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Vişi Fransası 

Karar 
Arif esin dedir 

Garbi ve Şimali Afri -
kadal,j Franoız müstem
lekelerinin vaziyetini 
sağl<:ma bağ!amak gün
leri geliyor. lngiltere ve 
Amerikanın Vişi'den bu 
yolda kafi bir hattı ha
reket tayinini iatemelt!'rİ 
iter halde uzun bir za -
man sürmiyecektir. Bu 
böyle olduğu kadar Al· 
manyanın da Maresal 
Petcn'den Libyadalt:i va
ziye, üzerine bazı talep
lerde bulunması bekle • 
nehilir .. 

EN SON HARP._! ---~ 
'---------ıtlt H. ABER LE R il 

RUSLARA GÖRE 
1 

Rostof'un J 

Garbinde 
Taarruz 
Devamda 
Mareşal 
kıtal arını 

Timoçenko 
tebrik etti 

1 
LONDRA YA GÖRE 

LiBYADA 
Mihverin 
ikmal yo
lu kesildi __ ___,_, __ _ 
Mahsur kuvvetler 
çenberi yaranıadılar 

AŞVEKILIMİZiN BEYANAT 
- -

e 
içi 

ir ve köy yolları inşaatı 
i şekiller bulunacak 

Dr. Refik Saydam, bugünkü şartlar dahilinde 
yolların gapılamıyacağını, bu işin biran evvel 

halli için herşeyin icra edileceğini söyledi 
Ziraal B .. nkaoı Jorç fa· 

' . 1 • . • d' • ç·f !7. f!rlnı 'tıı ırec..eK - ı t-
. ı:İy" kredi bulunacıık -

L
J,·abmda ihtikar ınahke· 

md .. ri kurulacak 

~ --~ 

~ıo:an: ETEM IZZE'J BENICı ı 
Anlıaratlan 

Rostotta Almanlar 
kadınları, çocuk~ 

ları öldürmütler 

Tank muharebesi 
lngilizlerin 1 e h i 
de inkişaf ediyor 

.ı\aane SO 'f ·ı) - Bagvcklli .. 
nı z l)ılk · ı: I1efJk ~ yda.ının l\ıler

siııdc ~~tu·hıı ize gPJerek baıı t~tltik
lcrı:l'ı li11l mdıığımu kııa.c... bfl<lirnıl~
tı ı. J:l ıiyarP.tln ~ilf ·1Atı tudttı" 

Japonlar bu
gün Amerikan 
, notasına cevap 

veriyorlar 
~İnıall Afıik;ıdaki nıii,·adt~lenin 

:svnu, mırhRkkak ki dt>ınokr;ı~iJf' .... 
'"ın kıt'auııı biitiin .. hnaline \·c 
ha• ısnıa .... ıhip olr.ı:ık clc~İl:->•"' hile 
Suhııı ohn.d dtl'ret•t• .. dntll' biı- <"iU· 

tıı:, t t ft·"'ı tnlt~p1t•rjııt-. d~~ ana
(' ık. t ır 

"\}ar'-'s•11 Pt•ten hiih1inıetj opor
ltııı "t bir tntunıla -,.i.u1di~·e k. dar 
h, •n \fihwri. lı~ın müttefikleri 
iıI.ırc etıniştir. Hatta buı rne~1u. 
J~, 'iı~rindr ;\lih\«tl<' i ·birli~i bi
h· .ıpmı1lır. t'oık;ıt. harbin mii•· 
fJJıhd iııJ.işaf •aflıa "~ salıııl'leri 
hntuıııındnıı bu op<>rWnist tulu· 
bı1tıı daha n:-uıı zanıan ~ünui:ı-r. 
••~ı bir Jıal.iıkattir. 

~'ovyet Rt1S);t e<•phe..ind0ki 
harbin tasfiyesini "''Y• hafiUeme
Sh1i nıiltcoıkip "'\ılih\·l~r:' içiJı \'i"'i 
l'raı»asnıılan .ıçık "' kafi bir 
battı barek<"t tayin 'e ilan t>f· 
~ıe%i isteııc.:egi kadar, TrablıJı>. 
'arp harbinin ta ·İJe«İni nıötea. 
ltiı• Tııgiltere \'e AJııerlkanın da 

line Vi•i Fraosıı. ından Şimali ve 
rıarbl Afri:ı,adaki Fransız mıis-
1•nıJekelt>rinin durumu bakmmı· 
daıı bazı Jı:at'i falepleı·de buluna. 
•aldan tahnıin vt> nıiitalf'a edHP. 
~ilir. Akdcoizd, İngil~ dona -
lııasının hakimiyeti Büytik Rri
laııyanııı Şark l:ııparaforlnğumı 
1••ııin bakımından biriııd dcn·re. 
de hayati bir davn olduğn kadar 
)iııe Mısır ve Süveyşin tam ve 
'-hih selamet ve enıııiyeti bakı. 
lıııııdan Tunus, Ceuir, Fas gibi 
Fransız ıııüsteınlekelerinin bii~iik 
~•nııniydi aşikhrclır. 
Jf~ iki emniyet ve sehinıeti 

~1hhat1e tPmİn edebilmiş olmalı 
için İngilizler buralara sahip ol· 
ltıak der~t',indt• bir gü wıı ,.e 
"'nniyetin ı,ssii~ etmiş olduğunu 
t<irınek ihtivac~ıdırlar. Bilha•· 
~ lngilizle~in belki de en geç 

1
,942 l\layı"'ıda Şarkta en şiddet. 
1 bir harb.._. tutu~mak. ınPı:hnri. 
~'tinde kalacakları bir clevre 
~Çİnde bu müstcmlrkeleriıı <üp-
eı, ve tereddiitlii iıir durumda 

~lnıası Bı-itanya lıııparatorluğu
~11~ uykusunu kac;ırarak hadise. 
ı'•~n en başında gelir. Bu itibar. 
ha lngiltere muhakkak ki, Libya 

8•bini tasfive eder etmez bu 
~ıii.<tenılekt'le~in durumu üzerin
~ e Vişi f'ransasnıdaıı kat'i bir 
•ttı harelıct tayin etmesini i ·ti

}ecek ve belki de Vişi'deıı bu 
llıiistem(ekelerdeki Alma11 ve ltaL. 
~anların derhal ~ıkarılrnabrını, 
~'."niyet hizmetlerinin rnÜ•lt'rC'k 
ı '•.kontrole terkcdilmesi?i \'~ya 
t ~;:ıltcrcııin mnvokkat ışgahne 
~~•kolıınma<ını istiyeccktir. Fil. 
r"~ika bu tahminimiz hi~bir İs· 
~hhara dayanmamakla beraber 
Cltıtığa en yakın \."C en dof,'Tu 

t.len ihtimaldir. lngiltere hunun 
~ •;·ıe olmasını isterken Anıcri-
11•nııı da Batı Afrika<ında başta 

1 akar olmak üzere bazı enıııi)·et 
d~!epJerinde bulunma ı ihtimal. 
/n uzak değildir. Hatta h<'r iki 
:vıeı talebinin bir arada ~ "1'.ıl: 
t .• ı dahi mürnkiin oldnğu gıbı 
~'hYacluki yaziyct itibarile Al· 
\>·an~·anın daha e' '"' da\ ranıp 
\' 

1 İ Fr.ln&aı;ından te~riki ınesai 
~· )'ardım talelıiud" buhmıııası 
~ '1liimkündiir. 

~ f.tansanın gerek Alman~adan, 
~··•·!: İnl:'İlterc ve Amerikadan 
N,.•·eı.. to leıılrri na"J karsılıya· 

(Devamı 3 fi"ı~cı.. Sahifı'df') 

l.<>ııdra, 1 ( A.A. - Rusyada mu· 
barc..-be dt>vnm ediyor, Rııslar, 
Rostof'dan Almanları Taganrng 
i tikametindP takip elmrktedirleT. 

Son habt•r~r .. ı:lirc, Almanlar 
Rootof halkına k•r-ı on derece 
~iddetli ıııisillem" muamell'sinde 
bulımınnşlardır. Alınanlar kadın.. 
ları \'«' çMuklorı nwrhamel•i~tt 
öldiirnıüşle'tdir. 

:\loı.ko\·a, l (A .. \,) - So\yt>t 
radJu,;u bu . abah >U halıeri wr. 
nıiş.t.ir: 

:'lfo•kovay~ kar~ı yapıl~u ,\1. 

--·.....---

Mııreşaı P~'en 

Mareşal Pe
ten Hitlerle 
görüşmek 
üzere Orlea· 
na gidiyor 

IAlndra, 1 (A.A.) - •B.B.C'.• 
Sidi Rl'Zek ile Birelnaıııit aramı. 
da cereyan etmekte olan tank nııı
lıarebesi İngilider için uıemıuıni
) et VC'rici bir ~clıilclt• inkisal' et. 
nı ktedir. 

Kahire sözcüsiine ~öre İ•\giliı 
~PmbC'rini yarmak i~in taarruzda 
bulunan Mihver zırhlı lı:nv\'etl<-. 
ri kendilerine bir gedik a~ama
nıı~lar, İngiliz hatlarını yaranıa· 
nu~lardır. Dilsn1an ağır zayiata 
111,'l'amı,iır. Almanlar yarma te
'eblıiislerinde mtı\'affak olsalar. 
dı, şimdi iki taraf piyadelerinin 

'le,-yoriı:, 1 < A.-\ '\J!.sosi- \ıoııula~tıkları yere kadar gel&-
y.:ıted Press c gö ·c ;lf· '~l p,._ 

~<klerdi, Mihver kuvvetleri, pi· B • J fl'r. lŞJ?Bl AT1:nıl;)kf arazidr Ou .. 
f r Q p 0 n lı,Hlılln Orlf!:tı •-. nıdl"rt•k ve oJilQ::ı )':1de lUCV:.tilerine gİm\İye MU\laf. 

ı:; u l!T · ı.- · .. r fak µJamamışlardır. 

f i/OSU Fi/ipin 1 • ';;':r~ J!~n dilnı:
0

~:!:""ı~;. Sidi Rczekin şarkında bulunan 

1 açı lar n Ja l-~"-f'n_. _"'_•eJ<_'_"_·tr_ı,1_ı. _______ "_li_h_v_ .. _ı._u_vv_e_ıı_e_ri_n_in_e.,.n_b_ü_yük_ Uı (Devamı 3 ünctı S.nif•de) 

1 ±'7~:ı:.:t!.1.;~E?~~1 l ·illi Korunma Ka
w:..ca~,, ııamanın gc>ı: tiğil!1!'ı ve A. nunundakı• tadı·ıa.At bu 
n a rıc İugilt<-Juı.Jrı bı sa'l.". 
claaı koğu'1n>aSı ieab<-'•.i i{i,.,. "'''i _ 

k~~\:~vnz& v<> tayy.u-e ger.ı • devrede çıkarılacak 
:ttinirc himayesı;~ bullUIWn biT 
J.,pon lmfil'l'Si, i:ngil " B<>rn"""u __ __,,__ 

70 ya,ında bir 
kadın yaralandı 
Fa\.h!t'.n liC• kta, ıı :mckto olan 

llfi numaralı t.ramv y a basına Fa .. 
tlh~.t· o civard,1 "lturHn 70 yaşında 

Hayriye ismlnde bi- ı.ı- ·~ın bin lıİ6. a ... 
raba fı·er. yaparken ) c e diişrreJı; h:ı
tından ya.ralanmı~tır 

: Meclisin kış tatilinden önce 
ı bazı mühim kanun layihaları
nın müzakereleri bitirilecek 

Ankara, ::ıı (ll11>u ' muhabiri- ı 
111izden) - Bıi~ ü1, ,;\1ill~t A\lcclisi. 
nin t;niin1ü·ır!cki haftala icinde 

nu•ın1t'ketin .1.İrAİ. .. tnaı. ekuno .. 
nıik l"(' 1'iiltnrel kaikınına~ını te

(Do,ıun• 3 ilnc"1 Sahiıede) 

RP J 
Rostofun geri alınmasından son
ra cenup cephesinde va iyet 

BaşvekHimiz Be1c•liye önüne g~ı ... 
cJi.klerl LCtıYıan çoic 1-ial.ıb3llk bir 
halk luitlesl taralından ıçl<'n te:whür· 
lr~~1c ı:elU.n1ianm1şhn·dı"', 

Sayın Il<ıJıtor Re!ık Sa:rdr•m Bele-
diye Reis K lSı Ent."l'den .,ehrin 
lınnn ve diP,'t"l\ eetır(' o.it hUSUSAt halt-- • 
kındoJ lıh . .m1 geJet: ı :1fı:; ı oln1J§lar ve 
Belrılıye Reisin<-, ı.ııuı Şefin Adanayı 
ziyarct1erindc-n çrık ,.-<'n,..,un ltsı.ldJlc .. 
ı~ır1 :lt sQylenıişıerdir. 

Ba ekiliml:ı:, askerlik daittsınl de 
2.iyarettıen sonT< Cumhnrlyet Halk 
Partisini te$ril' buyu.rmuşlardlr. Bur2-

(Devamı 3 ilncfi ~:ıhl1edeJ 

. ' . 
! 
ı 

Sııyııı Bıışı,t'kilimiz d,,Hof 
Refik Saydam 

Vaşillgt<m 1 (AA) - Va. 
şIDgtodl'D Toh"}'o e ndn va • 
zfyet g]11tlikçe goı ı;iı19~ şır<'k. , 
tıedtr 

Har'«ıiyt> N aw• K 'lr . ı 
Hal'i:n bugü• Kı.nısu ve A. 
n:: '13.' Nomu ·a·~ ı kaJc.\ı c<!r. 
reğı zarmeıMnrokıtertı~. Ja -
pon diplomaı.Jan lıclkı de ~. 
hitınune:1'el•1n.n ~ 1ıar ~ 
notasnıa cev:ı b· in d ıi • 

L ceJcl('lı dul". 

Bu sabah halk ,ehrin bir kısım semt

lerinde mangal kömürü bulamadı r 
==========~~~======================= 

Vali Muavini ''Şileden 
1 milyon kilo kömür 

getirtiyoruz,, diyor 

für Alnwı topçu "ıet..-ndmı 
tara.•sııt 

•• • 

-Usküdar ve Kadıköy ka1Jma-
kamlıkları Şileden dönüp 

Cenupta Alman- bu sahalı vilaaette toplandılar 
1 'J" 'd Bır k;ıç gündenbcri .,ehıLnlı.in ba .'.U1)11lJ, Alt.:~4-<'8Y1 l.İski.id..ı ite "• : ar ı·aganrog an :u •erntltrinde • »nıı•l köınürü \<'da• 1 7ojıl .nım bazı yerlerind~ moıı~aı k<l· 

riki için halkın nıü§küldt çckUgi &ö- I n:ıı.ıril bulunamam~r. Baıı kftmür :\ .. 

da çekiliyorlar :riilmU5tilr. Bo salı.'ıh ta YC'lı!Juı.ııı, (Devamı 3 lincü Sahikde) 

J,ondra, (A.A.) - oB.B.C.• Ro>· 
tor ıı terketmiye ıııebur kalan Al· 
nıan ordu~ u, Taganrog'a ve ora .. 
dan 6$ 1 ilonl<'!rt> daha garpte 
bulunan Mnriopol'a doğru slir'rıı. 
I:• l'ekilmektedirlrr. 

Alınan Henrrali Von Kleist pa· 
;.:H.- güoii kaı·ar 1 :1hını ·raıranro~

dan .\Iarioııol'a nakletıııi~tir. Ros.. 
fofıııı sokak Vt' radJ~leri par~a.. 
• annu. tank. otomohil enkaz, ve 
c-cscll;r ik ,dolıı idi. 

'ı .. sko,·a kl'>iminde Almanlar, 
aL ilerlcmiıle•· selıri ku,atıııa •~ 

ÇER_Ç_!-VE 

MUDAFAA 
M udaf:ıa. vardır. 
Hakkın mlıdafa3 

Müdafoa vardır. 
Haksıılığm müdafaa ·ı . 
Yalan da kenti:· i t müdafaa .. 

der. dognı da; ı+y dtı, aaxrUm1Uk 
te, rezileı 1 fazilet te 

Nt;Cl.l' 1''AZU.. KISAK'ÖREh 

ıcflıKini, mudafaasının en güze• .,_ 
t'1'larl halin<le fôy!c t•rçe.eletlı: 

- - - • • şebbüslerinde muvaffak olama· 

L b J ı' •ı • •• l .. k l m"lnrdır. Ru,lnr. ınııkabil hü. 

Nitf"kim Garp ııK nın babaıı 

(Sokrat) ta kend' lııı nıu<lııfaa et-
11; hem de öyle tirt~1 ı aa etti ki. 
J:ıelki her dava ,.e mtirl3i~anın. 1~ 
ylkUııü bel~)( eb~I ölçülen! 

- Hayatımda dilinıJ tut 1ad1ğmı. 

insanlardon ~o&unun eheı •. nılyel 
verdigJ ~eylere .. l.fleseJ..i paraya, rı.a .. 
la, rütbeye-, memlekette durl"'.lad ın 
zuhur eden tütlü türlü ünvanJ r-:ı

trikalara, !ırkat..ıra k.ıyn1et Vt. n1(.'ta. 

d;gım, bu l!bl f aliyetler1' ya-... 
n1ayı kendin1 yekı~tı n1a ı .·11,, 
kendimi böyle bfr hi:ıyat aürn ~jd
ce)( kadar §Crefli !l:'l.ydığım, outiın 

blo 1~ lerc k ,di ·f'ı-iJ' rın 

neitimt, heıu dt rti.ıl:' tayd rı C•'\.. 

kun.maz.~ t"!>shı •·n u~ k .. 
ı'fJl!ıDl . :ıy<la! 2i dug:Qnı EC)i •t 1'1 &t:f 

\·at.and:ı:şa ayrı VYrı bıldirın!y,. • l• 

nınıı vekfetti~lın için nesıl bfr ·e-
ı.ayn mı müs.tah:ı~ım? 

1 i Y'!aa Ç':_Virm~ yapan. nl{_l lZ 'f!'-ofor u o u, 1 rn~ılnrda bulunu~orlar. 
1 Sırta kor/ ezınde sahıl bolgesıne vardı! 1Beykozda koyun· 

(YAZAN: 1 H SAN BORAN Eski Bükreş Ataşeıniliteri) )ara musallat 

\olan genç hırsız! 1) Şark cephesindeki muharebe 1 
hareketleri §Öyle derlenebilir: 

Cephenin 'imal bölg<'Sinde Rm; .. 

lar, l.c11İlij{rad .. l\lo..;kova dt!tııİr· ı l}thrı on gü11 C\'\•el alını~lardı. 
yolu üzerinde bulunan Tikvin ~eh. ı Rıı,lar mukabil taarruzlarla kur. 
rini oo:ıaltuıı~lardor, Almaular bu tnrrnı~·a ga\rt<t etıııi~lerse de mıı· 

1------------------------------, ''"ffok olnmıyoralc ı:cri ~ekilmt,,. 

Darphanede Haksız Bir Hareket 1 

Bir işçinin çallnan pantolonu için 
her işçiden 25 kuruş kesilmiş ? 
Müessese 
ödetme 

Müdürü bu garip 
tarzı için ne diyor ? 

D• h n in D.;n ~« Ma•o ası 
kı~nı1nd2 iş~ilerdıc..~n n::ıulsti:... t:dJ
ı ,ı: ... : irıfu ~- ~Ul U) kt.~-b~ ;liği 

, re. 
·.et oh.nm ı '> r. Sıka.1 

-: l.~ .. ;>beu ·)'ı .Jt : 
( go.--

J ,, l!'4i 

\.iJ. _,~Wt·:.ı.~cı\ •• a.:) 

indir. 
Lt•njngr11d'da n111ha~aradn bu .. 

Junan Ru:-; garııiı.oun ~ftmh('rİoi 

1 'artua~ İ('.İn iki hnftadanht'ri sii. 
rt·kfi ıa~ırruzlarrla l•uhıntt' or. Fa· 
kat .. \J n :ın 111iidaf•1 a~.1 kar ... ı.,ıoda 
h•ı .) ~1rııın tr::r·IJhi.h.;Jı·ti akiııı ka1.. 
nıakt:u'lıı·. Son Ru:, h~rııruıu rla 
aı~:ı ıa\ İfılı il(· geri piiskiiı tİiJ .. 
mii~tür. 

