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Alman - Fran
sız Anlaşması 

Mar~al Peten ile G9 • 
r;ng araaınd cert'ylln 
eden mülakat Liby.,, ha· 
rekatının -devamı için • 
de günün en dikkate ~
}an hareketidir. Yakın 
bir ·Alman • Fransız te•· 
riki mesaisinden •üphe 
edilebilir .. 

Ya.zan: ETEM /ZZE'J Bt.NIC 

Anlıaradan 

Hadi~cler tabınirtirniz gibi in
kişaf ediyor Marc••I Pelen ve 
!tiareşal Göring nras.ında Rnsıırn 
bir miilakat oldu. Bu müliiknt ve 
nyrıca G<lring . Amiral Oarlan 
''irü5Jnclerinin sonunda ııe~rolu. 
ııan ll'hliğ halde ve istikbald<' hir 
Alm:tn .. FrAnsız \~birliğini it.~as 
evleııı~k bakımından bir hayli 
İi'1iırlür, J.ih}Jda harp rlevanı e
dı•rken bu ıniiHkatm vukuhulıııa. 
fil ra:ott:ıctiri1l·n ?J1tı~n ve ,·aka}İ 
h:ıkınıından da ayrıca bir hu,nsia 
~et ifaık i l•<>mal<taclır. 

İki l\fnresalin b:ı~ba~a verip ne 
~onu~tuldarı "" hongi noktolar 
iill'rinde ı ar:\rn 'J'\!>ıl oldukları 
llf'şİr \.'e lşaa olnnoıamıştır. F.a
kaı 1941 Kônunu•:.nlsinclt'n lın 
~·ana Alnıanya ile Fl"ftn..;a araı;;;ın· 

daki tcnaasların. knuusn1a V(' an .. 
la~nıalarul .ı;an,~ ..,41fh~ ve zdnıan 
ıaman orfayn ko .. tuğu ddilh>r 
gtiırir:iinf' gctirilir(ıc her iki dev· 
letin ııe gibi nu"·•t'ltı1rr U1rrinde 
ııc t>kildt' anb;;nııs hıılımdııklan 
lırnılili~ndeıı a~la~rlır. Rıı cldalri 
1'.on•t 1nan1n '\İmdiv .. kt\ffqr-ıtt~nan 
it.ararlar ÜYerind ." niJ,!ti hir neti .. 
•<'vi tC11bit rtnıi olma<ı pelr ınuh· 
l<'Dı~ldir. 

Bu kararlan ~u me\'Zulır il7P. 
ti11de tahmin edebiliriz: 

a - !ö;imnll Afrihanırı miida· 
l~ası -

' b - Fransa - Almanyanın Av. 
~ııa nizamı, Avrupa sulhu ve bir. 
li~i esaı.-ı Dzerhıde ~ulaşması, 

c - Fransa • Alman)'anııı dün. 
Ya harlılnin ikind v .. umumi •of· 
hasında işbirliği yapmnları. 
Şimali Anikad•ıı Alman ve t. 

lalyan ayağının kl!Sllmesinin ha?. 
hin ıııtistakbel lnld,afı bakımın· 
daıı Miln·er l~in pel. ha~ ati tesiri 
"••dır. Akdenrı lıaldnıiwtinh· İn· 
ıtiliz!Pr<' ge~ınl"!i, rı.ı; an ,t Al. 
l)ıan kıt'alarının Slmali Afrika. 
dan tanınnıilc •likülilp atılnıası. 
trannz ve İspanyol nılisl<nıll'ke· 
!erinin lngiliz niiCtırtı altıııa ahn
tııası Alıııanyanın •Avrupa birli. 
!:i ve Anupa eephe•i• pliinını 
•ltii•t wec<'ği r,ibi uzun harbe 
tııııkav<nıct tasaHu,13fını da ta. 
~amile suya dii ... iirür. A1nıanya 
l('fn uzun harbe mukeıventPt tasa
l'ıııın birinri artı Rus muJ.avemc· 
lini yenmek: Rus maden ve top. 
taklarını işletmek, Akdcnizi "'fih. 
'l>er denizi haline ,okmak, Orta 
"• Yakın !'lark tu::iliz İmparator
luğunu yıkmak, Anupa birliği 
'ile eephesini kurmaktır, Bunun 
herhangi bir noktası eksik kaldı 
tlıı Almanva için to•nvvur edilen 
Pliinıı• tahakkuku ak<ar. 

. 811 itibarla Almenyanın Fransa 
•le anlaşıııosı Akdeniz ve Şimali 
.\İrika tnsarları bakımından za· 
j"•idir. t'ransanın rla miistakb<'I 
lltparatorluğunıı kurma!! ve Şi. 

llıali Afrikadaki miostemlekelcti. 
ili herhangi bir inıırliz ve Ame· 
•ikan talebind<'n muhafaza ede· 
lıilme•i için kendi<lni Almanya. 
llııı kueal':ına atırıası ve fakat bu. 
lln yaparken kendi 'İni a~ır sat
llıakta ve miilki tamamlığını kur-
1•rmakta • kısa bir görii' ~erçe. 
Vesi içinde bulunmakla bera. 
her • menfaati vardır ve bilhassa 
.\lttiral Darlan'ın ııolitikası tama. 
llıile bu esasa dR\ anmaktadır. Bu 
hal.:ıından simdi ·.Fran"ılarla Al·· 
llıaııların Şimali Afrikada her. 
hangi bir ~azi~·et zuhurunda bil· 
has,a Ruzvelt'in mümessilinin 
i!are~al Peten ile yaptığı son mü. 
•lıattan ve tebligattan sonra müş· 
tereı. müdafaada bulunulmak esa.. 

