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Hayat 1 pahalılığını önlemek 
için yen· tedbirler alınıyor 1 
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LİBYA'D A 

Almanlar 
Mareşal Peten -

Göring görüşmesi 
,.......... --~-

Uzakşarkta harp 

patlıyacak mı? Hükumet büyük serm0rgeli bir teşkilat 11 

kararak nazım bir rol deruhte edecek S. Rezek- Mülakattan JAPONYA 
te yeni bir j sonra resmi ta:eplerin. 
taarruza birbeganna-de ısr .ar 
geçtiler! me neşredildi ediyor! 

DOGU 
Cephesinde 

- --·---
Alman ordu-

An-kara 2 (Husus! .. ınuılıabiri • 
mizden, telefonla) - Milli ko • 
nım.1 kanununda yapılacaık ta • 
di.J iıı hakkında hükumet noktai 
nazarını tıesbıt e~nn;t"ır, Tadilat 
,ı, cjesı Parti Mcclıs encüm<>nin. 
de yarın sabah saat -0nı1;, yapı • 
be.ak toplamd~ ;{ÖrÜi;iilme-ğe b* 
lanacaktı.r 
Enıümeıı ıeisi R<'ce>p Peket a. 

·:ikah meob'ıwları yarın sa·b~h 
·:in tooplanbya çağırmıştır. 

Yarınılti toplaııi:ıcla Tıcarnt, zı. 
w a t, Dahiliye w. Adlıye Vclı.il • 
Je:riniıı de enol\mene tad il'M do. 
Javısile izahat veı:ınııele:ri mıulı • 
temeldir. 1 

Hükum'At pwies' malum ol • 
mam:ıkla Jıe-rulıct tadilatın peok ı 

€sası ı tedlıh' ve hüklimkl'i ihtiva ı 
ettii(i ;oylenmtıkle<Jiı. Bu müııa
seb1'll0 hüMımetin büyük ser • ' 
mayeli bir . teşkilfn lttırara.k ha. 1 
yat pa•halı h~ıııı öniernek için na. 

nm biı: rol de>-ulıde eyleonıesi 
tikırinin de hakım bulundu.~u 
lı;ayode<lilıınektoo ir. 

MUAYYEN GELİRLt 

VATANDAŞLAR 

Hayat pahahlığına kaı-~ı alı • 
nacak terfüir1cr m{;yanııııc1a mu -
c.yyeıı gelfrl vatar,daşlarm men.. 
ınnMkrinin w :htiyaçlarımn kcı.. 

ruııması ·üzerinde bilh<ıssJ clul'lı l. 
maktadır 

sunda gerile
nıe var mı? 

Henüz ne Almanların pç Devenin Sebep Olduğu Kaza Lokantalarda 
aarsıldığı , ne de Sovyet· • d h • • 
lerintaarruzihir fevka· lskender. un -·Ada- a amur ışı 
ladeliğe kavuıtukları 
hakkında hükme var • • yapıJmıyacak 
manın imkanı yoktur. 1 t • p 
Cenuptaki gerileme da- na yo cu renı a 
ha ziyade Moıkovayı . . .. ' . • . ' - Çocukların Un, İrnıik 
::;~::a~~=~l g~~!k~ bir ·yas ta yo 1 d.a n .ç· 1 ktı '' ihtiyacı temin edilecek 

-----· 1 Ticaret Vekıalet-i ıııı sarfiyatı. 
~anı ETEM iZZET BENJCi~ · - nın. tahdidi halı:kmda yeni bir 

V l l _ı b l /ı l "{. karar almıış ve Vilayete bildiı· • 
An1'ar-1ııuı ı I 0 CU aruan QZl QTl · nlU te l miştir. Fiat Mürakabe Komis • 

Ahuaıı ordusunun cenup cephe
Siııde ger ileme&i, Rostof'u tahliye 
~Ylemesi muhtelif tefsirleri do. 
811tdu. Mihver basını ve radyoları 
~uı telıliğinin ortaya koyduğu 
ltı\lcip sebepler dahilinde Roıi· 
1~1'un ter:kedildiğini müdafaa c. 

· dıyor ve tekrar ilerlemenin daha 
liddetli ve kırıcı olacağını ilave 
:diyorlar. Sovyet menabii ve Lon· 
ta kaynakları ise cenuptaki bu 

~~ıiyeti Rus ordularının büyük 

1
1r askeri ıımvaffakiyeti halinde 
•harüz ettiriyor ve Rus ordusu. 
~ıtn taarruzi kabiliyet ve kudre• 
~ili tekrar elde etmiye başlaıııı~ 
~olunduğunun hir nişaıwsi halin. 
• ilan ediyor. Cephede bulunmı· 

Y~ıılar için hakikati olduğu gibi 
rbr.ıııenin ve taraflardan birinin 
l'hıne bükme bağlumaıım imka. 
_, .Y<>ktur. Ancak henüz n., Al· 
~•nların sarsıldığı, n\l de Sovyet. 
~·•in taar ruz! bir fev kalad~liğe 

1 .•v\l~tukları bnkkında lıüküm ha· 
'nde söz söylemenin zamanı gel. 
~•ıııiş tir, Ve bugfüıkii dunun da 

h "'!a m üsai t değildir. Cenup cep· 
d esıııd.eki gerilemenin daha ziya. 
he Alman ordusunca Moskovayı 
/henıelıal düşfüme-uin tedbirle· 
'ni nlnuş bulunmaktan ilerive 
~•lnıekte olduğunu kabul etm;,k 

1 hg·~" itin en hakiki görüş malı. 
\ılıı olmak gerekti r, 

l • J Jı / "f ' l d oyrnmun diiııJtü içtiımamda oku. ger erınuen a l gara an l nan bıı lrnrarl=:lıı. .lıı:irnntal11rm 
Adan~ (Huımsi) - İskende • 

n m • Adana yolcu treni sa ı' sa. 
balı; büy.ü;k bir kaDa geı;iıı.miş, 

hiıdise bi:l'kaç y-0lcunıun hafifçe 

yaralail!lllaııitle savııştu"1ıımuşıl•u'I' . 
O sabah sııat altıda İskeııd e • 

runtlım ha1·eket eden 1503 nuın11. 

nl. yolcu ka1tarın111 nıak.inisiı, 

Payasla Dörtyol arasıooa hirden. 
bırc rayları;1 üzıırine üç d~enin 

çıktığı:nı göl'ınüştür. Bütün gay. 
retle~ rağmen treni durdunnak 

kahil olıi:mamış. Wkomotıi'fi b\1 • 
ü\n lıı:ziy J.o tlevelcıin üııerine bin • . 
di1·miştir. 'P arçalanan deve1er, 
lclk-01I1ıotifi ve furgQrnu yo1dan ÇJ>. 

karmış; tınıi dbnış -nefü:esiıııd~ 
Y•Jlcuılardan baz1laııı muhteHf 
'1er lerind<'n h;;fifce yanılan~ 

Kaza hemen en y ~kın istasyona 
ve 6 ıncı İ~letmeye bildirilmiş, 
hadise yerine iımdai treni t ah • 
rik edi1m iş, ynl sür'a.Uıe açın 
mıştır. 

da ·liamur işi, tatlı. börek, pasta 
yapı:p s11\,m~yacakları bildi'l'ilmiş. 

tir. 
Bunlar:m VE'kalete de :fü ııı.ıli 

olarak müracaat etmenıeı1eri na,. 
ve olunmuştur. Yalmz loikantıı • 
iarn kızartma işler.inde ve bazı 

yıemeklc:rJe Jııull amlmak l\zere 
gz miktarda ı.ın verilt'cektir. 
Çocukların un ve iımik ihti • 

yaçları halkkında d a iaşe Müdür. 
lüğü halka uıı, ıimik veriJ.mesi 
icin sür'atle harel<otc geçecekJtir, 

=+1 HARP -VAZİYETİ~-=,= 
cephesinde Sovyet Cenup 

taarruzu ve takip ha.reketi 
/n.!(ilizler, Mihver ordusunu tekrar Derne ve 

Bingazi arasında sıkıştırabilecekler mi? 
(YAZAN : IHSAN BORAN Eski Bükreş Ataşemiliteri) 

---ı•---

lngilizler; azimle baş-
1 anan bu taarruzun 
ufak muvaffakıye t· 
le neti c e 1 e ndi ğ j ni 

söylüyorlar 

Taarruzun hedefi 
lngilizleri Tob
ruktaki kuvvetle
rinden ayırmak 

teşkil ediyor 
Londra 2 (A.A.) - &:kJ2j.nci 

oı'Clu n"2dindeıki Reuter aj a,J.&ı • 
ııııı 'ıusu;ıl muhabiri biJ.<liriyor. 

Ş.i·rndiyc katlar birçvJ( ın·uhurc... ı 

·beleri11 cereyan ettiği Sidi Re?eg ; 
hölgesi:nd-e taal:rnzia!· ~le m:.tka .. 
l>H taan-ıular oiı•biıinl 1.aktp t>t. 
:nclı:tedir. Alınanlar bu b(\lgede 
Ingiliz kuvvetleıfoj Tobııuk bii1. 
gE1Sinde bultırnm ku.v> etlımren a. 
ynmak iiımidile v,•ni bir taarruza 
geçmişleı1dlbı . S(;y\ernliğine göre 
..:i4h.:ıı•l..:! haşladan bu .. U m an taz_ 

· .yik i bruıı ufak tefek m uvaffa'ki. ' 
~lerle neticclerımL,<ıtir. 

Pazarte.~i sabelıı vaıiyet şu su. 
retle hulasa edilebil!mekte idi: 

Ser t iıki akım.ek dilimi arasında 
bir Sııcuk gibi kalan Almanlar 
~anduvtlcin iki tarafrrula 1atzyik 
Pden İngiliz parmaklan arasında 
bulurımaktay>clı. Bu hareketin ne. 
ticesi heniiz malüın değildir, 

İtalyanların meş· 
hur tanklarının 

,yarısı imha edildi 
Lonciıa, 2 (A.A.) - •B.B.C .• 

Libyada muharebe devam ediyor. 
Ba~lıca muharebe Elduda - Sidi 
Re:ek • Birı Hamid'<lc cereyan 
dnıelüedir. Almanların garpten 
1- ci "·mları tardedılmi§tlr. İtalyan
ıaı ııı meşhur Arieta fırkasııım 

tanklarının yarı~, imha edilmiş. 

tir, Kapnlar İnkip ediliyor. 
Pazar günü Alnıanlaı· tanklarla 

ağır bir hücum yapmışlar, Jı.ir 
noktada İngiliz l.ıatlarmı delmiş
lerd ir. Fakat dcin g<'ce mukabil 
b ir hücu mla bunlar tekrar geri 
atılmı§lardır. 

(Dcvomı 3 üncü Sahl.fede} 

lıı l{ış, soğuk, yolsuzluk, geri biz· 

1 
l'IJerinin tanzimi Alman ıtrdu. 

1~•ıuıı harekatını umumiyetle hiç 
tı 'ııh c..iz yn va~latmıştır. Sovyet 
~11•k avemetiniu şiddeti de im yn
l~Şlatmay 1 icap ettirmiştir. l'a. 
~·lf . a nla şılıyor ve açıkça görülü· 
~ •r ki, Almanlar Jıerşeye rağ. 
ıı'"" Mo, ı.:o ,· ayı brheme.hal dilşüP• 
ıı'•lt azmı peşindedirler ve bu. 
b 111

1 i~iu de diğer ee:phelerdeki 

1 '1 '•lıiitı hatta müdafaa haline 
d''.k•flakto ıııahzuı· görmemekte· 
~•·l eı·. ;\Jo,ko\•arı diişürnıek Al. 
ı, ".'' ordusu için askel'i önem ıuu· 
t;'' ~ » a ettiği kadar prestij ve po. 
/'1< ıı e liceler bakııııındau da bü· 

1
1 '~ Mr öıı c ııı ııınhafaza eylemek. 
rrth· 

1) Şark cepb es.in<lc r1tinkü vaziyete nt\di.ir. Moskova GarlJuıde n1ül1inı bir dc-vaın crm1şJ~rdİr. ı •ııı. F" f d" 
na2:ıran büyük bir Uia-f;işiJdik ol:nq.. d~~şiklik J(aydelUln1cn1js. yalnJZ Sov- K l:r, üzer indt'n Mo~kov.:ıya doğru t nglH ıa.ere ~ft an I• 

~l ll •İk i, Almanlar başlaugıçta 
t fJ ':l kov!\~ ı d iişlirn1ek için bu de .. 
~~·• ~endi leri ııi maddi ve m~nevi 
tıı·~•ııııaıılara sokmak ta hata et. 
~:;ı~r~ir. İMimal, Moskovayı he· 
~• · I ı t tıhaz eımeksiz i u diğer böl. 
tıı · ··•· de a•kcri bakımdan daha 

''0••ir nel ieeler alobilMr rd i. 
(Dev"'1lı 3 ""4-ü Sahifede) 

mı~tır. M.osl~ovaya krı.n;1 v::ıpılnn Al.. yet .-;.,::ı! (.•('uühlll(lOkl 8ovyer. k ıt'aları taarruz eden Atnıan sol i.:Cn<JlH "'ı;i a a ha p i 1 in 
ınan t2a ı~nu:unun -.Du~un 18 üncü gü.. nıuvaf1':l~lyeıli JUlll!:JiJll t::ı.nr ı·uz1-.1rına bir Uer]eyi,ş y"1patnamıştır .RusJa, 111 b;..ıı y y r 
---·-- _ __ _ --- _____ . ·---- cenal<Jak ı Alınan ;lıol<ı \ Oya .\'c.mo 1 edecek mi? 

M •• k' t A "JI • •• k""l •. l d•• t"•J teblikesini önledıklerı ve müdafRayL 
US ıra amt ert muş U vazıye e UŞ U er •Deı•am ı 3 ıı neu Sahl!ede) Loııdr2, 2 (A.A.) - İngilteren.in 

! . Finlı'\n diyaya il.i1ıt h::ırp etınesi ihtL. 

ı in h; sarı ar idare s; ı~~arif mü~ürü- :.~;~!::::~~~~~lı bir sure ıı. mevzuu 

: · nun cenazesı me· Yeni bir memnu 

! 1 haftadır niçin üzüm rasin1le kaldırıldı LQııdr~l~~jk&Sovyethii· 
klım" ti Vlad i, ·ostok etrafındaki • 

soması vermıgor 

Hadiseye Vekaletin el koya
rak bu işi halletmesi lazımdır 

inhısarlar icıare•.'<ııır bıt hai .. 
t adanbı.>rı müsk~rat :im llerin•c ü. 
zü·m soması verrncı1iQ 1 '-'':. b?.ı .,,, Ü? .... · 

den r• amıi..!JP.ruıı.ı; '""""°u.ı l;.ıl' 

vazıyet:.ı:· di.l~tüA-ü şı·kftyet oJuıı .. 
m•u§tttı öır 1'.citk' ~1ını1. ı Ou hıu..;us.. 

~ ŞIU"•l 1r• .:;ü: t;-.·-. ...... t ı 

~~ -.e~J\. ;t ~.uQ.ı,·'-1 ~hıfe<iı.:·) 

İstanbul l\'laanf Müdü rü Tev. 
!ik K ur'un, tc.d<lvı edilme.kte ol. 
duğu Şı~lı S;hlı at yurdunda dün 
ge<:ı' ~aaı 20.l O <la ve faı eti ığ• bü. 
yü·k t-: .. r t€'2ssürıe habt"[' a·hnm ı~

tır. 'revfrk Kut'cın "3vnta <'bedi 
sur i.'tte gözlerını kap.:.ıyışı maurtf 
1r.,uhı·t1ruic Vf1 t\ı'ndLSt JN tanı.) an
h.ıı. ar.1sı-nda çLYk derin bir ·ketle r 

!}. l"cvı k~ Ku+.un sıhlıi "~1.ı:veti 

tl ~n lcnalJ.. ·11ış \'l: :1ı..:f ... proffls(ir 
(De-.;f!ırıı ~ ii ·(·~ '.;.. ... ·.tt-a.e) 

den izleri n1cnn1n nunt:ıka ilin et. 
nıi~ti.r. 

Peten, bir Fransız 
AJman işbirliği yap

mak istiyor 
Viı;i, 2 (A.A.) - (0İi) ~·ra110ız dev

let reisi Marc§al Ptıten dün Maı·eş!ll 

GörLng ile ·gtirü.Jn'l~i!i'ti.ir. ;\Iülftkat uzun 
süı·:nü,_,; \t- ';ok --anıimt olrılü:ihır. İşgal 
~ltıııdaki r'?.'<.<.HSJ'Z top:rak\arıntiaki 
Ti'rrıııı:;:ı:_.. Elçisi BrlıııJn Pariste gazeteci.. 
leri kııbul edeı-ek l>n hususta §11 beya
natta bulı.u:unuştur: 
t- iv.tareşJl Peten, Yugoslav Kralı .. 

nın ve Marr~.:ıl ·Pilsud:;ky'.ııin cenaze 
~rasin1indı-ı. tanışttgı v<: iyi hatıralar 
rnutrı.iaza eııi!;i Mart;:ıJ Göring ile 
göıiisnleyi u:>:ıF1 bir zanıandanberi nr
.zn ediyordu. Hu ı11ülakat dün vu.ku 

fDcvamı a ünril S.:ıhi:fede) 

. - - - - -· ·- ~ 

)YUGOSLAV 
1 Kralı ve Yu-

• nan prensı, 
ıPol'un millet 
l ı • • 
1 erıne mesajı 

• 
[ Dün gece Kral Pi-
l yer ve Prens Pol 
Londra radyosun
dan milletlerine ce 
saret tavsiye ettiler 
Londra 2 (AA.)) - Yugoslav. 

ya Kralı Piyer ıle Yunan Prensi 
Pau'. ·•n gece İngiltereden radyo 
ile Naz•i zulmüne oğnyan Ba!Lkan 
milletlerine cesaret verici m~aj. 
far gön<lenn;şleı'll iT. Kral Piyer 
Yugoslav oro uııu lideri Draza 
Mihaloviç'den sitayişkar bir li • 
sanla bahsederek onun Yugo.s • 
lavyayı kıuran şeflerine muadil 
old•uğumı söylemiştir. 

CER<,'EVE 

AİAÇ 
NECiP FAZlL iHSAKÖREK 

Harp ve politika hadiselerini 
artık günü güniiıtc takııı et. 
mek, yeni dikilnı i ~ bir ağacın 
hül·ümesini her aıı gözle takip 
etmek gibi bir şey oldu. 

v akııi bu ağaç, iş.iu başıııda , 

bir Hint sihirbazınm gözlcriui 
diktiği nebat gibi, gözle takip 
edilir bir tarzda gelişmi~ti. 
Harp ve politika ağau başlaıı· 
gıçta, şar-k, ~inıal, garp, cenup 
doğusu ve doğu istikametinde 
iisliiste dallarmı fışkırttı dur. 
dn. Giin oldu ki, hadiselere sa· 
bit bir şekil anmak, Namık 
Kemalin harikulade teşbihile, 
dalgaya sarahatli ve devanılı 

bir biçim aramak kabilinden 
oldu, 

Fakat bııgiin, hususile Al· 
mantarın şark cephesinde nihai 
neticeyi altı aydır takip etmek. 
te bulımduldarı bugün, blldise· 
lcr ağacında bir duraklayış ve 
için için oluş görmekteyiz. 

Dava, bu ağacın yarın hangi 
şekli alacağında ve hangi mev. 
simde, nasıl Mr yemi~ verece· 
ği ııde ... 