'Joskova gaı·hiııde S zırhlı ui. 
hlCB1t1 hilna~·t!s\nd..- •,ı·~rrul t•dt.>n 
Alman sol cenahı \'C>!ukolauı~k 

·'!t·i,. ini al1111ş, falnt ası) tehlikMi 
ol;,ırı KHn • 'lo~ktı, .ı Yolunıioı ilt.·r. 
Ji~ t·11;~1ni~tir. Ruc.; ın 11..ahH Ta~r· 
ruıu Alınnı~ ... oJ rf•ualuıu ..,iıudiliJ.,, 

llr -ın., l t. s h ft d~) 

Günlerdir aranan 
meçhul hırsız suç 
üstünde tutuldu 1 

Bc:v' Ob ıak .uru h pla •n • 
de1t b.ıı:r14rl'r-- ... sürü er~nt: on 

~ü ııd<' m('.<:İ1>1l bn· hıırsn <lı> -
rkınniı w. rn1· -·adüı l"TGı;"tıTiı .:ıı 

C.J L1l~t .f 

8 1yJ.coz "8ıtl<.İiill'n~ ,,un.aOO.ın • 
>!g bu IHTM7" y ko " ,;W;. i Zı."'!'E 

ter\ iı~t ımı" Vl' dün Hasanın.,;;. 
rüsu der 5 t· .e ro rtliil çtı.an.:ın 

,, .o an: ş Şrırr 

b ; 1rc ..... g.... \ ,ı\,.;1 .. Vi'!' 

1 • t \ 1< r ulıı.n ,.J• 

.ıı- -.. --~ 

kıl verdi. 
tSolrrat), pbsl7et ve eaerln n.e 

he'5 oldı· gunu ııöyle alılatıı: 
_ Şifl'(İ! belki biri"1 kallrnr ve 

d ki cFol<at &>kral senin lıa.Jr.
kmd•ki bu dava nedir? Aleyhinde· 
ki '"""' ıema;yillleıi ,.erecıen flf
kın:u? H~' ınılad:i riva1et ve de· 
dlkodlJ'lar, sen yerinde rab.at ralıat 
oturılrken ve başkalarından fazla 
bir şey 7apmilZkon çılı:aı:aaz.clı. Her 
halrle sen bir çok insanın yapttiJn
da•' fula bir ieY yrıptın; o ue? 

(Sokra\), mantık ve keliine o. 
yuncusu düşu1anın1 föyle U.ri1 f?tti: 

Bu edan1 bir çok insana ve 
iıuel>"iyle k~ndı kendlslne hikmetli 
t{il;) li'.Örl;ı,t_ıyor. F'J:k~t Mtll ... • 

(Sokr"t), kood. farkını 1Ö7le bt· 
lirttl: 

- Hiç oh:azaa ıu ufak nokt..da 
heıı bu "ıS.ınıdan daha hlk,,,.,Uiyba: 
BHtı.ed!MJn ,eyi biJir,m anmıyg. 
rıım, 

(Soltra'I), kof iölnetin .. ı.e ... 
nınc deşmeyi '1JlutmadJ: 

- C'.ördi"" ld en .. ethu<' ldmse-
1e , nıi\kul olmak h;~uc;uHa en kl
f lyet:>b adamlardır. 

Vo ('>·ikrat), •n bllyük suçu, e
t f SU(U, tuçl;\! !' rn J -

Ve (Sokrat), lıer dava \·C ıniııla..

faa şekhnin, ust!.inde uzuı. ."t[D 

müraka.beye dHlnı.:ı .. gcrc··l"n. .u 
ijh·üyü koydu: 

'i 
- ı.,,·,cak ceıı, bil~ka tıh. 1 t.)r 

mUdaraad .. n soı.r..ı y11şa~ •. t.·" sa, 
bu türh.ı h-•i" lı.!daCan iız"crinr -..ıl· ,._ 
1 u~: C'ih t'deriı. ' 

Vo :rbıe (Sokra.). hlikvm " •· 
n· ını UışM1d • ı>ı;:ı, itJnd<' \.;ıQ.) 1. Sl 
gereken .Jiv1 W'İCd-11ın· •"1 c \ı.:,, 
tau etti': 

- Belll bl şey )ti, lı4ltplc' C .. •)k 
kP 1~n. aı1fı.hını at~p ıa d ~ .. 
1t rı ciao çare t.lilıın ek t • " ı 

kat1ıbllir. Her.., • lıke t.- rşı. ~l.., ~ 
e~er ınsan bJT ev söy· ~k c na 
~ry yspnıı) a 1er.11niıl edeı öJttııı
df'P kAçnınk tin -:erit \-eşit ,.,..., .,..,... 

dır. FDkat ey Ah.nahlar, ö!ur•)ch• 
ı.oçır.•k güç bir ıı deg;ı; kötulııKt .. 
k'l" ·- UR.ha zvr •• 7i:a klSt.,w·~11. _.. 
H • ,.. . r;. k ctab~ t~z koş:ır. 
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HALK FiLOZOFU 

İSTANBULDA MESKEN 
REŞAT FEYZi. 

ista!lhul gil1ikçe J..nlalıalık- ınl§!ir. T<·shin >0sıtosı \C>oire 
!Jşıyo.-. lıakıının<'aıı ... 

Bu hiidiseııln birçok sebep. O lı:ılde, İ tanbuln, u;nti ı 
)"rl var. F,tkat, ~l·hirdc, hu kaz"n~ S<! \'İl-c~iJc UJ-gl!n dü§~• 
kalabalıkla~mıya muk;ıbi\ hiç bilecek tarzda .ikamclgalılar 
bir h~hle tedbiri alınını~ de· lfırnıı. Bu ikaınetgfilıl.ar nere-
ı:i!Jir. J.lclki, bwuuı d~ lıircok de \'e nasıl olmalıdır?. Bunu 
5ebcplerl var. halledecek, mimar Prusftur. 

htanbut, Anknra gibi mos. ı 1esela, on yıl sonra, bugün 
ken buhranı dahi gcçiıi)or, mevcut ah. ap bbuılardan yil%.. 
Bn tobizdo me-.Jten bulıranı?~ de elliııinin, hütüıı bütün gay. 
Yakın 1anıauı~ra ka<lar u. rikabili iskfııı bir bal~ g<:ltte· 

~un zamandır gcirül:niı;i şey guu dü-:ı-inmel i)·ı... Mesken 
değildi. ı\te•keıı belki çuk, fa- hulıranı, o .-akit <lalıa zi~ad~ 
kat, içiııdc ikameti ihti> ~r e. :ırbcııl tır. 
•le<:<~iml• hiııa çok aI. Artık, Ş~hriıı ~olların~ ı.ıc)danla. 
ı,,1-i İsıanLuldan hayır yoktm. l"Ul Bdc<liyc b;it;e>ilc yapa. 
( llnkii, 1111 lıinalaı- gitlik~e r ;::ız \'e ynpı;oruı. Biııhları. 
ıhılın fu7la {'~ki,rt>r. l~u bina.. nı, i.._nn1t~t~:ılılarını kinı ~apa .. 1 
hrda, bvgün' ii lıa.'•I şa1lla · uk?. Bıı İ~, hcın.,<·ril .. rc dil. 

===r=il=c=· ==h=a~rı=n=ı=n=n=k==d=a"""ı=1='u=·~=k=i=il=lc=s=.·======='~'i=y~o=r=.=c--::==================' 

1 Kah aman as- ! 
1 kerlerimize l 

1'1t rm · BiR 

1'l:KLA. I 

•llaınlet•ltı tem,ili, ı>tıdan son· 
ra <Lt ha~lı -.ın tla\-a:,ı, günün en 

ı.-a:v nı dikkPt IUC\'Ul•rındnıı bi. 
ri cldu. D~\ a göriililrktn bayı. 

faul.ır \ardı. 

Böyle bir l'•kliuu, hiçbir pifese 
n~·'P ııhnaını~lır. Ben, )clıir Ti· 
ı ntro u miidürii <>lsam, Hamlet 
pi;.; rt.ini, ıne\·~iın ~onuna kndar 

o~ 1ıat1r, ti~ı?tronun hittiin lıiil\r .. 

sinı, hilt•t has.ln.tı !le temin t'dt'. 

rinı. • 
S\ÇDHZ 

\ t: SAK ı\Ll..ilZ 

Şhndi de, bı.::bct!r1İn iı.;!.il;... ı .. 
nıak tehlikc,iıırlcn balıscdilı1 or. 
l'iı a,ada üç numaralı ınakiuc ile 
tra iırça•ı bulunnınyormuş .. 

i ·i amma, berberlerin i~>iZ kal. 
m_. ından daha ınühinı bizhn sa .. 

çrnıız, sak~1mıızdır. Saç sakal 
kc ilnıİ)C kc·ilıniıe birblri;ııı lca· 
nıaruk, Bu, az nu tehlikedir? •• 

hrı\NBULA 

llaıı Aııadolıı •elıi r , .• k»ab3. 
larınJakl ihtikar mıılık •imlan da 
Ci:l&landırılmak üzere, htanbula 
sürıi lüj·ornıuş! 

il ·ret! İ>taııbul muhtekir için 
iıı·"iin )·eri olur mu?. Bilakis 

stoj \C ted.ldkal ~eri olarnk, dö. 
1111,lc1 nı lE-giuin ınütehı:t!>oSJSl 

.... rak faali) etine ılcrnm edecek. 

KllUASİYECİLİK 

REKORU 

Bilim gazele, bir kadının mu· 
anıeJe,inin •·e \erdiği ;,ıidanın 

7 n~ dır lıMa ııellcckıımeınh ol. 
du~t nn .)a'lara1t ltuna. kırla..,i~c

cilik rekoru isminl nri~or. 
Rekor k1rmak öyle kolıty de· 

a;ı.. ııe istidalar vardır Jı;i, bi.r )·ıl, 

iki ~·1l ınuaıııde giirilr de, lıiılıi 

lmı:ı~i~·~cilik rel.ortınenUği.ııi a. 
lam az. 

AHMET . RAUF 

Tefrika 

kışlık hediye i 
1 

Üsküdarda evlere 
beyanname 

tevziine başlanıldı 
Kııhraır:arı asm!ctrimize ~ün. 

~1. rnp, ka?:ık, gü~k, clıcl.!,~en, 
çama r \'C 'CtilS J · .ibi k• ;J.'<: t•e. 
a-~~ t ~n:ası · n !ı' ·uıe 
fııcl~ et ç2:1·,, lmaktatl•r · 

P J, Hıılk~1cri, Kı.,,,Jay ve 
Y;ırdı n Se\-en!.er Ceır}"C'ti bu 
h. • .susta sık: b:r iş bi gı yap • 
m!~':ıı:rd1r 

Üskü da da h<'diye ·,ar .. -ek 
;sti) . ,., \-al.ar.cıa~ ar pek çok oıl. • 
dı.: _ c.'ı~n evlere birer •be .'.ln • 

c ., > tP\7T. oltLt'!m:l ıa .<:ı·.-a:r 

\•er.ln.ıi -r. Dağıtılrr a~ı:r>..a bas • 
1anılan bu üC}~.ıl"aa ~<.1"<1 11<:. 

c...:>e .-ı cı:.1s rr ~an göshu· •• 
!crt•k ·op nı·xaı:t r. 

Ak.<Jn. k:t sa .'at .-tq..tt!ı·:.r-
c.. \ c l\.ız sa 'at trsti1 · 'crina.c de 
guıç zl l'I:'"' z 'e baJıan:arınıız 
l-ı.hı n ,411 •• rler' ı· ıc k!ş.lık 
l:- z, ç l p örn ktıe \'C QA-n · ;.r 

Lıız- rı"m:ıkt.ıdırlar. 

Kapatıl >n sinemalar 
FcnrJ \'C s-.. hhi so:rt.ar.ı. •. a;"'t 

e'~ıiy~n ban 9;,ıccıınaJ:ır, Bel:ıd.l
ye taı-afmdaıı üçer gliıı n'üdd.etll? 
l::ıp.~t lın•~tır. Bıı RaK't~''.r B~ • 
lc<.lycnrn ,,..,..ııi:ı. ı.}"er!.lıe gr,.fu-(>. 
cek1 rd'.r. 

ıers ıa tlerlnde 
Mektep ra:nanı.nda s:cemıya gi en 

taleb~ c.lm..ı.ıalı. Fakat, oluyor. Ders 
.\i0ıat!er.nı3c, !:ı.ır çok sinemaların se
., nslıu-ı -yalnız t::ı.letıe i!e odu?. nu ÇO

C\:Jtl<.ır, rr.eklepleri.r.de ;.ınını~·c::-, n5· 
me\.?cut yv..:lıyor. Fakat, burJarm ve. 
ll!eri bu va.ziye~cn ho.berdıı: rlebtl.ler 
m~?. 

.. "erde kaldı ld, b!z, ta1ebC'f! 0

Jl dı-rs 

}'.arlc •. ~ô~ c'e.h! ı..:ıtzr..:.rct g•tme~inı za
rarlı t~cı~ nlarc...u:.ız. 

Bı.ı. hfıdf .. cn:n Unüce n:ts.Ll ıeı.;ntli?. 

1 

1 
1 

1 

1 

T.ıleben:n ders s.:ıaue~i!'lde :,i.neır.aya 

gilrneslni ıw.sıl mer..etrr.eli~. Sinerr.a 
k~pılz.rma polis rni koyınnlt?. Sinema
L.ı.rda c:-nştı .• !J. mı yapmalı:'. 

1Iu1:':.r:ı, ne yap;n'.llı ise, yapm~lı..!_ 

BlJRHAN CEVAT 

No: 31 

Çıplak Model 
J Yazan: NEZiHE MUHiDDiN 

t;riyo• ı:_\I , eı e-eoç !n.,.:n bedii vü
cudü r,ıh.ı..ında :He aşk l!yanışını ha. 
tır~atıyor .. En ylik.SPl-"Jc bir k(ll(\nun 
U ••.ne konınuş, pek tanıyarr.adığ1 

L:ıbMt~:n b1r foto •rS!indan yllprrıya 

~~hştJ~t ve &e\.'&lll ann~c:i,ınin n:- .ı.\·af
fakiyetinl tebıir ett iğl heykelin m:.ıı. 
2arası kalblnl mı.ıhabbet ve hürnletle 
dolduruyordu~ Şimdl b1.:.!ün lwyali y:ne 

11111 m s ı .. r ve 
dolu itil rl 

ı L.s:tl s::vı:r .nJsin!Z._.. !kı:.:ı cct:pıere 

ı:;orc, ha.yat uıun bir nıa5'.I.~. t~1tlt lıir 
t•Lınne:dir. Esı<ld<>n mcdd .. bllır, mukt>.1-
liUE•t' ·ard1. Ta!h tat!ı ıruıa~IJ~: uıı.la ... 
t.:.rla.n.lı. 

I\ofas:ıl deyinte, n1ut.IJ~:a. L•.ıy..i.!c at~
nci.t;:u1. <.ia<lıl.ar-.n, ~ilt.ı;~e'erin kt~c-ük 

Ç'OCUk.lara ":U !ııttıkları \O~k ır.;uo.lla

nDl hutırl<•tn3yuuı.. k'~üyük' ı·e nah ... 
S'.ıs L""a~llar da v.~ıd;r, \ic büyük.lt:re 
mab.ru:ı ına a.Ilnr, <.l...ı!ı .& !ıeye-c,ııılı, rr.e ... 

rakh "" ıv.cınd\ır, 
Eskl insa:-::lar, b •.;ı..:r.k...,.'E-r kad~r 

tn-r.:: .. ml'Ş(t.il ve yo:-:1•n d1.--tilicrd!, da .. 
ha h<>'; .cılıb<:\ ırıs:>ıılardı. Oturup IH 
at..ını)a 1ı.·a";:1tlcrJ \'tacıı. gutel ma:->allar. 
!ıkral.ar, lılkô>·e1er ıınlat~rlardl. Hel
va sc.hbl'tlP.r1, M:.. .. ır pntı~ıtnıalar, lıc.es
t~ı;e kebabı .ınf>clis-1eri, boıa J~-ileıı ~k ... 
ş, mlıır ç.,k iyi ge,'<>nil. 

İ:;.te böyle l:ıınu,1:.alarda1 nüktedan, 
~a•ıı y!J'ip t ... t1ı ıton:.lşan insıı.nlar, bir 
tak m ınasalcıll.ar anlatıriardt. Bı.ı. 
rnas;ıllar, <1:ıhl z.) :.i<lc- b~r takını cf. a
nt::er, m<'r.k1belerdl Bu mer.!-..ı:)cltr, 

o-Liane!cr, de~tanlar, taş b:..sınası ki
t~µl:ır halinde, b1l3!-.:ıre ne:tr ve ta
bed·ım~tır. 

I.tyla ıle Mccna:n. A.slı 1le Kerem, 
Yusu! !i.e Zt·''.ha ou maıall.,rın en he
yecar!tsl ve rnernkl:lan anu .. ında idi. 

Eski ir.szı.lar, :ı$k hil:5y<"lerne de 
fa~la yer \'erJ.rlerdl. Yaln.ız, aşk ma.. 
Nlla.rı, daha zlyad>! rnmz.nUk olurd;ı. 
u~ .e l .. 41hraı:canlar seçcıterc .. ki ba 
~ ahr ı.... ar, i<: n"'i birer t.Jtu•.> el• tir. 

l!:u"C;n 'e :;c•liirrılıgın olması, o in ... 
:-anları QalLa iı.a ·aU ve ı·oır,-.~tik yap ... 
nuştı. 2ü yıl aııl: , .• seyda çeken de
liharıl•lar \ardı. I3Jflar~r.dan gt:çen b:ı 
.i.·.~cert"hli 1, i$1mlcrl c!l Gt:t .rere.~. tatlı 
tatlı ıınlatı:·laıı!ı. Du re ~llarıc kah
ran1:ı:1la:·1 he ;;cyı ccze ı:.lmı,,. in!'an ... 
lardır İc·.·b~!"';a ;ore ,·ı:ıı.:q•!l't.r. r, f..H; ... 
vu.şmu:,1 cr, yan.l~r .. :nı;ilat, hap:-0-.ha.ne .. 
le:-de yolT. )lanlır. 

ı~lr !uz · ıUill gt:ıç-'';:..""t~, i Ll ball
r.t :1hvedc-n adaıc ar h .. r E.5İu mahal
lede ı-.u.tlzma-k 1*k. .ol..~d~r. n; •cr ta
raftan gcr.ç ıı;..ız.l.4:r. urta y~-şhlar \.8 
ıht!yar lü" :i..lıular da m rıgal b~ların ... 
da, ~obn cL.~.ıaıda uturu.lar, b ;;la bir 
t;:;J.t::rr-. ı:rıı.. ı~ .. . ~, nUh,; .,..,J.;ır :ıL: t:rlar-

ı, l-~ dınları ,ı :ınlatt kl..'.lrl erkeklerin 
~nl ttıkl n...,d ... n t;ı.ı:.-..1 • 'ı.. ıd 0::1nr, 
dal"'4ı ... iy:- d r::"lhtt'ın oınııya t~l.~ır ... 
d, 

H •• e1ı \ e wl!la .;: cıırl o!ı>ınslna 

rag en. ı.: k1 gl'nç :~.:ıa araı;1r..da a~ 
ve St\.dD ı.··u.c<'r&&l 11 vaSrtr ış cıl.-:nla
rın tıa)lSt. b g·:rıdcn t'ııha az değildir. 
Ar.ıdak\ !aııt ı;urlcr l:I, esl<id'!n, YU· 
1~3rld4ı dcd!iiır. g!b'• ır. bremfyr te da
ha çok rıayet edılirıl' lltri<') gizli 
kapek.lı kniırdJ. 

Af!.lat1hın ır..nsat n., me\•ıut~rı bi1yle 
le c;ınlı, ı~ kil11 \'O hnyalta YB.ft'lnn'lll 
şey1er c!w1rn, Wbil ht>.fC •n da o nis ... 

bette ı.ıı' ull.'r. 
Fak ... t., l;ug~kU nesnte:. bliyl~ ma .. 

sal d! icrrJye pek ı:ft:h.'llı değiller
dir. ın.lı:ı doğru u, l>ul;ün.küıer, ıara. 
pt·k ~bemrr.Jy~ ,-ermiyoriar. Amır~a; 
n-e cins. ve ÇC§ft k1! olurs:ı olsun! 

u hal, hangl ~a.~ :..!ın !~:!ı.nc-dlr, o... 
rasır. ~Ly; !akdi: cdlı:! 

R. SABiT 

(HAL - SÜTUNU J 
(İ·: ar·y~n, ~ vt:nr.c-k !stlyen, l>lr 

n:uikülU c!:ın. ,. tandöşl::ınn gnzct< rr.i_ 
zc gundercc<:klc:rl .ı1· nl r bu sUllmdn 
par .. sız olı.ı !t r~rol•1ntır. Soracakları 
:suz.lleıe C(·;-:ıp -.-erı::r. .. .. e ciyat gt'l.il 
sırnslsle y;:ıpıhr ,.e J -!Jste b!r k;:ıç de .. 
"a. telç;ror c;lu.nı.:..r.) .. 