(Devamı a ftncil Salıife<ie) 

.... 
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r - Her nüfusa 15 metre Basma, Patiska verilecek 

Mahalle Mümessilleri Mütekait, 
Yetim ve Dulların maaş cüzdan· 

Moja i sk- MOSKOVA- Al.manlar larına göre liste hazl lıyacaklar 
tenAlman- da yeni SidiRezeg 
laryeni bir ~~,~~~.~~r!~~~.~ şehrin· in- Memur,Müst:ıhdem!erin nüfus kiğıdınakul-

oskova cephesi Libya cep eıt 

t 
, •"U"'""'l;uıhG·'·· LHbliA•= • 1• I lanma tarihlı tevzıat kuponları eklenecek 

a a r r u z a ça:L~~,';';.~"~:1.;:.ı,> ~;:,~~k'•~i~;tmm<lc 1 g 1 1 z e r • Baoma, pat '''' O, pımm ve ı rn. •• 

t 
.
1 

\f<>;ko . k•• i.ıır..·ı· !\'n -.ı ıor.ı... d I d I ı.ah ıcvdatıııııı id',Dnıı ~~rı "i. Usküdarda yenı· 
geç 1 er uli!,ınan i,tiJık.~ıı ,\, ,.. ııh :ı.-.ni kr. en a 1 a r liiycttc yapılan b!r toplantıda ye. 

.ımlarıııda de,,, gr<lık?.·: .,mı;;;lardır. n ı kal'arıa.- nlııınııştır YerJı" Mallar 
Lcnlngrad thnwrlc Sovyet topı,:usu- •ı---

nun lj\ddetli atoşiyle hazırlanan blr Varılan ı tıceyc göre, ılagıt • 
çok ç>kıs ll>ş~bbv•O geri pllskllrtül- İngiliz kuvvetleri ye- ma işı şu 4tkıld>J olacaktır. Res. açılıyor. Diğer b'.r kol da Vo

lokolaınsk 'İstika.me
tinden zorlamaktadır 

,,,oştıır mi ve hususi miı ese '~ı"d,• ~alı- pa Zarı 
(D<·varıı 3 ww11 !M\•l<'d•l niden taarruza geç- •anların niifus kağrtlarınn Üler. 

...,. miye hazırlanıyorlar !erind< kullannu turüıleri yazılı 

SOVYET TEBLfaı olan· kupoıılar eklenecek ve bu 
Kuponların b '.ı günlere tak • 

~ımı de alış veriste ala-balık ve 
Eı.Lık1nt1yı öniyt..CL'.k. r. 

r "ndra, 3 (.\.A.) ll.B.<.".·, Lı'b.. k nJ h J · t 
~ upo aı· '''" a ş vercı en <onra Mook•,va 3 (A.A .) -- M-ookova 

rady<>.;u lıi'diri yer 
yada Tobru 'un c._.nuburırhı, Sldi R'!-

e ı.ckte İngilı. ve Alman zırhlı kuvvet- koparılncakln. Herkes bu ku • Rostof ta takıp . .,,i arasında ııetic<"1 ~inıd;d•ıı ke... ponlnJYıa yazılı olan tarihlerde 
Aııca;, ılııl v' 'l'I ınler iı· · ı da. 

ha ziyad' koby!ıkla~ gıisterik • 
cddir. Veı'ill n. karara göre ma
halle müın'Cssilkri bunların maaş 
cüzdanlaıını tet'ti>k od.ı'<'k birer 
liste lı<.zırlıyarak Yerlı Mallar 

tirı.lcmiyen Qir n-"ıuh:ırelı cereyan et- mallarını almıya !llh"l~bur ol&f·&ık-
Mı-in'~.t k-esiırıınde alırıanlar 

ta'crıbrn ki piyade tüm<'ni ve bir 
mi< ot• tot kla şı.!dctl<' bir taar. 
ruı.ı g~c-:ııi~l'-r"' uc SovyNler 
ıı1<t.:1. ıL .. r111 l"" :hnfazn t1tn1P.kte 
ve r. 11kabi1 lo1aı 1 uuı ge\"J·ne-kte. 
"" l<'f •• \iı· 11 ı a ın Volokolaııı.-k 
kes min•lı' l>aşla·::ı ih·ri hareketi 
tcn.ubn rıarhi Mı~ametiPdı• ya. 

d edı•yor ın<kledir. Mııh rcbo ş kil gayet sey- tır. Bu iruponlarla bdıcr nilfn~a evam yal oldusundan Kohirode iki bok- wrilceEk ol~n b.<sına, pat ;;ka, ııa. 
sör arasınddki doğü~c bCnzetiJmek

pılmakte.t•r. 

1\foskova 3 ( A.A.) Gece ııeş. 
redilcıı Sav yı>t tcbl.{1i. 

2 i!kkıinun günü ktfat.>rımız 
l>ütü.,ı ceplı<·il.e dii.şnt<mla çar • 
pışıııışlardıT. 

(Devamı 1 üncü Sahifede) 

Elektrik, Tramvay İdaresinde ikramiye faslı . = 

Teklif edilen 5 b&n 
liralı tahsi a ı Bele-

• 
1 e .. . ' ır •1 

. .1 
Bu paranın da tercihan vatman,_ 
biletçilere rlağıtılinası istendi l 

Ekktrık, Trı.ıınvny v~ Tııııd İ·. - ~ı!t.lar! ı,'0< ul.:ııler,, ikı'amiye, ııla- 1 

tl~ı'e8i tnrafnıdan ~in1llidı·n.' h:ızır.; rak tev,,.i edilrnck iiıere ell\ hln 
lılnan 1942 ·y1l1 bllfçcs1n~; *~ Ic.. 1il'al1k tahsi.-..1t k'~nul,nuştu.r. ı· 
mur \'e müstalı<leml"rd~n yaı-:ır· (Orv•ını 3 ıintü S•hiferteı 

7 aydır bağlan· 
mıgan maaş 

hır haftada 
veri/iverdi l 

Bir vatandaşın gaz~
temizde şiJ; ayeti 

hemen dikkate alındı 

Ylkanma Üc· 
retleri hamam· 
cıların keyfine I 
bırakılamaz l 

1 Fi at tarifeleri niçin 
her semtte 

biribirine uymuyor ? 