Demokrasyalar besabma, bil.. 
diseleri böyle yıllanmıa bir a· 

japon Ba6vekili: «Son 
dakikaya kadar gayret 
sarfederek harbe mani ol· 
mak azmindeyiz» diyor! ' 

Vaşington'da1<i mu
rahhaslara bu şekilde 
talimal gönderilecek 

Amerikadan kara-
r ı n ı değiştirmesfi 
bir kere daha is· 

tenecek 
Tokyo1 2 (A.A.) jııpon kaiJinetJ 

Haricjyc Nazırı •rogo,nun Tokyo He 
V;ışington arasında büyük göl'Ü.$ Tark
ıarı olrlugunu lıilrllrrrtesine ~ı~ıne:ıı 

müzatterelere de'ı.;lil} etmek ka.r::ırınl 

ve:rtni~lir. Bu itiba.l'ia iki taraf arasn:ı-
(Devantı 3 üncü Sahifetl~} 

Sovyetler şi .. 
maide de eski 
mevzilerinin 
bir kısmını ge..ı 

ri aldılar! 
Moskova, 2 (A.A.) - Taos a.. 

jaiı~ı Sovyet lüt'alarımn şimal 
cephesinin birkaç lı.C1?h·ıindc -v~' 
lıilhnssıı • v. gölü ch·arıoda eski 
mevzilerini istirdat ettiklt·rini b)t. 
dirmektedir. 

Diğer cihetten matbuat toıılan. 
tısmda bir Amedkalı ·g&1,cteclıtin 

snali İıe c~vap veren J~o~ski şun
ları söy !emiştir: 

Sı>vyetler Birliği ile .Japonya 
arasındaki miinasebetlerdc bir ôe. 
ğişiklik olduğundan ha b~rim yok· 
tur. Bu müııasehetlcr geçen ill<b:ı. 

barda imza edilen hitar.flık pal•· 
tına uygun bir Şf'kildc devam et. 
mektedir. 

. _, 

ğaç halinde şckillend i nnekkn 

daha büyük bir emel "lamaıdı. 
Almanlnr tara fından !ıfulisel~r 

ağacına verilen bi.,bir kollu ve 
her an hareketli aht apot seci. 
ye>i, şiiphesfa ki denıokrasya• 

!arı ve bütün ıhiııya~ ı afalla. 
taıı korkun ç b;l' tezalıiiı-dü , Ve 
deıııokrasyalarc.ı he<şey (za· 
nıan bizitn içilJ ç.afıı-ı:vor) ifa .. 
desi "ltınd ~ h adiselerdeki it~ 
kevvün kaıtuntuıun 1ahii hir 
safhaya inHkal etmeoinc hıra. 
kılmıştı . 

İşte o safha bugün, hemen 
hemen açılmış vaziyetti' .. , 

Ne duruyorlar? Znmanın 
miittefikleri içiıı zaman hali\ 
mı gehnedi, yoksa bu esra1·lı 
ağacın yemiş mevsimini ıayin. 
ed~n daha esrarlı lıiı zarr.au 
perdesi mi açdacak'! 

Başlaııgı~ta , milletleri iist• 
iiste yutan biubir kolln ve lı"r 
an hareketli bir alı t•pot seci • 
y'e-si arzcden tıidiselcr m:ıtı7.:U• 

ınesini a~acn döndüreıı anı i l, 
hele ta·nı mfinasil c orta ,-la a ... i .. 
lins in: artık uslu usln yYmi~ 
vermi,•e baslıy:ıcak olan ağaç, 
yenıişin i bh· e1rnannı yarıs ı gi· 
lı i. bakuı . Milı>er V<' dernok.. 
ras:va kuhıpl •rı ara"ın.da tak· 
s im imkanım hııl • c•k mı, bula. 
nu~ aeak n11 ': 

Z nn1a n111 en (•!"' l' arlı pord•.\sİ 
l~te bu andır, 
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f-JALK FiLOZOFU 
• • ZD 

F.kıntği bakkal satıan_ 
İyi aıumu,. bakloıl c!a lıu ek 

meği fuından alacak. F'mncı 
\'erınezse, halka da vcrn,iye .. 
cek, bakkMla da-
Esbabı mucibo ~u: 
Başka lürlii, tırııı önü izdi. 

hamını gidermek ınümküıı 

değil. 
Bu da ını Jitf? .. 
El~tte, bir ga~ ritabil hare

ket, ~in bir k tarafı var kl. 
fırııı önü hergün değil, Jıöyle. 
ne:ı!o ı,-ib~ arasıra hastılaıu· 
yor. Yılın 365 günü fuıu Ö· 

nilade izdiham olursa. o ..-n. 
kit, ekmeği lıaUrnllarda sat. 
!ırmak makul bir trdbir ·r. 
Fakat, izdıhaın ha 'talığı >e
n 11i1.1 hn:11 hnftalal'ınn ıualt

•u . 
O lıalde, 

ba~lca saLa 
malıdır. 

tedavi \'6 ledbıri 

ve ~ekillcrde ara. 

2 1 nci ıcA.ıt;~ 1ll1J 

HA 
REŞAT FEYZi 

Ben, bakknlların ekmek 
satruxısı:ıa nıuarız değilim. Bu.. 
güııe kadar olduı:u gibi, bun· 
dnu scmra da, ;;atmilkta d.,. 

uru etslnler. I'akat, izdiham 
hadisesinin illeti olarak bak. 
kalı alınak, bu linarı verdik. 
tfn wıun, korkarım, biıdiseyi 
kölriindeıı hallettik, z .. lıabına 
~eceğiz vo baıkıı tedbir a
ramıyacaltız. 

R lbuki, hastalık nül.sl'de
cc , bu ,cfer, bakkal önü İ:z. 

dihamı ba~lıyacıık. 

Bakkol önü iıdihamıııı na· 
sıl iinli> t•ceksinlz?. 

Ilika)c bu dcı;ildir. Dava 
başkadır, Bu, ne bükluıl, ne 
takkal işidir. Tedbirlerimizi 
dah.~ gent• \'e tedkikli dii<iin· 
relere lsli~t etfücli"1, arızi 
çarelere ba~\'UTmaktan kurtu. 
blım. 

Elbise diktiren
ler azalıyor ! 

Es ı Jıllarila 
d _n1 lpll1Aıı 

Dans yerlerinin v~r.: l korıı..ı-iuhır· 
ken, Şehir b.1eclis d.e h:\nıre-tli rnüna• 
.kafa~r oldu. Vcr~i L.U~inde14 nıcvzu, 
bir bc.~a sah.oıya intikal etti. İı;timal 
b' r snhnyn dökillcta. Şc~.lr M•·cl!sl a
zaı:ındau b~r .ut~ 

- Daı::ı kız \:e tr!tek t.:ı;('ı.e, ders 
ınr.u:ı.ı~~..aı-. 1 ekl<:pl.en t:Jçarrık daxı!i 

~~n~rına giaiyor,d.r, LuralJrı, oi.det.a 
bfr tiuluşma, konlLS-ına yeri oluyor, 
de<:l.. 

~le~!Mlı. .r.ezaket ve c:dd:ycti eır!a .. 
a. .. \tı::-. 11.J~.katen, o<ly~~ mı..!kleptC'n k.a . 
ç-:ırak d ....... .s salon ;n:ı ~'.ı.kn ve ora.da 
tio.r.:. eden kız, erkek talebe \·;ır n::.ı

dır Olduğu rouh:Ctkak.. uaylc ~ oıı 
t.:.lebe ~!l>eıte \"&rdır. nı.ı daru yerlc-
ri:U sun kont.rol oı.l :nda bt.ı.lLlnd:ır-mak 
1.1.:.t:.ı;.. 

h r., b" münaoeb>llc, c ki yıll.>ra ali 
Lazı hatu'OU.rdan IJ:ıhsedeccğlın. Bu· 
gün, Cnns 1ne?!·cık1 ve iptJ.".t:<ı yi·ktur. 
Bllndan o;ı beıt yıl vncf", dıU1o;ın b:r sal
g:n hai.c g''ldi6 i c;ılguı dtvır.crdi.. Bil
ha;-;sa 1925, ~G. :!7 ,:.-ıllnrı lıu çligıı.lık 
de\.1rlertnin eı~eleıidir. Şinıdi, tal~
Lcnu.1 d.."Uıs ,-~rlcrıne g ttlğin.df"n .. ik.i
yct ~,yor.ız.. O ' !-;.t, ·, ,y:c lJ ~ey 

soyle;nel< finJ:uıı rau ıdl?. İt.ı.ıllbl 
henüz yapmıştık. İntikal dcvrinl ya
şıyorduk • Hang; ll.:.rtketlerdcn sakın .. 
malı, tenüZ bwıu bilmiyordu!;. 

lMAHKEMELERDEl HÜsE~~~~HÇLT 
1 : Atölye ve 

"v l . K. ı a ancının evı yanmış.. ım-

s eler inanmamış! •• ,, 
- İşte lı:... da yalan.~ buın. da atı .. 

yorsun. 
- \';:.,ll<!hi~ F.ı'l!tıhl, •r-.ı:a..l\! c.iyorum 

yahu.. Sen rnüslUman ıl<'il:l ml;ln? 
Yemin ediyorum •ii>te ... 

- S<:n, b,r _yak Uz•rltıde kırk ye
m.in eder, kırk yal~n sdylersin ... nen l 
seru b1!ınez ın!y!m"! 

- KarıJeşım.. y11lan s5yltl)'orsam, 
akş;ım n:•ydana çıkar .. hl~ b.:y~ b!r 
k. ı; .;.oıat lç.ın., ye.:an S~)'l".:'n.ı.r trtl7 

- Gtr~·i .;.Yalancııııu mu.:-..u ):.ıtsıya 

kadar )•arız.n derl.~r a.ııın<.a, .;.ln,. bir 
dakika ıı,.lıt de vls:t, yahn söylc-rsin. 
D;ı Stnınki i, h:ı.sU:lı.k. Buna, pseflo .. 
n"..3.ni deri.er I<:lct'ıtoı.nllr,1 ua.nl h.aota· 
hksa, bu da ~yle . YaJnn sr.,.ıernc
scn, için r lhat <.•t.ır.cı. 

- K~bu.ı ettiıu .. k&lıi.ll etHnı anı .. 
ma. aı :ık l>öylc cidd! ~.-yıerdo de, 
mL;h..im. tne&elclcrdc de yalt.ın s3yleni.r 
mi? 

Bwıu du :ıttu., ulan. ~n otelde 7at
ınıyur n1u::.uıı? 

- Otelden çLka1ı }~tl o~du, 7ahu! .. 
5eıı tarkmrla değilsin. 

- Ilw da y.lan ya... U~yse. b'~· 
na ılll lnanmli görüneyim. l'cld, ~lnı· 
dl bu para11 r.& yaııae3ks:nf 

- icraya yatıracağım, ya~ ..• Ye
U~mcdl ;yanımdaki para... l\kş>ma 

vcrtrim diyorunı.. İna:J~nıyor Musun? 
- Se:.iıı hangi sözüne iMnıtı: ki?. 

Sahi de roylc.;en in:ın~lmnz. ~Yalan· 

c1nın cvl Y!"lnT.l~ .. Jjmse l"la~.'nB· 
mt.ş!• 

- H•lı hııh hnyl sen <le, « bu• 
··rütt ~e büy!.!~Urstın .. h.ı.yı:H \."Cr şu 
par3yı da, ~cnıuı·~nr hac.:"•: ~e: :neden, 
parayı yatıruyLın. 

- Ulan_ bunh.rln Ucp. 1 Je fiti.an 
an:nıa, h3ydf, yina in.i..r.:uıs- görione
ylın .ı\J lıa.;:;:ı:ı.lım •• 

- ist r~cn. g~I. asağıya ı,~raber ıne- 1 

~;~~:o:: 11 ,~~:~ :~ D~:~~tc: :::::.· ı 
t'.rirken, l 

- Ak._;.:ıre:ı be, elli \' J•' trun<l& ı 

fabrikalar 
Birer beyanname ve
rerek esaslı kontrol 

edilecekler 
Belediye Reisliği şehrllll7.ideki 

tE!kmil imalathuııe, !abriıka ve 
ııtölyeleri csruılı bir muayeneden 
geçırmege kanr wrmiş<ti:r. 

Muayenelerde, bu1·alaı'<ia bil • 
hassa zabıtai belc<ii\re talimat • 
rıam<"~l ahkamına riayot olunup 
olunmadığı kontrol odllccclttır. 
Kadık;;y kaymakamlığı mınta. 

itasında b'.ılunaıı bu kabil mü • 
esses0 snhıpleri de 15 kuııunu 
evvcı·~ kad.>r Bcic<lıye Reisll,~iue 
rrüraeaat e<ier k birer i~'da ve 
berarurnıne vcrınej;e an«.bur tu. 
1uiııuu , ardır. 

Şeh.ir Tiyatro&u rejisörlüıiü 

tarafından Amerikaya 
limarlanaıı ampulleri 

Şchır Tiyatı-o:ıa :noj'sörlil , i ta. 
.!'\iiın<lan An1cl'~l-:ava 1!l39 ; ıl:n.. 
da biı n~vı lıu.•1:si t'lckrık am • 
puhi :·ınarlann-,'.Ş f&l:a~ lr.ı::p çı. 
k'JiC3. gel<?mt'mL,t:r. 

~!:~;a~~~~U 
1 

Terziler Cemiyeti Rei· 

' 

si de dikiş ücretleri-

G.ırp.JI~rcnsı )"tinlı.ş; anlat:r1~t 1 

İşte o salgın dans '-•~ .rlcrlnde, rstw .... 
bl!lda lıı.;:kaı; &c \'";: ortnmclo:tep mü.
dllrü, mrkt bo clans profesorü getir ... 
mişlr..·1:dl. !!em F.ffirt!lcri, htm talebe
leri d:ıns l'ğreniyor-\u, Dar.s pr~tesörU 
de kln•?, l~ey·o~lu dans sal..onl..'!rında 
vokit g<~lrcn blrt:ı:"m garip !al:klı 
in~l~ar. 

- Se-n siıyle:"&:n~. eenden korkulur, 
Geçen et: bir l;.al .• ııde, ~ki ııey ~iy
ledin .• i~!.sl de yal!ln ... EV\·eJ.A, klh· 
veu.e ctu.rurk<-ı 1 (\.-zn.~!ıln !ilin ya
nında :48 )'11,, • .ıul.1y1m• d<'d!n .. yalanı 
Sonra, yar.:.m stı3t .. llnra, orJ· r gitti
le . Yi.."\c yaş bahst ilÇll,iı .. 'Ottıı. b~ 
ya ırrd~y;ml:» dedin .. o da yal:ın. Sen 
ya. 'anı, iti içer _; ' bi SÖ.)iv)ol°:>\i.:l. ar ... 
tı~d 

- ıuc hdt.:.rh\n'-1> ı>ıı.ı.~ 
- Hatu laınazsu1 1 ya ... ı.ş;ne ~ .. ·Irru .. 

yen ~eyler;, elbette h~ttrlaıaa;: .. ·;:n.,. 

Peki.. her nE')"SC... $i!Tldt, bu i.iöyle .. 
dıiime inanmış ı;örüıı•yim lıııydi. 
Fu.rzet. kl, do~ru ... Aktar:'-1, ı~ereye 

gid{'Cf~it~ 

Köprüde lıuhışahm. Uuce Kı.d:kö· 
yürı:e :et~r!1. Sen, g~cc ge!rnl\"t!-\:f'oo 
ğ;nl f:\•c sôyltr ·tn. Dcnı-n de orada f 
bir L')im ,~;ı.r. Bej d:ıkii~a, ayal-; \:t~rI. 
'> işim! görürllm. Dlr otvo- ıhHc: aJ='r, 1 
d .... gru Kt.:?guncuğn r.!der!;ı:. OtoT.ı.ıbil ı 
para'31 <.W lJendcn. ıta.ydl AlJ"h..,_ı.;rr.al" ... 
Lı.dık, 

ı;a..-ılaruı :!lipar.ı.~ı~en mi!W • 
; dl:t 25 lira mutemet B. &'<iri • 
ıı ı n zinc iT\etlnde görül.n U, "'' de 
p .. 1ran1r.. Cunlhu.r~-\'Ct tI-..rkcz 
Ba.Utka~ına yatıl ılar~ık Aıııc ika. 
Y« g'indı>r'-l•nl~ o~,lcığu nıı!:ışıl 
,r.ıştır. ~pufüdıı ge(irlilır.~~ 

iç' n de ye~ '<!l'n to;;c,bbüskre gc. 
çilır'~t:r 

PASTIRllA ·-----
HAKKINDA 

Gazetelerin 3 .;;dt.~ına ı.'l>rc, su. 
cuk ve pastırnuı, diiınnnın en 
lüks madd ini halin~ ıg<>lmlş .. 
j)·i ıı:ıt.tırma ·vı 2Sfl. :M.)6 kurL'B kn· 
dar salıyorl;rnııt. ucuk dı; höy. 
le .. 

Ak ine, h:ılk da, son .::..,nıao; r. 
da bu madd cr6 faza ra.?,bct c· 
di~ ormuş! O h !Jc, ııa:;tırma ile 

eliın<k 3emck, bund~n sonra heJ' 
b ha~ iğitiu kar! ıJ~il! 

RAl'IYE 

ElllRANl 

Birçok maddelt-r gibi, cdc·biya· 
tımııda dü, bir ha iiye hnhrnw 
'armış ..-e y~ni şairll'r kafiye bu. 
hmıyorlarmı)!. 

K>fiye dc, ihnıp•ılaıı ını gc. 
Jiyor?. 

Fakat, kafiye bulaını)"otlarsa, 

kafiyesiz ;ıcaz>ınlnr, ne ç•kar sau• 
ki?. 

Yaıddd.ıtının 
bi7. ra7ıyız. 

KF-'lTANE 

hEBAP 

nıiınası obUD, 

lstnnbulun kı~lık eğlencelerin· 
den biri de k«bPp kestane imi1! 

:8""" yaznn nıııharriir orlcndcş, 
tL.t'H unm kc. tuııeden, neYilcrin.. 

d~n, ZC\11.indt'n \ cı lc1:zelinden 
)ı~hseıliyor. 

l'.ıkat, kırk )ıllık kestaneye 
• 
bi'ı lo fazla ı«·kl:iııı • ııııııyıı geL 

nıe,; derhal kend:ni ııaıa çeker, 
lıi~' nıadde haliuo g .. Ji..-t-rlr .. 

'°'UIAT 

SEVGİSi --. ·e hilcmettlt bllinıne7, bizde, 

gittikçe nebat sevgisi, çiçek me
rakı azalıyormuş .. bahçt>leriınizde, 

peııcete üoleriııdc, .:;nhılarıınuda 

e. ki güıel, ııadide çiçekler göriin

nıüyor, bulan artık lıatırınuz. 

dan g~innlyormuşuz. 

Buııuıı seltebl basit: Biz, artık, 
ht>piıni:ı: blr çiçek olduk! 

AHMET RAUF 

T~frika 

! 
nin pahalılığından 

şikayet ediyor! 
Kun~a \.""~ tt:rr' ücretlerinin 

}ii'l:sel .es yı.rnnd r. şe.,rimiz • 
"' ısmarlama cıbıse o · ıc .reııle • 
riı\ sayısı gı l'kro azabıı•'fır. 
Halk, !ıaz r elb· <')1 d~ha ıiyade 

1

. crcJı c nı~«ted:r. 
Tcrııler Cemr«li Re'->i B· 

Mustafa Ssm: de bwıdan ş[ka • 

i
l y>et cdert'k bir n·uhar.iriın;zc 

'em?st!r tk:: 
• Tcl.:mil terziler bugün çok 

1 ~ur ı· 1 ıı.r \'ll~ıy ti<dırle.ıı. für 

1 

dda <kttma~lar pahalı o'dı:ğu i~in 
•~rkes c!lıise y~ptır:ım ıyor. Sa • 
nı)"E'n ) ap\trmak l!ıtircnlerin ,bir 
!:ı.>ml d.1 i'. -'ş r.arasT. 11 çoklu. 
ğundan \'a7. ge<::ı "rlar. Terzilik 
mtlzorr.c 1 bo'foşırs bittabi el! • 
k~ş ücrc-t!erl de ınceel:rt!r.• 

Muallimlet"in tanıema çayı 
• Ö/:m! menlere > ard:..'U cemi • 

yftl t~r;ıf :ıd.ın mualliır-.'.eri bir. 
ı,trıcı~r~ laq;tırn.ı>.k ., ııha<f.le 
:- trı1uc·v·vrJi..ıı 6 :r.cı cuır::rt"Z-Si 

günü ?<.fo!.-'1r. sı;!on!.:r·nda b:r 
çaylı ,ısııs tert:;-ı edili tir. Ce. 
mi,,·c• rd,, Mıı,,r;f l\Jooü!'ü 
nkı:lJ •. r:ı b:r tamim ) &µa::.k lek. 
ınii. öğrt-LmerJerir. <>edrlı bir lir" 
<•!an dawli;"C'll'J'i .aul't.k ı.ure • 
t. 't- C€ rdyet,. ynrdı.'n!arıru iıt.-e. 