Bir genç İf arıyor 
~' \'(• yrnt 'fi':rkc:e biıtr. US'..ı.lil 

rnuh.n.. ebeye az ·~ok lt~lna bir gent hu
S't-'İ ıntıeı:ı: l'!"c veya tlcııre~hane1erde iş 
arı.)or. 1~aı;11 ohu.tarın Son Telgrat 
lI:ılk Sutt.ır ... l~. D. Rurr.~una r.ı.ü.ra... 

ca:atled . 
Bir üah·ersiteli bayan 

İ§ arıyor 
ün;,-ersite Edeb'yııt Fakillteslni.n 

blri.-ı:ci ı.ıı.n.ıfır.da okuyorum. :?rfr,U vazi
>·etimin imkftr'.st7.lığı clo1Jy1$iyle öğlB
d.en !:icuralArı ça!.!~!\. mccbur.iye!.ln ... . 
de;im. TaUp olan iş ~ahiplerinln Son 
Telgr:ı! H•IJ< Sütununda <İ;• rumu· 
znna yazıcald.rtnı rica ederim. 

nu lıiUrsek blz do ebedl hay·~tı.mw 
sük.Un ve ı;f<adet1e grçirtce-ğiz . . • 

Selim, t.aı1.!ten P.uboln sesin! du. 
yan ceııç blr ı>eygumoer g!bt buşı.:.a 
ltapıLr.ıştı ... Veçi~ ıı;inrie dlnTtd=ği ~e ... 
se dudakları titreyerM cevap \•cı-rr.t ... 
ye çaltfırken birden sap•arı kes:ldi: 
Gö.zler; c:ok· ynk·· ınd ... d"Jran Nuranuı 
yarın\ i1eykı:-Uue il~ı~ti. O zaman 
lrolb:nl ..-e vüc~<lilntl bu Kadar kah
reden tieıJn elemin ınanti.su1:. dehşetle 
anladı. O §Coatye !•adar Iztıraplannl 
yÜlnı7: a_nn,_. 1 rıe n-rerek il"'iıtl ~·ok 
iazrı kurcal:ır.~~ıkta~ korkmu~-t~ı. Fa· 
ltt1t g~zlerr.iye, sa.a.latnıya !mkln yok ... 
tu tırlık .... HRu!\unıı bir töl gibi ya .. 
nık ve ıssız btrakan Nuranın yoklu~ 

"\ •net At:ı hAI" o~atl,IJ'dl. Se •• 
g: 1 .cC<:ncl...slui TO.e.nn:.ı.n etmek ve 
tc' r ~ n·-~e blıftlnh . .tı!t lç~n bir 
takım ez~!' l'."le-.· ya!;U1:ıya c;a·1:1yo~u. 

Ez?-Z.....:rltn 1dP ,~ı, ol<lut..'U biı.~ kta~ hey .. 
·eU gQrunec · .. g·i.>- r •. a ~h .. i:tn üı~r:.ne 

yer' tirm lıtl . Sonra ;arını kalını; 
:;-':•:el bir gffiç kadın vUcuc.Unil en gö
:ıe gorOtıtt('k bir yere krydu. Ek~lk 
b:r "t'Y var nu endiicsly!e ct1:ır1 .. :ıa 
bakınt!'ken Selim .ıtır aıtır içeri g:r .. 
d:. l'.trJ~TTt(:l Ağunın 4leri bltıni~li. 
Seliruın daüna yaln1z. ba~ınn kalc.ralt 
çaı t;gını l>ılrl :ğı lçln bi!' gü!ge Gibi 
d arı çıktı. 

:-tnne~1yle do1mı ştu. Bi.ıyük mat\:.ııl. ve l>ir d:.ıhı. hayatına giremıyt'cck ka ... 
yine kutb:l .. c-ıiyor; _ Denl affe~... dar u:?aklr~m:ıst ıri! .. nunu ink.1r C:t .. 

Um el a!ina bakır,ars.k il tünde 
r tnkt!nlannın haz..rlanmış ol.J~ 

tı.. bı.r masıı.nın unüne c.turc'u. Strndl 
t~ü.fıüda b r <,;ı.>k hotır.:ı.~i!lr ... :."ı ! -

ı ıraya~en tama. iyle 1ı;,a1in ·ı laUı 

c ler ctndc ya ,yordu. ~\ Li.ıiit, çok 

f 
rn!ye cesr.ret cdeır1 'or .. ~u. O h.ılde ya ... 

Beni tlffP.~ annı~J d·~·e çok Z'.lyl r_.·lr 1 
sesle ll'1fl~o ... nıyoıdu . B·ılıa~ını:ı ~ôz- şa•nak neye yany.::~·nktı?. S.a~det bir 

bl h.otY~· 10-en ba~ka. ııe ,,ıa.odirdı. ... ,\.ı.iı 
lerfnde bir ı<·ta.at gürtyorn.u: g; j öl 'en: On:ı yav '\le 1,es•ut ol'. til. 
mahzt.Jr, gi.,.lrtio:! ·r: d,• t i<a'dcr-
n".l!lt. Sank! kt'nnctıy .. ~·'nrd·. ,\.deta. ye se terırtı.!~~erdl. Ftı.k..ıt saadet dcr.ıi-
uhrcvl b~r es lşihyor.n ~ gibi ol- !eı J t tlı nelh 1 

• :\\.i.r w g ... ıel 
n ıı' ve erlmi15t.t· B.ı-~>ası, ya:n..; ır.uz.- \"l!ct·rl ,. e b~bcr ,....eçh ·ı b .. ftlcr:)t' 
~r p ~ 1 h ın .,ım ,s!lebi~~~ği 1 uçup l(ı :ti. Ka-rmında tı. :tkt~ iz 
b!r rsle: 1 yıtcı.n o \\..CU~e ):tıiı ... jn ll, ona llerln 

aılık l!: dal •• 
.i z Clt c .... : !1{ D.t[~1·i.. \ ~ (h• yar blr profc- n..:rı hn :y-

B.ı derın \hıkı z.lı •ek! 
k ta. b · k· ·ak~ . t ry ,, c ... 

!it i.~d~t-

Vı l• anı, mc::' ,~ o!n arı~ .;':yo~. ·ı 
<;(' 1 k e'ı e ".l ~ı' nı-

z e lOiJ..,ı.1 ,,,, Stı:ı. :. bah· ! 0
1 i DJ .. 

nı!ı .. aıre· yie el:.n •U~.u"1Cıt .~.:..yacl.y .. 
ıo, lul yağıuı., l.Jl.Cie dı;,ğ!'Uıdu. 
ı\y:ğı su:lıyvrdu. . .Kalb~n!n Z:l.5 da 

h ıı.ı hl cd l iyr ·c k~·'".ır fe-c:rt t. 
Dtr ... , :ı İl g'"-Le' \'UCUt lr..ı, ~ .. ;-

Ya'!an: 
HÜSEYiN BEHÇET 

"'"-------------------------~ ...... ,,,., ...................... ,,, 
Misafirliğe buyur. Para için 
geleceksen açıkçası hiç gelme! 

- Eh. \'atl;;hi sen de ;;J:ım oluı ~u, 
bütün kii!rıst b\nlın yüzün1c tl:ktir
sün ... Yil:\'1'1.U. . İştı.·n artn1az, dl~ ... 
ten !'ı-t~ı:- C::rrlt r .. &'ı;in cllr~c geçen 
paro b•i' başka:ı: nın c-l~nc gCc.:>C'Jirl.i, Lt-u
gili\ h:.n , h~maın, apar\ırr.:ln ~ahibi 
olurdu. Ne )"D;>O"O'ruıt ktızt::n bu ka
dar parafı? ... 

- Canım a.mcacı~ın.". ,, Paranın kı7 .. 
rrıett mi \1lr kı~ ... Şüylr. bir lira71 
bo7dı4rdu.n ınu, trnm'\"U)'il, ka!ıveye, 
sigaraya gidiyor. Evde n'11Sta!, esk.i
•lnir iki üç m~ll ... 

- lJak hele yed!.;! t.anr1c: ..• Bir 
lirayla bir gün dört beş nüfuslu alle
yl idare rden •r var. Bir lira, trnm ... 
vaya, J;ahv~ye, s'gı:raya gidiyormuş .•• 

- Yok canım ... HanL sözün ı:•U$l... 
Dly<ct:~iın, runcn~ığlnı., se11 şiındi 

m•.thkl"mMen ne .tan·,un çıl;ar tla dük
kilna F-::<lersln?. 

- ?\e o';..c~Jt.?. 
- Gf'Ic~ !ın de ... 
- l\lli:ıflr v:c:rak ::eı, bu;vur; otur, 

ba. n..a beraber ... B;ışunın w;ti.'ınde 

y.eti., \•nr. S L;.na benlın l~ar·J~l
m..L vetiiasısın . .1\roma 'flora için ga-
}ecekspn, ac-ıl .. S-Oyliyey!m, hiç gelme ... 

- 1\mca< ı,.:ıın ... 
- Hiç Ilı! dinlemem... Ayda yüz 

yin:.! Era alıyorsun ... Amcandnn borç 
para i~te-ıniye utan_ ıyor ı: u·.un~ Na
~ll dilın 'r t IY(•r?. 

- A~cacıll:ını, aı;atayım .. , 
- Au1at bakahın .•. 
- Kı.ş ge1dL .. S,,. ba horul arı zaleıı 

geçrn,senc cı:;ldm·1Jti .. Yeni boru nl-

d1k. l..!L.>·ı..:ı..-,uıı; boı.u!ar ~ıt..~ vshu~ı .. 
Biraz ()dun, birtı. do antrasit ald:.k.. 
Eltlcklnl, avııçtok;, f oraya ;alırdık. 
ş~mdi; dırndızl:ık lc~!c.Wt ~rr.c .. c~ı:.."1. ..• 

- l.~slıı.! • Blrt.z t ı·tı1fa, p:.ı-a bl
rikt!rnı:yc illış! Şin:dt Lt'yle yapaı.·an, 
Ueı-'.de, ilıt yarhğwc1 .. r..e yapac:-!:'>tn~ 

Hv.:; bcnlm bütün vanm ,-cı;um E'enln 
amma, ona gi.iven:p t.c b•·.yıe h:ır vu
rup bMman .s.avunnaw..a. ti.lemi va;: uu 
:f<ı?. 

Bu. :;ırada ••. uea~·r avaz O.\«.lZ uaılı:
mıya Laş!adl. •. ~ca. 

- Ber, gfd,JorJ.m, .. Dedi... Sooıa 

konuşalıı-n ... 
- Arran cr..cacıj!ır. .. ' ... 
- Dükk:'"ına gcl i.,.te, c2::.u:ı .• 
Amca mahkemeye girdl ... Yeı;en. e

tekleri zil çalarak koşup bir k€narda 
oturmuş bcltliy!'n blr gencin yan tna 
gitti. 

- Kandırdım, clrdi. B..ı gece de 11i.
miz iştir. 

- Aldın n-:...?. 
- H. yır~ Ak.pma rr. &~~aya tı~ra ... 

yıp :ılacc,ıun. Hasdi gel ;,i..":"ıdl şuraya 
uğrny:p te1.ııahbaşı )"llpalım ... 

- GUne r;ıUndüz ın1l?. 

- ~e c.lur!. 
- l\'Iat:':ı"":aya gideceksin... A~m 

lr.okar:;a belki vermez. 
- Adaaaaml Aldırma ... Ser.sen :ı, ... 

lırar. ••. K:ır~ın!U yu:.....rım. .. Zaten o 
pek Jar~ına varmdz böyle Ş("ylerın ... 

Kolko!:ı girdiler. .. T02~ah t.aşı yap. 
nıak t..1.ere, ağır aM,ır yilrümeğe b~şl.a .. 
dılar .. 

Pardesü çaldığı kahveye 
tekrar hırsızlığa gitmiş! 

Hırsız genç cürmümeşhut halinde ,yaka
lanınca karakola gitmek istemedi fal<-at ... 
Dün saat 16 dn Şc"h:.aı.JcLa IGda !: .ı.ı gtiıi.iıu:tı gay!"t k11r.,....a.zc:ı hüıckel 

Clr 1 • rsı?.I Jc vnk'ası cercyzn et:-::J~... et!cretc Mthrnedi cıairr.t göı hap . .ina 

jTAKSiMl 
1 EMiNÖN0 

Benzin müsaadesi An· 
karadan geldi, 

seferlere başlanılıyor 
TakS:m • Eıninüni..l. 3r.a_~nda 

) ııı' bJr otobüs haı1 1 fiçm Bede • 
di3e hıis ınu.a\iı B. Lut!i. Ak. 
soy Aııl;ı.,,·aya gklc:-rek Ko:.rtli • 
Tıa:<yon r"'-')-C-tinden bcr.:ıin mü • 
s~...ad-c~ a!·.nı~tı. 

Bu hı,,ustak. k.ar:ır:uını'(! dün 
Vtliıye-te tt,bJiğ ole nmuşttı::. Se • 
ierl"re bu hafta içir.<re batara • 
lacalrtır. 

Taksim • Em'ı:öı:-(; :ııo-~>.ıııd·a l6 
olöbüs o~'.e~lecc!• \'"<' üc~ 12,5 
"""'l.tnı~ <>kıcaktd· Otobüslll1r Dol. 
mabahçe yohını<hn T-.J<9;nıt- çı. 
kacak!:ır<iır Turlsba<;.ndan da ~
:i. aögc("('klor}~r. 

..,...__ 
Üç Halkcvi 68 bin liraya 

telrif olunacak 
Cu!Y' ıı~ et Halk P&r'.~;;: kiı •. 

-t.1bi ı.ımum.J.i,;: Erzuruın. Kan \'C 

İsp:.r•.:ı Ha!kc\'lcr n.n terıısrl ca. 
ion!sr "' kütiiphaı:t•lt"l~!'J t<,f. 
rış ctrr.. ;ure ı;eln>iınizaea S6 
l:r:n 5;,7 -'-ralık r.c oôi!ye salın a-t. 
ırrıağ,.. }~<J.ra ~t1ı-ınıştı.r. 

Pr)derµey a:ıl'!'r ya!Jl l' i1r.e>. 
lt:r~ b n~~f!'! üa ~eni, tiyi b:r ~ 
hil<ıc l.fuı'.• <>lu1'oc.ıklat"Cbr. 

Üniversitede kalabalığa 
karfı bir tedbir 

Üni\'Cr~ibe mE"!'kf~Z b.:!i:.J' tJ1 ia 
bulunan Hukt k, İktısat ,.e Tıp 
Fakül'1cl<-J"iıtin baın slll!flar::ıoızı 
kalabalık olması <idlayısi~e bu 
bl.ııanın :ıfra taı··ftnda )'<'ırl yap. 
t!.rılmış (J~an konf(":·ans szlonu -

tın. fü:~htir~~ l~at·rııde kı·l 1 'l'n~il
rr-:'i..""1!-a b:..;t.,,,.rn;_rnı~trr. 

tir: Takunyacı Ali n"'nıında L!rinin ~Ln!Ştlr Jııle:LJ!"<-'t Kc.ı...!.ı,·1; :nı i~·cr iç- ı 
oilu ol.an 45 y·aş!arıncla J\tchmet is- mez ayagn l-:.ttlkmı 1 \"O palto:ı:t111u as-
mhıde birisi bundan bJr kaç gün C\.vel kıdan brkcn C\."\·elce gb:r;ledı i \. e 
Ş:::lıza<lebH:-ı.nda 1·19 numaralı Celil kendi pııltoı;ı. nun yt.ınında bul•1nnn 
naı " blı-fı.in J-::;:;hve..,irıe giderek blr pardestinUn cebinden para t;alar-
blr k.nh\·c içmiş ve b:ı.· pardC'!'Sil çaıa... ken kah,·eci taro..fn.1dan yak:ı.l:tn:.ral; 
rak kaçrrıt'idr. B:r k:ıç gün.der.beri q- deriı:d poll$C teslim cJilmi ~ir. Polis 
raruın Met-met nthnyet dün yakayı ele ~tehw.edc karako1'1 sitmelcr:n.i si.iyle ... 
.... eı-ı.ıl!; tir. Cü.r\~Utlır hırsııın !J&ka)3... rnişse de M{'J\.rnCt gitn:ı:=rr.ekte ıı::rar 
nı;;i. şöyl<" olmıışt.ur: etmiş \~e ç<unurlu yerlere yu ">ltr. 

rı.ren.met dün >·lne aynj kah:rtye gl... N.hayet l'ıllehnıct zorla ıt e·t:.~ıc ı;:ı.ıtü-
derf'k soiukl..-a.nlılıkla o~W'm\1'7 blr rülınüş ' e t.ulu\ı.n ııı•la Afh ·eye 
kahve iı;tt'!l:lljUr. ı-;. hveniJ\ sah!bi hır... t ('S:it .. t-<\ll.rr.i. tir. 

li!I 

Abba•ağa parkında bir çocah I 
bahçesi yapılacak 

Beş'.kt:ı.';'ta Ycnhnahal.:edc Mo. 
zal'lık halinden güzel b;r pcır.k 
h:a'iine k-0n.uılmuş o1ooı <Abbas:>j;'ll 
parkı. ndıa b'ır •çocuk bahçesi 
köşesi> yapılması kar..r.la~tuııi • 
mı~tı:r. Bu bahQe parkın alt ta • 
·dınoo tesis ohınacak:ır. 

1 ekmil Karslılar Ha

ilk mekteplerde birer 
tabildot kuruldu 

İlk mcktepk·r~-4' fotdr ve 
yoksul tak Jx.!ore her gün sıcak 
öğle yemeği \·erfün<.'t>i huw~un.. 
dıa evvelce ,·cı•llo.n k,rar muci.. 
binre tekmil ilıt ckullannızıda 
birer tab)clot kNıılmuş ve faa. 
iiyete geçm.i>k-rcrr. 

Okulların kitapları 
tamamlandı 

ViLAYET ııe BELEDiYE: 

* Asker J.i! ll'rlı~e y<tı-dun t:ıl-.s.1-
satı için bcyanna!ı,cye ta.ut ka:r..cnç 
vc-qf.sı n {\kf"ller1t'tl•-.c .rr.:ıh.•:-a.k yr.iz ... 
de 5 zaın l<:ln «t•:el er J .. ::ı!:ınrr:::k
taciır. * Bi.1hin J t mnt • :ıap,e 11.·e 
!ab i.kil!il.rc.ıaıd i'içılere &ıea:r )·t:nU 
ycr!let°f'kt .r. Eı:ird'.~c tt':r. :zlik .... ere.. 
s:nc dt: güııc1ç hir cif{Un sır 't yrr: ~!t 
,.e etcı.....e-1:;; ver"l;r.f$.tC<.l'r 

TiCARET ıı• SANAYi: 
+ Slimer Il3nk ljı:..ı\..m Müdtı ığıl 

küçük fLbrlk:~l rlu tioJ;u~a t~ıg:ıtı:~. 

:ru1:.n deı rıiaı·ındak. ~ ı ı.•J;J.:.rL aa sa
t~n ıılrı.Iya lır•lan .. ı.:ıot .. !". * ı\ .. h11: !l) ..... J l gönde ''lci.'!t D:.a..1 ... 
l::.r h<.ı7:rlaı?mıtkl ı.i!r. \"alnız tı nlar 
~lerlç Könı U"nrıiln t .. m'riı,clrı: sor.!'a. 
~ti:tni Ma ... .-ma gfinderilebllet-e!dt!'rrf:r. 

MUTEFERRIK: 
va Kurumuna 

yorlar 
yazılı-

Kar~ 30 (Husus!) - Türk Ha.. 

İlk, orkı \~ Jself.riıı ki<.~p i!ı. , 
t:yaç!arı ta ile terJn ooil • 
n: WI'. Bu $U"rotle kitap:ı::ı1 k me. 
sel~i ka-llcrr~tır. 

* i r.nll lsmlr. ~ ulr y~r: .• c.o:cı 
di.i.n &aat 1.5 do Tt1htakalf"de l\tah:"'"'ut 
ad~nda lı:,·•r;i .. n (.' b.ı~d • c:.iu. ..... ını 
t·3 taı !~en y<tl:alc. nmıst:.r. 