!.cclir. Birinci ravuıHIU Almanlar ka- zen ve kaput bezi on beş mPt • 
zanmı~IR.rsa d:ı iki t.ıraf ikir.ırl ra
vuncl ·içln ba'l..Jrlnoıyorl::ır 

Kah.ire aôzctisU İngiliz ll:uvvetJer1-
J' in SJdi Re~rkte AlnıJn kuvvetlerine 
yeni biı- tll&l"ruz yaµm:ık iı;ln ta11zin1 
ve ten.sik erlilıncktc bulunduğunu 

(Dı:va.uu 3 üııı:ü S.ıhtfede) 

Sidney'i~ nere
de, nasıl battığı 
anlaşılamadı 

Kanlı ·ı-:~. 3 (A~\.) - Sydney 
knı\'azörüniin ziyaı1'1n deniz. har· 
biııiu bii ük sn! ruıda1> biri oldu
ğunu lH')Oll edeh A.vwt'lraJya 
B'1hri~·c ı aıın '1'ackin deıııistir .. 
i\I: 

"!'a:v~ ateler lı:ıı~kel sahalarımn 
\ıududuna kador lıt.tiin bölgede 
ara~tunıaloıc yautıktan '"'innra gc

.roinin iıkıbNi hakkmda haber al. 
uıak ümidi terkl'difnıiştir .. 

Ba~vf'kil (,'ı.ırtiıı de şöy!e de· 
nıi~lir: 

11S;ydnvy in ziyaı h~bt ıiniıı ge .. 
eikürilmesi bn geminin l!§I;\ l;ız. 
mesi ümidinin ınevcut oldtti:,'lın .. 
dan Heri gelmiştir.• -- :-----· 

Alman esirlerinin 
anlattıkları 

Tüne 
lda p~şay 

(Dcvan.ı S ündi Sabiforle) 

-ışı 

geld. ! 
gümrükten çıkarma 

muamelesine başlandı. Tünel 
pek yakında işliyecek 

Bu sabah 

• A '" aya spar Cdle -'.l'tJ. I 
- nel ayı..~~· <ilin a~ tnH Toıııa 

e'k,.;presile Bii<;r.ı<lan Haydanı •• 
şa garına ge1ıni;;tir. Bu rnbahı~ıı 
ihlıaı~n ·ı,'i>nıTük: n .; :ir. ma· .,m. 1 
ımıelesine lJaşlaııılnuştn·. · - 1 

Kanııni !ormnlitPlt·r iJtmal e • 
dilir edilmı>z kayı~ gümrükt •n 
;;lmarnk Gnlataya gcçirılip ye • 

ı ne akı . <"ılık ve falı! e<hl.:ırJş o.. 
l.'.11.~ tı:ı·!crle.J.f• ı.>ek yakın la baş • 
lıın:.caldır. • 

Tünelin 

\ anıvayl.u·nıua lıu;h;ınn arttll·. 
nn~tı .. Şim;l\ sd ... .-kre tel<ı:nr ba~. 
lamıı~ı 'JU kc·atı·L l:>ir hayli a. 
zaltacaktır. • 

Hamle davasının bu
günkü karar celsesi 
Yazılar; tenkid ve tenkide ce
vap mahiyetinde görüldü ve 
Ede h i yat Müderrislerinden 
bir ehli vukufa havale edildi 

(Yazısı 3 Uncii Silhıfede) 

Peten - Göring 

MÜLAK Ti 

Sansasgonel 
hadiselerin 
cereyanı 

bekleniyor. 
İtalyanın Fransa -
dan talepleri müş

külat çıkarıyor 
Ln<ira 3 (A.A.) ~ Avrupada • 

bır mahaltle bulunan Reuter a.. 
Janorn•n ıı.>trhabiri bikliriyr: 

Vi.iııin >iyasi mii~ahitleri Pe.. 
(Devan·ı 3 iıncıl Sahifede) 

Mülakatın ili< 
neticeleri belir

başladı • 
mı ye 
Londra, 3 (A.A.) - Ofi. Stol!. 

bolm'de-n Dayli B!ı. r~ gazetw 
"" bildlılldiğlne g r~. Almanlar 
Atlanlik ve lan lıllleri İnü~ 
tesna. olmak üzere bütün Fransa• 
yı Alza' Loreni ve daha bi,rka~ 
stratejik noktayı tahliye edecek. 
)erdir. Mihver kayn:ıklarından a.. 
lınan bu nıa1ümata göre, htından 
başka Almanlar bütiin Fransız 
esirlerini serhe•t bırakacaklar \'e 

Fransız donanınasının AJınR.nya

ya teslim edilm~i V<· Alınanları 
Frausız müstemlekelerinde iste
dikleri gibi harekl'I edebilrııeleri 
arlİI le işgal masrafları cilnde 

1.800.000 liradan 3~1.000 liraya 
indirecrklrrdir. 

_.,__ 

Ankara radyosu gece 
1,5 saat çalışamadı 
Dün akşam saat 20,·15 sularında 

Ankara radyosu kıiçük bir teknik 
iirız.aya uğraı111~ "e bu ~il1•f4:n bit 
buçuk saat kad:ır çnlışamaını,tır. 
Bilôharc arıza diiv~ltilmiştlr. 

Taht:ınalcdc Ton rıı k s .. kağm .. 
da 62 numa.rada oturan ReV'ka 
;ı;m,n<le b' r Bayıııı gaz>etemiıx! mü. 
raPaat eJerek revcı B. Salimin 

Beşild a.ıta Mııı aJıyc nıahallc. 
siııde Köknar sohai;mda ot~ran 
İstanbul 19 uncu nıektep muallim
], rinden B. Nazıiteıı aldığımız 

Moskova, 3 ( A.A ) - Sov3 et 
tebliğinin zeytinde lıazı Alman e· 
sirleri tarafından \'Crilen ifadeler 
zikredilnıekteıJ;r, Rusya seferinin 
AJmanlara insan i'1tiyatı hakın1ın1. 
d:ın ne kadar pah o lıya maloldu· 
~u· hiı ifadı•ludcn anla~ılmalda. 
dır. EsirlerJcn birinin sö;rl('diğine 
göre-, ınensup olıht~u bfilUkte 
mevcut olan IRO !..!,iden nneak 
38 kisi •ali kalını~lı. Bnşka bir· 
esir b

0

i>lüMiniin ht·n1en tamamile 
ioıha eılildi~ini sövll'miştir. 