ır.~lt:. 

Oç yıl ıonra •• 
P>sfa !P.ıaı, )'asak. Unla yalnız ek· 

mck: ynp:l;c;~k. Bu yasak karşısında 
ıucu dü .. lın<lilk. H~rbin üçi~ncf! yılı 
lç{ndeytz. li tol, vas.f;ı yJyr1rur. D1n:ok 
A\·rur>a ıneır.let.<.~tıcrlnd,. uc;ltktan in
.s<.ınl!lr Ulüyur. l\.ı. ... ta .c- e asAli aibi 
lt1k1 cıa.dc1·\t: hnrl ,.e lrtiliI.5.J.i, t-.;.ttA, 
çot~ ( .ıta C\"\'Cl )'<*Sak tdl!.!DcU idi. 

Ço·~ :Ukür ır.ro~~ckcUrr..:uıo bütün 
~·iyece:c n.addclf"r~ l""O~dur Pa · ı 2ra
mamız bt'ın biraz J:.:J) :tabii. 11enı de 
d~ğer ins:an lt'itle-Jer:ı;c l:a :ılı nyıptır. 

litrtuılce. zarurı oımıyan n::a1d~le· 
r·n t Uh.!. ktnde çok t. o:oı:-ıs \•e Utlz 
da-ı. ranmalıyr'. 

BURHAN CEV Al 

No: 32 

Ş ' rrıdi dilsiınOyorum da.. n:.eğer, o 
)i.il:ı.rc'o, bl:!, ne df'T<"CC il-eri gitı,~.ı:. 
Ne ı:.~<l· L 1'ı.rl !:.i;.irli iın!şiı {i) Çok 
şüku4 t>.1 bu i!<"ri r!k.~rrliğırr.i~ ıız;:ı 

dev.am etn:ıcJI, kend!ıniıe ,:!Clı.iilc. ilu
giın, anlattığun h;idlz~ye rnanma! zer ... 
dur. Fal:at, dli rlntin k!, Lo, d.Oiı;<m 
g:b:, on beJ yü t\·vc-ıc aır~ır. 

O de~·lrlcrde, dans !pt.JA..cn, k:ı.Crnı, 
eıt:;:egt, toluğu, çocuCa he-rkes! sar
rnı~~ı, Beyoğlunda b1rço..c dans sd!on .. 
ları, d;...;.ıs clcrsh:-ıneleri, dan.> ıı.oıe .. 
sörleri \•aı-d·. Bura1a.nJa ser~et l;;az.a
nan irı.:on .lo;:" t;'Qk olınuo:tur. Ilug.:.n, 
vaziyet çol: ;,Gk~r bOyle dt.'ğı.aır. Dan ... 
sın rr.ttna ve ınah1yet1, ~WnulU, iah
yaç derec('Sl, 1\17u..ıı.;u d:.ıh::ı iyi aulaşıl
n~'şLr ~kiden d:ın:s: et·:nek r,:ı:y~ td;, 
bugen vas.ı.tadır. 

Uki.den dıns ~tıniye giderdik. Bu
gün, gttt!ğlm!z yenle 10.zum \.·e ihU.. 
yaç olursa d~us cdiyonv.. E iden 
d:ıns ye: ı-.r: \'&rd!.. Bug:ln c!:ı.n:,lI ;er
ler vardır. 

Y<'ni :1ct~n t'(!Ct:.klar-ı l>'lha :ı şu
nu ıınLıt n::ı-k lil7.tm ki, dans bl~ milb· 
tem ilıt; · ç, ıanır:t dcilll:llr. Mektep· ; 
ten kt.çıp dansa gitant'k lüzumsuzdur. 
Ev .... ·elfı. tahsili mııınl.:ını"''\.iı. Dil~~ıre, 
dan ı nasıl uls:ı ~~rcnir:z. Öfie müş
kül, uzun boylu l>'r lş cic <!oğildir. 

Gen('lcre ıar nr:.Ia·~n1ak birnz zor ... 
du.r . .Fak t. :-.nl· t.ınnk da zarı...r!dlr. 
Fil\"'J.kl, d~n.; cnz:pEı· l\mma.. 7.r.manı 
ve şartları var. Z:ıı-::nn~:-, l-ıurs:l, ha
yatımıza. L t"kball Utc n~Qlıılur. 

R. SABiT 

Eren' öy ve Göztepenin 
kadastrosu b~lıyıor 

Ercnköy ye Gözt, peııc deniz ile 
~imend fd lıa:.tı ara~mdıki !jB.r• 
kan cKö,elc<f:i• ,.e Noter• so • 
!i:a~&r!, garbcn, .. Haı1rce:vap• ·ve 
cT<:pcgi:iz• soka!< arı sahalarır '1a 
buh.ınan bina ve arsaların tauas. 
trosuna bu hafta h;ô nd-e b3şlam • 
lacaktır. 

Doktora ve seminer mesaisi 
dün ba~ladı 

Ünn·er~lc Huktik F:<kült<.,;' 
1941 • 1942 ders yılı dok ora kur. 
larına, S mincr mesailcrint dün. 
den itibaren Fakü ltcni n <kık:.Ora 
sınıflannda başfaı.ılm~tır. Bu yı 
doktora kurlarır.a 12 kişi, Sem!. 
ner mesa lcrine ek 45 talebe kay. 
do~muştur. 

- Blum c>e ı;idcdz. 
- Hang! e\'~"' 
- Ay, 9e1lin. h<ıberin yok mu~ Ben, 

Kı.-..guru."cktJ., Hıisteırı. PaitJn1n k~kil· 
nu tul..,m- kU»lk bir l>öfüihl ur, 
Ond:ı ben otur1xyonım. Kö--?kll de, 
kirs;~;:ı \CJdun. Ucn:m oturdu:?um 
yer bana bedava t.:all)·or. 

Patalaıı P.l:.n, adl!~-c kori f;.•f"..;nda 
merdivenlere doğru gltlerk.c-r:., t:f'~lc
ncn rr.üh<J.şirin ·f'fölne ko1Un P".l"llan. 
•-eren zat, 7onındakl diilet' bl: arka
da.:ı;ın-.., 

- Hı1nl;ırın hc-p oı yalan .. ht:p::;l ra-
.1!n.iUa, gel 801' ki, )'!!le kıı:ndırdL. 

otuz be,! ıa'ırdı. Artık, Ali.ıh bilir, 
gelcce-k ry ha;.ında mı :l tnm, 00:.i.r ay 
ba,•nds mı': diyor :itL 

Kömürü 7, 5 a satan il{i kişini 
dükkanı 21er gün k panacak I 
Et fiatlerinde ihtikar yapan dört kasabın da 

dükkanları birer hai ta apatılacak 
Tophanede N.catibcy cad<ic • 

sinde kasap Torna, Tepebaşında. 
ka.<ap Cemal, Balıkpa-ıarında ita. 
sap Mchuı<?t, Ileyogtu c.d:ı kaz p 
V aı.ilyws c:t ü. "-·ıtınc il, J;.lır 
)·.ar;muk~ ın .. ·liyc i :ncı ceza 
mahk(n1e::.:..ncc ~j r lira pJ.ra \'e 
birer h~fta da di\kka!)l~rının ka. 

>---

Anadolukavağı yolu 70 bin 
liraya ye.ptınlacak 

AkiJaca • Aanad ufer.cri yo • 
luııa i 1 ı! '· e<kn Anadohıkava. 

j\ı yolunu.n 70 b''1 lira sarfile ın. 
~a o!unm~sı Bel€ d :ı-e Rc:sliğ[n. 

patılması (.'<!Zas.ına çarpıl:m~lar • 
ci.r. 

Bundan başka Çenberliıla;;ta 
di.ömürcii tichmot ile Nu.ruo~mc. .. 
niyede ki«rr, , reli Salim m~:r.sıal 

kömüı,ünü 7,5 kur~ satııcı:;l:ır, 
ayni m3hkeme tarafından 75 er 
lira para ve 21 L"r gün dükkan • 
lannın kapatılmasına anank\ı:n 

ed ilımişlerd! r. 

Tevkif edildiler 1 
Ellerinde kundura n!~llZLtlll'.;i 

clrlugu l~a 1 J,'l Sl\~1-.a ~ıkarmıyan 

~· eden mü 'lCril"'re 
(;·ok!) cevabını 'ere" K.:r•uıl._. 
ta '-turan Semcıcl ile I.lişoıı is • 
m~r..Qc !ki ki~ı <l.-~r. a·k~1m Asliye 

r.1.-·i C· za I\1~ K"C11· si ;ı::ararile 
t.,,-kıf munmusı.ı:dır. 

ViLAYET v• BELEDiYE: 
* \' !h ciltn Taksimd~ İnör.ıl GezL.. 

sınc c .. ierck l\.J .. H ~.:: ı:a::: ~-r: licl .elle
rl.nuı dikilecı? ·: ye- ;.n, ~c: 1>Hi!c ıoeşgul 

kon:!cyont,;n <t,"ljmn!::ırı.nn .. !ffirak et
::ılşt!r. 

MAA!'?IF, ONIVERSITE: 

+ tin~vcr .. ite i::ıo.ro u:ıu yet~-dcn 
t"'ıı.zi.ın eden l~.:,-th:ı n. M!l'ft Meclisi 
3Ulı_·c E.-... u?.u:a.nr CJ~ g~ııı!ştir. Sre
kiz ser cdcDiJer· t· rfl c<1t-ı.· 1 ... en profe ... 
roz!o.-in tc11 ı,;. t(.~n . .n eti i ıe :.ekt ı * Ü:ıh-cr:;itede,~aı:ıılan yab.•ı::cı dil
ler i:re~iharu Uitm•~, net.i.Cıt"lcr iuıti.
ı..ant~ra g!l"'C'n ı~·.cn;url!\rs h!ld1rlhr.tş-

" ·-'·· 
TiCARET 11• SANAYi: 
+ T~t::ırct ')tLi U~uın l\ltchırü Ah· 

ırıet L:t:·uıil C<:nk \"C o-;!s İth.l!!\t ırü .. 
du il Err.tJ::. Gh-cy Pcı--şeır:bc günU N
n"Jry.ıya gidf'c l:len.Hr, 0:--atlan dn 
İs\-et;C gf>.Çt.'t:t.ok.ertılr. Alın<ınya \'O i~
\'CÇ'..! y3p1l ıı: •k, fthn1 ıt \'C ihra."'.ıt i,t~
rir.i telk:k edc{.C'.~!c :-<lii'. * ni\n tıtr nlt'.ll (P.c tıt"t 253:; ı:u .ı
şa sı.tt!nı.!$h: 

MÜTEFERRiK: * S•ol.!ı. 1 n F! .m;: !,,.,, ı bu~•n 

İ..;;k. :ıd.nav> y'!l '.ıart>k~~ etu'"'itıı·. 
+ İr nd3n gt_·!t>tı J\lr :ııı "'·c İt.a!):ı.ı 

t.cb:ıas:. ~r:r.·ekt'i.<·rnz u.t' n'ye b3.~~ .. 
mı.~rthr, 

Bir genç i§ cuıyor EDEBi ROl\1AN No. 6 
Eski ve )'t'L~ 'ri1ı-;..t"e lıHlr, u3u!il 

mu'· a~ebcyc- a~ çr,k ft ·na bir gen:; hu
sınJ ıni.les-·ese \'Pyn ticnrethRnelerde iş 
:ırıyor. ·r~tlip olnnların Son Telgraf 
Halk Sütunu K. B. Rumuzuna. mU:a.. 
caJt~cri. 

Bir iioiverııiteli bayan 
it arıyor 

tl'nlverslle Edebiyat Fakülteslı>in 
birinci sınıfında okuyorum, Mail \·a:ti.· 
yetimin imkAn31zl1~1 dol.:y1Sfyle öi;:le
den sonr:ıları {"fllı~mnk rr:~ı.uriyeUn .. 
'eyiE .. Talip C'll:"n 13 s.ıh·plerir.!n Son 

"'"'C"lgru! Jlalı._ Sütununda «İt• 11.unu
zt.na yaz.n~~ıarını r:ca cder!m. 

Çıldıran Kadın 
Yazan: ETEM lZZET BENiCE. 

- Ot.ur .. 
Bile <lem<"di. Halbuki; her va. 

lkit böyle miydı? Vazife başında 
orduyu ba~tani>aşa tirtir trtrct. 
tiği halde oıııı. en iyi muanwleyl 
ede, hoş söyll'r: 

- Bu muhar !x')'i bie'.E: zaten 
~en kazandırnca<.>ın~. 

G;bl la\ifckrtlc bulunurdu Bu 

,·at! 
Sonra bir san'yo durdu, il.ive 

-e:tt.: 
- Necdet, narr:.uiı .. na itiroa • 

d•m ,·ar. Sen ı:JıNıslu hir gen<;. 
sır.. Söyliyet<-kk:ım' ~'Olt dikkat. 
le dinle: Kçrı,•· ••\ <:iiphe cdl • 
ycruın. 

- ........ . 

lsfodif.[ u:c:.tl<n henuz lnsadanıı; - Bunu l>en de b.liyoruın. .. Fakat sabah buııların hiç birinden e • 

Çıplak Model 
dc·••ilcii Ofurdu"u •::kemlcyi biraz d"- ne a "b'l' ı·m• S' c b n lçin sc·r yok- Heın ciddi. IIcm ru;abi. o b .... y p ... ~ lr , ..•..• ~ı: u un 
h• yakla,tıraı,;ı.'c d·,klorun sandnıl;e- geldim,.. Bütüıı bu haller Nccdcti sın!rkn. 
t:ne ;okulın.k htcdi: · - Ben &llm Bey iizedndo bir ole- diriyor. Korktuğu11un başuıa g-e. 

- S•llm lıcnuz ~ok ıı.,_,tadır dok- rlte s"hibl değillm kL.. Ieccğinden en<liı:eli, lı'.n bir hiE-
tor beye!f"rıdL - Bu nnıhakkak .. . Fnkat f\'areslı- · 1 d 

_ ııcnil! ı~:ıc•e·ııedl r.ıl1:... •r:ıbil sın tesiri a tında ter öküyr,rdu. 

NC<:det, bu anda olduğu )'\:re 
yıi;ıl:vcrtcc \ g;;,: olrlu. Baktı, 
pa~ad3 renk sr.po.ıı·L Gittikçe lıid. 
d<>li arltyor, kcl'ır.eleri yutkuna 
j U~··k.u~1a, tek tek ~öyliiyor. San .. 
ki, bir iki söz ıJaha ~ôyli~cck, 
ar,kasındaıı hemen tabancasını 
çekip boşaltacak.' H~l bu kadar 

!!•>·ri ·labil.. harekatı bu kadar 
korkunç. Daha çok asabi, daha 
<zok kol'i::uı:ç, &ha ~ok cid-01 sö
züne devam ~.ıti: 

l, Yazan: NEZlIIE MUHiDDiN ~ 11 lik iı;lnde !izden bir y3rd1ın ümit et- A k J d d' 
tecl.::..vi ih!l!al ed:lınerni.=ıUr. zap, IZtırap ve · or l:'ll nn 11 • 

b'r ı t:ı ı,'Clmcl< ıst.yordu. Ar - --- .• 
nt OOt\ defa ~i>iirCt t.l~~nc!er....,rftl b : 
h· r gt'Ç'ml;.tt.. GUndliz 1./trl ara u.da 
ı..l" ut.en a<i:yen l>uı.J.nıa mcş~ul ol
l • :\in taıJa yorgunlü!t bl1S0tme:st. 
!le r:ıin~en gecc:erl de uztuı saatler 
uu ıyol'du. Çiftlikten dönciükıen 
sun: rteıi gi.ı.:1 ş.ıı:..:1.c Hanıını.'1. 

Tnt"iır.dckl cvırıe ,ititmiş, keı1uklnc 
h p!) ı n'ran y· t:anc1 b r ! . .ı·..,tn \ v1n S'1· 

t-. ı!.,..u:' ve t.,lı.plcrfn.ıı adıe 'r.l bi: .. 
l . ~G •n &;ıylem~\i. Bu ccv::ı.ttlJ iktl .. 
fa et uytn R ~at hemen h"rıün fır::;:ıt 
b; 1 ıkÇl rı tarennrd:ı oo~aş: rak ro-;;t. 
ç• r o• \i:ıe berikine sor~·yor, c>ldığı 

lf', ... n cıevapJarl ilırı!Ucrl büsbUtitn 
'Selime bOyl k lı r it-dnk ırıık \e f .. 
l<a' c bakan h• bakıcı ~elmi tJ, Scı, n 
l\:ı-#t ı edeu ".Yrıl:ıe'!llı un lıu genç 
t. :.aıo kB.?$~ -ş.1)"t.nı du"kat Lir alika 
go. .. ılı 'e . ertablbe ouun haklcn· 
~ ~ _yce sc 1 ~ r sormuş!u. Do!ttor-ıın 

Yı.· • ş o~duAu. CC!:\"8p!ar da tlmdt ha· 

tlm. 
dıp ı,.., .,,, ı" ·kında tceesau.ıuııiı c:cle- - Hı• bir teuavı v:.ıııtam:ıdı!... l n:ıı bag-ı çöz:ilınU• gibi akim. .. " - Söylc)<n!z ... 3cnden üın·t e:ttl- 'ol 

re,n.L ru1yC" u.~at b'J. dl..~ü::cC'~ - C;ırip! l{Rlbuiti bt:·n Laro:.va •el... daıı J?Et:1niyen yok. Bin kuruntu. 
• .. [ · te d'"' "" ·. :"I • b ı · ~ r. t>-r.iL vr b('n:m de y:.ıpabllece 0im ne ·•• ·"'""" re ~u~nu ı:>rıı> u mı. med:· ı , , " b' ·' ~ bı'n humn•,,• ı'ln l1ı'r aral•k uo'zler-,' .gın goruflC'e uaşxa ır )terue Vltt'l.l esirı;cnı;yrcc.;:iın t:ıbU:!lr. · ... '-' l" " 

Ei.bet ;:ide.<l- Kuv ... ~=ıı._ d ğUler<li y· ·· tavs.ych·r •1 • ta-.iJlk. et• "in~ z<ınnedi... d' d' k' 1 ~;-"\.c!e\.· 1:1 kovı.Qlar b'.le ne c:kJrdı~!... -'" - T~ck~tür ede :rrı cfe:ncl:;tt .•• Bu· on ·u, san "t pa~anın :cı •.w~c 
Derh:.;;l işır.d!en bir s:ıat evvel r·ıkar, k yortluın. na crnin CJı...,asaın re•.,ı-cı cd•.r •• 1··- döndüğünü ve: .. - Ne ıcte:t1 Bir kere ol un. h;ı:;- ... ... ...... v 
hastanenin yoluııil tuttu ..• K~uıdan anedeu çıkt ~tan fi~>tıra bir duı•tora ciırı.!.. - !'~ihyaet l<ar!!11~ taarru?. ha. 
k3rtu11 Ciı2derdi. Beş dıı.kU'a sonra gitmc·ii. • İkisi de bir da~lka sustul:ır, Ile~a- Uln.r .. maı. ~ı..r:f . $' ndi cez.:lnl 

ba~ rloktoıu~'l oalstnda karı karşıya Yaoh d•ıkt"'l" li:~~.arıuı va 0 :..L~r:nı d:n ::te i d. 4.lk. D hı nu hrcm lı~r · ld ı ;ü,:c~-. Zt.'ki \.eh f•-.;:tsL kı.ı.~c:l.!i cı.i'.l:ı ı tonl<.ı. konu,ınıya L~ ,·::ıdl: l>U un .. ka dı:·art.lk, buna ı~ ~~ı bl'n ne ........ a. Dcd'g;'ını· du,·du unu hı'•,cde-ya,lı doklor r.enç ıiyarctçıyl tanı- , • ' J ;; cro • l»Erin-.~ •• gibi Jte., ·dJ:t )'iz.llnc- L.":a- - Az:1 doktor. se1 illin l.nı·ından rrı'b; bı'r btıhron ga•ı'rdı' Kan ba 
ır.okta godk,r.cd1: "' · " c, · • yordtL Re :ıt de\"am ~tti: ıecen y:ılnrı s:ıı·sıcı bir vak'adc.n iba- d H · - t" 

_ Siz! h~ tl'lıı•oru:n ... dedf.. z~ir-n d ·'"ldl O , lb' .l ~ına \'Ul' 
1

t• cn1t:n gerı US U _ Onun ruhu .Ja tt:ç Uir enerji ret e6' r. :ıun ıtn ı de ı.otrin bir bcıı de arkotb~,ır..z ht k'·tn.da. rncrrık- k • ~ . . h,,·8 •arn,.yle ,"cıl·'ır. dönmek ve prangnları,ndaıı çözü. 
8ll!,:~.a. ~· 'l !o 4Li •t ı>uı-1..ı~ ı~~ye.. J .. u t~ydtrn... fendi. Doktorun ieSi de ay:oi 1onla cc.-np len bir mahkUm t{ibi çılgLn ya • 

- Ben dl'J nrkııd;: ı: Selim ir.ıı _ı- _ 8,ıı 
1 

Dt.r ~rı::ıcı bir \.·ak'a g;e- verdi: lıda11 kaçıp kurtulınak i~lt.--di. 
zl zı;-orel c~1 Ytr.J Bıy '"~di, , ı ııı ıh- b '· ·ı R t • • ı· 'latta·, bir ao'ıın da -ttı. E 0

.-nr pa. ~:r .. p ....... :ı: ,,. n ı voı:u~ u... - ı::n :-.:ı en u:.:r.u sez~'~ ıın... .ı. " .., .... 