Kurumu şelrr:miz tmbesi fahri 
l>aşkaıı Vaılimi:z B. Hüdai Kara. 
tabaının reislıiğ>nde bi:r topl.ımtı 
yapmıştır. ~hrimiziın güzide 
l:>a)ıanı:.aırmın da hazır bul ıın:iuk. 
la'l'!I :m top"an1ııda :kadınlı, erkek. 
1i J<kmil Karslıl.:ıırın Türk Hava 
Kurumuna aza vazılması kıarar. 
la~tırrhr·· -'r. ., 

Sulaı 1 aresi müstah
dimlerine yeni elbise 

Belecliyanin Sı.ıla.r !ı'aı-esinde 
ç:tlışan müstahd<'m..~ıri.n!' 1942 
wali yıTu«l:a yeni <ılbise t'eY'Zi o. 
ill!llm~sı icıin on biııı lira tıılıs'sat 
'J)~tt1!rm:ştır . 

renç b!r yara ile iztırap çekerken on· 
elan uzaklaıın•ilı. Şimdi k~ndl yil. 
zi.ı.ndek i bu iğrene; yara iı.l \ e sızlı· 
yan edil bac~ğlylc bu ilAheye dokıın ... 
mak, ouun ~ı; ve ulvl güzelliğinden 
zevk l!tleinek bir ~irk, bir kütür ka ... 
dar .:ıl!C1lunm.:ıı; bir günah olurdıı. Se-

l ı;m go,.ı heyk~e bıılunıya bile ce
saret cden'...iyere1-t, aaha solgun, <lti.ha. 

1 
loitap ve doha çok \op&llcy•r•k ıı.li:l-

1 yMer. ç·ktı, 
Selimi solgun, ~n,uzlan düıil.k y!. 

r::e ·:o>sb: \ e Eadasıı; gören ?vfchmet 

A:!:ı r!ill tut~muş gibl hiç bir şey 
söyllyenıed:. Seliıııhı hergUn b:r göl
ge fiUkligi !le atölyf'slno 1tidp bir 
kaç P at yalnıı b.:ı)ma h:lrt>kets!ı o
turdl•i:uuu görüyor \'e a.tOlyeyi top ... 
lamıya glrd'.ği u:r.an ortada hiç bir 
yeni eser buhın:::ilno.klrı şaşır1yordu. 

Acab.J gcnr ve 211a tl'mli sa.n':ıtk<ir o• 
rada ne y~pıyordu?. 

E\•et ... Seli hergün, nı:lbc\ilni 7.ıya .. 
ret eden lıir zahit 5adaka.t.yle atl•!ye
siı:in lıa;.:in ve ı:.:crin hir ul·f.:tla dolu 
ha\'tı.s1 ... Ja lıır lu.ç attt yaln:z k11.l.ı. 
yorCu • 

Re~<ıt elt boş ~ftll~d z,yaret c~ır:ek 
i3te-n:·İ.)u1du. Bu .• ftT ornl"a gi'L.'-.l z;ı. 
n1G.n n ut.ı ka. St>l 1nf n ôurgu, 'c. r;nın
tı ?-:ıy11t n h r .tP.t ,.e il:nıt ,.c -.l·c~ 

(Deva:nı var) 

- .. 
EDEBi ROMAN No. 5 

Çıldıran Kadın 
Yaı:an: ETEM iZZET BENiCE 

- Ne y~pıyorsun Necdet, ş.m. 
di bağınyorı.nn!. 

Dedi, kanapeden fırladı, kapı. 
ya koştu. Nccd~t de arkasında.n 
koştu: 

- Peki.. peki.. çıkıyorum!. 
Kapıdan çıkarken, Mualliı söy. 

leniyordı.ı: 
- Hem de namusuma .. namu. 

suına ha .• 

İşte, ~imdi N~cdet bunun için: 
- Ey\•ah ... Ben ne ra.ı;ıtım?. 
D:yor. Ya papnın gömıesiıı • 

den, ya Muallanın haber \'t'rnlİ$ 
olmasından korkuyor Bir türlü 
kararını veremiyordu. B1liyordu 
ki, paşanın y:ınıııa gi<kr g;tmez 
korktuğu ceza, başına gekcclı:! 

Bu va:ı!iyet l<~ı·~ıEın<ia ya for • 
ıınaları sökülüp 2S crhk h~yatına 
veda etmek. yalıdan savu~mak .. 
Yahut da her b~•a ıze' r·• · 
a larak paşan ın yanına gitmelı: 
\'ardı. B:Lki bir 5~a.•cn 1. 
payalnız bütün bu iht!ınıallcri dü. 
şiindü. Nihayet kararım verdi: 

- Gitmeli ... ........................... ............... 
On daldka sonra, pa~,mın oda 

kapı ının r:ni\ndeydı. As bıyct • 
ten tilrıyor, b:r ar•flan b'rde 
b'.r ihtimal il~ ~ii) l du ,.niı!M'l'· 

du: 
- Belk' de crk~n kalUı. Ha • 

reck5t Jıaf:kır.da blı- ,~yler s::ırn. 

cak? 
B~r ~aı !tan da oüava g rrnek 

iç. "l "l..rt.ı:ııya \·~ra.;..ık ml.i"''"adc ~s. 
t1y-oı·du: 

Bir saııiye ~eçır.eden ıçni gir. 
di. G~ni~, deniz görert buyük bir 
oda. Duvarın bir y ııını erk.im. 
harb:) d ı;mum)ıCı.in p:ıft:ılar:, 

öbür yaıı.:nı emekle t:ıoı::! edil • 
dlği göze ~arpan b'r küı,·ırılı;,·•~ 
lapltycrdu. Yaııda genis t)'r ya,. 
zı masası \'aroı ve ııai'l. masa • 
mn önünde ;;yakı:ı d!ıı-uyoriıı. 
Ku-k beş dl! yasıııda var. Sert, 
ha;in, çaUık. asabi b'r ~daın. Si. 
yah, kcskın ye ,~ı.eşl: gözkrirdcn 
çok zeki w ce,·,·al odugu belli. 
!.Iasas:nın üsi'ünie C:urGn, ckır • 
mızı ve mn\·i ka!cn1lcı ic b:rçok 
münhaıııler işaret cıdJ:miı bir !ıa. 
.rrtat.lan ğôzlcr:ı:~ 11:ç a) ı.ı.ınıyor ... 
Gu. 

Ne~creti karşı;ında r,önir gör. 
!nez, !~k si"-yl<"d:ğı s<iz 

- N~rede kaldın, iki sa:ıt ı;L-ç. 
!i?. insan:n bütün dü~linclük • 
:erini altüst c<i:yorıruruz. Yoksa 
şiz de m,ı ıı~B.'r muamele~; gör. 
mek ist;yoım;ııuz? . 

Ol~u. Buııdan sonra bir müd. 
det hit"; :-öy1en1t'(\:, ouJ~~n 4çin1.ie 
doia.\mağa basıad·. Kaşları ~·a • 
ıık. ba kıs an dil: v e seı t t 1 Söz.. 
ler ndckı ş'clıkt g:bl 1 ~rcket'e • 
r de de hu une• vardı. H~. bu 
5aba1ı nckıı.dar t:tiı, nekL!dar öf. 

l
l keliydi. 

Necdet ayakta k!:yordu. Pıı-
~a: 

(Dcva~ı \'ar) 

Japc;nya ve Amorısa 
Ya.zan: Ahm~t ŞiikTü ESMf.R 
V:;.singtoıı.dıa de,·.ı:rr. eı;ı.,- gaıiı.r 

ro<":tt, Amerikn i:n Japon~a ırrJ,. 
S.!ı.ndnld rr.ün..ı~.:bctt1·ıı:ı~ ~lt4 ~ 
<ta ha ziy ado g::ır;; ı1lcşmc .ı:ırı
ui ol:~m'i.-...-:1"!.'0.k:tadır. 

\~aş~ng'.cn ört.Ltme· r. ,. • ~-
ı~~·w, Ayan M('chsi..'l<lc c=: 
l;u<l.a.r ör.ec, Başvr !•il ToJ~ t r • 
tından $örlenorı bir nutul: ı." .. ,. 
':ışılır.ı~tı:r. Baş\·okıı·l:ın t>u r..ıl • 
:!:m:.a gör(?, Japor.ya Au •. ,ı.a;~ 
~u t.-k'.i.fü:ı·de buJuı,.,uştur: 

l - Çin.:: karı,coır.c.rr.~'ll, 

2 - Japvııya loa-:th:r~J ı;:,l•!t 
<cii.1t.n ab1ı.ıl<.:ı :n. J::.alc.!. . .ı:ılıY."ıs · 

3 ·- Har '1 r~nııbı Pa$ .• ;.. ·; 
1a1~na ;rayJ.w.T..l~c:;ı ı: O ufl'(.' gt~ 
..ncsı. 

(' "" Yam Japon.;ı:ı bu ~ek' fl'.e. ' ~ 
ô..e k<•oois:ne Jız;,J;_t soı.•.ıest 
"·e.((::~-.'.~rJ. A ... rı!:t tklnı ~ 
~tdan pctrc.."1 \-C dem::- g'1>1 C'" a.ı 
üzer.il>:'. koı.ulaın an-bar~o C- P . 

, __ d. . - · • .... •·IO ra$1 '\.re ıu: e ~'t 1..i. ,..,..ıt.llcE.'ıu v i,: 
·-~j,,, k ld;.."llrcas,nı ve cer.U • 
Rnfikte k!.:nd' ı1e 00.xı nıal ';;. 
fu:di · teoının c.fümeıı ni ,,it' •) 
ıe "di. İopcnıpnııı bcr. J,, rşır, 
ol~nk Amerili:ı,> a rt~ "er "~:.d,~ ilı 
hll.iınm;y-0r. Ihlki. J"pcı.n) ''~ 
paktt3ın .ayrılııc .. J::tı. H'ar J:lldrt
<loJ!n.l<.ta.n doğruy-:ı bunu '3 lı"' 
me.mş ok• b , UTM.<dor;~ ~a • 
. ışı .k1.;ı-nDj'1 l ;ı,hbt .... c.i t-:Al~ ı: .. 
re, <lo!n)·ısilc ... a~r.i ııı:.:.: ~-c \J~ 
-.'.Gca-~. )l!Jl faponyıı, u'.ı. !"' ıc 
ite b:ığlarını g;?\'Ş<; lm - clıl 
<i~ mc-kLi • 

An:;crn~~""l bunu i;;abul c sıS 
bı.rn<'.'Sl nıiin ldın <kgJd • N3ıf~ 
kJ Ktrn ,u H rıı:stt·r. ~ı.ıll ~~il 
cia , .. uJar. l'Zun r,rırnşmc tP' 
sonı-a Am. rrka İ'ükün-,ct' bU , 
!ifl< ri b!r güril~r:ıc z, :>. n! ~-~ • 
rak l. 'le 1-~bw bmun:~t.n· .. '0116 
ı·ü~r.~1€·1' b()~ !o C:r çıf.:maZ ıÇ (·• 

gir~-ıce, Japonya A..'IJIC.ı"•kıı1· .... ı; :• 
1iışn. "lırc zem in <A~c;.k b ~ ~ :• 
~fLc bu~~ n:ı3:->ını ı; ..... ~ ·t ı. a;t.; 
'..k"t.jl.'.ln l.1..aı"Ccı~ı.... ~JZ:ı~ ?O. "'# 
Hull, hÜY·- b:r tc :jlJf; ) . .,p]ı !> , 
iar.ık ,_;ını.si:r. E:r tt-k:ilf lı • 
!om o ·g.,lcn °h:ı0erl r o J.-,=:o;;,,.~ 

k • • ' •. <' ;;- .-ıı,,... ·: a cıı.~ .. r. ı· ::: .~;, .:::.~ b'° ~ r.-ııi!l 

şu tc:ncfüıre dayandığı 13 · 

cd>lır.<.ıkredrr: . . f . l• • 
l - Ku\\d ku .. ~ ıl.'.ı" , 

rnk ilhak ccil1ıncwcs.i ,·c ~ rr: t • 
kadar bu sure~ y:ıpvon ı!h~ 
..tarın tamnn1nması, . . k!i"~ .. 

2 - Millct.c;:n ı.-x;·~~:~;ll'fl 
d{·:-atlarını tayın e<.ri);,.c 
k< 'd,sm:u tn>r ... ıa.s.ı, ı • 

:l -- I\liı.:~_fkr.cr..ısı :rrJu.~· 'ı.J' "' 
ı ki .. .. ,_,_,. ' o• , 
ı:.i artr. goru~roc \"(? ıv.,.s.ı." .. 

la ha!ıi, ı-

4 - Uzakdogud:ık.! an.J;;ı..~'°' 
l;klann hıa!Ii içm u•m ~ illi# 
:C"J ~..ı-c U z.ıkdoğ , c d.:.tl!lf lJı!": 
b!:rllklc b:r to ~ ~~ 1" 

Japon fckl:L '.·le J\"r.~r ·~ 'y 

1 fi !;&r <:.ştrrıl<lıgı ~~ pJ 
<:~\ 'etl blribir·nG>rn bu•"". 
uçuı"\ın un aynldıı;ı gtırid"1 /'. • 
Bü~ükdc\ tlcr ı:ıwı;a, 1\.,.\ 

ınerik.a, pl\:r.&'.ptcn a)'~ 11dt;\..' 
tek de\'T,tKr. Ötckıi bti) uf( f ' 

letl<>rni hcp:i clı> .. u ve bil ır:..·· 
ilk poUt~'~ clü~i~ cc~?>·Je, P 

1
\ , 

.. ıplr;ı·~doo a~ı-tlın •'l"o:ı dol 
t.!crıka , •'ıra. d!~ pot-~~ 
tc·rr:eı:.n· 1 şl~.l cu:n Jt'al .... 
l:>aglı lralır.ışt::r. . ' f' 

'T'ol<yu'cian ge •• n i b ' ~:ı: ı<'; 
re, Jap<'ny:ı Anı. ı<b r ,ı:ıı ıı" 
tc~kik c!ır.,,ldoö;r. J :ıpoll) .. ..,ıcı:ıı 
tci<f:i!eri kabul ctmcsı. .ııııı ;.ıı ' 
d ··ıd· B 1 . .. ''"1""''..ıı·· eg" rr. u ıaıe gorc-, n . ~-. 

le-r yeı1·dl1U blr c;ıkır:.:ı: ç·ııt:'I • 
~ 1 " rr..:~ ohıcak clcı111:·l\ltı:r. vı C: :1\ 

Japon;frt 1~ ..... \.:..µoctıkt.r·' t, '" 
bir z3,n:' ııiur. her ;;; t6fllolcll• 

1 

Yo.kit k"'tl.zann11}'"1 nıt : \·ac' J '-' 
s(iyleniyor<iu. Fak:::• i\.r ;r 1rl>' ıi<3 
pony:ı lı;ıklorı:ci~ ik,ır.:;dı .so~·J· 
tatb·k <.:tmiye b.\;11 u.lrl:t~ , ·s"' t 
durcnJ ç:ık d ... i; i• .-~: r • , ~ 
JJpcııy~) a ü:cı;cl, .\m. r , )' ·<· 

cLm t_Lnı~kt~di:r. ~.fü:l;~ı ~ ~:t.' ı 
..:\1n-cr~·t:an \~e Ingu~ u ,ı:ı ~ f 

basi<ısı l!'llında bı;.ıraılıı .ı-.,,< " 
Bu hab göre. ffçbir s<t .. ı-: lıf"' 

k1• d ., masa o:ıe. yıtlmz bu • \11Y' f 
k1 dolayımi'C JnporJ..• 1 '~ ' l1 ~·.'" 
La .ile u.nla,ma t, phut : / 
.kl..:te geçme-k /. ,ı u n.rir.d !~ 

1'Js,f 
Okumıyan çocu , .• ~ 

. i (l ,·PP , 
G<!çcnlenlc 'rhrını ı 0:rııı ı) 

ilk tahsil rc.ı:ınnaki çorı ,, '1 sıl ~ 
,, ... ıs t ' 

vımıııa aıt .,tat:,tıge kir 1 , 
~ , 'JI 
yeni mekkpler nçııaca · , ı' 
ti<tiğe göre Em!ni:\r.ii J;at.:, ~ ) • 

- d •-Jp.- , 
ilk tahsil c2!".mda ol 11 ~ , ~ ,, 

.... 1 .. l'!ıt , 
de okıimı~vanlann _:reKllt iS~: 
virrn! fldy•'. Kcdıkoyün< c 
a·~ ,,__.,. -'m·k'.:o r. ,.,. c.na LT.ı:....1-~ ~-
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3_- SO_N l:E LCRA F:_. 

=.============ı---~~~-~ııııaot:C"'" -V 
Japonyarun cevabını bek
lemek üzere birkaç gün 
İştİrahate cekilen Ruz • 
velt ac le olarak Va•İng. 
tona dönmü~tür - A • 
merikada.japcnyanın U
zakşarkta veni bir ha • 
reke~e geçmesinden en· 

Vişi Fransası 
Karar 

1 
i 
1 vekil . 

y 
mizin 
AT 

(Bu :ruııu .. "l metlruert Anaaoıu 
AJansı billtcn.lcrinc!en a!ınmıslır) 

lelhiı eden: Muammer Alatur 
B;rlqik Amerika Reisi RUZ\'Clt 

oir milddct i.:;tirahat etmek üzere 
g t ı;:i Varıns Sprlng'den, Heri
Ct)e Nuırı Koı'<icl Hnl ile y~ptı. 
fa bir telefon mukaıemesinr.rn 
onra, al~lfırele Vaşiı;gtoııa dön. 

• .üştür. 
• Rvykrin lld.r<ligin göre, bu 
ar.i m detin ""lx' . J.1p-0n Ba \'C

ld'.i General Tojo'm;.n bt-yam.tı
dır. Japon Blşvt-kili bu bc'yar.a. 
t.rıda şiiyle cfom:l.~tı.r: 

•flu d<:' letk·r, Asya mm Ucri. 
r.. hl"r vasita ile i:-.tisn:nra ttğra
§IY'lrlar. Ş~rk! Asya ll'.i!letleri
ıı;n ,.e bilhassa Japcnymun vazi. 
ie. ı cr.crjik bir surette Ye v;.kit 
g inreden müdahale etmektir .• 

RUZVELT'E GÖRF. 
HARP ?o!l'lf~'EMEL 

cı. tv;:ork Ta;rınis• g.,.... ... u~ .. n 
\' ıngton mulu:bir. .s.:ıl<'ılı '" tli 
h r k~y:ıw;t n ~l<Lğıırn sö~ • ıg• 
u naliırn:..tı ~. rj,or: c11Jı:.al:;c • 
\.' .... :_1. ,., ' z .... r ı:ıcmu ;ı;. -J..ı.1.A r' '2 ı. u·ğ ~.;.,tı::!""l"'t~ m~ı:nş 

Qlmahı!a bcr.:!:>er, V · gtcm hü. 
Ü"to.i Fıl'pm '1daWiTJ3 ıka.ıjt, 

hp."ly:ı. ~~rafı - ı iıru blr ha • ' 
• t1:t :arulır.:ası lhltma lndc>n do. 

l\'1 ~k Gll'di~li göriinmo<'ktc • f 
dır. 

di•e ediliy<w. 

Si)'aınd.a kti. Am'<'rlk.::.:~:'.'am da 
•illk işaı-c-tte lıaı<ck<:be Jıa:ı:ıx bıı1uıııı. 
ına:a:n tehliğ e<lfü · _tır. 

Am~r'.kıarı mehaMlndt>ki kana. 
at, J.;poın)·;mııı ·:Bti:r Siyama, is. 
1.er l'l:rıupta bir ba..,<llm yere }·a • 
pacagı ycıni blr :ıskm hare<ket, 
Japon) aıı.:.n biltün Pas:-Idci tı • 
ha.I;J,,ü.mü altına almak ic;i:n vahl 
b:r teşcl>bü.s gibi tol.'tkki i.Ül:C'. 
cdctir. 

l. ·oiLTERE:\İı • l1iR E.MELf: 
YUNA .. '\11STANI KURTAP~IAK 

Lom:lırod-0n bi.lc!i:rildiğöne gö.re, 
Hiı:o:s'.:ı.n Na:-.m Elun m'1'et.i.."le 
l.i.T m_,-:;j gündt-rm.,t'r. N.ncr 'ou 
• "i ' . Yuru.Tli~ ,.. n n~~ı~dc. 
k s ı ... f'..r: \ (!- Ywı.:.n orrluta • 
c•r ll!L.-1>:.m orC:u.su:aa indird ğl 
e b<lcrdım 'balı;;ctlllfüın sonra, 
hu git: \' r:. 1 ırd;ın ve mağlup 
lı.t '.)• .. n' rUcrı ve hotltiı Bulgar.. 
u.:ır '.an ı;cı-Uüklıeri mezalimden 
bar ,L'r~·~ ''<' Y·uı~a.-.lı'ıarı bu 
oneı1':ı,, ~-"1 kw'.ıarm:alıı ~1.i!6. 
reır~·n. :Ou c'k cn11 li olduğunu• 
sÖ)"i"C>n1 • ~r r. 