.. k. bu·· yu·· k ·ı·=====::::::::====~======= 
ÇER<.' EVE isgal eder etıneT, her kö,ede 

Y a n g 1 n 
1 bir kara torpili patl;ınıh·a baş• 

(Denml 3 üncu Sııh>tede) 'Dt:.vaını 3 üncü Sahifede) 

==+HARP VAZIYET/ 
Rostoftan ric'at ede Alma 
daha fazla ·çekilebilirler 

• -
Libyada, İngiliz ordusunun Tobrukla 

irtibatı tekrar kesildi! 
(YAZAN: IHSAN BORAN Eski Bükreş Ataşemiliteri) 

1) Şark cephc:lnde Mo•kovaya 
kar~l yapılan Alman taarruzu Rus 
n1ckabil Uuırruzlariylc tekrar hızını 
kaybt>tm1ş gibidir. Alnıan ordu.iunun, 
kısa bir hazırlıktan ı;onra, ıeJı:rar ile

ri atılacağına ıüphe yoktur. Alman 
Başkumandanlığı, Moskova Garbin· 
deki harekatı bütün güçlükleri yene. 
rck hareket harbine çevirmiye ça .. 
lıt;iyor. Aiıellk -u ıayede Mosk:ovayı 1 
pbuk alıımık •ırnıe•m ')l:oıb\l~f".k\.u;. 

ı 
Fnkat Rus orılusu ua müdafaayı 1 

mukabll taarruzlarla b .. lemlye de. 
vem ediyor. Bu sur(!'f'.le Rusli:\r mtida- J 
ta.ayı uzatmıya inıkan buluyorlar. 
Geçen ha"fta M06k.ovanm düşn1esı ih
timalin! ilerl silrt!nler vardı. Bu ihti

male ııöre, Moskova bu hafta 1çinde 
Alnwnların ~line gP('ecekti. B1z Mos
kovanın bu knda ı· çabuk ,llifmf',.sını 

oıa~~~11 gorınt'nll~tik. Alman 't:i:ırruzu ı , 
tekrar ür ıır 1 liaf.t:.ı•uıı bl\nıt~k ıa.c-

redır Artık yı:nıdcıı hAzırlı·k ihıtiya-
cını duy.:ıcakttt'. · 

Cenupta ~la reşa 1 Tın1o('enko Al-
rr.an sağ cenahında bulun.ın ve Ro3-
tof ınuharebes1nı kaybı.:derC'k Garbe 
doJr,ı rJtJt eden Fon Klei~t motörlO 
grupunu takib( devan1 ediyor. Bunu 
k.uşatn,ak ve iınha etnH!k mak~adiyle 
P.."13reşa1 Tin1ı>c;C'nkı> bu grupa $1ın 1-
~en de taıJrruza geçn -ıtır ~lmo1r~n .. 

tDcvanıı 3 uul"u .;;;an\!cde) 

Gece Y e~ilköyde 4 ev, 
lzmirde 7 dükkan, 1 otel, 

1 fırın yandı 

Yt~ı;;il"ı'V<'C dün gece büyük bir 
yangııı ı,: \k ı·t~, Uç ev tarnamiyl~ blr1 
ev de kısır.en y::ınnııştır. Ate5 c:ıaat 
22 ~al. rr:n.ı. Ki',} ç i 1\.1ır.lsye,lı "oka
ğlllrl~ ~tavruy~r.-·yc ~:" 17 nµır.araı,: 

eyden ·ık:ı· şt.r, ... tsılköy "tf;')iyesl 
saat 22,ı;r te '"'tC:::l hsber ılmış ve 

(D~\.linı J üncU Sah}tede) 

"Ma jestik,, bira
hanesinde bıçak

lı bir kavga 
Dün akıam Tepebaşında MaJ" ·tik 

birahane~indt: kanlı hir kavga ,olmUl
tur; Bu birııh .. uco.c çalışan gart>on
lardan H:ılil, vat 'lınu aleyhJne küfür 
etmiştir. Bunu duyan Ali i:-;n1lnde di· 
ğer bır ga.rson patronunu n1üdnfa.ıı 

ı ç ı n Halile küfür ~tmlş ve çıkan kav
gada b1~agın1 çekerek Halill sol gO ... 

1 
züni.ın ü··tilıvlcn, kolundan, gt>ğsün-

en yaralarııı ~ ur. Yar.ı hasta.r.e7e 
kaldınhıııs :uclu tntulnıuıttur. 

( Borls arlol ) DD lıyor; toprak, bli) iik bir kaun· 

Ev
i da hkırdıyan un helvası gibi, 

NECİP FAZIL KJSAKÜREK 

(Boris Karlof)\I tanıyor mu. 
sunuı.? 

Nasıl tanınıaz~ınız elendim; 
hani korkuııç ve l'Srarlı mevzu· 
laı-ın kalİraınanı, ıncşhur filim 
şahsiyeti! .. Bir dudagı ~·eıdc, 
biı dndagı gökte, hortlakları 
,., tİ:tnlileri bile korkudan ba· 
yıltaeak meşhur tip! .. 

İşle Sovyet Rusya (Boris 
Karlof)un evine döndü! . 

Almanlnr, işgal ettikleri bir 
şehirde, mesela bir binaya giri. 
yorlar, değil mi? Bir musluk 
çevriliyor ve bina havaya· uçu. 
yor; bir dolabın kapağı açılı· 
3-or ve dam çöküyor. Hiçbir 

şey yapılmasa da herhangi bir 
salonda, yahut dehlizde hızlı 
•esle konu~ulnııya başlansa, sa· 
dece ses ihtiıazları yüzünden 
duvarlar, ateş değmiş diruınıit 

kesiliyor. 
Sov~ etler, m~•elii birliaç ki. 

loınetre geriye çekiliyorlar, de. 
Cil mi? Almanlar bu bo •abayı 

nokta nokta havaya sıçrıyor. 
Hııo;oJı, Sovyet Rnsyada, AL 

roanlnrm eline ;r<çen hcrşey 

tekinsi:ı, misli gtirühneıni!j de.. 
re<:ede tekinsiz ... 