- 'F kat~ ıı= Bey ı,:r J;;;ere bile F .. k&l ctr r nd~kile..- or~ heni'.!. tıe- Bu sefer Reşat ~1.i.:ır.1tk'ıı chırr.l~... ş:ı .;;Ö~'C ba~lan1as3ydt, b<-lk: de 
u~ııımnd:. ll~>"r da? ... Yoku yeni :ine b'Mlkm3:ı:lardı, dı. Ve ümit dolu bo':ı;lnrla cioktı>ra dışarı çıkını~ b:ıluııacaktı. 
b:r fellıket mi var?, - s.- o::-.ıı bir J; t ..ı~-, r-.i.bl :-:"ı::, ln'' - bak:~):-orju. Ö""'tlrü ::ıAır a"'r d""3ıt ·u ",l D .._.\i "" " • 5• '"'~ - Sı.:ni n:çin ç~ğırd~m, bilıyor 

- Çok şükür ycnl bir fcla!~ct yok... yanıcı. .. Sel1ml ~·ç .. \'Crlm etli: 
Fa.kat hen:ıı t!ik.i teJ.alı;cL bitı::r..'ş ci.e- Genç. adam derin ve .1. t-- ke.. - M .dc···~~l .. l'ı.!e:ııclc ehemn1•yet1i-- ~nusun NC'cdct? 1 

gel lyor r ıı:nr ... 

llldi!'. <!erle su ~..ı.. d:.r ... s; ... 0 ''-'Yı ':'ı..ıekte b.r r .ah~<.ır - Bilmiyorum paşa hazrc~lerl · t 
- Yan1t. - '\·1ınız. d n ek \'e .ev~tk bir &:örn~Ü!"'Cr"1Jm •. - Bu s::abah ;';Skf·rlik•~ (alan 

__ ....ı;ııw.;....lilillllıı:lli...ıi .... i:ıôii.li..~w;:.:!.::..;:....;·;:.!-;..,l~.,!R::;c;;=:•!Jt..!!d::Oc .::;·• ;:,:14~ld::u:;;_:D~o,;~<f:;o~ra!..ı;-~J:;:, ~;:m:;,· e~k~~h:'.ıs\~o_:y~a_:·~· ~~:_'~e~r~..;~e~•:_><~~'.:.·:· _____ .:_ _______ ~<~D:•:v~amı:_:v~a:rı'.__:_~v.ı: nu'im ıy;.Acag ız. B a '?ktı ~y' er . 

- l\luall:ıııın bu sabah boy • 
nuııd 1 siyah bir leke \'ar. Ken • 
d:•in~ S<:rduın. O«vap v-erem,,dl. 
Sonra bilm<>ın neler nelerle te • 
vile katkı~ 'ı. Beynım attı. Hem 
bu yeni değıl. Bir sene, ne bir se. 
ııı;:si, daha fazla bir zamandanberi 
·kar>mdan ~liphe ediyorum. Bir 
çok ip uçları da bulmadım de • 

ğıl. Fnkat, 9rzunı oııu tam cür. 
müıne~'ıut iıalinde y<tkalanıaktı. 
Bundan evvel l;ir karar ,·erme. 
ğe kıymı\'ormn. Bunun için de 
bu saba,lıa kadar 5cbat eltim. 
Maamafıh bu s3balıtaı1 ılibaren 
karım büsbıil!ia ba~ka Bcn.m ne 

<0.vaml Yl.t) 

Barp gayeleri ve 
Bladlstan .. 

Yaun: Ali Kemal SUNM,414 
Avrupa harbi §arl<a da ge~liJ;. 

toıı SOJll'a coğrafi uoktadao, da· 
ha bıına ben2er birçok dtıcttell 
ayrı bir ehemmiyet alıın büyiik 
bir mcmk-ket de Hlndistanılıt• 
Oradaki milyonlarta halkın bCI 
harp için. diişlinJükleı'i , ardır. il~ 
diişünülcn ne olurı.n o un, ornd•· 
ki cereyaıılnr ne gö>terirse gii'
tersln nıulınkkak sayılan bir J;rY• 
fiyct sudur: Hintliler bu J;arbİO 
nrnc;ı':ı neticeyi llindistanın ıuU' 
kadclerntı ile ııek alak~dnr buh•· 
yorlnr. Onun için Uin!lilrriıı bU 
seferki Awııpa harbi kar~ısıııd~ 
yalnız uzaklan bitaraf se,,·irci J!ih• 
lrn!mııdıklnrı anln<ılı;vur. 

Rf:s .. Aln1nn :nfıhnr~h<'""i 'ılC 

A \' ı UJ>tl hurlıinin s:: lı.ı.)1 Lii:r üyiit1
" 

ce h+r gihı Ilind!,tonın ınUciaı 1D-' 
st icap eder~ bunnu için de sh~· 
diden tedbirler ı?lındıi;ı ,ö~'Jt •1• 
yordu. llindi!-<tan•n ır.Hdafaası lil' 
zumu ıne\7Utıhıfrıs nhır1~ra or~· 

b• 'r" sının ı-r gün h~rp s:ıhn ·ınuı t~ 
ııe ~intıcsl ihtiınnli J·lı;üufilf,·cır 
demekti. Fakat Jlin<li"~nı'I yal• 
dımın; tamanıHu trmiu ~deLıi)uır~ 
ic;;l harbin bn~ıudaul•~ri lıurlltl·rC~ ' ,, ıo 

Dl• '~ndur ıne~;~tıl l'~·n hir uıese 
oldıı~u n'ikfı~dır. Hint milli k•?' 

· · • d"nıP ı,rre-,·ınııı crH..ın:.nda.n. G11n t b 
vardımcılarından ,.c- ınc-shur rJr ' 
~u biraderlerden Ja\'al;arlal bd 
harbin kar,,_ııula Hintlileriıı ııe 
dli•iiuıııe~i , liizım neldlı"<inl sııl•" 

b , ''i" 
ll ·k<"n a'-aı-: 1 "ukart "a" 1<" deı1l 1 > • e ~ '~ ~ 

tir: 
•ı 

- Ncvll Ceınbcrb '11 ortalı~ 
yatı~tırm:ık 'sh 11'.ef! takip <'di~or' 
dn. Oııuu irin J>c'l Almnnla lliı 
hc•r. itoly?. ile nn!ıı~ını~·a çaJı,11 " 

1 ·ıw 
J. ~\"tl Cen'l.lıt·r1a,·ı~ 937 de nt:1 - - ~ rrıle i~ bs~ıno r,elılikton blrnı s• . .., 
ra . .T~ıı<mlnr Çine taarruz eh"'' 
kr•lir. O 7nnıon lıckledik ki j~: 
gilt.-re de JRµona karsı hıı1'11 d•• 
sııı. Çini ıniiılsfan et.iıı. oJııın -

O zomandRnlıerl geçen nyfor ', 
değildir. Geçen ıaııınn zarf•~ı 
iı.e Takıı1 iin iııki~afınn gür~. b:~ 
tarafta e{ki\rda da lıii) iik bll~ 0 
dei(i" likler •örülmii,hir. 0»

11
• - ~ • b" 

gibi Hintlilerre d<' Avrupa bn';ı.• 
nlu bugün girmi~ olduğu sa~~· 
dikkatle takip edilnıcktı> oidıt-, 
ııa ~üphc yok. Çit.in ta:ırruı• 1~'. 
rıtmRst \16 İngltıeTCnin bu en' 1• 
''aki karsı<ındr. se>;rcl knlnı•• 0 

t 

1 
""" birk3~ scııcdcnberi Uiııtlll~ 

1 

:ıl·a:.n.1da h~:\·lc l)ir tcc~o,;,Ür Ul
11

i...,. 
dırmıs, bu tN>Ssiir dc\~tll etı~ 0 
ti« H~lbu'ki lngiliıfodn dedi~~" 0 
göre Hiı lli1er tarafından c;ın~ 
gö~tcrilı.•n nla1nYn n1U\'f\Li olııf~it' 

t . . c· ·ıo ı•" lıııgün Iııgılterc artık , , u: ı ,.,in 
ı...ra, bulunmaktndı« Iıı;:ılter< _ 

uııv 
artık Çin ile nçıLtan n<:~ğn ın ·ele" 
fik buluıımnsı btt barbın ııaı ,t 
riııdc IJiut!ilcrin de lngllltr' 1., 
yokla~ın:ısmı kola1,lo<tırıır~1' s 
bcplcrd<n sayılınakt:ı•lır. 0 l•'' nu harho tulll§IUUŞ o)ull ,'O' 

1 ıd b 1 
• .. ı;('JI 

gaye eri ııe o uğu a ı>l '' ısııl· 
de ı>~9 <lanbel'İ \'akit \'nlJt d• rP 
mustur. l\lc.selit İugiltcrcnln b•,, 

, - dil'' gayeleri ııe olduğu ar.1'ıra · 0 

. . "''-' ıruıtbuatında mnlıtelı! za• 1 ~ eri 
göre mnuubalı~ olınakt•ıt g ~ı· 
luılmndığı gibl, lınrbiu baJ3:;şl 
cında llint nıJlli kongresi c; ~.,ı 
ibti) allclr dant1l\lllt1lardır· .:.0 ...., 

l.:üçiik milletlere taarruz edıJJIP" 
uıek lazım gcldi~i csa~ınd~ ttfl~ 
!1istan da o zanıanki ~ıltıJr<I' 
Ingiltcre, Frnru ile a3 nı fl 
olduğuıııı anlatmı,tJr. ııw 

Bııı;ün muharip ohrak lı•tı•''' 
renin yıınındıı Frao•n Y

0 ,ı~; 
Mulıariıı olarak Rııs~'U , .• r, • çıı> 
Japonla Ilurp hnlinılr bıılııı:t~·~' 
nr. İngiliz • Rus • Çin iti' 

8

1 
,,~ 

artık kelime ve tabir fork 1~Ji i~ 
oluna olsun .l\ıncrltaııııı r 
tifnkı kıınctleıııııiş ııöri1UiY0;.. 

~ 

1---------------~~ 

Biri!"i.zi."DfMoi 
f1epımızın lıt~ 
Usküdar'da etelı.-

triksiz, ı 
bozuk bir sokak· 

. . !~ .b~· 
Üsküdardn Sclııır. I' ı. . 18'" 

,_ 'LIC· 
c:ın st•kaAında ot.t,,u;.ıu üt\.l .. 1~•ı.JP~ rımızd:ın aldıi1tmız bir a;C b~ul: 
bu sokai!ın elektr1ks.ı \'t' ı-:nvı.!$-" 
oldai!ll blldl:-lb·e!' ış~~' .,.ı rica 
turulrr!!ı!I \'(' t;n1lr C'rl ~ ""t; kf.:d 
olunmnkt:uiır. ~e)f Y ·ı ~('Ci!:le~ 
P.-1.rU I!elsl.L, .• "ı!.1 '~c ll"' 11 

rciz:n naırırı dik: .. nt r.ıe ltOP' _,, 
t'Ul. ~ 

w 



(Bu 711Z.1.."ll!l aı.etır.Je...'"1 Ait<&'Jı;nı 

Ajan":ı bti.ltenlertnden alırur.t.~tır) 

Telhia eden: Mrıammer Alatut: 
Japon muralıh~rı, Hal ile 

tr .. 1.lıar~rcyc t.ı.:krar o~i1~ın1:~l;·rd.ır. 
Japon murahhası h.urusu, Jc. 

!·On - Amerikan ır.ıazal:eıı:lcı ine 
~\'J.ııı cınıc-k i:zcm llarıdye !.'i ;ı.
ıır!ığma gddi~ı &ıa;<la geçen ~-ar. 
~araba g..omı Hal tarafından ken. 
disıne tevdl edi en notaya lıcUcıi
IU<ıtiuoe .erilmı lı<:ıhnnçl bir 111-

hai oevai>ı lıfunıl t-ulunmad gmı, 
basına biki:nıııştır. 

Japou cüı 0

C>m~tı, ınuzakcrefodn 
hiçbir z~rnnn kcsılır.ediğini tas. 
rJı eclc.."Ck şu sozlı·: i i!ıh·e etmiş.. 
tr: 

c- Btt rnuıake!·1 lı..·rju dc\"C:."'11 ,~ ... 
dan daha mükemmel bir şey oLı
tn.az .• 

Hariciye NJr:rı Hal, Japm1 mu .. 
raPhasl.:ırilc gi~ıüitilktcn sonra 
ıar~atl-e I>e:::az S3.rn·ya gitrr,iştir. 
l!aı il~ ReJ< Ruz<· !t ncsaı .;ıd;ı. 
&ır. ..a kon:ı/r,lt:~lnJ..r. 

sr. GAl'UR VE FE~E n:. K 
Hı:·oJsTı\NJNDA •rARP HALİ 

1!.t\N EDİLiYOR 
Felem€ k Ş:ırıti Hın listanı u

~uuml ·vnli$!n,n r· kerl<'"r ,-e t:ıyya
reciler için amurri :;ı;Jrrlıcrl:.k ka. 
r.an vcrii,'\i '"" huı· .arın cephe • 
Ucki yer!cı·uı. ı.:;ga-. etn-..c-k ı... ... ere 
hazır bı.ılıır-'ll-.ıuınnı ornretliğinı 
Bata,·ya radyosu bildırml~tir. 

s.r.grıpur<la da dim harp halı 
..;Jn edil•1ıi~!ir. But•in gönüllület' 
\•e ıhtıyarl r ıiH'tlı altına ç:ıg.rıı,. 

lluş, Hong-Koı;g'da bulunan kuv. 
\'et!cr lw.zıro. eınri almı-lardır. 

l~AREŞAL FETEN - MAHEŞAL 
GÖRlNG HULAKA1I 

.. Hitıerle bir goru.'.TW' yapmak 
U:zerc Orh.na harekı..:t ettıgı bil. 
ılırılen M re al Pclkn'in dun Hit.. 
~rlc detlil, .. ı.ıraı ~al Gbr~:lo·:e 1 
~.t Fl·x..:ntıı'dt! ,o=<i~tüj'.,'ll D. 
~-11. ;;,jensı tJrafıt.aau rcsnY:ıı iltm 
Qlı:nmuşlur Ama-al Daılan'ın da 1 
li1Jl.ınduğu ve r'ı:ans:ı ile Alman
~·ayı a.Iaksdrtr ed.<:n .. tıese.tclçrin 
CÖrilşüldüğu i>ildiı-;lmi§Lr. 

LiBYADAKİ HARP VAZİYETİ 
İngılız Orta Şark Ku..ı:~ı-<lıın. 

l·~ın.n lJıldircl!gıııe gorc für.g:ızi 
llıuhn:-ebcsi taslıca üç cepheye 
ayrılmıştır 

l - Tobruğun cen..:p doğ~sun
daki c:;as CC'phe ki. lnsıliz kuv .. 

leri lı1Jrada ~arklan ilerliye
% kaleden bır çık!Ş hareketi 
Yapmıya muvaffak olan İngiliz 
kuv,·ctlerl ile irtibat tesis etmiş. 
lerctir. 

2 - llalfay,ı'dan Si<li Orr.:ır'ın 
liıtıaiind<:ki mevzilere kadar uza-
1\an hudut bö!gc:;ı. 

3 - Jnlo'ıı•m cenup b•tısında.. 
lıi bölge. 

F~<:ı.~ ccp.'.ıedc ı:ı;,ı!d:b, Sidi Re
lek \'c B!rclhamid<ie dün bütün 
lliin sıkı muhareb<oler olmtıjLur. 
Ö~loden evvel g3rpl!'n gelen Mih 
\·er lankl3r:n:n yaptıklnn bir hü
turn, Sidi ~tck'in t:ı.ır. crntıbtm-

• Amerika ile japonya a • 
ruında V~ingtonda ye
niden müzakerelere baş
landı - Singapur ve Fe
lenıenkte harp hali ilıin 
edildi - Marepl Pe • 
t~n • MareJial Göring 
mülakatmda neler görü· ı 
şüldü? - Libyada harp 
aahaıı üç cepheye ay • 1 
rıldı - Sovyet .. Alınan 

1 
harbinde vaziyet - Al-
n an tayyareleri Bakü 
üatündel 

da İngiliz zırhlı kuvwtl,;rl tara
!ınd&n püsküı-thlınüştür. İngiliz 
zırhlı kuvvetleri, daha sonra bu 
te:şkill firara mecbur etmlıler ve 
düşman lanklan seyyar İngiliz 
ıkollsruı.n taklb-1 k&rşısında şi.. 

n':ılc <ln ;ru kaçm1şlar-dır. 
Ögleden sonra Alman piyade

si, tankh:rın y:ırdımi!e Sidi n.-. 
zrk dr"fındak! İngıliı m<>vzileri
ne t~krnr hücuın etmiş, bu ııok. 
tada müdafaa lıathrına bir hü
lül yapmıya muvnft.k olmuştur. 
Bu bi;lr,erıe ş!dde:tH bir muhare. 
be dcrnm etmekte-dır. 

A'ın.ır. !r·bliğill'! gii~e l'>I' lııgi
!iz tar~ hücumları püskürtül.. 
rr:üş ,.c düşır.aun zırhlı makir.e
l~r!c yaptığı yarma teşebbü~ü a .. 
ı::m kalmıştır. 