İŞG!ıL AI.TINDAKi RUS 
TOPRAKLARINDA 

J~ponya AmNıkal'.li1!1 san ı\\'.'ıta. 
•rr:~ l.cnilz ce ·.,ıı \-ermemiştiır. 
Ş:;,'1ghaydan gelen hir h:;be-re 

&orı.-, Japon ihnıç J..-;ıı\'\~· ku • 
'"T.d::.r.ı \'&miral Mrudta, Ja • 
ron g:ı""t ·'-.ır;nde büyO.k ba,··'k. 1 
~r J n.•ı-eti kın bey.an~tın • ·,. Ja. 

don:m ·.ıı her ihthr:Gle 
~a1'şı koym!iğa hanr okiuğı; mı 

} .. :~. 
l n ı;on gocgın1 k oo!ay ·,!<.> / 

'Jl'>drad:Mti Jepnn e!çİl:ğ!ne men. 
"P g<-ııç m<'.mur}:ır İn~t(ıI'Cden / 

il 1 l'l'.ıına i:'ll batılaırnı~lsdıır. 

Bcrlin<d'm bLld:ri'kF ğine "Öre 
l>ej ::7. Rtısyanıııı. hükuır.et rr;r;re°zıj 
l\'fı. ~ ,k ob~k ,-~ (\r;,da kor 'k • 
t'f seslem ickane ed:;x<:<-kli.r. Husu. 
s! d.""1'om:, ~imdilik ya~n>7. ı:,:.t. 
,-any;.Ga, L!J" ~":):(la ve :-·akında 
<la Esl-O'lly:ada t-esis ct'me<ıckHr. 
Ukıra)ına, lxm degi,j'J<."L . .-.. ·. kol. 
ldctlf slstenım: .mı.ıhı.faza •tecck. 
tir. Bey..-z Rus~~da '~ Ukr:ıyr.aJ.a 
Jrnll!'ktıif sıstcm ou rnmtaka aha. 
:.ı.::;iıai.n ımi.znorr.a ta.n .. ~tm821 tı}" • j 
gı.mduı· w ç:ıl -ıı,;. add\Jeiir.e 
mU\ııfıktır. 

~====================f 

1 

Öniinıiiıdckl Ç~r~ıınha ak§BIU1, 

Para için cinayctter 
işleyen Erkekleri· 

1'3~~ seven kadın ... 
Erkek14.:'ri pa~ la '.?anııyan kadınlar ... 

PARA 1 Si 
BAŞ ROLLERDE : L YNN BARİ 

JOAN DAVts - RE'.llRY WİLCOXON --ııınr 

ALI BABA 
KIZLAR 

PANSİYONUNDA 
EDDI K A N T O R Türkçe Söz:ü 

MAG DA S CHNEİDER 
Cir günahın \'C bir ~şkın romanı olan 

SEVMEK HAKKI 
I!aklki 

' hareketi.': şdkaUi ve ihtiraslı filminde &e} ircileri ke:;.. 
sure gaı!.cdccek ve ağlatacaktır. 

Pek Yakında Ş A R K Sinemasında 

Orman Fakültesi Allm Satım 
Komisyonu Başkanllğından: 

l· -
L11·1J!!l 

Miklo.:rı 

ı2s çm 

Muhan:nıen Fi, 

14 Li. 
~·lur:ıJ kal Tcrııi~atı: 135 Lı ·a 
lh .. c; 2ı 1~11941 Sah :-;ant 1.J de 

~ l - BU kelere Bahct:küyde bul..ı.nan Orr.':ı.:-ı F.1kü.ltes: TaleL.eSi 
"•lı~~ ın~re<L.U•n ya<.lı iskarpinler (1) ~rınamt'de ekslltm•J'• 

liP!! Li. 

• 
l~!n yu. 
çıknrıl-

tt~112 - I::!~t:~ ~,:_:_ı~_liye Vc!tDJ.ct: .Be;roGlu 11• ~ er Muhas('lıcc!a~i Dr.lr .. inde 
i c.: - ıı ~vr;~?syon huzunmda yrıpı1nc:-.. !(tır. 

llQI::~ - Eksiltr.:e)·o gireceklerin 2190 s>yılı Kanunda yazılı evsafı lıaiz ol· 
l Clze;mdı.r. 

" - Sartnanıcy.i t>~J.;ı,t:\. ~~L.:.rc.nlcriıı tat: ,;uı.:cri har·c o~-ır.:ın F.,;ktilte-
rı1U:-e.ca.:ıUarl. (lüOZG) 

'------- ------- ·--

lstanbul Liman Sahil Sıhhi~e Merkezi 
Satın alma Komisyonundan: 

'a.l': 1 - 1JEC'r~ezimfz tahr\ffuzh:ınelcı-i ihtiya~ı ~ı.:ju ı ı_.tk '-·k. ~ilnie ile 50 ~·det 
Oı ,.':t~l. ,ıc~ır '..:ı · ol&. ~!L."'l.acakltr, Tah rr.!n Dtdc-h beh~r.rJn 33 ilrad ... a. u.:ıu-

"'~ t·"tan ı ~f.0 Hrad ıT. 
~ 2 f;k!ilt·ııe lG.12.941 S:ı~ı gli.nü ~· -. 14,20 da Ga'~t.ada Kora '\ftt tala-

~ ~C>ka~· ... ~a mnl!lır rııc.rkcz r.hn :;ln1a ko.ı 1hyunu.ıuJa :· !:ıh.c·ak' r. 
i -- Eu ı-c ılt tr. r.P- r::-erkez ma levazunından v:;.r:ı.s·z ..ı.llJ'lı.r. 

S - Tc ın:ı· ~·ı\•3kkı•e mlkt.an 1~3 lira 7:; kuru,tur. 
... B c!-:iJ. eye gı!"fc '.t 1l' ·n 94 l "'ent"!l Tic:ı ·et Odası veLEtalarmı :ös .. 

•er 

1 

lngiliz kararga· 
hına göre Libya· 
da son vaziyet 

. Lor.dı-.... 1 (A.A.) - {'-öld" 8 ~~ci 
lrıg.1.iı o~du;.)".1 nezUinde bulu!lan l~Oy
tc~ Ajaıı.sır.ın m'Jhz.birl bildtrıyor: 

Ingil!: t;('y)'ar /.!rhll kolları ta.ra!ın
dan e~fr <.'<.!ilen !l inci Alman .. :rtili 
tün;.enl kumandanı General Von Ra
vcn.;tein Tobruk.'a g<.;ndcrlln1t~tir, İn
giliz sey:yar umlı kuvvetleri Tob
:rulc'un Ccnuı.utda çok yararlık gl5s
tenn:.ışle-r, Alman llnklarını s1kL5tı.~ 
ralt b=lın Şarktan çe1<ilmeğe icbar 
clmi{;ler ve Mihver iaşe Jtımyonl.annı 
ateş altına alrr.ı~laı:dır. 

Kollaı Lı.giliz. r"bı·ü..~darındaı:ı. ı;ı
kıın son model L'.u:.Llıırı lı:ullarunak· 

ladlrlat'. nu kollar kendllerlne ki!a
yet et.ı~ktc, .-ür'atle uzaklara git,... 
mrktf:. ve ic::ıp ettlgi 2':1.tn:ın g~ cebri 
yürüyUşler yapma~tsdırlar. 

Tobruk g:ı:rn~z~nu iJC"r!efr~ekte olan 
la.tatarla f.tbbat terr:ini .!ı;in ka!eden 
~.ıkuğı zarr...ın Hologaa i. lll :tü taşıyan 

lta:yan tilır.eruıü CLml~tir. 
Bologna tUrr.m!nin muh:\r:p ıruwet 

sıfat!yle bll!lil imha eaudtğl §imdi 
teeyyUd etn-ıtkledtr. 

Bu~iı.!".kil I>:.:ıze.r gı..nü b~lıca mu• 
fuırebe sahhsı Tobruk'un etrafındadır. 

General Romm~l'in ronlma kadar 
ça.rp~rn!lt Jcin enür ald~İf.!l& şüphe 
yok.tur. ll.ommel'J& clindo ba-;lz.ngıçta .. 
ki tank l;U\\.·ctlednia an<!ak bir kısmı. 
ı ... a.ıınıı olrn.:sına rn!mcn Almc:nli.;.rı.n 
gc\':ediğlce dair (.ır•:ıd.'.ı. hiç bir aa.. 
met yoktur. 

Maltada bininci 
alarm ·tareti 

Malta, 1 (A.A.J - Pazar günü 
Maltado b!nlnoi d~!a olar.k ha\·a ıeh
l:kes.t i-~c.reU \"f'r~ımtştir. 

Bu lı'1Su•ta r.eşredilen resmi teb
liğde ıöyle derulınelı.tcdir: 

Bugünkü I'.,uır •abalı: iki dda teh
like i"arc-ti venlaıi~ltr. ller dcfn.-ında 
rnWıierit b!r tayy>rc Malt:tJ'• :yakl:ı.r 
:nı~ ise de !'llt·h!H geçerr.emiy-t!r. Av 
tnyynrelcrlmlz l11'velanmıılar fakat 
hiç bir karşıl•ş:ııa olmııır.ııt:ı·. 

Londraya göre 
(1 inci S.:hıfCOl'!l DC\"Otn} 

kısmı pi) udro<'ıı ibarettir. Birkaç 
y~rde dnha ınült-ferrik 1\lilwer 
kunetleri urdır. Sldi Reıek'in 
cenubunda Cenubi Afrika topsu. 
~u fonliyctlc bulunuyor. 

l.ondra, 1 (A.A.) - •B.B.C.• 
Bingaz.t civarında Sid.ı·u körfezi 

ne varan lııgillz kun·ctlcri, C..lo 
'aha•ındun il<'rliycn knvvetler 
deiildiT. Bu kuvvetlerin Cerabnp 
uha,mdan sür'atle yilriiycn İn· 
gili7 kunctl<'ri oldujiu tahmin 
edilıneUedir. 80 aziınkür ve siir. 
:ıtli iledcyi~ ifo dii~maıwı levazım 
yolu kc>ilmi~tir. 
ALMAN ASKERf KUDRETİNE 

.ıvrüTIÜŞ PIR DARBE 
l\fosko\·a 1 (A.A.) - l\'!.a:reşa!I 

Timo kn orduya hitabe'I'I neş • 
rtltijı gliı:ıdcl'.k b~r em'nle. Ros. 
tci'ta1 g~ı"i alın..111~:ı L'~ Almıaın 
~.kui kudre:'~ı<e mü!h 's b.r da ... 
be .iııdırfild:ğ,=ni tcrr.:bı etmL~t!ir. 

Leın'.1'ı;rııdd:a Almw:aı· te<la • 
füi ya1:yı·ttcdi.r. Husların küle 
h<üindt ta<U'l'u;::la:'Cla bulundukla. 
rı:nt l,~iJ.diriyoria.T. 

Kıı·ınula \•aı:;yetbe deği,Lk'Eil< 

olm:ımı;;t.ır. AlınGn top~·usu Sı • 
wıst"p"la ateş ~>;hr. So\·yct 
mukabelesi Alman topçul.aıııru 
susturmu~t.ur. 

ALMANLAR iSE ROSTOF'U 
TERKET.MEDİKLERİNİ 

SÖYLÜYORLAR 

Vişi 1 (A.A.) - R•<._,ı'd;harp 
bi!lha.ssa şidtlıct 1.~bct.m.i,,ti!r. Bu. 
xeda t=ruz \"C .ukab'l taarruz.. 
lar devıııın ctmektc-0: r. 

Berlln radyosu dün gece Ai • 
:ııı.an!m-on Rosto{ sel>riııi l~T\ret • 
medikleriıı!i. fakat şehrin ş!ma • 
line çck•;ldik!1'er:ni bdd;rırJ.o;tiır, 

VİŞİYE GÖRE 
V:ş! 1 (A.A.) - Rus cephe • 

sende, Ro'tof bölı;csintde şlddet!li 
çarpı~.,ılar v1uoyr. MoSk<ıv:ı 

meırke'L cepbes'.,/ıde d muharebe. 
k!r s:ddctlLdıır. 

Gerel!eyiıı ahnan son habe!- • 
lere mız:ıran, Alm~ıfütT U:nin • 
g.00, m'<.lhasaııa•ım tutm:ıl<ı'.adır. 

Şehi.r ı;~rnirzonu şimıliye kadar 
• . k • ' 1 11e.ı-ce.'.,z ·ıLan ('!Kt~ ar y:ıpmış. 

fani. t'. Şi.dd. t1i .ıo~:,ı,k.ardan mu. 
hareb~ b . <'p<!r harbine mhisa:· 
ctrr.ekkdk 

Şehir tiyatrosu 
J'itı 1:\1 Laddesinde 
Kı•nırdı k1'nıında 

Felemenk Hin
distanı çabuk 

zaptedilecek 
Tuk.:yo, ı (A.A.). - Dıin bır nu~uk 

irat ~ Ml!J1 Serva Cemlyc-tı tıdııcl 
Reisi General Kl3aburo Ando demii
tir ki: 
Şarkı Fcieml!!lk Hl.ndlstaıu, ;apon 

kuvvetler! bu istikamette harekete 
geçer geçmez pelt çabulc zııpledilecelc
tir. Jlollanda!ılar İngflizlerc &ilvene
blllrlcr mi?. Ilnbeşlstanı dü~Oıtiln!l&. 
Bizzat İngiltere bile mevcudl,.etl.nl 
idame etmek lçl.n Amerilı:ay& gilveı>
m<>lı:tedlr. 

General Ando r.ctlce olar-k Japoa.· 
!arın Snrkl As:yadaltl emellerlnln ta
hakkukuna yegane engel Amerika ol
dui;'Unu söyle~ ve joponynnın 1se 
Aır.eril<Rya karşı hazır bulunduğu

nu !!he e!m10ür. 

1 

Arifesindedir ! 
., (Basm..:ıkaleden Dev:u.11) (l ıac .. Sa'ı!!cdr-n De•·.;ı. '") Bc:11vı k rıı • hC: urnet ··•• lı 

c~ı;ı lıakkındn şimdiden bir şcl da Parti Vlllıyet fdore He:/etl ncısi milcaôele ede•ken halkm ca htıl:ı1-
"'.'Yl~ncnıM:. Ya Almnnya ilo bir. B. MIJ.'lda Mu\ uu·ek tı..afından mele :yardun ot.-:>. ı !l7.1"' ~ l lfüıl 
lik olacak .-

0 
Jn...<ıtcr<>'"O harn Pöı'lii arkadaşı· r Va,\•Nı:ile takdim 1ı;aret ederek dcml;lc·t';r IJ: 

1 
6' , r edJim., lortiır. 

i Un cdrı-rk. me\•cut kıtv\·etleri ile c- Bll:Dun i~ln ycnl k;:ın l~ :- rı:.:3-
nıH• t l . l . . d Sayın DokLor ReLk ~.oydam. Parti r.:~ca l2 J,::. > e: ... rL'C lht _,;-<e hb ,._ 

·" rnı l~ e Lrınt mü afaa eyli. sa.loı!unda parti!il .. ·r ve ba"·la b·· ••-
k Al d 

· d d ~ ~ ~ lf:';i gibi ;.ralrız hu itle elik.aria~· ı.l-
ycc-c •·e '- enız o onanma!im.J attc:!"l. !:ız.la .ınc.ın.ı~c.ı.!•ı •'···''•da·. ~den k · 
it ı d 

• - ~ ~ n:aı.tk.eru.c:eı.· l:u ·:ıc~.1,ı.:: ı. e i~ı:ı ö--
a 1an G\lanına ına lmtıırak Al· meı.cl•l<r üıerind• gon><-.Oş·e ... , bil- n·· •· • " _..,.. • une &e;met1ı. iÇl.D. f!O" l"\UlU5:ı jllp&• 

man tiimeııle1'1nin Afrika ~.rıhil- hassa çlitci :Ş1.crly~c ok ;, k~l n a- CS.ğız. Çt.i.ı6'u. kvc3 b~r m.llietin ~ırlla-
leriue aktarılma•ınn aa>·-t edA l:llı:adar olmuştur. ,, __ ,. ,. ~~ ...... gl!çinrne~e \19 bir ardn ·er~.fl ol.. 
cek; 7a lngilleroye ınutuaıı.t e. B:ıo;'t!ltlll"'-~ gerek ~elılr!er arasın. mak için onun pnrasuu ç hı~ta c•· 
decck ve Almanynya: d.:ık! :yoJlar!n \."e 'ettksc kloy 7011.an.. lış3nl:'lra asla ın sarr.ah.a g f".Zrr. ye ... 

- Benim elimden grJeıı bir şey nuı bugdnkU 6art:ar d>h'Ent!e ;yapıla· ceğiz. !Iallmıt~!I, iÇ?:''' c•lduğıımı:z 

ok. 
mıyac&,•uu., ba.s~~ı. b 1r :;C'kll düşiJn-

y Hart.edebilecek vuiyetto do mckto oldu~Jnnnı ve bu t.ı!:ı blr an bu mJc"delelo \,11c ;artl...:ıı c~ı .. ..t 
değilim. Sen muktedir isen ~it evvel halle<lllzr.esl ı~tıı U= ı:c!eıı lhund;r •~ tırtt!r.> 
Afrikadan lngilizkri çıkar.. iıC'r ;;c7! 7a;>ı'caklaY<nı v~d t"'?"'""'* Bw>daıı ıwnnı B•,vc ·.ltu"-L I'· till 

Dl)'1!ttktlr, Ancak \'işi Fran• !ardır. arkadaşlara veda C!!T. , ve ı•ı ,i 
sasırun müstakh ... t hattı har<'ket.I Dul>dan •:>ıı.ra n.ı;,·ck , .. :,, Z:raal Relst Ba7 .M:ısW:ı ı:l!.t G<Jlek taıa. 
ne ol\ll'Sa ~sun görülüyor ki, l\la. &.~a~ırun \'Jftçiy~ ·.-·enr.c·l:.tc oldu~ !t!ldan şercfJerine verlien ~usu~ zl-
reşal Pcten kendisini !leni yeni kreduı:ıı fazlala;, m1'ıcu.ını Ziraat yafete gltrceıc Ozere Pntidcn ayr>l

.Bank<.J;l tarai~tHlan ai,'lhn !ai:: rr!~k-
kararlnr almak arifesine götüren tacının fazl.a ulduıiuna l>b.;.t kw>dlle. mJJilnıdır. Yolda u,,.,.eldimlz Rtgil-

Genera I Sikorski tarihi bir durumun e.Ji;ino g..t. r .. n.r ti~ k•"-' l>ulrduklaruu ·"e bu tatör hakkında J.z.ah:ıt .ım,.ı..r ve bl-
nı;ş buJunu~·or ve öuündt'kl karar faı.zlerın §•m ~ :~ daha bir mir...'-t.sr a- lM:ı.are P~Ikı, Ziraat MektcL>ıJ ziyaret 

--....---

K ubişef'te günleri gittikçe daralıyor. ı.:ııü:mıw ~·oıun •• ı·ab ·1.er :ıı.ımııııllll c.1c;cl;. ~;r:ı.ı mrıcadtte t:ıkklll!la u-

Kub'ı•t, 1 (A.A.J - Polon:ya E.'t- ET EM iZZET BEN ICE ) .,,'=e=;=<;lf=;=ç=.ı=·c=tr=.ı..=~=·-',. =ı,,,"~"=·"',,,"=c=ça=;...,"-'ac""a=·=,.,"'=o.c.~u,,,;7;aJ,,;;,3_;,\;,,•;•·;··;;;;ıa;;,rd;;;ı;r,;,;S=o=~=ra=da=A=da=-· 
nkill , .• Ordu Kumandanı General !""============== ..:un sllykır.!~.erdlr . , naya ü\'dot eL'tllöl<rJlr. 