Allah Allah, bu ne hal böyle'T 
(Bori, Karlof)un evH 

Sovyct esirlerinin elini bag• 
larken bile, bihııem kaç derı> 
celik bir elektrika cereyanı aL 
tında Alman askerlerinin kil. 
müre dönmesi ihtimal dışında 
değil.. Kimbilir, belki ([A. 
nin)in yağlıboya resmi bile, • 
na bakan Alman generalinlıı 
gözlerini oymıya kalkabilir. 

Fakat... ' 
(Fakat)i var! 
Acaba Sovyet Ru,yayı (B"· 

Yis Karlof)un Hine döndüreı; 
bu harikulade tnsavvur ve ha. 
zırlık. yô.ni plan, sadece eviıı 
müdafaası için mi~ dl??? 

Yoksa, yok<a'!! 
Ha~·di con!ın. ha:vdi! ... 
Yalnız Allahm bildiği vt 

şimdilik kl;ıı•c) e hil<!irmck i~· 
temedi~i sırları kurcalaml\· .. 
hm. 



2 -SON TELCRA'f" 

HALK F!LOZOFU 

AÇIK GÖZLER 

Fırn:lar ~11ii11:lc lınlkın lıt1<.. 
lı."";tnıc·~· İni gtiı·dU~fınüz 7an1aıı 

ilo.i hadi.eye ibılmal nrinlz: 
1 - t.'kmek narht dc):işmi~lir 
2 - EJun.,k ~1>1nisi değişml~. 

tir. 
· Bir ••a7lyeltt"fl diğer hlr >•ni 
vaziyete intikalde İstanbul bal• 
kuıın çocuk~ bir dü~üncc..J 
wardı.r: 
•- J'~km~ı <ıiı nıi kalacağız?.• 

Ve beri,; 1ırmlara koşar. 
Bir yerine ikı, ilç ekmek alınır. 
Halbuki, fırınlara verilen un 
miktarı nıuaı yendir. Bu suret· 
le, bir diğer vatandaş fırına git,, 
:ı~ı zaman ckı'1ek bulamaz. 
<.'<inkü, onun hakkını. komşu. 
~u, açıkgüz gcçin~n biri almış• 
tır. 1\çıkgöılerln Liynıılı çıkhl','1 

Birn kap>iillerinin bozukluğu, 

biraları da boo:uyor. Herke,, şika· 
~«ki. ı:;,k.i giizcl biralara hasret 

çtl:İ!İ)'Ol'. 

Fakat, bcıı, bir şeyi merak cdi
yormıı: Bu, yazlık bir mcnudur. 

Kış:ı gircrl.cn, !'asıl ohıveıl' d:ı, 
gııutderde 1: ı bahsediliyor. 
nu soğuk ha\a;arda, Jll!tanın (iıtllJ 

\C hatırı t>f'k bin çe!un.-z ki~ 

UA~lALI./>RL'I 

Gazetekr yezdı: ilauıallar da 
fiatlc.-ro zam istiyorınuş.. otonıo. 

hillcr. arabalar 1am isterken, lııı. 

lU~llar neden i;teınesiıı?. Doı;rıı.. 
lıdki, onlurda da bcnz;n, ynğ, Y"'
dck parça buhranı •·ardır, Bina· 
cnalcyh, trkli[ \'c taleplcrluin na. 
zarı dikkate alıııma.ı laıım. 

cü.·urz 
.'.'IIILYO. 'ER 

llüyiik bir ıııü~ssese H7rıı:darı, 
bir guet 1 arkadasa hatıralarını 

aulahri<cn, diyor ki: 

- iliz, giindii7krl milyoneriz.. 
elimizden milyo•ılar gc~cr .. pay· 
dO<i 1.ili çaldı ntt, bu nıilJotılar <4i· 
nıiıılcn gı".lt-r. 

Dcnıek, ba7t in'i:.nlar ak~ine .. 

onlar da, her ı:ecc ıııilyon<'1:1ir. 
l<r, ltiiyal;ıru •.la uılitcmaıliycu 

ıilyonlarla uarıışır, dlll'urlar. 

r.ıt•n ımia 

f cı:ınt 

r.·r ~aıı..~te, hazı kU:.apçı1urın, sa. 
hi ' i ou iki buçuk kurn~ ınııhar• 
rirlere • er yazdırd,ki:ırır.d.01 \'C• 

~·a tercHıne ettitdildcrh.d,·n ~i. 

J.<ı) et ediyor. 

Ha~ır •. bu ueu.ıu;;u hazin hal. 

uıanıalı .• 

Jlilal..i,, ınuharrirltr, htrkcsin 
fi at ! ük.'iCIUiği bir :ı:nnıanda fazi· 

!et .;iJ>lcrr.rek, uıütcrn'li ücretle 

çal~ıyorlar, 

AHMETRAVF 

n al n1("tlı.u.l b.r scvlr.~\; a •. u.~.:: 
- İtiır.~d· za t. innetta ,-un • B .;. ... 

r.ııY~ 'e diglme ne- kadar l.:ı.2.be?t t:tt: ... 
• i daha i,yl anlıynn.ur. R:ca cde

rur, d~,·am buyuıu ı;.L 
- set:m D~yl l>ur ~,ya um.it t bj.r 

h :.le g~tirdiklctinin er' l g ınü Leni 
b. ,.nç kadın •Y• .t cttL .• 

ı: ... at kıpırtı P....lk~ız.:ı tltıktonuı 
yiltWlO balq ı· • c l><yc,ar.d.· ıı t;t· 
r!yordu: 

- • r.lr cor.ı; ka- ..... rr;ı .. ı. 
- .E\·cl!. .. I?ı:.k. tn yı·s ı-ek 'l'I ı z:.J.-

r·u bir h:ıH vnrdt. ır ·ya ba.K!Ilak 
lç.n bcr.d.Cı\ milS:ı ıc!r ıstcdı. l:ı.:n ... 