SOVYET - ALMAN IrA.RBt 

Alır.:ın ordulan Bıışlrum;;ndan . 

·lt:1nın cıün tık~am n~rettiği h&rp 
teUi.ğinc güre Ro~tof bölgesinde 
Sovyttlcr dün insan ve malzeme 
fcd:·ki.rlıklauna lıaknııyarak kar
<ı lıücumlııra de,·am ctrrJşlçrdir. 
A.ım3n zırhlı ve piyade t.ı:-şd:kü l. 
Jcri Sovye~ hükıinıct merkezi Mos
l:ovaya c!oğru dnha ziyade lier .. 
lemişkrdlr. 

Lc:n:ngr .:l öııüncie, Sovyrtl0r 
Cı.ün de, netk'C".l ÇJkış t~!bbüs.. 
!erine devam etmiştir. Bcız tul. 
muş Neva'dan kı.rvvotl! ~~ş!<'ille • 
rin yaptı.~ bir lrücumn karşı ken. 
dls:ırı miidnfaa c<lcrkcn. Sov)'ct. 
!er kanlı kayıplar vcırmişt;r. 

Sovy ctltı <' gör-e ist- Rt)<)~r·' 1' 1s.. 
:nı:ı,ı~ Sovyet kuvvetleri Alman 
~\!pc 1 nrnıı 4:ak:ibıQ dı:van1 ~tn .. . 
l~ru;r. AlmaıUar<Jan mühim rr::01'. 
tarda harp r.ıalzemlSi alınmış • 
t:r. 

AL~iA!'i TAYYARELERİ 
BAKU ÜSTÜNDE! 

Daııcsnıchclcr gazoteslnln Ber. 
liıı<lcn haber verdiğine göre, Al.. 
man tayyareleri, ilk de!a {)!arak 
Bakıl \'C ~~rki Krfkasyar.ın d:ğer 
:r.e:nHcri ezcr:de uı:ır.uş;ard:r. 
Askeri mahfiller, bu akını Kafkas 
rnnanlarına harl>in nekadar yak. 
la~ığını göstcndlğinc dalli say 
makta.el ı.rlar. -o-

15 yaşında bir 
hizmetçi kız 1 

B(·' o~:lı.aıcl:ı Bc-;tanb~~ırda Şe
.rif . parlıma~11111n ::ahio; olan ve 
rr.~zkiır apart.ınanın 1 numaralı 
daires:nue oturan Şerif Gülün 
dairesine bu apartıman\laki lıiz.. 
mctçilerden Ayşe isminde 15 ya
m>ıua bir kız girm4 ve 1150 lira 
pora ılc mücevlwrleri çalmıııtır. 

Bu Akşam SOM ER Sinemasında 
BABY SANDY ve 

MİCHA AUER 
tarafından O)'ll&nan 2 saatlik nef'eli ve eğlenceli 

BiR BEBEK 
ARANIVOR! .. 

Giizel knmedi.iııdc i.imriiuüzdc giil111cdijiiniz kadar 
Candsn... Ve Kahkaha İle Giileceksini:r, 

.. . ' 
BiR KADIN YARA TTla. il 

(PYGMALİ ON ) 

BERNA RD SHAW'ın Eserinden 

•P'----•r OR KÇ E Sô Z LO·----. 
"il biiyiik korsanlık '<' maceruhr filmi 

YE Ş iL KORS ANIN Kili 
~lil~·onlara uıalolnıu'ı... l\fuh teşeıu ve zengin dekorlarla s\i>hi 

gayet kun·~tli TC barcıkelli muaızam film. 

Bu C U M·A gününden itibaren 
• 

TAKSIM sinemuında 

3 - SON TELCRAF- 2 1 ııcı hA."\lS t t-'t 

======~\ ı '' l 

AZİÇI DE BiR KAZA 

OV'fET TEBLfGl 1 LM/l ~ T 

Rostof bölge- 'Kuvvet'erimlz 
sinde takip Moskova'y a 

devam ediyor doğru daha zi

ar lı,, Şi e i Y· 
r·ye va. uru Va iköyünde 

Loııdra, 2 (ltadyo 7.1~) - G..:c 
yımsı l\I°"ko,·adıı ııc.,,.rdilcn Sov. 
y<'t tebliği: tıkı.inunıın lıidnci 
günil So•1·et kıt'aları bütün cep· 
h.- boyunca harbetmı,ıcrdir. B05. 
tof hölge:.indo Sov1et kıt'aları 

Alınanları toklbe devam edl)·or• 
lar. ~Josko\'a cepbe•indo Alınan. 
lıırın birkaç ~iddctli hücumu za· 
yiat \'Ctcfüilerck tardedilıniştir. 

Pazar gilnil 17 Sovyet tayynre. 
sine rrrkalıil 59 Aloı:uı tayyaresi 
düsii,ühnii,tiir. Oün Moııkova el· 
nrmda 1 Ahn~n tsn nrl'Si dii. 
şiirülı.1iiştiir. Alınanların 215 tank. 
6 11rhlı otomobil, 14 lcanıyon, 400 
yüklü rngon, 5 petrol vagonu, 34 
sohra topu, 24 mayin nhcı man· 
dnıği inıha .-e tahrip •dilmiş, 
di',m•n ala~·ı bozguna ul!ratıl. 

Maresal Peten • 
(1 .i.nti S:ıhif~en De\·&m) 

buldu. l\13Tt·şnl Gıir!.n& ı~ta...~yonda 
Fraru:~ı devlet rtl:sint kabul etti. Ilil: 
~ıart:fl\l, A.man teroüman B. Schmidt 
ve Fransız ten..'ilman hazır oldt:klan 
halde r..ıaree-al Görlng'ir.. \~onuna gl
!'Crck bır çeyrek sal\ kadar göriı~til

lcr. 
MUteakıben Amiraı Darla11 da va• 1 

go.oa girdi ve b~hyan ı:::Pr$ne 3 sa... J 
a.ı sUrdll Bundan sonra, saat 17,~;0 

da Mareşal Görıng;'ln ~mel< ''81<>~ 
ıl• yemeı. yeci.dL Ve """ı 16 da hnre
ket cCllm~t mı:karrer1;:en saat 17,30 
da lıaı·cl..--e-t edUdi. Ayrılırken l\.iare~:ıl 
Pcten IJu n.!i~ikntın ~k &.ıınlroi cldu
ğunu ve bunu d lma 1~-ırl.ı;:<ıc....t.nı 
söy.edi. Mareşal C.Or'ııı.r de: cİkl mem.. 
lcket için foydalı ·y er g'>riış!: .t!J· 
ğünü hatırlıye.caAıt" dedi. Mu:akatııı 

ık. ıneınl<.oket tç:n it ydah nrticclcr ve
receğini ümit cd.J1oru.m.• 

Londra, 2 (A.A.) - Vl:;lden bl!dirl. 
liyor: 

Mccbin, Peten - Göring n~ül:Jkatı 

hakkında reaml IJir beyanname neş

ıı.. tm ı,ur. Bu be)·ft.r.n mede Peten'in 
bir }'ra!ı51Z - Al1un.n iş birl lii vücudc 
i•'1rmck istcdı~l l:aydedilın<:kt.e ve lıu 
mU'akatın Fran5"nın l&l'.kball daha e
m n b lr surette dfı-;>l etmek imkAnını 
\"erd.iiJ idd.i.n olunr:--ıaktadlr. 

Beyannamed11 netic~ olmak şöyle 
denilmektecilr: 

Gecen batta AntiJ,.-oın!ntern Pulctlll 
uuıtılm.sı iç n Bıtlinde aktedilen 
ıwn.ternnı,.t:ın .iOnra Alınıınya gözleri
mizin önünde yapı~an Avrupa kıt'ası
nın ihyası ve b:rlc~mc!ıif ı~lnde Fran
se.nın b:r kenarda bırakümıyac.ıgıru 

vfıd et.mi~tlr. 

UZAKŞARKTA 
(1 inci S«bllcdcn i:>evam) 

d.ak.l müı.ıkereler inkıtaa uğramıya. 

cnktır. 
Yorr.uri gze-;c.slnP göre, blv.at Gene

ral 'fıJgo Jı::abinC'de suihu kurtann ... k ü
mid.n!n bUsbütı..in kaybolmadığını ~öy
lem!ştir. B:ısvctti.l 4C8P eder8e son 
d~ kfka:ra kac!:lr Oir gayret sarCe-deC"ek 
harbe mlr... olınnk azmind.e bulundu
ğunu bP)"Jn f'trri~tlr. Nomura , -e Ku
n·~.u·y:: bu · .:i!de pl·!t yakında tali ... 
nıa. gtir:,~erilec<'ğ, ıar.ncdilmcktedir. 
SolAhi~tiar rn•hlillcrde söylendiği

ne güre, japonya umumt surette tnlcp
lcr.nde ısrar Cd('Cek ve An1crikayı 

müzokerelerln neticeslndl'n mes'ul tut
makla beraber va;nı;tondan kar;ırını 
değ .ım:~ln.i bir ltcre daha i6tiye
cı:.:kth:. 

YAŞİNGTONDAKİ 
GÖRÜŞMELER 

Lorutra 2 (A.A.) - B. B. C: Ja.. 
ponyanın Vaş:ngton elçisi B. No.. 
mıura i~i;: 117.;.rahhas B. Kuru'tl 
d ü n Amerika H<1riciye Nazırı ile 
göruşmüşlerdir. Lk.i muratmasın 
Arnerıkanın Japonynya verdiği 
c.otay:ı cevap ;>elivmt-dikl'Cl'i ve 
bazı ;zahal isl. dikleri haber a .. 
lınmrştı.r. Japonyıı.nm münaka • 
şaya cevııım 0tkceği an.aşı.lıyor. 

AM.ERİKAYA GÖRE JAPON • 
LAR VAKİT KAZANMAK 

İSTi'LORLAR! 
Amerika, her ;htlmale karşı 

!e<lblr almakl""1ır. Fi\!pinde lıer 
~ey ha~ır bu:-ur.uyor. Va~ington 

mc•ba!t!ir.<> görP, Japonyanın ha • 
relreti Mihverin Avnıpa<la yük • 
sı:lcn ve 3Jç• lan taHh! ile alaka • 
dardır. Reutr-r, Japoııyaııın \•akit 
kazanmak istedigi zannedDıdi_~ini, 
müzaf:ercnin hl~ olmazsa drrha ıki 
,hafta oÜrl~ğinı bildirmektedir. 
AMERİKAN DONANMASI 

HAZIR! 
Londra, 2 (A.A.) - cB.B.C.o 

Amerika Bahı ye Nazırı B. Knoks 
Amerika bahriyesinin ı:crck At. 
lantik, gerek P&oiii.k'de vaziyeti 
kar~ılıyacak ôurumda (.!duğ~nu 
sövlen:-itir. Nuıır demi~tir ki: 
cAmerlkMın birinci sın:f 346 
ha!"p ,C('"""';'5: !:C!'1..-S~e-J - '}.;:; f;C 

: ~ :noı.,,ı or1 il~r-ktrd;ı .> 

Nazif aşa yalı ına b·ndirdi! 
yade ilerledi 
Bedin, Z (A.A.) - Ahnan oıdu.. 

farı Başlaımandaıılığırun tebliği: 
Zırhlı ve piyade kuv< ~tlerin!i& 
So,·yet hükumet ınerkeıi l\-losko
veya doğru dı.ııa ziyade ilerle. 
mişleı-dir. Lenlngrad'dllkl çıkış 
teşebbüsleri neticesiz lı.alını ıtır. 

Yalının rıhtımı ikiye bölündü. Vapurun üçte biri 
1 karaya çıktı l Yolcular diğer bir vapura alındılar 

Şirketi Hayrl0-enhı 68 nu:miıralı 
vapuru Boğazda bir kaza yapmıı;

'1r: Mezkfır vapur Te.hsin kap\a.. 
rıın idaresinde diin Kt. rüdtn ha
reket ederek saat 13,30 üa Van!. 
köyüne gcld'~i \aktt, isk~kye 
yflna~ırken tornist.n tı,tır.ıyarak 

1 

olanca huı ile ~lenin ti~t l.ara· 
fındaki Nazif Paşa yslcı.n.n rıh. 
tımına çarparak rı.'ı!ımı i'·iyc a· 
yırd. kt.an soma )·alıyı d.ı ıı:'-'' 1m 
haoara uğrntn.ı~tır. Bu çarpı~m;ı. 
da vapurun üçtt' biri k.raya ~ık
mıştır. Vnpurdakl yolc-ıılar 1..-rocy 

~:;oı-ku allaimrlz.rdır, Vapu:-;ı is. 
kele \'Crilc:-<·k yok'.ılar boş::!tıl· 
rot~ ,.c oradan dn dı~·r bir '"~ pu. 
ra aJi..tanna ;:t.lu.ır.i§lc J;..r E .H:lha .. 
re , 58, numara çalı~ılaıoJı. kam.o 
dan indirilmiş, Köprüye geı irile
rek tamire alımııı~tır. 

Cephenin merkez ve ayni za. 
manda şimal keslmlninde-, Al· 
man hevn knV'l'etlerl. S,J\·ye-tlerin 
l.ıı~e yollarını ınn'l'affakiyctle bom
hnlam,~tır. Volkn doğu>ıında, k4-
lalar ve ın~lzemc df'l'oıl&ı ı bomba. 
lailm1~tır. Krtin...-..tnd ~""Ul:t!•Uda, 53 .. 
vaş tayyareleri, bir buıkıram ha· 
tınnışlaı-dır. llü)·ük bir flı·p bir 
b<>mba ile ciddi ha.• aı-n ııw.ı!ıl. 
mıştır, 

==========-=-=·=~-==============:====>-=;;;.;..;;~~--------------

i.Uo,ı..ova Te L~ııin~r.d'a b~ 
ka ha,·a hiicwHları yap)lmı.ı(1r, 

-~-

Harp vaziyeti 
( 1 fncı &ıh.i.!C'rlen De\""·~ın)' 

ı.ı,e l:un'1!!lt:·1e to1C":iye t!tfl<lOFI 
:ın.hıJıtıyor. 

DOGU 
Cephesiııpe 

(Bt. ·rn k3lı'-,Jeı). ı·, .. '!Lm) 
l'nJ·at, İ>İr k<'re vn2t --P.t hu'-: inkü 
durumuna l!":rm<• \'e lUosko.-u)ı 
7npll-tm~k, ll.,ı~c; ikliı:in Ubesiııl 
~-ı f'l'lHk Almanlar i<"ın NAS ~Rrt 
,.e birinci ,·azi{e hükıntluc ı:irıııi~· 
tir. Buna !.-arşı . l\to,l·ova)'I milda. 
ba etmek, her no paha••"" olur· 
sıı olsun istilil kunctl«rlnl bu 

F 0 kat Volı•ko'·ım. k böJııe>lnde AL j 
man!ur Herlc:neğe dc:-van1 ediyorl:ır. 
Sovyct kıt'a.ları Uilha.'>a zırhh tıirt:k 
bakımft'.d.&o i.httün olan Alrr..an kıt'a. 
larlnın t.azyikL'li güçluY..le Y .. ıriılıı-

şehre 'iOkmamu'k ,-o l\tosko,·a ii. 
uiintı Abr.nn ordu,ıına nı<-zar yap
mak dn Rıı•lıırııı lde:ıli olınuştur. 
Kı" iklim ~artlart. fl'vkalıldo ınii. 
dofaa tertipkri de muhal.lık ki, 
Sovvcflere zahir oluvor "" kun• 
nıln~ her l{ilıı ~o,·y~t mıidnfoa. 
sını tak,·i'"e tdi,·or. 

m k;.ad::. Bu hö!gcde 1.>:r Al..:ı1an kr.lu 
bir ,yar.na hareketi n.cticesl:ı le ' r 
köyü alml.'j. fal-:.at dakt S: :ı .er\ı
yenlf'mlşt!r. 

Yir . .c r,!oskova Garblnde V\• ~.nu
Lund. :f!tr[Cljaıs!'- ALıioyaru~ıa,·eç ve 
Tula b lgt!Ie.r • .nG'e A.Lr._n ta..ornı.zu 

ı·enf bir i:cdeylş g~tem,l'rJ:~lir Bu 
k, .. lrr.,'c A!ır.anl:ırn bedi!!! Oka neh-
ri Uze-rinde Serpu>vl ;;eh , olı.JR g"t..""-

rektlr. Alr.ı..ı.n kıt'oıltı.rı. Ceı~up '"'n \-e 
G:ırpten bu şehre doğrLl i!ctlt.·r;.e:k 
lıit:J·od.ı.r; Lu n:r. ·ı~ tanrruz Ç<ı .UC· 

riııi l\'I !k. .. vay:ıı ~...1ğru tıı..ı.kmtiş \.'& dJ .. 
raltmış o1Jt.'ct>.l.?1·dır. F'a!::ıt nı c:;.,u ... 
ka\·cmctl unil.tıdt.~ AlrrKtn se..g: C"'r.?~U 

çabuk iltrl:yem!yor. 

Cenupta !:o>tPC't~:ı r!raı eden Al
mtn s:!! f·en.ahı, h"niJı tee) y:lt etml· 
}'en bir habere goro 'Tftglr.rı>c'da <la 
tuttuııırn.arı11 ~ır. ı·~t·ıfun 14'0 k ·'o•nft
re Garblndtt bulun:.ın Ata.C"lapol':t. doC: .. 
ru ·kilmek\Mlr. 

Ru31U iıu ı:tphenin dıııcr lıir kf..:
mindc dl" mukabil taarruza &eçml::
le-rdlr. DunVlıla nu1ların Cenup ce-p
besinde şcvkwc.ni bu>uklilkte tılr 

net ce alm(tk i!.ıccL!;.lcd t:nltt?'lı!~yor, 
Belki de Don hi"\".t :-;1111 hı.;,!ır~ •ak il .. 
ın1dine df.i.,ltnUşlc.rc!.r. E~eı;- _.;~re ... aı 
Timoç·enk.o ordu!U, Don n .. !· .i. r. r~i..1.

de 1-l~reşnl Eudlyetd'nin 1ıa::ır!adlğt 

yf:nl kuvvetlerle fyi t.ı.k lyc ı dıln- tv
sc, Rt:sl.:ırın bu n1ut:a~ıl ta::ı n:ru du
ba Heri göltır.ıırelerl \"arit olalıillr. 
Fak.aı ıınre.'j..'\I Tl-ncrr: k nu~ &.'\ğ c -
nahiyle l\toşkcYa 1nı~b.arOOf'ft-rine 

rı~Ucssir olınası <la Lck.~entbıilr. Al· 
m...'\nJar Ra~.o!'ta ınağll:p ol'l.l.•.ı.şl~r
dtr; n~ _;!1\2-p di.~2n aır.an \'Crn: ... -.:\en 
takı>: ec!llir, Şim<Jitik Alınan :l,.tl i:c> 
Ruı:ı tazyikinın nerede biteccr,t'.n~ kcs
tlnnek, \.·aziyetl yakından .Ci.>rmıye 
bağ.td.Jr. Zira ,\.lnı.anlann mcg!O.bıyct 
derecesi ve Rusların tııYJµ ku• ve~t 
bu.:ce meçhul u.11surlardır. 

Sivastopolda. Alınan t1:ryl;,,;l bJ. .. 
ha&ia Ccnuptaw., ve Ş3rkta.n artmış
tır. A!ma.n kıt'Hlurı dış i3ti!ık.'.imları 
a)ın.:jlar ve şehre hff.kim tcııel.:rc var
mıt!ardır. Rusların, donanır.aya fay
dası kalınıyan bu ;chre :.-:\ kulccyi}l 
bir et.cmmiyet vererek orada fazla 
kuvvel l>ıraktıkları zayt.! bir llı\l. 
maldir. Ruıdann buradaki l<uwet
lerin büyük k•munı aldlld•ruu d•ha 
doğru buluyoruz. 