S.kor:kl dün Kut>ııe!'e ı:•lm!şUr. Ge- Kömür meselesı" j H . . R 1 G 
neral Stallnle gi<rü,µı:.ck ilztre .Moş- arp vazıyetı US ara Öre 
ko\•rı.ra gidecc-kt~r. (l incl S;ml!eden Dt\•am) 

- -~ lor do clılklı:5ı.1oruu k>P&l?llöl•rcilr. (l r! ::.ahlfede:ı Devam) (1 Jnc! S.lilieden Devam) 
Nabi e M ft. ft r 1 e 1 D'.- !.önıurdt bu lıu'\'-!<\ demiş•...r ki: dımlnrınıı~tuT. Cenup cenahta ınan taarruzunun 12 ad ıı:iiııil mil· y p r - c!'oraktnde 7,5 ı·.U"" •·o·-.ur· Tula'nın •.ıLmda lHo•k Va\, ·a ileıı.. hi b. d • ~ ~ ... • m ır eğl~iklik kayde<lilme-
kftÇÜk IUÇli!fl takip r.~-nı l"'k azdır. Çünkü hl! k&mürü lt.ııek i;liy~n Alınnn :-..•~ teııahı miş, ~·nlnız Sıwyet , 01 tcnalıında 

edebııecek 
pernk<'nd<'<'iden yocll kurııs on parııya Stalinog.ırt»k 'dıriıJ alm:,tır. s 
ıılı B k·ı ' o,·yct lut"ıılan mu\ afbkhetll 

yoruı. unu 'oda on p:nıı J;ürla Bu ,-~ı:s·clc _gf.ire Al,uan orJu... "' 
yed; buçuk kuruşa· nasıl ı:.alalım?. ıuu};abiJ toarı ıızlaı:da buhınınu~ 

Aınksrooan bildlrild'·((iıı;e gÖl'e, Günde 300 pcrıı.kenJe sııtıı ) apabU- 1 sıınllll l\lo.sko\·a g .. riııııdo ı.ıcy· !ardır. 
d:ıhil'.iye t~kil!'ıtı ic;-iın ytni b!r :ek ancak 75 ktııı.ıç knr cdcbil'rlz. dana getirdiği tnnrrı.ız ve ihata Bunılnla brralı~r olokolnın<k.. 
kanun !iiyihası haın•lıanmalttı:ı • Ilımıı clilkk:in kir:m:-.l m~ elektriı,-e çemberi tam doirt'nin ü~to birini da So.-Jet tıt'aları bilha:»a zırhlı 
drr. BuT'a göre nahiyelerde bL • mi, diğer rcas:ıı.flarımıza mı to.h!lı e- geçmiş 'o llfo. koy aya rne•efe. i ınısıırlar b&kımıııdan ftdelre ii•· 
- .~"h'·.,.~ m~l·"'• kuru'~~a:lı: del;rn, b~ml:ıe ınl oyıcalım!. en ıız 60 . 70 kllometre kalını<;. t·· 1 Al , , ,~ ·- ,~ ~ _ "" • un o an mnn 11ıt alarınm t• z. 

Halbuki toptancılar rnü .... ·:th"'Jlden ı·ır Rıı•lıı '1 k b" 1 -ve bun<l2.n bo•"'° nahi"" müdur" • ~ · , r •• 0 ' 0 •·a gar ın< mu. ., . · ·· ı··kl d -.~ ,- kilor.ınu a ı..·ımıı;o alıyotlar. bl:e n!- 'd k t" "d { ~ı .. ını guç u · e urdurm .. kf<ııiır. 
'•·-irr,.. ku··~ük su~'.'~ ·takp -~~ı..• :ınnı ane \'e ·a ı mu a :.a yap- 1 T _, ,_ k d = - , v -· '-"v""" çl.n p>Wılı snlıyorla:? Müıııkabe Ko. ar. a.w;.wrın ar ·n.·ın an ilı rli. 
male:r.i! ıiçin kaıa ha-kkr \""riie • mi:iyor.-.ı eğer n~rhı arttıı'U"..ıı:ı 'l ten- maktan )ıen.iiz va7

t:t"t !"eT.o··..,ıcr.. ı.-('u lıir Alnı.an kulu oiin lı•r ...-ar-
cek:tir. tacctl-.ra kiloda Ot k~ru.5 on para İl- dir. ıı:.:ı hareketi nr·ticcsindf' ~nr .. · ·t}.. 

---u<>--- t.i y:ilt".sr:1t tir J."'..az:'\uç bırakn':a.m3lı Ccn1ıpld Hu.3 orılu u, bir h.~{ta.. ~·i.inü i ... ~ale mıntaffuk o?ruu ... ise 

"YE iCE,, kurban• onların lıize ucuza satış Y•ı>tt-l3•mı d.rnbcri )t;;lıi:ı muh."l'!bll t~ıınuı. ı de daha il ri gil• mcnıi•ti•. 
tereln eh".1.elldir.• lar u.eticesintle Ro:iitof ".chtini g~ 

Ö 
o!J., \'(" •ı\~ kö.~:l<'ri ciı.;rında 

.arından bl"rı"hı· ~rendJğlınlze göre lı·:gu.n ticı"cden ri .almr\a ınu\·aflak oiınu~tıt. Bu n soıu-a Fi.at Mfa'Ol•>bo K• m'-:.-cnu tı•ı>- lı ı m[iJıim mulınrrlıd r rnı·: ıı·ı <.'!. 
. C e 5 e d İ b U f U n d U leı <lc.<k ve l;öm.tr l ı,.ıe odı:n m"'e- crph~c .A ı•d.au s.;ı~ ~~ııabı '!'.ı;~n- meJ.,ı dir. Bcırada So' ~et sih ul 

lcs!ni te1kik' rdeı·e!-: ı:nt'i blr karııra rog şc .rıne oı:ru ı-·c ııt etJ.ı:tşur. ılı.!fahtft .t\lınau :ankl .. rı \'C' piy:ı. 
Dün Kru.t1oo-c.1en:z boğ:tzı nlo'.Ctha. bağhyar:tkt~·. Bu ~ehir ri\":lrında CC't iln eJ~n d-e· .. :Jc ç&rpı;ın~~~U.tlırl.ıt. 

1iınde buhmıan cc....edin gcı;u:ler • VALİ MUA v1Nt NE DiYOR' nıul·,archefore göre Rusların Uıar· l\Jojai.k "', ı.ıu~ .ırusb•clz ı ..... 
,._ ıncçhu:I bi!r <lcıüznj •n bi.r Bu sabah lrondist.' göriiş-tiı • ruz l'e lakiı> hnre~.et:nc dt\Rlll ,;mi rind., Ru•1ar nıiı~uı'oa hnt· 
torpi.!.c.-ı.e •kur!:ran giden • Yuıke• ğiimüz V·:>li Muavmi B. Ahme' ettikleri anla~ılı)·ur. Rusların Ros.. formda da.•·anınuktadırlnr. 

"'<ı tüyf ... rım.L."llll birine aiıt Kınık şehri:mizde ımu,g.ıl kön:!. tof'daki pt'trol .-e ~~11o~id•n Hi- """"t ·~l rrn,ııı , Stnlino. 
oldu/:!! ı;nl:aşılıruştır. cüniliı bol olduğunu az bulumn fadc etınckrl için, Alın:ıı ordu. gorsk keoiıııi.ı 'c nıuh"i" i',·.rl 

Ta .. k .. mürden bazı semtl~r için ise t.CJr{;\ ıe:ı. SUllll biraz d~hn garhc doi',rru ,;;r. kıt' .. Jarı ·K· kv ,, <horıncb 17 
T beden Wclb' "'rin . 1 ğ ı ,)'. meleri lazımdır. Bundan sonra < nti zırhlı Alman timıednc ta ı 

z h" ndilcr 1 .-emiş ve J\Ir,re~al Timoçcnk<>uııa •imal re. ~arpı~mı~·a dL\"lltn ctmcktcd.~. 
Çıraj!a,, Sarayı 6nundc b>glı duran •- Kiimilr d:ır ı•,ı i! )"C bir ll'E'- ı nalıile l\!O'ikO\ll ll:iid:ı:İikri:ıc So\·yetlcr bıı ktsimılt• nııı'kabil 

Denlzyollan İdaresine alt 6 numara· Fele yoktur Yol.ruz. htyYJ.n 1ı2s. ardım iç.in Tula "l" (.)["el istika· taaı-rLcza gcçt!kJC"rİ :ınm3ndnnhe. 
ıı mavnada çal

1
,,n nets o~~an ·•,ya talıg~_.: ;y.ür.oe\)('.::~ son zar.an • . mctlerlnde taarruzlarıla bulı•n.. · 2" k" .. · · d · 1 • _.. ı.· n u u~ u ı.tır •t ctmı .:rdir, 

ile t.y!n Salih rearn~nın ba• ollında !.:.ı·da Şiieden ına~gaıl ki'•munı" ıııası \Hİd olalıil:r. r. • .oslui kc,iıniııde So,ydkr lın 
yakt._k~;ırı taş kön.ürdt·n ze-hlrltnmlt"' geti.ı··· miyordu. Üskttdar Kay • t) Libya cephesi11dt•, iki tl raf sehrin garı) i:,!ikaııtetind~ t"aıruz .. 
ler, tedavi altına "hnını~lnrdır. ...1 B İh il ..,._ ı rd wıu h·' "'k k 1 T h • "''""'"aıro . sım ~ n.ud1.röy 0 us n uyn · ıs .. o arı 0 • brına devam c•ııektediılu. ..la· 

J<::ıyınaknım C\'Velki gün Şiky~ nık • Sidi R>7a • B'rı·l,:ü1ıi hat.. r~'al Tiı 10retıko diln , rvml bir ·----
Alman tebliği 

FiilıTerin umum' :;arargiıltt 30 
( A.A.) - Alman orchıiarı Ba~l:•!. 
"'aııdaıılığınm teLliği: 

Diişmanın diln üe tekrar ettiği 
kütle lıa'inde lıiic .mlanııa kar.sı 
kcndi!eri11i mildafaa eden A'man 
kıt'alan haı·a kıwrctlcri11in yar. 
dımile dfit·manı Ro.,tof ciı•ann~ 
da ı•e Donetz'in dir.<ek ıesldl et. 
tipi noktada yeniden ağır za.yi • 
a·a uqratmı<laı-dır. 
Taganroguıı şark 1:ısnımda mu. 

harebe tayyarelerimiz bir berızin 
deposunda yangın ç-ıkarnı~!ar • 
dır. 

Moskova bölgcrinde piyade teş. 
killerile zırhiı teşkiller ta.rafından 
yapılan taarru:: mııı-affaHyctle 
devam etmektedir. 
Di4manın oldulcça büyük kuv. 

ı·etlerle ıanklamı Jıimayemrıde 

ııaptığt bir çık·ış Jıareketi, Le • 
ningrad civarında geri pii.skür • 
tülmi4tür. 
Şimalde muharebe ta.yyarele • 

Tinden mürekkep filolar, M ur • 
nuınsk demi11;olıımı.n mühim te. 
rislerini talıriue cleram etmiş • 
!erdir. ---o--

Rus tebliği 
Moskova 1 (il .I' .. ) - Soı.,•ct 

J 

tebliği: 

30 sonteşrinde kıt ~ıarımız l.ıü. 
tün cepheleTde d•işmanla ı;a•mş. 
nll§\aTdıT, 

29 sont~11de :.>o 'u ,,,an tay • 
yaresi talırip cdil11 ıi~tir. Biz 8 
tayyare kaybetti'c· 

giderek vaz'..vdi tetkik cttô:"r. tıııda cephe ımılı:ırd,ckrino tn· · d- k, · 1 · · ... eınır nt..·.;rr ere · ~ıt a arıuı tC"brık 
Kcnd.'f!.crirdcn ~'dlbrı.m .!ıtı.hata tuşn~utlurd•t. L1ı,:i1i11 er=n 1;cr!sin.. l' t n~i~tir. 
",Öre S'1cdrn 1 nıiho•' 80 1,1·,. •. ı .. -.·. de mulıa:.arn<la k:ı!:m ;;ırıli:ı ,.o ··ı · 1 t• ~ ,., 

4
.. • ... ı tay~:t ~una i garbi c~plic!t:n. 

lo mnnga.1 kömürü gt.~iırti:erck • Sollttm ın~,·kil ri t\Jih\'t'l' kuv"~t· d~ nu~lar 'tikvin ~<:l?riui talı1iye 
tir. Bunu.>ı SE'ksen lı\n '·ı''-su ı.._ e. leri t. rafından h>ıla aniidaiaa edil. · ı d' 6 d · r. w " elıııı. er ır. 'ura a ~ımdi 5id. 
:r.ı::.n kar:·~~ı1 ı~ı.ruı'"" "'Pkt -. ınc-ktt·Oi.r. l''a.hat h•·r 1Urliı tnuva· d ı· ı ı 1 ' ~ .. , ' <t ı mu ıart·Dc er cer y:ın eınıek· 
l ':;,'y"n. kl<osu c'a der.ize n g,. . akdan ınahrı•ın ı. l:tn bu iki tedir. 
ıtc:r, 4{>(.~kt. • !\I:h\Ct ı;vHı:ı:ouunun uzun za .. 1 

Ühli:ütl~r ,.e Kndtkôy k.ı.).ına.. man ıuukJ\tıurli bl'kle!t.l"nH.-z. 
•kar.:-'·n bu $llh~h Viliı} te gc • in ifülerin Iohııık J;al.,,.in.in 1 
!err:k Şile tu~!(k, r: ~ aıt:ı.•rı 1.,._ garıı lt"t>iıc~ıı.d-.:n doııan1nu hitna· j 
1• ,.dır. - y<'sindo yeni bir taarruz ~ apma. 

----o-~ !arı kunctlc muhtemeldir. Zira ı 
Milli Korunma ' lou:ın • İtalyan ordu;ırnun :ısıl 

ınurnsalnsı bu cen•hn daha ya· 

Kanunu kındır. 
Uiğer taraftan ernupb C'ialo 

(1 tr.cl Soıhlfedcn De ;ı~) 
ınin bakınıındnıı bd7.J mübiın ka
nunları müzak<'r<·yc başlı~ ar•ğı 
anlRşılmaktadır. 

Bu kanunlar h ükı·ıme-lçe on be' 
KiınunuevH,le kadar :\ferlise sıw. 
kedllmiş n Met:füin kı tatilin. 
den öne., müzakeT"'İ bitirilmiş o
lacaktır. Milli Korunma Ko.nu
nuııda yapılacak tadil~t da bu 
de.-rooe çıkmış olaraktır. Tadil 
layihası üzerinde hüküm<'! son 
teklif ve tedkiklerlni hazırlamak. 
tadır. Hükiıınetiıı konuna se>n şek. 
]ini ,;·erıncsini 1niitc3kip Recep 
Peker'iıı reişliğl ultıııılaki komis· 
y&n tekrar faaliyete geçerek lıü
kfunetin tekliflerini ·tcdklk ve 
müzakere edtccktir. 

* v:şl, 1 (A.A.) - ~!· .-'.Cn'.l<ld\! 
l\{ü.s:eşr.rı Anıiral p:~iton Duk:ıra gel
mfşHr. KıtJ&>t.ı tctti4 eu:ıct;.t:.olr. 

\al.a"i111:.ı 1,•·J,;.:-ıç gün t•\-\·el girmiş 
olan. İugili1 1notilrlii kolu, arbe 
Sirta körlrıiue doı;rıt ileı·i har<.'. 
keti ne dernm etnıi~ 'e Bin gazi 
cer..ubuı"d.ı ~~Jı:I bQlg "SİDe 'ar
;,,,~tu'. Bu ruotörlıi kolun sabile 
muvazi geçen ana yolu ke,ip kes. 
mediği malum deı:iht:r. Falı.at 
bunları karsılıyocak bir :\l ih\·er 
lmncli o bölgede henüz k<'ndisi
ni gösterm~diğlne ı:örr, bu iugi. 
llı kolunun yolu keHni~ olması 
nmlıtemeldir. 

Bundan ""ıra bu kolun Diııga· 
:ı:iye l iıni şimale do{.'l'11 ilerle. 
ıue>i b<>klenebilir. Hu ,ıırellt' in· 
gitiıler, Alman • !tal) an ordmu· 
nu yeni bir ku'l'1lına ile tebdil t't . 
mekt~dirlrr. Tunıts üzert11J..:n ~- .. 
ra mu\'Asala. ı ke>ilen AlmJıı • İ. 
talynn ordusu Tubruk. Sidi Rıza· 
Birelgobi hat1ında uıuıı zaman 
mukavemet edcme7.. ln"lliz deniz 

Satılık 
hakimiyeti kur~ı"nda Alınan • 
İUıl~·an <•rdıı~ıınun deniz yolilo 

Darphanede haksız 
bir hareket 

( l ınc s .. ııırracn De·.ıa Tı) 
• .atoaası i?ç;krir.dcn B. :ı;·criclin 
p.sntalou~ gec;ı:nlt~ôc çal. T.?Ş, 
fakat alan bl:llm!\J»anmtır. Hu· 
~ı;n U-.cP: 'ne de 1Lct ' Muadııı B. 
T-ı~~lrı Fazlının hlr (: n:ri üzcri.ı: e 
c:.:n:ar•cs! günü .. r· .. f'tlcl"' t' rzi 
.olunL k-. .... Lil ıdüz h~ Ttd'"' c•ulı~n!l.. 

!ardan çal:: .... rı p ... !1!:...:t: .. ~ t"z.ır!.. 
nat lıed 1 i c1i..r !.: !!5 ~er kuru~ 
kc~idTı ~· 1 

··' .. 

!-l~çb;:- !1:1~c,, ' ·e • ~ ı~c.mla 
· p:ıra kt'sl' r.<'si rr.utnt olı:r.•dıi;ı:ı
d:ın \"C es·1~n h'""Ui k:ın.uni :ı.rıı
kiı.n da İ>'1lunm:ıd ğıntbn Müdür 
Drıuvviı•lr.ih cmr:!1i Jc::rip giJ f'!~~ 
bu sabah hadiseyi t~i.kik ..ttik. 
Maalesef ciog~·u cıJdugun· ügrPı1. 
uik. Uüd''r D. Ri\1~ l mur Lıize 
şu'1lar1 sl.:yleJi: 

O 
ikmali ele '.\lih\'Crin giheneceği 

1<ll"Z~!ll tomobi} bir ~:ırc değildir. Ha,·a )olilc ik· 
Bir Japon fllGSD mnl ise. bir ordunun lırr tiirlü 

ıs40 m<Ae\l, be~ lı.;~·ıık Dclük•, "hl' I t · · · {' l 
(1 inci Sahirea"n Dc,·am) ı ı~·:ı~ arın ı cmınc ı;.a ı ge mez. 

•- Darpl~sne kı~·r lr:da i çile. 
ri.u .ew:sckrilli k«l cat ~) rı .:. 
lap!an vnrdır. l::tb&:l l.ısn u a 
bu yapılamamı lır. Elbl;~Jcr ir 
oda~·a kilitlenmektedir. Geçen 
gil!ı ssat 5,5 da bu oda aç. huş 
\'C Ferit is:ninde bır i>~iniıı pan· 
ta~onu }.trl·\.:s giyi:ırli~.ten ~onra 
kaybolrnustı.;r . Çalan ar;,dık. Bu. 

lam .. d:k. H<'rhaldc :;>yen Üotüsle 
giyip çıkmış olacaktır. Bu hadı.. 

se 1'.a•F'ında oradakilerin ya ht'!>' 
sinı çJ<anrak yDhut da rıa~talonu 
tazm:n ettirmek ıazın:dı. F.SD!:i<'n 

,._. Por.r!,alf" rnark1. 1:-; '17 husustde 1 ch·~rında görli.lnıii'>tür. K"f '1-" ce. •. ~ •· b. , . RuliısR: Lib~·ada lıRrekitt uza· :t .... _ ".uo.anııınııoı ır o.on10Uıt sattlUttL~. . ~vvelce de ı;-ı.;il~rc yo.pt•fpırlz 
ımba dog"T'u ltrli.ı·ordu. Avu' • lrn·kfücrin Nnrousmnnı.vcd& nı-- ı m1' ol makin beraber, umı:nıi rn2i. - · ı· ·ı· 1 · ı h' d · •· · f tebligat ınucit>Jıcc her i~çi y~nm· 
tralya hrup kabir=ı bu" :lıı ftv. rr.ar. 54 B&y Taeeddı.n ve~~ \'ah· ~·et ng-ı ız erın e ın e mKı}a "' ı kt d' s· d' T b k k ı •faki arkadaşını kontrolle mi:k~!. 
J.:ıı!:ıd" toı)laı:acakt:.r. tl<:tine rr.üraca•tıarı. e nıc c ır. ~ ım ı u ru · a c. · l \. n«rr f sinden yani lngiliı <ağ- ccıınlıın· 'cft r 13· ,·ak'a da kurtrdim · • 
FILO FİLİP N AÇIKLARlNDA dan ~ :ıpılnıı.-ı mulıtrmel taurru· P'• r aC: ğını d~ görü~ce - tek il 

GÖRÜNlvlÜŞ z:ı intinr edilebilir. İngilizler bu ı i,ç;Jerden değ.! • o Ç\İlll : ,5 da 
Londra.l (AA.) - lJiın gece muharehc)·i kazaııırlarso. Alman. cık~'" 1an ,.e elbiotlcrl Ço 'ı an 

lıaber alındığ:ra göre F«:pin a. ital~·3n ._.rdıısu doiiu.ı a doı:ru çe. panl:ılc ..-erir.'.'l cı\'arı. d:ı b 
J, ... ~!ı c:v.orınd: ;:::·;··r•!: ·~ JJ kilmek mecburiyetinde kalarak· nar' rdar 25 k• r.ı kc rck n 
~ıı donanma..ı örtilır.:l• ti::, tu. il3k.ı. bir çar k!ı.m·uık! ..• 

----------------iiliilliii ......... ..:::.:=====-_.=; 
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İngili zlere parmak ısırtan Japon casusu 
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lsKJ-.'JDElt P. sımn:uJ 

Eğer kalbini bana vermezsent ilk işim 
senı kocandan ayırmak olacaktır 

Tı'J"I' , n b d.:n - •ra, nar~ b2-
kar:ık glllOTY' 

"mdi>ı rn<!r.ık •d K' ;, bırşcy 
.Tok J'•)nlar ı ip eten l..3bıı:ı bü-
M ı.; o ı,te'fi be'nın1 (lıM: ~ ııostuıudur .. 