REŞAT FEYZi 

çok defa variddir. İki gün son 
rn fınnlar lchaleıı ekm.,k dol. 
nıuştur. B<.·riki, r-\ inde ~tok. cC. .. 
tii:i hayal ekmekleri bayıfla
Jıarnk yer. 

lstaııbul hJlkt için lıu utl• 
~·et, birn hallilıkılr. natırla. 
ınak 1.izıındır ki. lıu şehirde bu 
i )eri orgaııizo etmiye memur 
"" mttbur bir u kitit vardır. 
'\·o ~chrio ~kmek-s;z l,.:nln1;tsın. 

dan nıe,'ııldHr. P.ıııtiin ekm~k
slz ka!DU>k giLi bir vazlJet 
~-ol.tur. ninf.cnak}·h endi"'> et
ın«rncl.. Il·ıundıı-. 

llJilhruun güstcrdlğl bıı a. 
çıkııfü1:lk. 1111 all'l.'!İ söylcmlve 
mecburunı, bn ~chirdcki {{'~ti. 
lfıl" kaı<t bir nevi ltlmalsızlık 
değil midir?. 

Bir talum seyyar esna! tara • 
fından sokaklarda balık ve köf. 
te piş:d!crd< satılmaı;ı BelooiyeC;! 
ll:~&t'i &tır~te :nc,...~i1.mi tfr. 

Dün F~-r 'r.ödi, Galata '"' Nı:. 
ruo.smaı;:yc ci'rannda bıınlardwı 
sekız esnaf tutulmu ve mallan 
heki:n rapor:ıe ._.,ulJ .,lı;r tn" ?tur. 

Bu aabah ve dün bazı yer
lerde arpa bulunamadı! 
Şeh .1de j·olcu ,.e c ya ara. 

bactları:u ı gilr.lt<rde kepeg!n 
lJ&ha~:lığlr:dan h .. .,:l:a, arpa bula .. 
,~ :m~k dcı-l: de c\ıişıind »rme~e 

l'a lam:rtı .. Bı'ı,a....;;:.ı. şcı:rin kc-. 
nar st"mtlerln<:lc arpa pcrakeıo.de 
olarak 18.20 kuruşa kn.d&r, b:t • 
t;:b; nJrhtan çok iazla. ı.:ıttlmak.. 
tedır. 

Bu .,abah ':c d~n. bu .{13t ihti. 
kAnna ra.~rr.~n, La:ıı se."lltlerde 
arpJ d.ı bu:ur.<.rr:am .. tır-; Na.kil 

1 

\·ası alan nol'.san.ığu:> k:srrcn 
gidcı<nwk\e olan arabac,:ar, cfi. 
sln b:.ı işle daha y~lm·.da aliı.ka. 

ı ;iar ol:ııns~:n~<2'..:l'<l..ıfor. 

1 

Şehirler arası telefon görüt
melerinde munzam ücret 

1 

Şchtr kr arası l.ckfon me<ha • 
berel~rlııden resmi ve ;,a)Tam 
günlcrlnclc Kıııl,y menfaatine 
:-r..ınzam bir iicret alınması için 
Kızılay un mi mnkczl wafın. 
dan ıc<tk!kler yap:lncökt~dı.r. 

uvuZID l tlyacı 
İst:ı,;.b~ :çI.ı.ı :l>Tı!an l cnı::.:ıin ilıtıi

yr-.cı karşı! nadıtı ar.'.J4Llıyor.. Daha 
f<lÜ.J. 1.>eı ·ln \'C ilJT:C~i fçln t(I CbhUs -
!ere ~; rl i m t r. İdciıa)'a gi.irr, ht·r 
t~ !u( •1, gı... do ... r.c •. k 30 k\!orr·ctre 
yc.pacaı~ bcıı1.iıı ı·<:r !.nı.tktcdir. Şotür • 
le :e ,orc C:ünUşU de he&1p cdilirfe-, bu 
miktar «;(lk azdır. 

Tr:ıır..,:ny arabalan aı Cıld-ığ.? için, 
~l iht yact < ni.t çot:. şld tieurı:.ı.ş ... 
tir. l,:lu vaziy<'tte, ler lıakle. lıtanbu.l ·u 
Uc!lz.in hususu Lııı·<Aı oi:rJn (oı;a ltaoak 
l?P~·ll~' • .-\ ~k ci .. 1r41-ı..1 t\_)"t.: tttwzU 

i.... cıiu<lı.: l Z\;.ffi ı .. (.~r i.;tl::ı.)~:yetle 
dı;.r ... ca&nı :t edb'orut. 

AHMET RAUF 

··r, er-- ! .. d:-\~r t r ho: .••u.!:>a~actdan üs
tuo L. ş 'k Ut.• U!llaya Uakt:f;ınl . 
s~ı.di !r •• 1\tesc!e :n bir k=ılb r:.~ac<::-a• ! 
s~ u1dutJnu ant&=n~tı.m. Şahsının 
•c h'm.<llr.ln gizli k·4n .. '"ı <1 lü· 
;:ı.·ıik bh· ı:-.~ .. l' ve ricayL.ı L .. 
te:.r ıh... DJnu da. ui•C n\c-kte ~.i.r 
mAna yol<h ... 