2) LilJya cephesindeki mul13rebc 
hareketleri şöyle deı·lerıf"bilir: 

a - Mihver ku·N~tlerı elin<!<> bct• 
lunan hudut rncv~eri, yac.1 Bardln. 
Solluu1 ve Halayla nlC\t7..ilr-rt h~l.l 
mukn\ r.uıe:t c~n-.r-..ktedlr. i ngill ·~er ka
ra muv;:ısalaı:n Jtc~iien llu rtH:\hl~eri 
cebri hüc\:1nl.ı1·1.a alır:•yd \'C gcr~lcıi-n
dc l;i)ylc nokl~ları teı "zlcın·yı: c~ı)• .. 
cet ediyorlar. 

b _ A~ıt 1:1u.hart:· eye sıı.hnc olan 
Tobruk - Scydl Rizn l;ölge inde, 
Garp~t·n gelen Alınan Zll"hİl h.i:-hklel'i 
bir taarruz. netice ede Seydi ltiz:ıyı 
almılsa da İngiU.ı:: muk .... bll taarruıu 
ile tekrt.ı geı·i nlını.o~ \·e Alman ı-.ıt ... 
;ı 1 .,_rı Şur:.ale doğru c;ckilmrşlcrdir. Bu .. 
ra.tl:ı n~uhart:benfn büyün1E"si w kat't 
ncti\:e:i bir rrahlyet. .... lınası tekJ<"nc. 
biıir. 

c - CL.Io \·:ıh:ısındaa ilcrliy1.:r:-k 
Sirle kür!eı:ne ,-oran İngn;z ;:.ıv~ur'.ü. 
ko!wı hangl ıncvkldc bu.lundu~u ırıa
lüm değildir. F.:ıkal s3hilc ıncvazi ge
~n tona yolu kestfğinc hCıknır.ltle. 
bilü·. 

l!ulüsa; Lib.)"3 h .. ırek;., :ı ... i·~ JJl, -1Jf 

edh··or. F<lk4lt lıu ink" -af ,.fiphe i~ ln
g:tılz!crin lchir.t"dlr. in;ili.z~er Sol. 
lun\ - Tobruk :ır:ıs1nda sıkı~tır:ıma . 
dıkları ?tlihvcr ordu.;;unu Dcrr.e -
Bingaıi arns~nd.:ı ::ılkışt;.m:ıtya. niyet 

~tnıiş .ı;-öıilıınyor!ar. rak:ıt bunun için 
arazi. {Vk ll'."ıı!~lir. Bi.·lki de bir <,ok 
ll i.1.i ...... cL.~·r y:ıpaııya ~~ec;ıı...ı· !~J!:.. .. 

Bizre, doğu cephesh1de ı:ünün 
kRrşı1ıklı ,.e ga~·c . .;~•~ ıl:ın nnica
deJesi i~tc ihi tarnf ara!:Jntls şiın. 
di lnt mabat tığrıır.da cer<-yan 
edlvor. Jlil:rr ce ılıolerddd ahrı 
,-e~ıueler, ilcrl.:--n1C'lttt ı:crilcr:nc· 
ler lıcıı l\fo 1.-ornııın nihai <lıırn. 
ınunn bağlanan tali brekttl<·r
deıı ibaret bulunuyor. 

1 r:"TF,M l 7 7.ET BENiCE 

1-1 h. ı "d .-
ı n ısar ar ı aresı 

1 

(1 iocl ş h !eden ne\ ıcü 
<- İdarenin hust:5İ • ır.:: le .. 

rin l~ rakı şişe~t1~1J gerl alma. 
f n1ruo! ;·"izi.lr ~lc-n UJ(.nt.n.il n ?. rarı 
j g6lg~ de b~a~c.-lk. )~lli ~T lıare. 

ket.ınden ~kaye!cıyız. Bır harta. 
danberi rakı aro'llerine ilzü.ın w. 
rruısı \'CrİP, yc1ıişUrmeınesi yü • 
·ri'ı'Jd~n hasıl olan hazine zaran 
yukarı.ıfoki boş Ş'':ı~ tn<"'S~lesini 
göigt'de h:rakaeak ıkadar njhim.. 
dir. Mahdut bir ticarc: olan ve 
T.iinlıasıran İnh <ar mad~elNinl 
satın bi7. ~bi bı.ı-1er1n 1"•».ret 
'~ dolav:..•ile m~ı•\•t '''lzünokn 
göı-eccğ:U.:-Z zt.r:tr; ,.t:i İıth:.sar 
I<lares! dü:;ıi.nnıok ıste1~ıy• "lı • 
lir. Ar.cai< asıl mılll ı....rı n>cnin 
vanf bütcmtn ,.e mlUi miıdafaa 
~ergismi~ bu ihmal ve Urah! 
)'l'.izünden milyonları bulacak cı. 
lan bu hazine zarannı ~lak~dar. 
l:ı.rın ne suretle !el:ifi t<irlbile .. 
cckleriı:! öğremn<.'1- ü .. ••·c Vcki • 
lin i~e c:l uzatması aLik:!.clar c .. 
<len bir muamC'lcyi miJlefJn bir 
nc•i \·ekili olan matbuatımıza 

al=-tt:i.-mcyi b'r vazife :diıkki 

ed<TİZ.t 
SON TELGRAF - İnhisarlar 

Vcl<iıletinln bu hadis<!ye ehem .. 
'!Tlivelle el kovarak hem <i:ınillcri 
hf.;, hazinQ'İ. zaraıdan ltorwna. 
sını tcmennl c<k~'"· 

ita ~yan ta klan 
(! inci ~>h;fı•dt·n D<":•m) 

Cialo vahasır.ı i~ı;:al eden Bri· 
tanya ku\Tetlt•rile Sa-te kiirlczi 
sahiline inm kol hnrekfıta devam 
ediyor. Şimdiden K~bir~·c 1COO 
Alınan cslı>i gclmi·ilİr. 

Pazar gün:i E!gubi üzerinde bir 
düşm~n grupu ile rtı.l'~TebP edil. 
miş, 15 tayyı:rc duşürillmüştür. 
Avcılar-.mız cliı;cr ssh:;lan:ln de 
10 tayyare düşürmi:~k-ıdir. Bin
gaz.i, Dernc boır.balanmı~tır. Bu 
haı-ek!ı.tta 3 tayyaremiz !:.ayb ı. 
mu~sa da pHotlen kurtanlmış! ır. 

Yeni Örfi İdare 
Komutanımız 
Mür.l:ııı bu1·;nan istn~bu1 Örfl İdare 

Korrıulatılığına Qe!ıerat ~bit Nl yon 
tayin edllrn!s ı-c t"".:r" tı bu sıı. ah Vi-
15.yctc ve 3.it olduğu rr-.;n1t mak:ırr'a.ra. 
lıHCiri~mlşHr. Öt'ft ~d .. ı-e Komutar.ltAını 
vek~leten Ö:fl İdare r-,1ahkemesi Rc-'..si 
Gene:-at Ziya Yazgan ifa cdiyeırdu. Ye~ 
n[ Örfi İdnre Kon~utanı bt?günlerde 
gelcrtk \•:ı.:r"!~'ne ı,:-şhyac-aktır. 

}~Bal \°3.Zİfe elan :ı\.lılll a.thd8f3a Ve .. 
k!ilett 11Qsteınrı Cicner .. 1 Scdad'm ye .. 

f!alip 

1 Maarif Müdürü 
1 

(l ınc1 Sa1 1!!C~ıi'r e\'~'l!n) 

Fc_:!>'' da cclboı..ınara.k :;en ıı 

) aptırıhnı;;ltr. Fab.t bıl "'' le • 
J.:l\-:Ierc rağmen k<:r.d' lnl kur .. 
tarl'l'.:ı~ ıı.ümkün olırmamı.ştır. 
:Merhumun nlişı dün gece hıısıa.. 
nNlen Sillcy:maı:1yedeki tvine 
ge'ir:im~s~ir ve Ougün de cf\na. 
zB: k:.:td:rılmış1 :r. C.,nazc- na • 
mazı öı;lcyi müteakip Sülc-yma. 
niye •4miin-Jıı idıllmI,?-tır. Bun • 
<lan sonra tabut eller üslllru:le 
FatihE' k:ıdnr .~türü:rnl~tür. Şe. 
hir bAl,,ksu •malt'!n frnva<ını çal. 
«n~ır. Ce~azc rr.erts.:.mindc Vali 

,.c Bclcd')c Reisi Lutfi Kll'd:ır. Par. 
t, r1-k.:in:, ·Belcdıye e~~.u.ru., ın::~ '!lrif 
t !"kitnı, m""kt6pl:-crden &u.1Hnt ve 

Uz.ası, bu·ço!: zeıat lıu~unm ... -i'~\.ır 

makber<. ..r.,. göz yaşlan arasında 
<k•iııfdılr.: .r. Allah rahmet ey .. 
liye, Mcrhuuuııı kcdcrJ.de aile. 
sine taziyct.ler.:ııızi beyan ede • 
rlz. 

* Tu·J'fik Kut daha henilz ıkui: 
dört ;aşında idL Çok çalı.Şkandı. 
Trun manasile ıyı ve ~mil bir 
adamdı. 334 senesinde Darülro. 
nundan çıkmış, mdıtellf hoca • 
l:kl.arda, müdürlüklerde, maarif 
umumi mü.fett~!iğindc bulun • 
muştur. Yedi senedenber! 1stan. 
bu.\ Maarif Miidürii idi. -Müthiş bir infilak 

!•.c-bc .r:imıossillc-r•, lJclc ., .ecl:.si t 

ı 
ı esmi makLnl::.-. .Lİ lıusu • 
~ı ve ccıı.b. mek,eplcr r.amia • 

. :ına çefenkWr göndnılrn;şlir. Fa.. 
tilxleıı oonra tahut, otomcl'bile ko. 

Okınıılgee, 2 A.A.) - •OIJa. 
hama. Filips petı-ol t:ısliyf'lınne. 
sinde d!in vıık ,bulap bir infilik 
netice.inde üç kişi ölm.ış \'e üçil 
ağır olmak üzere 17 k~i yaralan
mL5tır. Yanrının sirayeti.ne mey• 
dan \'erilmenıiştir, ı '1.l!:nus, ıncl'kczcfondidvkl aile 

• 
Sandık lmaliyesi Eksiltmesi 

TÜRKiYE KIZILAY CEMİYETi 
Um mı . Merkezinden: 

, l - En :ıı 2500 ve en çok 7500 :ıdet oL'llak üzere Maden S\11U 
~!,;elorine mahna ~ apırr .1ı>cak sazıdıktaMn ;r:ılnll imnl:yw 8.12.19U 
P'JZac~J gctnQ saat oa. dörtte açık eksiltme ile fha.le olunacaktır. 

~ - Ek•ıltmt'~e .;t!rnk için (300) lira teınlııa\ meldubu verile
c ... ·ktir. 

3 - i,t.:kJ'lcı!n şar\r.ome için Ycnı P°'lahane ltaılısında MlmM 
\' ecb t Cltldcsinae {Krcl•y) Han tnda Kızııa,- Deposu Dlrelctörlfllilne 

• ınü.raca:ı.Uerl ilh. olunur. ... 

Hıı.dııtsuz A<jkın Fil mi .• 

Bir kadın kal binin nnu ed.,bilccej;..; . ., 

Se-\'ntek.., Izftrap ~ekmek... Ve nihayet mw:allez olmak. 

işte: MAGDA SCHNEIDER yarattığı 

SEVMEK HAKKI 
Filminde bunu, büyük bir ~t ve rikkatli kalb ile canlıı.n

d:rae:ı.k ve sizi ağlatacaktır. 

ŞARK ........... r...---.... 
Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

Umum MüdürlUöünden ı 
ı - &zi ~kül r•l:r.d•n ,-crilmek Uzere bet yüz bin ll1 bir ınll7oıt 

:~düt:!>;LOt.le-, JUt, kendir \·c, .... parnı.::i~ ipliı!,lne un ....,. tıl.ikaet çuvalı yapttt.tıı.

ca.kur. 
2 - Bir b .... '.Wflncla imal edilecek ın.iJı:tor yirmi bindir. 
3 - 'l'aliplerin. ekAüto e gü::ı ve- !a&.Unden e\'Vel s.ı.md·ye kadar çuvaleı

h!da n•eşg~l oluuklonna ;;e bu iJl y~pacalı: kabiliyet \•c tcfkU!ıta maUlı: bu,, , 
!ur.dl;klr.ıruıa dair "li~~"i.'t·vo S nayl Odalarından , ·esika alm:ıhaı, muvakkat 
teınıııı..t orar:.tk b<·ş lıın TUrk Hraıı.nı. Ofis ve~lne to;liın ıl-0 makbuz alma,. 
Jaı-ı v"C'ya bu ın 'k ~ ı n~eklu11lan devletç ... ~ kabul cd!!~f~ bir mlllt b&nkt.n.Uı 

rnu\.'1\.itkat te!l!ina+ rneıc:tubiyle fenılıı. eltnelerl ve ekstltmc gll.!1ü iru.3.l ettik.le. 
r1 bir ~"''"lı nUmıme ola•ıık getirmeleri ve bu Cilııdon itibaren Toıınık Malı• 
...ıı.en Oliıiinin Aııkar•da Unl>ım hl!\dürlilk Müb~na !tomL.,-onunda \'e t.. 
t;..n.bulU &ı.kecl Liı?w!l lfand3 İ"lcı.nbul Şube51 Müdü.riyet:.nde her !~t.iyeno 
ve-r:tıc.ek ü.t{'-!"C h:ııırianrn;..a lıulunan iartnaı."'neye göre na?"eket etmeleri lt,. 
:ıındır. 

4 - }.l.Jı.t. • • c .'{.:r-.ci ır:.Jd~le Z.:krl gt-çen i-irlr~cde azılı oldut'U t:;.rı.. 
d:ı, kapalı zart USClJy:c icra. Cl.iilC·ct:ktir. 

5 - Teltl1f rneı..tupları 3.12.941 t&rltıWe rııstlıyan Çarprr.ba ıunn saat 
ıs şe k<ldar Anko.r,.fa Umum Mudilrlük Mübaaya Komlsyonıına İslanbulda 
İ5tanbui Ş:.be~~ Mtldtidü~Hııe n.rkbı.ız rr.akabilfnde teslim edllmi' olmal!dır. 
Teklif rrcktupları .ı.nezklı.r gün ye- saatten r-V'·cl blldlrllen n"lo&dtamlarda bu!u .. 
r.Ju.:ak. t:ırı.üa iadcH taııbhOtlü zr.ektupI:ı d.:ı glSnde:-ileb.U:r. 

8 - ·raliplcr ıek.:iı:cr··.i n.üh~lü \lir zarf i~ine kny::c:ıkJc.r, zarfın üı.e• 
rtne isim ve adreıtl~ı;iı, yaı:J.cal;.lar, b\.l ınühUrlil zarlı muvakkat ~m1!lata altı 

makbuz veya banka mektubu ve 2 inci maddede yazılı ve•lka ile birlikte 
ba~ka bir zorfa <•aı , .• bu ınrtı da tcınb'r edecekler, dış zarfın tizerı.,. yal· 
r~:.:. teı.-... 1.r rr.ektuhunun tUV:ll lrrtal !şlne ait o:C!u~llr.u lş:iıı·et c:y\:ycc-ek1erdlr. 
Tc::l;.1:t nektııpl!lrt.'l", ~rtnnı~lttı..!n l;.,.mar.".Cn okunup kAbul cdi1r1!J! y:.2ıln1~kla 
lıernber. ırn.a ;..tın jUUe, kendir veya Pılmuk ipliil i~ Y ,'lılaca ··:.n:ı gJre tek
lif oh.•nan fıyntı.n hem yaa \'O h~m rakamla açık olsrdk: derrl lbzı.:ı..ıdU". ıc.r ... 
tupiarda !:ak ve >ilinti ol!ı-r•c:ıklır. 

7 - İh:ı:e Umum \ft;dilt'iıkc;~ yapılacn.k ve tek\ı! rnek~...ı.phır:Tın · çıima.• 
aı Jçin kararlastır:'bu .ı;:ııclen Ubaren nlh.s:yct o:ı. gOo fç.rıde kJl<l kıo • ~dl· 

lene key!lycl !adeh tc •,h\r''(\ b'r mektupla tolıllj\ <>lunac;ıJıtır. Um :n l\!Udüt uk 
lha!e}& y-, •p ytı•rt: makta tama~l'n ~e.be!~tır T,.k t tınhfpleri lh.a~e i ·+n 

mı<"-7ren m~~t!et nrfın~~ ~ek'. r'erlnden döneınezlar. <102Sh 
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Türkçeye çeviren , ISKENDU F, SERTELLi 

Sevmek de :ıaaf değilmi? Kardeşim benim 
gibi irade ıahibi olmalı 

-Ne Y""ık 1 BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, RO~,ATiZMA l\lJ:eva. bır ıu;ylü '•Jfl'llS\, .• 
ı ı -.:o gi.11trrek aor:.ıyvr. 
• 1'omY.>nla btı~n çe\'rch~ 

i•lırnıı aahııelf!1i şahıe"<"rdl., J~~l mi? 

- Böyle bir ı..cı.ı<..., nreeeğlııden 
e.:ııu\ıdtm. Uç ay wrıra .. bir l'iln kar-
dcş;m eve geld1: •Ağabeyi dedi, Ka.. 
nm bır ba!joka erk~k seviyomıut. Bu 
sırrı dün öğnmcllın. Şimdi bana bir 
akıl ver, yol göster.. Ben, bu bel!!· 
dan naBJl kurlul&yun? . .> 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrdarını:ıı Derhal Keser 
B.Jhr.e'l Bunu ancak s& takdir 

ederıılniı. Ariisı.lerin .i7i veya .t:m:a 
•Jynad1kların~ keıı.dtleri degil reji.'iör 
.,ur ı.ıuı~ 

ı~.abında t(lnde S kate aluı.abi lir. K~r yerd~ pullu kutuları ıgarla isteyınir, 

- Bir 1:lh~;,.erdi, Qcdıo• yı. iak::ı.i, 

i>unua t:ebebını t.i\~ kePett.iğhnJ Oy-
l"• 'll, hnyrllt etır.euinlz ı;;ınJrlrn. 

Ton:ısonun bana bugün açık~a 

ı:." »fk elt..,lı mi keşfettiniz.?. 

- Siz ne cevop ver<liniz?. 
- Yapılnc•k io g"yct basitti: Krıııı 

f:Y;ne gitmeınek. 
- Yani ayrılmııyı t...ıv&.iy~ 

oy le Rll7. 
eıtlniz, 1 Hediye Kazananlar l ' DEVBEDİLEf'EE İıt'l'İRA llEBA l'I 

~B!r !..tıroftan Jigl·r tur.ifa hava nü
fuz euen m~ . .;am;.ıtlı blıJldar'> hakkın .. 
d~ki 11ıt1rı lc;irı fktı~nt V~;'\le-tinden 

&lı!lm1ş ol n 1~/12/93-l tnrihı "le 100'7 
!'J•1. h lhi:ira l;<!l·aUnın iht,ve; ettigl 
huknuk: bu kerr-e başktı.s111a dc\.·Jr ve 
yaln t .cadı Türkiy~ı.tc nıevkil 1iile 

kuymoık: ic;i.n saJJhiyet d.Jhı ver.llme:rl 
teklif ı::Jiluı~kt.e o:u1akla bu. hw;llf:ıfl 
fazla ıualönıJt edinrn •k lı;tiyenlerln 
Galota.da, Aslan Han 5 :m·; laıt l - 3 
No. lara müracaat fyleuıel i jla.n o .. 
lunur. 

• ı:cvet. nıı:at, yalnız bu Juıııar 
tlt'ğ"J. f•Jı:ıs: .. .slzi, b1! !ilrr. biter bit... 
>M' t "'çıra.:1km]ıf, 

Bwıc baııa. da !lısas etti. lAltin 
bt:11 t>hf:mın~yt:t vermec.lim. 