ı. mn. d<' erte::xnı" ona a~IC' 
•• l~hlıkrl! tak.lp'<>ıı Jrnr\a,..-
bı 'i 

E-;o...'i. l. Ni4·Tim, 01~:ı;., t-aınm .. 
ıJıkl ·k~) lşa~tı ne ol<tC'l ' 

.. t)ıır d.ı '<~· cU.,..ri1P g('llp sl'
l•ılcr ııu our.ı& 1.-.lalp!eı lnırtıllıı.r -
<un r.: 

• r • -~ı..ıır fdcr.!m. . 
T, ı . 111 hu- kmbire sinir,C"l'lıdi· 

fhı. k:nd.ır tehlikeli bir bJ s.ı.dere 
ln.ırıı h.-.. t~l"'tkıln lP tlrtl'IHh~ ırıU s:ı.- J 
nıyı 'SU!lıtZ. Yokolıama~ 

(leko;, tı..""' tsU'"'r-:un.,:7.:-
Tom'SOTI gu u .. 
- ıı:olbuıf 

1 
F. '"CT benden bı. y 19~ -

d,;nL do Juğu~•ızuıı ı:ı.mtnl;vellne i- 1 
n:ınaı kt1m. 

• r.U>nly m C'n ştpbc etmc'llc
nizi r ı~a ederim •• Slzi delire aev17-0-
ru111. Yokch m Sı:ti bf" dak.ka k:ar-
11mo.ı, yın.ımd aomtt ht!yorunı. 

... · halda .. 

Arılı;ror rnusu 

To ?il bu nt.lk r,., unn o kA-
dar sanrtnıJ bi eda ile ıwylüyordu 
iti.. Cidden hay;ıtuna )<""1>'<1<>«>l:i~' 
~ü1<1yca t.nhm:ı.."l edelıtl!soı·dunı. 
Fılmin bu sahıı<> l bl .. t\cn sonı;ı, 

şir:tctı0 direktörler ::oc- fs+.cr Gar• 
yanınıı.uı kortu .. J' im 7Jn dP. yn rıyn 
e11f!rirı sık:ırak:: 

- Ti!'br!Jr: edcrm df'I , fllrr ~ ba.s
lad>ğmız _ı:Ond nbc:i bu <J rece ı.ıre
kf' ı bir saıuu- ı;cvirmerdştlnız. G..-. 
çl y "<iler :.:ı!z •cy ~ Mil< oTT'-
ma, b.'ı.rekeilcrln .,.den ' cı · ı ki. (<)!t 
h<_.j\"•cenlı~mı:.:' ~yfrrHc: hıın ı sez
ml1ktr gil('hik t<-t.'miyN:e r 

O -..amnn esl film ('t'Vl · !mcdigi 
tçln, heyecanımın ak 1!'! 1kl<-ri
mk c. harek"''~C'r:lTJzJr ı r.- et1Pbıl;

'1 ~k:. 
1\t'stPr G9?"i hi.21 t<'.'· t erk.en, 

:ıa) timden 11<' .yUy~ nl bilml
yo dum. Demrlc ki, b·ına 'SUtl'I gN""" 
bu ıı!ınelcr .ı crlenn lı: daha 
taM ~o' daha ey 

Dl ktôrden son....,., 
J)l'ntör'rr, mald~ oı 
b, ş --t. ıtlrr r. 1 ,, 

\ e bizi ayrı 7n tebr !t ,. 1 f'J' • 

Y ı ıı. y;ı:nm~ sokt. orıy 

1 
~ 

ı 
ı 
1 

Bn ,bı ili! i• • n<!k"' Sl.~ f nı "* 
ecliyoınm ..• 

vgl mtı• k-ıb "1'2~ 
c ed s' · -e
><ni heı dat:uıa k:ır
zda gonı<"k istiyor-

vardı: Rej ~ör H!SBO. 
O, S:lhne ark~ ında ! z~ n uz bir 1 

taJtıı ,.ıerle rn ul .ıı iıvordı • 
ıııno neden "! , , "\ 1. ıyorılu". 

"VnU% • 
ı~~! ;:- d.üd\4!L.nü öt 
... A 17-t gecti . T.ım&. • b " lJ"

zır ~Jlunw.. FJlm ._ dev ' "I f'd.fyoruz. 
~'n ~vltb • vCTme~e kıt ltal .. 

rradı .. 
}ı'ılm. ~ır ıi,Y b.ı t.• 

i\.·Lmıle 'll.. ıntı va"' nt" nyn:ı-
d;_;, ı, n.ıaıJ ovnadığ'Jmt tılr tyonnn-
Vc kendı iten 1e: 

- EM .-ah, dlyorum. buıcunku. 53.C
neır .. k·IT'bihr il'(" "ıc:ldat ıuhısı.rz.. ne ka• 
d:ıı· r.ansı ... o!Oıı' 

'fııfl)S('ln ayıu bJ '" -RolG. ica-
bı o!arak- bana. b ıı,ırı,-ot. 

c l.,,..k 16' :'d:acJ.('J'Dİf.l .ccruıcic; ı, 

t.> ı•lnti hPTl ı.tJtıl'1l&k .Jtt ı:rur-

Acabn artts• T 'SOl'I ~ rol icabı o~ 
lank l!"t•ylıedl.ti sn."tlr:dcın lı heTf" m.:.:ı 
dü rtfi ... 

, phclcnıtı.:fS'\ alt 
kil, 1"!ft9t'W! bft!: ger~ 

yordu 
A ittin her Şf' 

n.ma· cKaibinl ~an 
yorum'> diyen bu acın 
beklonrbilircl. 

* Torr: ıı rrakiy j <ı :t: 
J3l'lrr.a ı:okc.'cl1 

_ Kapını ı (l:ts) ~ çrn 
h!ç merak cht ev· ' R~n bu. gı>ce za
bıta setini gil. ı.~ı.;.ıu ,. e C'lHlisiııdm 
sizı ıa~hı e "'lerlnl r C'a edPCe-
ğim. 

- T""'l<lr"' edcrlm ••• 

s o Re 
' 

DÜNKU MAÇLARDA 

Galatasaray - lstanbulsporu, Fener -Taksimi, 
Beşiktaş - Kasımpaşay , Beykoz -Beyoğlusporu 

yendi. Vefa -Süleymaniye ile berabere kaldı 
D1 ,., havanı•ı "'1 • ği aJ.. 

t>nda Lig ınıı rnıtn ır.ri-n» C>e\·. 
iıı·n son gi.ınü maçla;.ma !ilııi ı 

sta<ld''. biı m devam e<lil<li. Ve 'ı 
bu surctk b>rin,·. m Vl'<' }iğ ınaç

.)Qn nih:ı~e rdi. \ 
BEYKOZ: .l BEYOGI., POR. 1 j 

F"n r stadının ıJ;,. J;, r ı la,mr
sın. Bt'}"kozb Bey•>glwpC1r yaP
t>LJır .. 13;~ · clt>vrede hak.mi <> -
nıy:m Bey ozlu' ar uç gvl yapcı
ra'<: rk:\'l'C)ll - O bitiro le• lk.nei 
ctevr<'de .Beye> J.u..-parhı r <l:ı.1>a 
cnnh OJnıyamk bir -ayı J aptı.. 
fo·· ve ııyun 3 • 1 :S.-;,-~ ı.,Jı.in 

n a tlMld'. 
FE.iERBAH E 9 T\KSİM· O 
İk:irqt ım,_,, , p,., balıço 

1~ Taks·m ~.ıı t'1da oynandı. Bafi
tal' n:'ıayct<' kadrar ha'<ıim oyn:• 
:van Fetrerfüer bj riırıe Ck>vrede 
al11 ik"nci dev~ üç gol pa • 
nı..'<: cı • O rak!ple,.;ni :f"n<lilu-. 

GAL.\T\SARAY • 
İSTANBULSPOP. 

rıknm17.ılı:lar ımaj'ıa ba • eh • 
J \'C bıı1l 'IS'l Cl~a.l ·ıı yap. 
tı.k:ın mi.'umi:ır !ştıanblllı:por 
ı...~ i> • h:ıV'l trhli k ?i oluyonlı . 
İk • ı.ın fa biitiın ~yrct ve <'

l'l!P jiicri!J~ çalıınrkoo mo{) 'd'v l1 
ve Jıcvrc•anlı JJkır}a de~'ııı odi. 
vordu. Gıal.0 aıııımv V<' lst.mbul • 
spc•ı: .ı~ıbacimm bu dcvı~ nru
Jt.omJ •,-;: ld "Ol fırsat vn'-·tt:ı _ 
d:lar. F bt bıml.wda. b!r türlü 
~,;r ~ eden iyere devre g'>l • 
:-lİ7. b•fü. İkin.:· devre Gabta • 
s:ıra;;ıJ.:ır çd'.< caıılı o;ıuuyor ar
dı. n il (,'alı~" i mire. dakikıa da 
9"!!1'(' •. J)i w H kınt>' ~ifr· hir 
vur ~ "1akrI!ln1-m 4 r "'l Ü-
n'i ptı. Bu geol Ltanbu ;:;>oru 
·~<ırtmıştı. Bum1 11 hıd d, ·ka.. 

, Ga7:mferin kmco ır<-1 mk-p 
e~ oyun• Gaıl:ıtı:ı ny :k> • 
hin(! b;\('('cği heni o.mu.,ıu. N, • 
t<>ı.>rn dört dal::ıl~a oorr.:ı Ceırl' • 
,bn yaptıg. ÜQÜO\!Ü gro' G tı;oo.. 

roy galebeshıi ıramn1ıil1C\di '~maç 
d-1 biıtün ga)ıretlıı>nı m~ di'
Rmeden 3 - O Galat. y ~ _ 

bitti. 

yısını ynpm!!jlar w oyun dr •• 3 
beraber ıkle sona rrmişt.r 
BEŞİKTAŞ: 3 -· KASIMPAŞA. l 

!kine k.ırşıln:µn~yı B iktaş 
ile> .Ka. mpaş:ı tnkunları y;ınmı~ 
larrlır. Oyunun bın~d .sevre5i 
~üktaşın bakim hir ov ınıınd:ıı: 
sonrn l! • 1 bitmiş, J3c,ıı.tnşlıl · 
ikinci ckvredr ıki ı,t.ol da1>a y.q
parak ma°'' 5 _ l galibi)Ctl.e hi 
tirıniştir. 

Atlnon. AKIN 

İNGİLIZ 1' ll'lBOLCÜL •. m 
ŞElllıi MIZr~ J)E GEJ,FC'EKLER 

ı. n~nra Ja yaptr{}an ~kl n~a ~ı 
da ltDZannn 'i•t.•d lnı:; ız <ı•lıol. 
ciilcri ::apılaıı lnr tc c le i -
tanbulıı ıfa ılav• t'dilmı 1 rd'T 
Bu tlıı,·<'•i mcmnuı .yetl kııbtıl 
etmi.~ bııhınım inoili~ fuıb<ılcii
k-ri 13 ;·c H nirincik:ınunda 1$. 
tanbulda da iki maç y.ıpJ a"·lJ< 
ve bıı :aıretlt• ç.,kt<1ııb01:i !s+a•'
bıılluların hni.ret kııl.iır • 'd· rı1 
iut\:ı!ılü gıistcTCce l•m,.,. 

KLl.İPLERIN BAYJ:V\K 
ALMA l\IERASİMI 

1 

l Balkan DenizK b . , 
Harbini Nasıl ay attık· 

\ a,.JUJ.: RAHMı YAGJZ :-.o. 2 3 __ _, 

Filo düşmanı en muvafık şekilde kar· 
tllamak için manevraya batlamıttı 

1 kte provn bn"t n :ı ıJerlC'llf'."rinı 
gıırclii. 

Dövli. ..t w->lm , •:ı.tnHf, 
T • rk b:tlıri:re' i lı:-~inin ay !ardır 
a· 'l"C'r<.''· bekledikleri kıırşıkışın.-ı 

Z.:"UJ'lan1 ö1ılcri1w flii~-arı donan~ 

m~s:nı çı.lrarmı~tı. 

Muhrln filotillası m~kimi a.. 
!ırken, dü.;ır.lnı en muvafı:. şc
J<ikle karş>lmı~k Ü7Rl'C m:mevnı
'a i>aşlıyan fil<- dc\rt buçuk kerte 
sancağa alabaıı<l.ı ede.-.,'< lmroz 
ada.ına do;.,'TU L:rlcmiy<>, b.ı su
.·,,tl<! dii :ınan Jilo •mu da:!1a ilET'
de Y akuıııya la\Taıı<ı1. 

Bo-~a:r. i>tikanwtindc ıl~·lenıclf
. Jlar dii ı a!1 fü<>Sl ıla bun;ı. 

;ıkabil bir ır.aııevra ile ~arŞ?lık 
V.:'T!\1 ktf- C\:l" c-d,i.. O da dört 
•lllÇl • ert u ·.-1ryc !obanda 
.<linet iki d.,n.,nnı.1 JJ bit-Hrk
. nın ... +ikaır ....... i 1j :ıic11l1ı .• 

t.aJ.ırından telmıB lıab<'ıi vcı~ld • 
- Hazl1'! 
Beş d3lı:ika daha . 'ır d v;;m 

ettı .. Ramiz Bcy 'bir t.'l'l"aftan dii<
mım ılônanmasmın v:ızfyclini f:
raosııt c>Jiyor, di~r taraftan ti 
atc açm:>k zamımrnm geliıp g .. .:ı. 
mod ğinı lrestirmivoe ııv,raş.• Jr 
bu mevroı etrafında tek kelim<'" 
lıerie Vasıf B ı-in fik•ini yoldu .. 
yordıı: 

Biraz daha ı;okulalırn nı·1? 
llılesafe ,)tfıfidir zanrıederbn 

B<>r~fendi .• 

Kaç <.lcdil<"".di' 
- Bcıı d'1!kika ~e 1 ü~ n 

metre idi .. şimdi ikı bm IY.!ş ~uz 
İTJJU"'tir 

Mü<'SSir • tcş '!alı-·oız .. 
Evet.. bel<' tcknııl filo t .rs 

fır.dtııı y:ıpllae:ık salvo ateşı d' 

ha r · •s•ir olacaktır 
B·ıa• daha yol.ki al :n la ... 

natbarosuı, .ırct ıdr ocrindt 
01 ı-ı· ard ;ı::ı ~lıJ"P,n i}lr ,..l , 

n 1 !oya c nırl<'l" ye d•rmı ·a 
ı,- ·la. ı. Ve.. arada n)'!" af .24CO " ır• 

:-.r '-;t.ıkil fi'o' , , , r;ı11vıı diğı « · <l:ı A irnl 3 rmrı'"' 
:,:ırr.~ s.111c.ı·t aç ~nd2 kıp <''ı .. ı , ... ~r( 
yer, o d:ı lten<lbi ' • M.' kn - ! Bu cııı!r, '••lefonla .ar ~ıere· 
l .r gore hcrt kr ed 1<ır4İU. İ-ın.. z:Th K:, 1 ... ı~re v bord"' .:ı-a <'hliM 
ro •. da• a ;.ıkl.ı ıTd , " .ıua olu;;ı•! . 
clü9rna:1 donan ua nıancv-•• 1.. -Hı kcıç san ""ın • ..ı l:Ja_o ~ 
"ını kmal ctır · •kı f h onı\e!' ·n k +are iN' n a n bir 
'lr• ·,,ı hattında karşıln"1ıı bro.. topla. Ege d n'z nin ah mah· 

Oman Am'r:ıl <'rııisinde, n ııl,ı ;uıu boz n ı+h bı • ır 
Haf tanın en milh' Jıaı-..iaş • 

masını Galııta:ıaray - fstaııobuJ. • 
ııpor ~ • "! kıza fi~ 
rin '<la .. :nde ;rap!ı!.ar. Takım • 
!ar sabada qjl;·J<> <fu'ilini ~ · 

ŞPrı·( "itadnıdn: ŞC'hriroizd<>ki mukrllC'Iİ kli\p· R arustnı • ma'!d.ı !role- ffüık, Ba' an Harb\ · Hk • ı: 
,.;nıll' 11oranm Kıını ·rla, '"ki. s:ıva, nı '11~ dün 3y:ı ilan f'(l • 

Gakıtn~, .. Osman - Sıı&i.re, 
Faruk - Eşf:ıılc, Enver, M11"11 -
Gaznnfer, ::\Twı1<.ıfa. Oemı.ı, Ari!. 
HikıJ'Yct. 

İslanbu.Jspor: F:krl".! Hayri, 
Faruk - • Irdih, Rüştü, Taı-ık -
Va. -ur, Sükynxın. • TüktT.r€'1r., 
Kac1i :-. İsm<'t. 
Oyun:ı İ<rt'anbuboorlut:ı..· ba -

1-a<l~lar. İlık dakikıa.ler Gt.•l:ı.ta.>a • 
n" kn lcsı ön !<'rinde g"Ç(:l'l« n Sa-

VEFA: 3 - $ÜLEY.MA: 'iYE: 3 
Şeref stad mdn (?li n un birinci 

mti :ıbakasını ,.,,fa ik- SüJcyma.. 
niye vaptıLrr Be maçın birinci 
devresi çok •tin gl"Ç'mİş v Vefa_ 
lılar S;ifoymaııi)I{' kar§ISlllda bir 
tiirlt. muvaffıı:k oyun çıkamma
ruı-lardır. Sıiley~niwııin gay. 
retli nyunun:ı V<'falılar rla muka
lx-le ctın~l<>r w df'Vl'C 3 • 2 V<>fa 
lehin<' bitmiştir. ikiııri ıl~vn<le 
Siil<.'Vmaniye.Jiler lıC'rahf>rli~ sa-

!eri d ln Fc"!crb.ılı~,. kplnna
r:ık Bcd<>n Tl"T'bi)"l'Si rmuro .Mii
d;'ru •.arafın•l:ın V'C'l"ilr klüp 
b:ıyra~arıru l'l'W'rasi..nılc ıılıiıfar. 
Saat 13 dr Umum llılüd,ı;· C•·ııııl 
Ta.nPr .fo VaJi Lıitfi Ktrdımın ·~ır 
tclti<irdPn sonrn Urnunı Müdü. 
rün ':ı.:s~ bir nııtku ta'<ip <>tmiş 
Vl' bunrian soru·~ baymkl.ır ınc
TasimlC' ·verilm~,_.1ir. Biı 'nf"rtısi
mi mükt'llefl<"fin lJir ıl>'Ç• ttsmı 

takip cd<';o(>k tn"'"ıısi·n bi'mi;tı• 

1i A"T.i"'J.1 -nız R<')lt• Erk ıu- :rordu 
l-:ll'i>iy< m<' ınerr. •• V' ı ıı..'Y ·c Barb ro,;un n .ıııı dig g; r,ı 
Barh:ırcı~ suvan<ı R • :ı:i .&,-le lerın, 'J'ırgut ... f sud ye ve .Asaf1 
gii7.1Nıni rlıi<num ılon~"1• asına T<>vfıği'1 ateşleri takip etti .. 
ımhloa;ışlnr, bnlcışlarıı ı "ı..'Cld- B~ salvo çok müthiş bri şe'ç~ 
ocn ·!" ınnadan A nıir:ılı~ emir!<'. gösteriyordu: Düp:m don Pi" 
nn '"k arlıyorlardı. m 0 bir anda on ll<i yi '1İ ~~ """ 

Ra,,. '- lkv sonl ıı: lik, ılört on be lik ve :.ki yir!" 
:\lcsafoy i tahmil' ntf.i.rin ! d örtlii k büyük toµun :ıkşil<' ~ 

Tel tonla ışl<>di. C'CV·•P rı;t'lcli: ı;ütunıar· arasında kolmı·, giiftııo 
tiç bm me!Jv>1 ilk ışıklarilc panldıyan sular ~r 

nndau a) ır nasını .;ok 
lyi tl, _ri ı.> * :\U'>'TER 111~~0· ... ı·s ASK 

- Topl:u- .. Zil" --" s1nda gözden kaybotmu~tu .• 
Bii,t;in +.atı •)erden''" at<'S pos.- cn~v~mı vorl,,,. 