Rc"at heyecan ı znplı:dt"medi, b{l. 
yr.~. lı'. \-ir.t:t-: 

d nd:?n Ua:t ıey er son -31i 1 ra.,. i 

_ ·'"'~m Jı::urtu.ı.r! ,• -d.iy · ı· ~~· ga 
ka ~·ı- ~ llı:ı kurt ~u ~ • 1e· 
Ce '.1di. .. Btn de za•c~· şlzdt;;. b'..l. l' !>t:ı
b.ı.kıcı hakk.Jncla anılu~at a 1 :-ı-,:ık. lı;tn 
;:t:ııııı ,t1n. ·Çi.11 ı:.rı !=-' rrı.J arıcl'· ı ü.ş ... 1 
r k tıır kadın ruh '"'U."\ ~( 'Jrtaı:nc~ ı~nı 1 
u nlt c !!,,; '"durr.r ... nr n ona ._. JC<-c ~1 ~ h ct\.·~ro.ar \C C Fakat o 1 

ı. iat a .ad:, o kad~r y::ıl\a,\!1 k: . 
Cok ın. s~.n. ç k la l · 'l ' 1 
\ ı • r na t~· y•r { ~ ~ ... - 1 

't n el'· Bl: lı t a'(lC • '" '··•-
de-, ı' h t bak1 wızın n t .J· 
tr:.da ffilstanın v<l l g.l .. ts~ı.de b•r 

h.. ı; nıe r. "enç ve l'Ül4ıl 
k. i' •I • l C: f'.Q, ~·.<k,~ 

lı. .. t 'J ... lat'l za'lnttı 1 tim F:ık "t 1 
1 n u n y u al 1.,,.;.ı ı Ç!· ı 

k l sort':uğu. .ı." 1cıle 
&.n :r. 1;nı... Dalıa ar .Ü z .. m:ı• 1 
t .. lllGı y .. t \ rr .... uı dise ı 
bt;J:t.n bir kaç saat•'\·~, zıhr..1! .! ·~ur ... 
c&~i"m·ya basl- 1 • I! '' • ' n 0:1U 
kQk;,w.ı bII' b.aiı&li~ ~-~--~ ·.c ~e:Ja.- ı 

ŞL.hr',.-ı .ı.ınzr .i,J.O.Ötııc.u::.u b.ı.~r ..... ~,.;ı

bı.:rıcr ar:ısıncia gvzwne ~u u . .,tl. 
«l.ı"".ı-l;.Uuralu ÇenJ1~l1töy tıraşında da 

bi;: park \'\:cudc ı;ctirtlecc: ... tır. Bu sa
h3:illn ta!JH.aı ı>l41nıarı ytt}-.l:nz~lıt.) 

ll0Pzi7i \.'C bilha .. .,a hu. tı:.ıleri iyi 
bn;yat'.i:ı.c ı~:.-ı hı.; k1.ı.c,;i.tk haber cl.em
nııy'\,;;...i!tiir. Bvı;.. ı..ç.J:de, Çeı~gtlki.iy Jl.e 
Usk:..ı.lla.r arası:1JJ 1 fı&ık n~rOOo nasıl 
yrıı>ı!.at&C;br, tı·l;n.yurum.. Fr.t11t b.l -
d-ıun ~C.ıı'!er .. aı. JJcu onl.l.rı )'a;&ea
~u-11: 

\~"ktile, Eoğ, z1.n :ı:.i t..ıraf s:.b;!lc -
r\ne ine-!1 bütun 51;tla.r ı-L.are.eıı aJ::tç 
]arla l:eı)~1 .dl ve ~ı>r tC'lril ziln.~t si
l>:. yc-:Udl. Zamanla ı u ;ı~.tçlıkla:ın 
mı.h..::o bh- l ""'uh ta:1rl~ cc!J~oJ.l. N4ıa
yet bugür:.k.ü n.nr.ut• iw l olılu. 

Bence, Bo rı.n fki · hlllrıo p ... rk 
degıl, konhuJ .. ı.:ı..· Y•tl-'• .·ı.G., yat.! i"!Ç-

1.o.r ciıkip yc~il r.:auza a h ... ;ıl '..'tu-:dt. 
yc;.inô.t"" o.ı.ı·r. l':..ı~+ .. h\.i sahillere ıtek 
yaraşa l veya bu ı;a~ı ller : ı.;cırk ... azla 
iht•j'8!: lı...ssed len hu· 1 u: l d .. g..Udlr. 

ıtorı.. Uk t o ,,.a.k \~.# ı:·~ 0.:..1~~ 
fa :·~ ... r o!d t;.r.u ,,.oylerı ~ c::ıoltte 
llizu..:. yo t\lı· .Pr\E:t, 1.1 .,,,.u: .... ; r -
pı:rcl!ık ister: feY l!Q b dur \.t" 1:...::. - ı 
ber g zetclcre ,, an~ ak.set:. ._..~~ .. ı- r ... l za 
U'.2Q. a. Ü u . ..:ı. JNthJller ;ıe •• ~.;· --dl
ki.!ın ııtr. H~.a~la:dan nnıtı.!r.ı bır kış •. :: 
tc.::r:'-!v·-'""J:', Ç-Ol .. ''.l~-1 vlti· •. ı: ... Uz lia
rcm taraUan!ıa dcığr'J. hi 1 :"ı. çıp.ak c. .. ..ıı:i 
parç;ıla1· va~dır. BL:ral rına d:ı 1en1 
iıdar Ja dUdltrı:;e Uç beş aeu.e sc.ınra, 

btlD!ar da bi.:yür \---C yc;JU bir ağnç1 Jt 
D'ı{·y<la! a gclfr, 

BugUn Ktat:-mcuk U:.tlncle \•e ci
l~arMı\d~ denizden ~·.frrüle-n a1,açhk.lar 
vardır. Ü:'ktidal·la Kuzgur.c\ık aras:n
dakl bu yeşil sı.tlar no gü.<el gorti • 
nü)·or. 

Biz Boiaz!çin. im.>;.r cG.t.rk:::u, bence, 
şunları tcır.fn ctır.~U:r~ı; Bo~ ağaç.!lk. ve 
vUl!ılar Y"!>lınla<!lk. ~, ... ,l>,r ı•ır.;: et· 1 

m<k. Eı;et', bunl9.r yanıhrs:ı. tc;nılne 
Cennet dedlğtmlz B?ğa.:.r! 1;.;,· kat daha 
k~·rr.ct buh:ır. 

