tarafından keş! ve hali ha· 
zarda pembe renkteki Tokalon kre
minin terkıb1ne ithal edllmtştlr. 
Her ak•am yatmazdan evvel ye
gine clld gıdası olan bu BIOCEI.11 
kremi kullanınız . Sabahlan da 
beyaz renkteki Tokalan kremini 

Londra l Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 130.70 
C".enevre 100 Frtlnk 30.~~ 

.Madrlt 100 Pezeta 12.89 
Stokholm 100 İsveç Kr. 30.72 

E8BAM VI: TABVbA1 
ıı:vvelk1.S~ 

lkramlyell %5, 938 21.ISO -.-
İkr. Ergani %15 938 23.07 23.-

%7 1/2 93S 'I.borc: Tr.1 H .. 815 -.
o/o 7 112.933 T.borcu Tr. 2 23.JO -.
% 7 1/2,933 T.borcu tr.1 23.30 -.-
Sıvaa • Erzurum 1 19 .. 90 -.
Slvaı _ Erzurum 2.7 19.N -.-
% ~. 938 Haz.tab.. ITJIO --
%7, 1941 D.Y. 1 19.1515 -.-
%7, 1941 D. yolu 2 19.5!5-.-
ADadolu D. Y. Tth 3 ~2.715-.
Anadolu D. yolu ~o 60 30 715-.-
Anadolu D. yolu 12 52.25 -.-
Anadolu D. Y MUm. 152.- -.-
.Merkez bankası 166 -.-
lıı bankası nama 
1' bankam nam.iline 
Iı bankam MUeuı.. 
lzmlr Emat Ahali B 

1:5.10-.-

16 .. - -.-
160.- --

uo 
imar Bankuı blae n.- --
Aslan çimento 12.80 -.-
Asıa:ı çimento mkuta a.ao 
Şark değfrmenıert 0.30.-.-

ttUhat değirmen. 28.SO --
T. k6mllr maden. ıs.- -
tıır, S T. bonolan 94.- --
TUrk U. Tiyatro 89.ISO. -
bt. Umum S!gorı.. ıe.--.-
Ş!rketihayriye ıa.--.-
Şlrketllıayrlye temettO 80.- -
Rıbtrm tahvili 14.30 --

kullanınız O. cildi besler, açık me- tat. su tahvili 8.2G -.-
samelert sıklaştırır ve cMakyaJı Iıt. su bl.IM. 1.- -
lçln mli'rnkun olan en mükemmel 1 T8rk borcu rr. ı -.- 24.8& 
blr esas teşkll eder. Bu 1kJ kremlD .. ___________ .,. 

lsttmallnde muessır neticeler g~ Bor.a harici altın fiyatı 
ranUlldlr. Aksi halde verdlğl.nll 1------------.. 
oaranın iki misil ıade olunur. 'DQnlcO Buıttnlı:tt 

Refa.diye 33 oıs. 33 oo 
Külç~ altın gramı 4.50 4.50 

aa;:ı 

Üniversite Rektörli!ğünden; 

Jtampa ı Ur:ık edcc."'' tnltbenln ekmek .. 'le.ı'Jlt<alarnu k;mp Rum&Adaıı. 
htı.na ıe\•cll et.me1"S. (OJ92) 

1 - JC1qlltmeye konulan lf: 51605 lira 82 kW"Uf ke§i! bedelli vilAyet 

Karı Valiliğinden: - / 

yoU&rmdald H köprO abf&P akammm yenilenmesi kapalı zarf UIUllle 
18.6,942 gtlnlladen 1Ub&ren lG gün mllddeUe ekalltmeye konulmU§tur, 

2 - İhale vahidi fiyat usuıu Uzeredir, 
3 - Bu i§e &Jt e\Tak fWll&rdır: 
4 - Mukavele projeai. ekJl!ltme ,art.namesi hususi ve fenni ıartname 

kf"~ hut:ı.aa cetveli, baymt?ırlık l§leri genel prtnamesl. 
~ - Bu evrakı görmek 1.stiyenJl'r natıa vek&letl f08e ve köprWer re. 

lsllf!inde ve Kara nalta mUdUrlilgünde görebU!rler. 
6 - Muvakkat teminat 3830 Ura 29 kuruetur. 