-c :-.ıe o"' BeıWn int!kam mı ıla...-

•· Evft. Ka • ini .JSL vf!i"r.e-
oen, 1: ya cağ m il 3e:rl lı: """'" 
a1ırn1 k ol:Jcak' . ,. 

c ''l1 rıyrı,!m:ızc-am. J.'11 • orımı 

.,..vıyo •m"f •. > 

V ,,7.1\Rİl.FI.J:R 1 

•n dai c nde 

yı)'(ın;"" 

Sof ruııı.~ 
b'r;P' ~ \ en1at 
l'Y ~o . 

On~ et llem;fyoean ve limanları İşletme U. lda si 
J ) dôrr' '~ • fl'.ktn~k, 1 .;.=--· .. ---·------------------... ---

fl yerr: trn in bir • ulı. ıı) 1en bedeli ( ~~8) lir..1 olan nıuhtrT.f rin:s Palruıp, Krlko vo c .. 
re• c c ı ın4 P ·•rte.ı gfüıü saat (!4,30) M ılürt otıız" Hnydnc;ın;:lıla 1 1. ci l<anun 1941 

c- <) ı.arnan seni lLıç ;:1cım •.• Gar b ası el ı.n<lekl konı1sy n •.arafınd::ın taa.hhiıdunl1 ifa c<lemıyt"n ?fliiU>.,. 

abhıd ,.,am ve hr.?ttıOın ı a ıtt~ u: ulıylc satm :ıılonc~'\ktıt" lR.00 Program ve Me-mleJtet Jo;&at ı 

Nafia Vekaletinden: 
Jo:k1'ütnw'ye konnlan i•: 
l -- En.iı·c:ın au i.sle11"1 12 1Jır,l 1Ulı<- kOntroı miih~~·RlliU mın1:ı';:ı~ı dahilin

deki Vozkir~ der_ inin ıslah~ , i, nnıhammen P • b4'd ... l' ~ ahlc: ! "'! f4"..,1u 07,.._ 
rınde!ı 6S.Cl.1R~"> lira •60 ku?\14" ..ı.r. 

~ • - ı:ı.. 18/12/1941 tanhôn<' r:ı.•ti.Y !: • ır ıı 1 ı r c Arıl<aro-
öa s•ı :ıeri ~L,liği b'nosı Jı;indc toplanan «U ~ ._ ıe ko -von ı oda ınd:ı k:ı-
pah z'lrf ~· ı.,.ıe :v;;ıpll."\ca1ı:tır. . 

~ is , '•-. ea ltnır ınrtca~sl. muknwle proj · 'fl: -n • k I k·J ge_ 
nPl ame ' n ıım! Ft .şler.1 !enn! s:ırtn ve r "'' ,a~ .. ..,H •• 
Jrr.ı. ve projf"lcrl <.ı4> br •41> tunı.ş muJteb·· l rf'l ı eten :-ıla-
bı!. ıer 

4 _ Elıt•i.l'm<'JC gı?t"lJllmek 'tln ittfo'klllrr !!127'" r 38 1r w·ı-
, .. ;:ıkka.t temina vermf . ve e&sıltmenın ya 11<.ıc~ğı gün4 ,.., .-n ız :ı evvel 
f'.Jet'noe bul n.11\ ve.ilk:ıbrla birlikte bir dilek ne .ı. ~af'a Vek ılf"tine reü.""'acaat 
f'derek. bu işe mah.sııa olnıaır. üzere ~llta ., v bu , '! '> z <' ... e-
lt::'rı rtt·r. 

Rıı m1iOdet fı;in<lc vf' "kn t..'\lebir0<" bıılunı cy-nnla ek ltmey"" 
JY'l'("'l]Pf 0 

J - ist~klı~f"rin teklıf rl n'fttupları.nı ik.Jnci jdf' .... 0 y zıh :-ıat1el" btr ~a.:ıt 
ev'Velıne kadar ı ıılerl ttlsliifnP malr:buı: u"cat td~ vcımeır .. l ~""l~·r. 

Posta.da oı ... gecikmelrr kabul edilınez.. -«10255-. S;,>fS) ----
Belediye Sular ldaresind 

Sayın Abonelerimize 
n: 

Su pyaı;Lırı tçindek su3"Ufl; o· ·t donrı:l!i1, aayıcın 1JoZ1·· P kın~rn~-
11na. sebep olU"'.'" Tarnır m:ı!rnfı olarak bir cok para tidt:n-enize m • kalma
m a!< fı?:ere tlyı lan sot:,'ll karşı muha !aza. için te<lbı" e mnnı~ı ric;ı Nlcrız. 
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TAKİBi TEFRlKA: 5 8 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Y~ M. ~ KAıtAY.U.------' 

Şo~ıa gelen Ebıı SilfJ'an tekrar 1 
?1-i~·kkeye dOnrr.ek ıçln c;ekındl ve ~I~k
keye adam gonıte•-..rel< ırnvvel l!ıledl. 
Hozreıi Muhammedin (S.A.) şam dö
nüşfJ ıayet zencin olr:n F.bu Süfyan 
k:\rvanını ~racalJ.nı da haber almış
tı Bu, dogru !dl. Çilnkil Hazreti Jllu· 

boır.meı (S.A.) Medlneyc dön<>r dön
n)('z esbap vır ensarı kiramı çağıran.le 
F:b11 Fi\lfy~ın ı<>.nghı kfı.rvarunı vu

nır ya !mA ctmf'lf'T'hıl te-tvlk etrrlşti. 
H\' !e~vik Uıerlne toplanıldı. Ve, üç
yu1. i l&m kuvvetinden mi~kkep bır 

reyş kuvveti toplmımıs oldı..ıun&ın 
:ı.ıuhammedU.r<len ahzı r edllmesi 
takarrür ettL F.bucchil, l:xw:ta olm"k 
üzere m'iıır•klere hutbeler olruyar~k 
yol:ı çıkardı, 

H 1 ı:~ aclr tk Jıtlyt""'~lırrln (261) Ura (fiU) kL uşlıık 1nnv3kltat crrı
1

.n:ıt 
ve k:lıt~Jnvn t:ıyi ctti1i 'ı alk:e hJrlikte ck~lt.mo gllnJ a.\tln" '<11rl.":: '~omfs
yon:ı ıniiı-acınt 1 :u·1 hııın dn· 

Bı tee n! :a tn: .t·l'1Cr knm ;:yon~a n parn olar.ık (.l'l~ıbln~aldadır 
(104"!5) 

hommım b<deli (ot.' 6~0) Kıık iki b.n bc'.l yüz !ll'!ı olan 3 '°" pll.'!1Uk 
yağı 0/1::!/!lJ• Sah ~nU t J!J.'30 na 1<:Rp:'lh ,, ... .,ı-f 11!'11liy"f• \n:ıtır.-' İ~::ı:r· ... 
b r. ı: rıı • " !l ~a .;.t • 

B, ı g. lt'k 1 tl.,·enlcr· 1 (3lıl7.5•)) t"c b ı yı.r. ı;c. n 1·f':dl n cL ku-
r• k-t t r- '!ıı::ırı n t:.y t' ~ VC' · llrı ,.:P tekl.f1M'ini 
•. y ıı ~ ın sa::ı 1 4.3(1 " kRdnr Ko '« "' ınPlt'r ı.1.11 ·ıcl 

'l; ... trl !~· p;r-: z 1 k ·\ut---arl <' Dare ı e,.., ll1yd.rp.;.t:a_ 

rl r" \ m " f:ieyk ~,..,ıı İ'f'l:dt'n • "' t11 ı ' t,:.ınr> 

İLE SABAH, öcı.E VE AKŞAM 
8or Jtıı n' w _ ,. fibı4e il'e ti.ta -totuı_ .. , 

dlılerin!D brçıılaJ111ır.. 

bir Ok .,şhaaı lal!! olmuşL:ırrlı. Blıı•
enalryh. Jwrrlrş km·ru. i olcitirecckt 
Fnknı. Ebu C<•nH ı;nk mu:ırrı t bir a
d.ıımriı. l>,,..lJknduyu rıcıh:tl rcrto•mrgr 
nHı\·affak oldu. 

K t iu~n bin ki ~ ·var· 
dı.. Rlr ktsroı ıvar! l • pt' l<ı? -
•virnlerdc ıharebfo b.J Iar. 11,ıcı ten ~ 
>erle başlar.. nı.ı rr. jnaı::elJt' e milş~ .k
h'rclcn ,.\rrlı· n:.n1ın,i;:ı l>lr c:ıktı tsU.lm 
ordu -ıına ok aı.tı ve oku bir milslu -
nıana r;ısf gc~ı rek ıehit etU. 

Ebu Crh 1 eser tc l"ikl Qzer:ne 
vukua &elen :,ıu harp 'tızı arak Ku -
reyş ordu~u Hcrleın'""ğ~ ;,,ıa3b.d1lar. Ko~ 
re\'" ordusu l\<'cilr g:ız; ntl~ m·ıhD.
rl · • vaziyette '"isli"' ~ du•u mOddi 
Ha dl' k lr:ıı,tır. Kıı.rey r- h.,zı kabı-

~lcr d.- :ra a ~'lı!Le•. 

livretlerl gô~tcrdill'T İ l trY' nr<" .ısn 
yet lş k~dn;o dn mÜ.}1"!k'"1'drrı es·!' 
n'~TŞt Gn.;~C:ın oıı-:rn "'1~lirırye 

flünülcl:.l. 
Lort..\ fl"·l,. g.ıw"ı. PJ.;: g:ı.w_v j :liinı

rih· \ lcdlr ~· • dur .lsill crı 
gar·h uJuı· k Bcdj r Jµ;"':ı .ndan ~>n-

a edm tuoan wb dUer: l 
- T~vıı:tr h btr ve.r<U'l:ı PE7g3m

ber rıhirUı. • r; :.n Oudur. 
n,vcre'!c b"rrr lıfrer iman etmJsle!'

cı· . }~ ka~ bu n• n 3r korkudaıı Jlert 
~rldıgl fc:in ure-1.: ·,ıı,Uslümaıı. olmuş
lardı. v~ bu f.:Pbcple İsl<in1 ara~ınd:ı 
hiliıtı;:ıc·.~ münafıklar ço~nldı. Ve Jslama 
flk n •Jh tohtmıunu at..'1n lş1,c h; Ya- l 
lıuı... rlOnınelı ı·idlr. 

IIe • c ~,a, ise Bedir gaz"' ı nctiee
sincir t"1dc erl len ı:J:ıa malı 1 ıam bey .. 
nı d ütf" n\ y~. •.:ık irıı ol•ındn. 

* Bından Siln .. ~ milslümanlarln mli.ş-

k v~t hasll olci1J. 
Ilaı:rf"tl ~u ammct (S.AJ k~rva

nıtl 'lhvalln kontrol lçı'l Şam yoluna 
go7.~tık-'ı 1011.adı. F.·bu Satyanın 1\1ek
kox< 1"1dat için gilndordltı ı<Jam te
sır nl ~~ Kurey:;llr- Ebe Cehil 
ha-:ta olmak nz~ ~ c hazırlığı yap .. 
t11ar~ Faka Ehıı .. Wy:ı k.. ~n n; 
s:ıhı1 boy u vü':"Üterek. i ·"T\ 4>l"dusunun 
ı:az den •JZ•klaıtı. v~. ltuTtuld 

Di~t!r taraftan Ha4rct· M•.ılıJ.mmr.t 
(S. A.) Mekkedcn b\lyilk bl? orduııun 

çıktığını lşl\mce elli klş. k F.bıı Siif
yln kArbonı kin ter\., o•mlş olıluğu 
oıdun•ın pc-k az olduı!un ı görmekJe 
beraber artık geri dnnemcıdi. Ger! 
dönMel: islAm arasında \"tl müşrik -
!er arruımılo horpt<On ziysde t<-hlike ve 
nıtihat:ıra ı;rkarabllirdı. 

Kure.r.ı ordusu Mekkcdcn çıkarok 
Hedir denllen yere gei<U. Ve, Bedir 

s11y. mı .zaptedecek o" surette mnkl 
aldı. Maksat c1 <'CCk l rn ordusunu 
ouo»z bırnltma'kl • Fok lllıh! bir Jtud- \ 
ttt e boşan1 rc:ı ınn v ırlar yağdı. ı' 

F-ı.kJ.t i .J,-.1 ıır~ıu tnııın na.111, mlş
rik ordunınun J:r.ı:uisızlıil;1 adet faxkı
nt "ırıra .indirdi. Ve inıan5ıı. ınür.-ik -
u-.. ilüh~ bı kudretle Eb ı CehUe hü
cum edip kn lo·•tiler. Ve Ebu Cebllin 
kat'i Ozi'-rlr('I Kureyş ontl'!u başsw. ka
l , .. • çözU du. Ve Mekke yolun...: !u -
tarak ıı:nçtılar. :vınşriklcı· bu muha -
relır1• Ebu Crhll Uc yetmiş k'ş! rıı:>k-
tul vcrdık!r İs!Am or<'u cansiparanr. 1 

•b •·ı. İel~ ordusun 11 hlt n~ -
1Cr lrr on ~iirt k' 1 iti . 

rttder ı-rasındn tiç ~ d::ıha yapıldı. 
B , fJe mni!:lOp olan müşrltlPr Vt" bil
h , Ehu C btl'lrı oğ1u lkincl bir gaza 1 
lçl1 ralıştı. B:ı.şma üç bin kişi topbdı. 1 
Bu kuvvetlerin yedi yilz kiti.si zı?"h 
idi. rtörülih.·or ki vazfy~t ehemmiyet 
l<P. •• bctmlşl' Bu <ırdudn .. ndml.o• da ı 
yanlı. Dalre c~'t?, ~Jr söyle,.ıp ırrkek-

' b:\)'t": i m ol'd "' "nüşrik]er 
(Ku"""U..rl ltH;ll k g~!rliler. 
Kı•'"e]'!5 0 "11 mınd, '>lı· tedi~o .. 
.... , .... ...ı.411 NW.kl'J b r ~.k t"-1b'l'lf'r tr. 

Brd r. .. :ısır.rla en bUytik -"'l'."d~ti 
ı iazrcı. 1-lanız!\ ve lfa7.tt~l tl.n< r \R 
A.) Jiazn-tleri!e Haz c• l\ll (K. \'.) 

lW heyecana tirlyorlardı. 

1 
r.-e-"7q o 1!ıı M•!dine fiz.erinfı' yil-

j ri • ~, ı:-dl1')(''1'<' ~~r ~· nlnn blr me... , 
"'~-Y~ ;,;a. &"!" (D~am1 v:.rl 

ld.ıı3 

18.50 

l~.00 

•9.ao 

1945 

.:Wiı,. ı : Ratıyn 

fras:; 

"Ii~ıik. Ka.ııl;ll 
iı.,. Sa;: Esır.r1 t ·t 
'Tn:ti•;w n ... ,. M:ak.ım 

~~ mlcket !-.; a \yn 
tl'..1berlf. i. 

Fa .. ı 

\t" .A.I a 

: iııı; 1 •n 1 tJ JH:l o

tt Yılc·,•J" ı. ü lhıl.ıy iy1e :t:
er~ • Oda )d:J ..<L T ;,, 

(Si berı ) t;,ıla.: 1 it•>,, s..ı-
.,"ı I i1<11 An1ar1 D.J s cemil. 
f'onn1· lı1 1 Sabrı V<' T iko '\- ı 

nor 
!!O.J l Rrıc1yo G~ıes 

u . .:I Oi!- 1 

rürki.ı-
~o ı .1~ B riali< T ır 

(a·yuıtıl. l ilftrırı 

•jj Çifte ır ' 1 

E:t n' bir.= oldı 
lft"'Y r 1f'lcT l;) lP 

( r Kııpı la riım•rle:r~ 
OC3t y et;ı r oldun , 
vı:.r deı ne (lü~c 
DAitı·tra görcr ı1ld1 nı. 

• 
• 
• 

• • 
A.:llım! Allan: fuller. 
~ollıın .\1 rla gel' Cnl d.1 ceıı 

~l.00 Zira.& TaltViıYıi. 
21 1 O '\rüzlk: :\lııbtolif Şarkı ve Tür

?ttiier. 
~l.30 Tcmsll: Kimgil Aıiesl. 
21.4.'i liüı.lk R.arlyo .Sen:d ,ni Qr)'('l:

•ra..- (Ş.·r: :•"'erjd Alnat') 

2?.34l •. r~rııl~k. RAat A~n,, ,l\.jans ı 
lialıerlcı ~ Zirııat. <hauı -
rahvl~' Kambiyo - Nukut 
Bor .. ı (!-'!yat). 

22.45 \!üzll<;,: D•n• ;o.!\İ%!~i \Pi.} 
22.55/2~.00 Yarı'lki -Program ...e 

Krpanıe. 

• TAKViM •' 
l!uml ua ı Kuım Hla1 Ul<J 

D . 'l1ı:'l•t>; 
24 

7İLKADE 

18 12 
Yıl 941 ,A.T 11 Vued 

VAXİ1 
l:u.ııl 

8. Kanun 
S. D • D 

7 05 Gila .. 224 

1 
12 03 öaı- 7 21 
14 28 bdnıll ''46 
16 41 AlılalD ll 00 

Pazartesi 18 19 Yat.I ı 37 
5 21 im.ak 12 39 

S:ıhlp ve B:ışmubarrlri ~ İz:ııot 
Brnice - N.,riyat Di~l<löril 

Cevdet KARABİLGIN 
801" nı.Gll.AF MATBA.M;l 

Derlat D nizyalları iılıtma Umum ~ ü~ürlüğü ilan arı ı 
ı ı. ınclkAnundıa 7 ı. ıuclkAaana kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimleri, 
cün ve aaatleri ve kalkacakları nbtımlu. 

kalkıt 

inıııt-

-

P:l7.?T~.ı 17 de ('rı,b.oırı), Pcr.rırt 
?7 de ı .Jneysu) Golol:ı rıh!L'ıın<IS 
\.'"·1 t!>h·ı 18 dı:? (C1nakkale}, ( 1ıın 
tt~sı 18 ele (,.\na.fno:"f.1' f;, ~~ rah 
eı ndrı.n. 
NtlT! , n;]rtın 101 , ı ev'\i 14

• 

~M · - R•!ıl istonh·ılıl,m Çar$3mb! 
vn c l artetı gun 1mak n:z:cr 
halL:ııla ki pasl:ı h k ric ·om ed 
rek\ir ) 
1 1t.?~ ·ı.-m~ ,, Oe (l' tı), Tüpha ·<' rı' 
tll!'ından. ~ 
(iş• , lr lt!lda• ln!l.ıd' bir Po 
yapııac:ı:Kt.t.) 

pazn,te ,, Salı 9.5u de Ç'lrş ırı 
Perş.~nıbe Ctm-ıa Jf1 00 da t fr<lk~ 
Cum"rtc 1 14.QO fl" (fius) z.1r 9 5 
dr (Tr.,k' Galatıı rı ım nC: . 

Paza '\ , Çıria c c 1a s d 
( Su.ı Galata .lhtımuıd:tn. p.yrı< 
Çarı;:.rmba ve C'u-:nnrtt' ı 20 ri. ( 5 
<k>\). Tophane nhtıl!'uıdoa • 

Salı ve Cuma 19 d (S,yy:ı ). fO 
hane rıbtımından 

Pazar 8 <la (Banın). Toprunc T'h 
mından. 

Çarşamba 12.00 d~ (Mersin), Cull' 
te.i 12.00 dP. (Bu ) Slrkec' rıl' 
mınd>n 

..~ ,. 
Poınr Jff da (İznw). u:.lata ııh-· 
4an. 
Pef'ılcml>a 13 de (Juuitı). G.ıata rıll 
bmıııd:ın. 

NOT : -" Vapur ..rer:ıert Jıü">""• bor ttırlO. malOmırt _.,d• telefon 
sıaralan 7.Wı AceDteleıimbıl"" ııtrenll•bilir. "'n 
~ ... -tal;ll Galata rıhtımı, Limanlar v:,,., 

Milclllrlüiü binası aıtmda. ;r 
Galata rıhtımı, )(m~a Lim811 :ı~ 
Jiii \ıi.DUı allmda. ı11•~ ·-·- • - Slr!ı:ecl, Yolcıı Salonu. 

(1 0550 

• d ,,, 
Silivri Jandarma Bölük Komutanlığın 8 

Açık eksiltme ilanı 0~.ı.>I"; 
J0/12/H l Çto"'3mba l((i.ııll aut 14 de Si . id.- kaz.ı Jamııııuı• " 17 ~""'v 

nın riya.setinde lıefeldclll ed<!n eltslltme komisyonu odasında 92~ ııra e ~en'., 
keşif bedelli Silivri jandarma bölıllı:. dal""'1nin tamir! açık eksııtm<1 1 fi''"' 
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