K'l!Jke ken<lisi~ \emayıil etmie 
gı'l ıs,orıin.;eydiniz •.• 

O ı.a.;rc:..ıJJ bü.ı;bUtUn tim.ide dU
ter .. Ve b•şloı belaya girer. 

-- Daha dogrusu siz de Jna.ınJ ık 
bu ya- belftt onu eever.siniz.~ En. 
t\· ... ~niz budıJr, deiil mi?. 

O, beı:im oeveı:e~m bir erttk 
dt:gLdir, Mister Hinol Bana &elince, 
lıtı oura.ya bir Ame11kalı.nm a~kına 
rn 1.:.k.abeJr. eiınPk 'h;h~ değil, vat.ınırn.a 
hi.t. ·et eyle-ııı'!k, muayyen bir takım 

-'f 1
"' görntek için l'"l<lim. Bunu ıdz 

~ pcık iı~ :~ lıHirs1niz! 

H.lsııo balıjını yedi. 
B•n1.Je y.eı1ı'="~ devttm edi'Jcr

<1'ım 
'l.elu ve kurnaz ı-eı .sör gl\zlü#ilmin 

..iltlndan bA.n:ı baktı: 

- Bu vesiln :le ·~ .hakkındaki 
. ı J· i\}tinizl öÇenm~k lstry.,rllln 

- Evet, :Ma<iemki bh· kailin, koca
ama b:ışl<ıı bir erkeği evdiğini söy
lUyor Btı vaziyet k.ar~'!Stnda hay
siyetim düşunen bir erke:. için 01nl
ma.ktan b&.tka ı;sre var nn?. 

- Hakkınız. var. Demek iti, ayııl

dıkır ••• 
- Evet ... A;rnldılar. Ve kard<'tlim 

b«lboht oldu. Beş e.~~ı ka<lınlar
ôan nefret ediyo1· ... 

- Bütün kadınlardan n~!ret etnıe
ı! doıtru ohruı•o. ıerek. Bu bir talıh 
ifJdlr 

- Hayır. Iien0:ı .... tal•h, Jn.s.anın ken
di avcunun 1çlndedir. Akıl ve irade 
eahıbl bir erkek, talı'ıı.i i<erdlsl yara-

r. Ben ona bu neticeyi göstermiş ve: 
ıt.Deiice sevdiü,iı\ içlJ1. bu sahada mal
:hlp olac.;ılaıuı!> demiştim. DMıi! m 
"gibi oldu. • ı lI> onu mail(ıp ettl ve 
eırlım :l"'l'C ı;dlrdl. Onun lı;lndir ld, 
böyle blrb!r!n• r!eJiee severıledn Akl
:Oe • ı düıısiliJ<lttkce. ikl&ln acır:;n. 

Mıı,lı:a.tati, bılınectın1'lldc lruT'a 
k<>şi<lesilıe namlarına. hl'<liye · ·a • 
oc <~n okuyucularımızın lli,1p. 

~i>ıı nE'Şl'i! devam ed!y01'112: 
Bw·er roman kazananlar: (30 

Jı;*ty-e) KaSınıpaşada Leın'içeşnıe 
ımahaıllesfo.dlc Kür.kçüşahin çık • 
maı.ında 11 mımaralı luıneclc H. 
Batur, YJldıızda 1 ine! pansiyonlu 
ilk me!tW)f4 uncü ı;ımf talebele • 
rindoo Bayan Mes'ude Öilroç, B<& 
tancıda 1 ıncı il lmııeWtep 5 inci sı.. 
nıf ta le belerinıden 120 numaı·ailı 
B. Fıkri Demir, Aksarayv:la Sinek. 
libakıkalda Tütüncü Hıısan soka. 
ğında 1 N-0. 1ı iıanede B. Erglin 

Arpacay, Taksimde Ferkliyode Çay. 
lak sokağmıla 15-.ııumaralı han;e • 
de o. Ütücü, Şeh.Zdd<.>ba'?'lda KEi. 
m~ lp<1şıı mahr.11.ıı;inde 29 lllWlla • 
,.aJı hanede Bayan Seımııha, :lstaıı.. 
bul ~z muallim meltt...bi 1 inci 

Çok ciddi ol;ııak, bu h..ı.iı.ı.stDlu ka-
naa Jml b' ·<elime le üyl('tlJ,11: 

- Ha•la'ık. 

His•o bana bımd~n sonrı>. kenunı- sınıf C şııb-esi taJ.ebelt:riruleıı 26 
ee tecıilbe etiıgi (A;k r.•"- t'lyekrı) n1 1 numaralı Bayım Zehr.ı. İ~anhul 

- Sadece bu kadar ıru? ı birer birer anlattıktan •onra, ıc~:-ıdl 54 üncü •lk mektep 5 imi sını:f A 
b:ı\tn<l•n c<>e<>n çok ent~ 11 bir hl- 1 şuJxosi talebelerinden 198 nuıına • - Evet. Ruhi bir bastnlık. Zayıf ve 

hasta ruhlu insanların rr:uKaverr.t't e-
dcııı• ıliği garip bh· ten1ayül. 

kftyc Föyleo 1 r.ılı Bayan Mooiha, Bcy-0ğlunda is. 
Tomson,>n •~ni ... ,·.ıi>ilJıc ve bir 1 tıkla~ c dcsmdc :-180 numaralı 

Slİn .,,,,ı kar.ırmak tc;<>bhii1Unde bu- 1 Olııınyaıı apa·rtıınaı,ının 5 ıncl Ben ık ;ize bımLın ı,ôylfyeet:k

t~m. Benı. bu me 'ZU et.rafında uzun 
boy~u kon~mak ktıl t!'Un<lcn kıırt&r
du~_z, 

lunacajjma ınomyon :rı. c; nkU, T"k- dairesiı"''" Bayan Fazıl.,t Ar~rat, 
:r<><la ben de b" t"crilboy! yopml!J- Siilevnıani·;crle 7 f1l('l ıJ.k melct.:o . . 

~- s~ dl bu tikh·de nı.lsıniz?. 
tun ... sc,·diglre hi< kndnı babasının 4 un ~lı sırıif B şub<>.si ta1"'b<' •• 

- Şilpbesız, Hatır. l•ponyod• bir 
erkek icarJe§lm J.e !\fıkaclonuu o.ı

yına .ııemup yüksek te;rüııt nıcmur-
11.rı.i!&n birin1ri kllına Q1dc o ;nuştu. 
Or ., rla ;tynl ieyleri Fü_vlem ve Sen 
h;•:rtru:ı11!:. ıknıi;ıtUn. 

evinden ka~ırmaklıı, •>e<'1yen b"'1'ın rınd~n 170 r.umaral B. Şerif To. 
oı·ıL.. ~ını :u: n trr. "Uı O z.'.lmrın bir ru11. 0'?1..:: i<lardu İh..:flni.y< de ·\11ı 
kııJ>urııı'\ ,·aıW: Tecıill)(' izdim, Çı>k So>Kilk l lll rıumarnlı hı>n<'tloc Ba.. 
l;:Cl'\<s_. Af yan Gaııumc A., Tıı:lı.sim eııkek 

Se1'dlğiü.L. kızı Jı.ı<·um-ııy, nıu-
v.ıitsk oldunuz mu?. lt.·~ t:tl~:bt·leı-indC'n B. Ta\;(~t • 

_ Eve•. l•-Unt, r.~!>·4... olr.suadı.k. t:n ~~r.ı Y'f?'nikapı orta ınE"k.tebi 
Kard~inlı; genç m yui•, 

- Yimu !ek z ya~ın~ di. Bir n scnr:a 0 tekrar ~nuıT\lTI f'!Vi- 1 inci suuf E jUbesi 'la obclcı:ü .• 
d< 1 4'\" nıı m~ralı B . .N<:c<let, Pt'T. : 
1e\·n y;ı l"•'t'Sl 4 ünC'ıi sın>f G. şu. -· Tam aevrcek blı· ~agıln im 

- Se·ınıok te )ı)r .aııC eSi!ı-i değ;! 
ıuı?. Th?-ıı istiyı-ınli.lm kt, k:ırdeı§inı de 
b~:ıu ~ibi ir.ıdı_:- "'. hibl bir. l>l'kCJ( f>L. 
.,.ıı. •• ·"!e bu }ı.ıs~lııtm te:;lrine ken .. 

d · k.•ptnıp e7.Hmesın 

- Şu halde birJC$•-ıer, öyle m1?. 

- Evet. Kız d.ı vnu bt•,i::ı~nni.1tı. 

,,ılendi.ler ..• Fakat, trıP 'ud olmadı· 

ı r 

ne ılontii.J. 

- Cocuguuuı v.ır:nı.yıiı:. 

- Hayır İ"y.ı. ki .lrr:.ı ıış. O ıa ... 
n1 :ı·l-Md,~ rlJt•rii ' ·r • .. ı •ıt' dtıtin 

bi"' ytı.ıi\ beıirt~\.:ekti., u._ yuruyı krndl 
k.endiff''~ f..~'<t:-ı.vi edP ı )ef't>lrti'n 

Deınek :<1, gen1.;li:?nlf,1e ::ı:iziıı ıle 
b:- .;nıztl;"ln hi•y1f' bi~ vAlt'· geı:U?1 

- Evet. J..I::ıal~ t•t!'(·tı, 

(l>C'v:ırr• ''ar) 

G yri menkul satış ilanına ilave 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden: 

Rt>yog~u 'faksln s.t•ltJt I~t. soka "6nc".a 25 C.'L ,4 • ıl ~ \d. lJ• J\'a<l~~ 
3Pfı\"tlpı8DJDtn !Zalei Şü,YıJ ZHHil;.ndn ;,i:0.12 ,941 CUI! D.rtCS guOll la• )O U~ !~ ye 
kadar- Beyoğlu l\ılahli:emesı ka1eın odat1 ıııt.1.~ icTa Atlile~l< , c. ırttırı os\r·a 
• .!:""; · 1911.941 tarih \:C ltJUS No. in Son T~l&.a.ı gazete :lele .,h· g.ıyıi-
rr.t>nk\ı: 6atıs iliınını 3JJ.ırtıuıan Sl4ilah HvyoıLı vakiındc..ın 2G , ... ~~ı letı •. '!C 
hu p~r·<-1 aleyhı lC ıt.a.&ında 63 M ı.\ıl. n •h~ lıJıde 1,75 Ut:ıı !n lriit2da ve 
hu parsel nleyhln~ 1" da !)4 ınctrc n uı lıh'"- n" 1 

:j111 ı , "l. Jazh. ;r .. 
tıfüda duvaı vo ('hnlyt ·ıı ı ve ndas of:diinııC ih.eı\.· kJyder.. hJ.kJ< y1~ 
mukayyet> kuyô1 t:lp' d1ıı vfırud eclen )'tlZ.lclan eRılnşıJm kla. hıvct('n Hin. :ılıı-

nur cl0575> 

1 IST ANBUL BELEDİYESi ILA~LARI -, 

IJıık.ap;ınınd:ı. fJcıcı Kadın nıalı.a.Uea inin. Unkapanı cadtifsir<IP. ı t3 _ 145 -
147 - lt9 - 151 nuntarnlı b;nanm hf'dm v tahas:;:ll edec ~ nka&Utn, 
sa ı :lÇJk arttırmnya ~oriulmU§t\11' l'•hmin "d Jı 2ı.2.; Jıı._a e lk Wının ! 
196 lıra 80 kuıı.ışh.tr, Ş"rtnan,.. 7. "b1t "VC:- '\!1 nıclfı llihlu Hl~ı~ kr.leınindl' 
g(h1ilebHir. İha1f' ö/121il41 Cuma ~ünU SC\at 14 de Ouimt Encüın 'lc1L· y.ıpı 
cakt.ır. Talipler'Jı !.k te inat n1akbuz \ ~a me'ktupl .. lle ihn'e günU rru~v 
yen saatte Daiır.ı F1ı:' de l>ulunn:alaı.. <i.10145 

TARiHi TEFRİKA: 59 . ""\ 

HAZRETi UHAMME~ 1 
VE MUHAREBELERi 

Yuan; l\L SAJ\U KARAYt.L ------' 

.• n·la.r, mü~rik k11v\·etlerinln ha
• k;ı~ında şaşırdı!ar .. ~tedine-

ı;.;.m'1YtP m.üdJ.Ii:\.iY~ gt..-..;ınek ja
t~ ~r .. fakat HazreU Afuhammet 
(S.ı\.) aiu\a bınip McJ: lt!tlcn dışarı 
r;ık ı. ve yoır1u1 saat iit~:.1~ dOşmana. 
krır&ı vaziyt?t. alo.1. i•·tam kU\''Jt!ti bin 
klşı idi. Fak"t Uç yuz .nüna~ık ordu
J.n, uyrıldı Yahudi muhıedilcrin bu 
ayrılı~ta n1uhinı "'<>l~c· l vardır. Li.if 
dc"ıl İa11ın ordw.u üzerine gelen üç 
bi.n kişi idi. Süvari ve zırhlı asker. 
Jcr de vardt. 
Mü~rik ordusw1t..-n kuınnndasını 

Ebu ~üiyan d rııhte ctm~t~. Haı.retl 
llarrıa bu ınl:.harebi!'de mtıthiş suret
te hareket etti. ve, t•k başına dO.· 
maıı. saflarını yl:lrdı. İsl:\mlar da ıehit 
olw..1'Yl te eih ederek harbeltller ve 
Kureyşileri bozdular. 

Fakat KureyJ ordu.su bozu.lunca is. 
llıın ordusu tAt na kt"yu)du \'e. lnti
zaır•lan. ıkt •. B~rıl uzerlne Jt, ..,_et) 

, ;0:7i,. .. Ptm ve me-

tini görerek deıhat ınuhart!bc: mey
danına koştular-
. Cünkü. Hazreti Muhaınnıet (S.A.) 
Is:am ordu ... unun m~vkHcrini ınuhafa
z.a etmeleı ini knt'iyen tenbJlı etm!ş
Jerdi. Müd~faa halinc\c bulunuyorlar
dı. 

ı.tUşrik ordusunda 1-l::ılld Uln Velid 
gib; rr.eşh 1 • kLunandanJ;ı.r d.;_ı vardL 
Bımlar fır at bekliyJt larıi. Ve, bla hal 
üzerJnc İsliun ı}r<lu.-;unı:ıı bil~ c:e-nah 
arkasına sarktı. Ve, Kurevşilcr bo:r.ıJl
nıuş iken :şimdi İslflm ordw:u tehlike
ye düşmüs oldu. Bozukı:l Kure3 ş or
dusu da Halid bin Velldin hareketi ü
zerine geri dönC'rek İsl:lrr. ordusu üze
rine yüklendi. Bu sır a.ı da Haaeti 
Hamza ıehit diışW. 

Bu hal üzeri.ne nL l tı. Haırcti 

M,hamr.~ (S.A.) t'uo rr..ek fü.eı-e 

bulundukları mevkie hfl ı etCı~r \'e 
1 y;ınındak.Herl öldünlül~r. l-Ikztttl Ali 

bn hucuHıları d:;ıjı .... ı ..... (' t e'·ga beri
nı zl )[ocı.W.. Bil ı:...t•• uf<.< J!dz· •. ı. 

j \ıı>,ı taldıclerindt>n 455 mmıa • 
ra .ı. K ,, ~tin Ziya T, .. ıuy,, Def. 

1 
kNla•<la ·nı·Mucat f;ıbrlirnsında 
tlC:ıtkı n1 rr•;izy.orııunıın stajy;er 

t 
Fehim Aydoğa Taksımdc ~ • 

1
1 

hit ;\oiulı ar Bey ~ad-J<o.,inde Nur 
rı.puı',.ınanın·fa 38/~ :ıll'ffi<lraırla 

ı Rıy Kin~'"'• Kaolrkiivirndr· YC'l • 

1 ılc·f;;:ıt.11 nn1 ... t 1 Uzunhafı·ı ooka • 
"'~nda ~OH nun1aral.. nan.edı: B. 
Ab •. dl~ıı Acı, Yer luıpıda De _ 
ğ•rnı~n SC•kai{ın<ln 3 nınnaralı ha.. 
ıth e Sytf; AHııw'., Üni'Verxite 
HıH<u K 1'\1>küllt"ı sor sınıf ta le • 
b.J.erindcn B. Niha': Su, !stikH\l 
,;~ 3 üncil sınıt tnl··lx>lerind€n 
l 7tl nurn.oralı Mdok YU'manoğLu, 

Davutpa~a <n'f.a okul·u oııuf 1 şu. 
ı, A 62 No. l B. N{cde: Sayı;l.ln, 
bhıı.bııt 9 unt•n ılk mektep 2 inci 
f nı ta IPLı. leıinci· ... n :.!fl.ıl mıt.~ıt.ı.ı, 
: ey >elıa<I.-'"' Kii.;ükbı>y sokagı ı
d 1 Nu.lıı nanede 1. D~ger, C.ı. 

z.c<:ısı'1anpu~a ortam<'kt,-..bi talehr
'" ı d, ı l Hl .Nv.lı Süıu ıi Er<liw;, 
Bcykrbcvin<l(' KliplJce cadde in
de 24 No. lu hanede Bayan Şev
kı>-~. Ebiktaşta tr3m\ay cadd~. 
su I<> lM:r~r Hafız yaİlıııda L ... mi. 
ba\ırköyundr CFvizli.ktc Orta so
kaı< 2 .No. da Bay Ferdi T3m«r. 
İ't~rıbul Tica ·et l\foktcbi orta kı. 

Muh .. mwedln (!-<.A.) bir dişltT; kml· 
n.ış, .ııriltarmdnn hir h.: lk;ı h.opm~
tur \'\.', bu k:oıhı~ d,.-,J;ıJ·ıs, 1e yüLlc>rine 
b:ıta..ak ğırcı yoııalanm11tı. 

IIattl miiıf]."':ili,;.C 1Iazrctt Muhaınn1e-
1i.i ($.A) ~et1f>tı•klerini lutr.. e,yleriJler. 
Ve .,öyl<> <.a~ mılar: 

- ~JuhamınPt, katiolundu. 
İslam ord11ları ve e;;halıı kiram He 

ensar bu kara h.aberi jşiti.ncc riell 
d.Lıanc o:•:dulnr. llazreti Hamı.anın 

ı;ahadeti de üste koydug"'ndan İslam 
ordusu bozgl1nluı};ı tam mA.naıtilc yüz 
tııttu. Ve bunun J_zerlıw kimi Medine~ 
ye ,,c kimi ct::ıgıtıra Juı.çmıya başlıdı. 

Haz.reti :\ıtuhanımct (S. \.) b11l11n .. 
duklnrı nokta.tan yaralı. oldukları hal
de ;ısla \.lyrıl llynrak dutdwar. Etra!
ıaı wııa S'":)l'flk bir ik~ eHhabı \tardı. 
Sonr::ıları lı.E.nrli;cr·ni g3renıcr etrafı

no1 top1aııdlln• • .-\ıieıl~ri otuL kırk k1;;1 
iai. Peyxo:ıır bt· ··in vı.ıcuclon·.ı muhafaza 
içit• H üth1 hı • .ı;e• mü~ ·iklt:rle 
çarpı~tılar. 

Birn.ı ı;onra Ha2 (~ti M hamn1ct ($. 
A.) tebdil; rr.evi<' le gol'iye çekil iller. 
Hıı muhtırebc bu ~t... ·etı~ bitmJş oldu. 
:'\ı:ttşrikler çok x.uvvetlı olduklar hal
de iaı.la iJeM gidr-nt"tlilcr.. İsltlınlar 
'Icdineyc Çı!ııı. idiler. 