7 - lateklilerin bu ite gtrebUmeler' için bir .1.!fada en az 2ıl000 liralık 
infaat ve tamirat yapmlf olmalan ve ihale gtlnUndcn en az 3 gUn evveli 
ne löıı.dar vtl&yete mllraC9aUa vllAyet vesika komisyonundan alacakları 
l'hl!yet veaikalarile H2 yılı Ucaret odaaı vealkaıannı ibraz etmeleri, 

8 - İhale 3.7.H2 taril:ine mlladlt cuma gUnU lll!llt ı:ı te Knr.ıı n:ıfia 
u:Udtlrl0ğ1) bl.:ıumdc. millet kl~ll ln~t :{o~ııayonunda yapılacaktır. 

9 - tırtakll' ... r 2400 nuo ra!ı kaııu:ıa tcvfik:ı.n a ... rlıya~lan teklit 
nıeı..t.upıarmı mezk<U' günde eaat l!i e kadar makbuz mukabilinde komla 
ygn relallğtne vermeleri. 

P<>11tada YUkubulacak ıec:ikmeler kabul edilmez. (6699) 

VE 

KOD4K 
NAH İNESi 
• 
iLE 
ELDE
EIJ/Lİ/1. 

-
1 BOtiin "KOOAK• Sabcılanndan 

Kodak Film isteyiniz. 

KOOAK(K8VPTtA.Ş. latanbul 

WRUW 
WNBI 
WNBI 

15,130 
11,180 
11,180 

19.8 
16.8 
16.8 

Zonguldak d•vlE-t orman iıletmeıi revir 

amirliğinden: ' 
Zonguldak merkez kıwwnm ayılnl, kaymakdere ormanından (492.28) 

ke~·lal kaym, gürgen, meşe ndun, tomruk, ve kamalığı ile aynı ormancSaa 
ll'>OO<I) kental orman gWU odlftlU söl me, kesme, toplama ve tqıma ı:-ev 
rek • Zongu!tlak ıoaesi ı..eııannıh göaterllecek latok yerlerine 1awıeme ifl 
açık eksiltmeye konulmu;tur. 

Beher kentalinin mubammet. bedeli 50 kuruştur. 
~kalltme 3.7.9'2 tarihlııe raıtVyan cuma günıl saat 15 te dt'vlet onnaıı 

§ll'tmesl revir Amirllğlnın Zonguldnlıtakl dalresi:ıde yapılacalı.tır. 
tateklllerfn eksiltmeye 1gtlrak J\;ln (2442) ıra C69l kuruş ter:ınaU ınu 

vı.kkatelerini e1lailtme aaatlnden evvel revir ve.znrsıne yatırarak makbUZ 
almalan ve kaınml prtnames1 Ankarada orman umum mlldllrlllğllnde 
Vl' ~gu1clakta orman çevırgc mlldUrlUğUnde g6rüleblllr, 

Fazl:ı izaba.t ııılm:ık f: ~ycnıc:ln bcr zaman Zonguldak orman revir A· 
mtr:iğlnc mUr:ı.caa.t ctmcltrı, (6G315) 

1 

Tlrk Ye amb~ r ili 

ZiRAAT BA KASI 
Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ue ticari iter neuı banka muamelelm 
Para bb1lrtirenıere 28.800 ura lkr&"ll!ye "rt:rol· 

cıaaat Bankumda lruaıbarab •• fbbata12 tuarruı auap&armaa • • 
DO Grul tlulunanlara ~ t deta =9ldleoell ırar'a u. •ı•CU'•., 

Pl&Da ıöre Uuamıye daC'Jtıl&c&llt:lr, 
• • 600 • 1,000 • iZi • .. • 

1 e IOI • 1.000 • UG • 11 • 

1 • U0 • 1.IOI • ı• • • • 
ti• lN • 1.181 • 

tJlll ... ....... ._,.. . 
onau.ır: Beaplarmd&Jd paralar bir ... letnde ao l1radaD ... tı 

flıtmiyeıuen Uuamt1• Qllltı'1 talcc:Urcse ıır. 20 raz!Ulyı.e ftr'Uecektır. 
~: U Mart. U 8aas.raa, 11 JCyUU, 11 &nncur1mm car1blt 

ı1Dde Japlllr. 