Ku;eye 01<lutl1 ıhraz ethklet•1 a:aıebe 
üzer..ı.ıc !\tckkryt U;.)nd e R ı, y ilr
rn ıl'lU\aJJ Jı.:,.;ıe.UP...rJ ,.ı·~ •qı. :r11:.~t 

mı 2 rı<.'ı smıf tal...,~k11ııo"tl Ba
yan J.1lc Tekin, İınıirıle Alsan. 
cakta Şeı·aiettinbey ca<lilesi n<le 
27 N<>. lu Jwnede Manastırlı B. 
Rıza lstanhul Kız San'at Mektebi 
2 nci sınıi talcbelerin<len Sema
lıat Özdiııç, Kapalıçarşı<la Bitp:ı.. 
za:rında elbiseci. B. Tahir Te kirok. 

Birer para çantası kazananlar: 
LAk.liode Tayyare aportnnanlan 
1/36 N-0. hı daittde Kuray Dinçol, 
13 üncü İsmet İnönü ilkmektcbi 
4 ilncü smıl A şubesi talebelerin
den 95 N-0. lu Bayan Nükhet Tez, 
Fatihte Feyzullahefcndi ııokağın. 
da 12 N<>. lu hanede Bayan Neza
hat Ökten, Haydarpaşa Lisesi tıı.. 
k>belerinden 1452 No. lu M. Tahir, 
ÜskUdar 3 üııcii Kız ortınm>kt.ebi 
1 C. talebelerinden .345 N-0. hı Ba
yan Sevim Torun-Oğlu, Kuzgun.. 
cukta lcadiyede Hacı bakkal so
kağında 71 No. lu hanede (iı;im 
ynzılıııa.ımştır). 

(Devamı var) 

21. ci kanun 1941 
18.00 Pı·ogl-arn ''-e ).)e;ı-, ı1eket Eaat 

Aynn. 

18.03 Müzik: Rodyo Soloo 0Ik"1l
irası. (Vloloniı<t Nedp Aşkın), 

19.00 Mllzll<.. Fa.ıl H<y'eti. 
ın.so Menıh•..rt•'1: SP,\t ,.<\.yan ve Aj;.na 

Hab1.:r~eri. 

19.45 Konuşma (Yardınısev1'nieı: Ce.. 
miy~tl aJma). 

ı~.55 

20.15 

20.45 

21.00 

2110 

22.30 

1 ü:ıik. Fa.ıııl H6yeti 
nın DC1iaıuı. 

Radyo G.ılf'teıfi. 

1\filzUt: Moz,ırt'clut 
Ar;ya'lar. - Mezzo 
Saad<>t İke""· 
Zira.1t T;ıkvinıi. 

Progr2nıı-

LIED ve 
Soprııno 

Mllzik; Oda Mu ih.'sl - Mo
..art'll" .. Eserh~rindcn: KJarjnetll 

J{enl<ıt. Çalanlar: llaynıllah 

Duygıı/ Gil~rt }!;Hik1 İ:zzet Al
bayra!.ı::, V;ılter Gel·hrıTdt, Me
sut Ocnıil. 

Mt:n1lc-kct Suat Ayarı, Ajruıs 
Habeı"leri; Zirao.t, E'>h3m _ 
Tahvihtı Kan~biyo - Nukut 
Borsao;:ı (Fiyat). 

22.45 Muzll<,o Dans Müzi~i (Pl.) 
22.55/23.00 Y~ruıki Pre;gram ve 

Kppanı§. 

Satılık 
Oıomobil 

1940 nıodell, beş k!c 1:~ Delüks, 
Pnr.t<YOk rnark·ı. •iı; ~,., hlısusldc 

Jç,.ıj~anılnı"' bir otomobil 1-attlıktır. 
i-·tE"kl:tcrin ::'fııruusmanıyede nu
~ ;ı ·.ı 54 Bay 'foC"~cidin veya Vah
dı·~tine 1ni.ıracar.tı.1r1. 

·rnmnt 

Mintarafill:ih. daha ileri sldemeylp kal
dılar. Fakat Hazreti Muhammet (S.A.) 
\I .. kkeyc- avdet eden Kurcy~ orduı.;ıınu 
b::ızı muharlplerle· t;ıkip etUT'di Bu ı:a
zaya ~ud 84ıi2a ı derler ve, bu ga
ıt0da ls!Amlar mağljp olmw;tur. 

* Hazreti .Muhamm~dln (S.A.) gazve
~cı 1 t ,tuı. l .ı,ı ~ ıveı:: ıııaiı ülJiyctı 
JslAmları birnz sarslı. Faknt hiçbir 
vakit muvahhit:er çözülmedi. Bu rnağ
~Ubiyetin ıiCbeplel'i vardı. Dflha ziyo.ıdc 
Isam arasına giren n1ünnfıl<lardı. Kor
ku ile rliıılerinl tebdil edip İslam ara
sıııo giren YJhudiier n1ünafı.klıkta mü
lıinı rol OJolli.Hh1ar. 

MedineyP- yo.ktn bir yerde bir Ya
hudi kabil~i vardı. Bunlar bu mağ
lübiyctten sonra İsH'.ım üzerine taı::nll(ıt 
etıııı:l'e ba l:ıdıJar. Hatt~ Kurey ·Here 
,..._ ·,lın ct.Ucr ~Jzreti '1uhilmmt:t 
(S.A.) bu .k.1bilc üzerine yürüyerek 
~ .. Ldineyc• ıkt sa:.ıt ı·ıesafcde olan ka

leler1c1ıi ınııha.')ara,. C'llı Aman dilt:di
lcr. Ve1 or;;ıdan çekilip tPrkl diyar 
ettiler. 

' 

DOKTOR 

Handan Saracoğlu 
DojoJtı ve Kı11:dın 1-Iaı ~ lık1.üı 

MütehRf~1Sl 

...:ağalogluJ liil~1lahn1cr C'.8tlde:ç1 1 

P!na1· Api'.lrt.tm:ln1, Tel. 20189 

...,.. iktidar, Bemoğ JJ!iıı ,,,. 
Znfi:te>! U anım~ 1tar~ 

8LANDOKRATJN 
Pı-of. Stcinach'uı ~ibld!r. 

Reçele ile kutusu 200 kurllli. 

'" • TAK.Vlll • Rumi 1317 Kaıım Hlm IHO 

o. ·n:ş•t.ı 
25 

ZİLKADE 

19 13 
Yıl 941Ay1l v ... u 

-.- AY..İ.-! 
Er:q,n\ 

B. Kanun 
s ll • l 

706 Günfll 2 25 

2 
12 03 Öl'• 7 'J.l 
14 28 İklııdl '46 
16 41 A~J&l!\ 12 00 

SAL 1 1819 Yalo.ı 1 311 
5 22 lrr.:-ik 12 40 

• I 

Şehir tiyatrosu 

akşam sa.t 20,30 ia 
MÜTHİŞ AİLE 

KAT'iYEN 

IHTIYARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

45 ya,uıd" olduğu halde Y,ıiZUnde !uç 
hır cu:.gi, hic;l>Jr buru~u&u Joktur 

Açık, yunıuş;ık, ve 'bir genç kwnk.l 
rıtn i<:UAurıw -bit C'Üt, Ade>ta blr hfı .. 
~ıka denebılır Fakal bunun te-nnl 
ı.>ır ızahı vard1r 

lştt.>. bu, Viyana Unıverılıeıı Pro
ff'wru Dr 8\ejskal'tn şayruu hoıyret 
ke~ıı ol.ün "Oı~J.. ı n nctJcestdır 
'BtcıC'el., her .rumu.- "'e ku.ursui 
tıJd ıçın elıem olaı, ıent1f'Ştırld 
krymetlı \le tabıl unıurdur Şundl. 
ı>tnbe renk'(.ekı Tokr1on kremınde 
"B:oct'I, bulunduiul'ldan. tıJ.ı uyur ... 
ken l'ıldınııı be:!ler ve ıt-nı:-ıe,lırir. 
Ht"r sabah kalktıtuuzda \'l.ıcı ve 
bw·uşuk.IW<ların ka)"'boldutıınu ve 
bır~z daha a:en(lt>ftılinızt C'Qrursı.l•. 
nuz 

Gunduz.lerı l('ı n de tıeyaı ren.kt~kt 
(y;,ğsız\ Tokalon kremını kullanınız 

Bu aııy~~ cıldınuı taıeler. !l.yah 
noktah~rdan kurtara ve açık mcsa: 
matını ıs ıltlaştırır On yaş daha ıenc 
görununıJı ve Oylc de kalnlu. Yüı:U.J 
nuzlin uyı.namış eda~~erıne nih3"
Yf't \ıerlniz Bu cırkln tenden kurtu! 
lunuı Mekteph kır; ol.dutu.nur; U.• 
men.ki taze, sıkı yanaklannız.ı ve 
tatlı ıuulliğınlzi ikt13ap edin.iz. en..: 
dın gtdası olın bu lkı muht.Ut To
kalon kremtnın harikulade "etıt.--e
terınden tevkJlade rrıahzuz kala
cak!lmız. A'ks\ takdirde peranm 
memnunıi.retlr ia"1e edeceğiz.. 

lThurl g<ıı.ve.siııclcn sonra büyük ı,;az- ·----------------1 
ve ol;ırflk Hf'ıHiek J..ııve~ı vukua gel
di. F.bt, Slııy lP. Kı.ıreyfilerin ve ınü.ş

ı·.~-tlc:;l.n Tt'L (l);.ıı <ık Medlııe İİL\:r'ne 

S..hlp ve Başmuharriri Etem izzet 
Benlce - Neşriyat Direklör11 

Cevdet KARABİLGİN 
Qn,v TELGSAF' lllA'l'MA.81 

alkan De ·zK-b --:-k·;; 
Harbini .asıı_ay etı~~ 

Yııraıı: KAH. 1t ·t,\Glı. --m- l O 24 -----
Düşman topçusu o 
sizdi ki, mermiler 

üstünden 

adar becer;k~ 
donanmanııt 

geçiyordu 
B • .ııe deriıal n"ıkai:>ele edildi. 

fa.kat dti§rıKın top~.ısu o kadar 
becerık~hoct atc-s ediy•Jrdu ki, A
verofon lil!ri a-reıli topla:rı meııni. 
leı·ini Osııı~ılı donımınaı;ının 
çvk ü;tiin•len a>jırıyorlar, te il<"r • 
d ., Bogaz n;cthalini bekliyen fi
lotillfı ile ana iil-0 arasında deni. 
Zt Jü~üy-0rlardı.. 

Düşnıan doııanmu . .,. 'iU g m!. 
leı·d~n m\ırt•k,k~pti; 

.\vcr<Jf: inıl r,ıemisı.. dü~-
nı.. Am·ınli K-0ndo;yotisin f()r. 
oıınu taşıyan bu en ycn.i ııı~tem 
knıvazörün ~inde Hidra, Psa.. 
ra, S.pedyn ağır krııvazörlcri vtt. 
dı. 

l .1< ateşlerde b\ınlardan Pıiara 
bir de L•abet almıştı.. 

Düs·man Amirali Kuı:ıdoryotis 
cür'c·tkar bir hamle göstererek b~ 
lıc.>ıf ateşten fi]()sunu kurtarm~k 
gayrdine düştü. Harbin beşinci 
dakıkasında tam yolla ileri atı. 
laıuk Hidra, Spcvya ve Psarayı 
bulundukları mevkide hır.aktı .• 
kendis. seri biı' mnnevra ile <.ne 
gt>Çti. lmrw.a doğru ilerledi.. 
Osmanlı Amirali, Vasıl Beye 

soı~ıv: 

Ne oluvıo<''UZ Viı ıf Bey? Bu 
mlar çıldırdı ıru? Aw•rof ni

çin krndi gl?mikriııi bir tar:ıfa 

b!l'a!<anık ilf"ri go['Çiyor? 
Viısıf Be) cevap veıd!: 

Bunda .mlaşılmıvacak 'bır 
~ey yok B<:v. fımdl ..• \wNf y1Jllu 
l>ir :.;emi .. ötl'kjl(~r~ belttal s€fi. 
nele.- .. onlarla birlikte lıuı·eket 

. etmf'k çok güç. Dü~ınan .A.rr,iral 
~eno isı bizi bağtıın (1') ti atc*irıe 
almak üııere bir cür'et numunesi 
g<>sferiy-0r.. ateşimiz! l«'ndi üze. 
rik ~ı·lıerek bizi, ate imizi ikiye 
hölmiye mecbur etınek, halbuki 
'kendisi iki muhtelif istikamette 
ate§ etmek fırsatın• elde etmek 
~tiyor .. 

- Buna şimdi mani olacağım .. 
Ve .. Ramiz Beyin yeni enürle

ri lşurctlerlc donanmaya bildiri}. 
di. Barbaros, Turgut ve Mesud~ 
ye büyük toplarının ateşlerini 
Avcl'Ofun üzerine teksif edecek
ler, on beşlik borda t-Oplarile de 
dii~man d-0n·anmD.smın diğer üç 
gemisini, Hidra, Psqra ve Spev. 
yayı olduğu yerde ateşle m;b!t 
ey Hyecekler<lir.. · 

Bu emir yeı·inc getirildi .. d-0. 
nanınanın pr-0vasi isti'<ametine 
kadar gelerek bin metreye kadar 
yaklasan Avero!a müthiş bir at.eŞ 
teksif olundu., ve .. bu ateş düş
man gemisini şaşırtlt'ıya k~fi 
geldi.. 

Avcrof şimdı çok buhranlı bir 
nwvkk düşmüş, Osınanlı donan.. 
masını baştan (ti) ateşine almak 
isterken ken<:iisi, tek.mi! topların 
müessir ve kahir ateş .>ahası içi. 
ne gnnişti.. 

Maamafih 
nı işleterek 
çalıstı. 

-0 da biitih toplan 
faaliyetine devama 

Harbin yedinci dakikasında rıi.. 
sıtlar rapor ettiler: 

Bu, ılk luıydedıJ,·ıı i:;.ıtıetll
.ıarbin ili< heyecanını dahn ?j, 
rıncı dakika<la yenNck n&Jt ~ 
oir dövüş sistenıilt: dii•marı• a· 
dama.Jullı ateş ba"i<ııııı;a alaJI 
Türk bahriyelileri ıı)'h ate;Jerf.. 
le yedinci daltika<!n ,Jk lı'aı,etl 
müteaddit isabetl<>rlt ı·ttırıııS8 
koyuldular .. 
Düşman topçuMuıun accıııiJığl 

kendini göstermişti.. Avcr.ıııtJI 
.. k kh·- ·ı a•ıl yu ;e """ uçan ınen" en 

filo ae Jl\Uhrip filotıl!iısı arııoıll
daki deniz parça•· nn düşiiY0r• 
buna mukabil Tür't fi)ostınurı :ı· 
teşlc,rl Averofta yrnı isnbetıi'I' 
kay<lediyordu.. dB 

Harbin Qn ikinci tlakiknsır. 
Aver-0fun hareketten kald~ğı. 
makine dairesinden beyaz . ~; 
manlar f19kırdığı giidı!.lii.. şıfllıe 
düşman ;\nıiral ı;:emisi ateş• ' 
kesırı kjti.. 18, 

Dürbünlerini güzlerir.e rı_ııh b~ 
nıışçasına bir <likkatl< lıaı·bı.11 ııe 
safhasını tedk;k Hl<•n Amıra ot 
Erkanıhaı'biyeı;ı ş•iyl hir rııl1 
aldılar: ı~r 

Düşman gemısınde ışı\rı 
sundü.. elektrik :ıntralında 
iırı"ava d'elfı:k>t f'<lw bu vat' ye 1 

k« ~14·nda ta.rc~lCl'uı "aı,SC 
de işi-elr..iyor.. , 

Şi1>ıdi oo :fapua k..ı? /'ı. .,01 • 
rof ~ bir gayr• t .I! yrıNıd<' ) 

· ıı•11 
n~c<rc çaht-1yor fok.ı ~r ' 

~ . l1 , 

yııuı;rt. ~~l.rlk ,antm1 "~:ı 0 

<lığı. btertı1r1in rı1.1'k· 11 

1 (ı :iı.rrt. lat me~l: 
V U u 1 Ull h'111"" Joe 1 ~ i Z 

e.nloıı !i"ı"yord'U. 

kıa• ıqı~ 

Dii1man am'ral g;.ır.ı.9' fil 
~·fi 

biT kapana ·k.ısıhm~ . "' , . 
l<ıcnd. gcın~l<:ııi nd<:• ırdtn" 
tedı. Beri tnr:ı!tn. cJ11rtın 11 
Sped-y-a, Psara, hllt ;m tr.•PJ6 

, 

a•t>-;lıyerek Orn1 ! d-0n:ı'r"' , 
.. f 

rıın aı.e:,ffii Ken<!. urerk • 
n1ıeğe_ amla"Ql Jt1C;m~P1ı•11ı 1 sı1' 
~'l32liye»lııJ i>iraı: ·:ı· .,. h«f,f 

meg-c ~alıı~tılııır .. . . ,, 
Fakat bu da tw;ı • wrn e<Jf 

di .. Jıa<-eketten kalan ıo.-"' 11 
!" 

sa~, 1:ı;;·JiiJ_ıZ dünıJfl\~r a-~'O~~-ı ,. 
muhış bır buhı"an k'<'~Jlel' ~: ,r~ 
rotu hnha etmek azmn'l" nal~. 4 

f ,h 
aıte~ eÔ.Pll Ü~JJW-nJl ;5 fUI: lf2 'J, ııJ 
ma~ 'amiral gen1"'='nin y11k

3"' 
bU"ilkmı~'arlarıü.. . . ).' 

T .. , •iJ .. -·' blf ur.n;. l'. osu ll)llJ{('11lJu•.:.'J. . ,ı 

fere ulaşmak üzeıryc!L A-111 '
1 

' 

ha:rb:..'1 başlachgmdanbctı' -~ ~ 
dakikadı.r ana fi lt)rı;J·ıı ~.aJlıC~ t , 

~ıi;m<'la st:ıpcr ~rt k 1ıarb1 
• 

ktlp l'(l-.Vl mi.lsbaki" f•il,ıt1:.Wt1" .... 
müdahaılt.-si bu 7,a;er.ı. ta• ~lt ,, 
ettir<.'t..~ği, yapac~ği. bir ..-, ... r 1 ,ı. 
hücumile A \·er(lfu b•' JI! • 

ol. 
noktad:ı ba.t.ıracalı: •ıahul '· · <il~ • .; - tv' 
mağa icbar edecekti. Bar.>a /\ , 
i~at<e't göndıemnde ; 'iiir'('f!er JI 
zirktü: ı 

- Müstakil fi]oiıi]j]a.·· ~;;;ı"' 
amiraı geror,.inc torpıdo tııı 
yapsın: , .ı 

- Düşman gemisi isabet aldı .. 

,---------------------..-.~-TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
KUl'OIU§ Tarihi: 1883 

Seruıayeelı 100,000,000 Türk Lira 

Şube ve Ajam adedi : 265 
• 

Zirai ve ticari her nevi banka muameJefe'
1 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
d."' 

Ziraat Bankasında kumbanlı ve ihbarsız tasarruf hesap!~r·ıı ',ıt•"' 
n 50 linu lıulunanlora senede C defa celdleccl! lnl!''<> iie at"I! 

plana ıı:öre ikramiye datıtılacaktu. 

' ad9t 1.000 Liralık ,,000 
ı.Jtl' 
• 

' • 508 • 2.000 • 
' • Z5t • ı.oocı • 

40 • llt • c.oeo • 
186 • 111 • 6.0011 • 
120 • " • 4.!!00 • 
llO • IO • 3.200 

lit•dP' 
DİKKAT: Hesaplarındaki ııenlar bir sene ı~:..nde .'IO ril• · 

.ııııh dü$rniyeıılere ikramiye eıldı~ takdirde 7• 2C fazlasil•1~~, 
cektir. Kur'alar senede ' defa: 1 F.\·l\ıl. 1 BirincıJclnıın. 
ve 1 Haziran torilılermde ~kileı ektir. 