B ,ı ·::?o .i\nadolu s.ıbtlf, r..umı..·il fa
lı! ::ıc nazaran çok daha bakımsız., sö-
nı k '"e tenl1adır. Du s:·hllltt de pek AlA. 
ihya cdUebltlr. Ye1".- ki, bu l~ ciddl 
ol&rak ele alıırı.sın. Doğn.zın Anadolu 
s~hilin!n irr: rındJ', S~!'kct hayrtyEnin 
de üzerine Gü.ı '.°TL ı:.~hhun \"azlrı_•lcrl 

,·ıı.rdır. 
\'OS<-Uti nakliye ınoseleai mühim bir 

da.,.·ndır. Anndoh.ı ye.kasında oturup 
ye1·leşecC: k, buraya para d~kecek olan
lar, bilirleı"!e ki 15chirle dnlm ve ko .. 
layca, ay·ni zamanda 1ıoür'atla irtibat ... 
lan ,·ardır. Sar!cdcceklcd gayret ve 
W.nı:n etle s.cımıya,cakla.rdır. 

R. SAR1T 

Der• 11eriyor 
~ç bir bayan~•n Almanca, insi· 

Uzce, Fransızca ders nlınn.k · ·tlyen• 
!erin Gozct01n!z Hllk Si.ıl"nunda A. 
B. Rumuzunn trıOr1cıtniLlr1. 

KOT: TCr<:U<ce >ilen de k.ıl>Jl o
lunu:-. 

Bir genç İf arıyor 

Etki , .• yeni Türkçe bilir, usulü 
muhasobeye .. çoit aıır.a bir geoç hu· 
sus' müc~e~e \°f'y:ı th:~rr-Uıanclcrde Jş 
arıyor T !ip olanların Son Tclgt<f 
Halk Sütun:.ı K. D. R azıma ırüra
caaı:eı!. 

Bir üniver~iteli bayan 
i' arıyor 

Üıı1·;ersile Edr·hiyat Fakilltesinin 
bir1rıcl s1n1t~nd:ı. okuyortı:n, Malt ,-azi
yet;.:r 'n ır.k!ir~sız~ı~ı dol:ıyısiyle öğle
d('ll 6<'rıralA.r1 ca!• n1:ı,.,: rr<'C\>lıriy~ttn ... 
cley!rr: 'I'r..Lp c;':ı.ı l; s:ıh:p~eıirıln Snn 
Telı:rn! H"ik Sülcı~uı,da el > ruınu· 
:r.una yazm.;ılo.rını · ıc.'.1 etleriln. 

Bir daktilo aranılıyor 

OLdukı:a he • p b:!en bır ddk • 
ti\o bayaı~a iht 1)·aç vardır. Serl 
yazamamasmcia mahzur yvktar. 

&ki ~erkc:e lıJ.r:kr terci hedl • 
lir. Tal:p.l('r:r: Eminönü Osmafl€
!rndı Han No. 2 ye mü.racaa'leri. 

ı~1r?:~. !!c &'.i!"•ıı·n °;.tr1·-: n:tıı;.nı~ t.5l• 
t.'.ln bır h:ıst.ıtba?t.rt Etıruı{'.d y~rdu•rı .• 
Şu d~ldkaya ka.J~t· da. b; :.ı..a ti..r:Li 
dil,.Or..mli)'Or~hın . . f' k t anlrJ•ırı.;m 
k t- ~n·~!l bu o irnl~ .. !'\ur.ın!. .. 

- N 'rtı'!l mı.., Dedullz .... .t.:\'(:t ı<en

dlı:ne .~1lnl ,so:-dug·,•m za,1.an bana 
~ynl ls~ııl tö)'lC'ınt~ti. 

Rr :.ı.• c:e:• :r('t:•n dokton·n L-or=~::ıa 

s:Jrıl p yüıünU gı'l:linü opnıeLc. 1::.t :yor
ciu. 

- N >!~n ml d•"'T\t l ? (J .•. (.~ - :· ~·, 

sı: 1u:ı: y.~~ \!dt. .(n yô 1 n 
Dok. .. nr b rrtrr ı.i-n.tsıı~cn l: 
- Fak.:ıc bt tur.. bunlard n ne tı .. 

kar? ... M:ı.dcm ki odresL:ıt bllm::;o· 
ruz .. . 

Reıı•t yerhden !ırladı: 
- /' .. rir ,... İ' ' E~bct ou:ac.::g:m .•• 

i ·t-erıe t tı.r:ys:11 ın C·llijr lıcuı-a git mis 
olsun .. YinC! bul~c:::ğım. 

- Z;ımnn l:lz~T .... Halbuki?. 
Rr t l .:tin("('li, d:-ıktc.ru takilt etli; 
- ~ lbuk onu blr ıın 8\"\' l kerter ... 

mak 1 ıtrn. 
Ne y prr:ık (İkrindesiniz?. 

I~ t ~ ıt 4,. ıs1)'1"1.la ·!. 

- On" dt.,Unuyc·u:-ı b«ı. C• FiL. 
kat nuıdem ~ :i ran o ~u ... ut. nur .• 
ltıle le c;.€'n c.!~~h 

s ' 
ve cl~i: 

• ey ıc .. nı! 1 ~ıbi i.!ol· 

Yazan: ı· Asri me-
HÜSEYL • BEHÇET 1 k 1 . . .. .. [ zar ı ar 

Bır çıkolata guzunden Kara-· Osküdar ve lstanbuı 
manlı bakkalın başına gelenler 

l-'u"i sıy~lb b·yokh, iri &·:>ı.>c-1-.tli, ka1. kat 
C!'ISCU K~r~manlı bl\kkeJ, hAk.lır.[ıı 
1;;:ar.::ısmda kO.r:sidcn &eut, bir n.eydarr 
d:ı binlerce ld~:yo ltlta.~ı t<tr!> :ıit' tı..n

tıp tonne. ellerlıı! koU.3rını :ııaUlya -
rak, rclıth~ ve .mUz'iç bh~ ge\·t~'?i i.tle 
cınlattyor, hik!.m, büyi.ık lı.!'!" :.&hırla, 

•düa mütevckkillne <1inl:yor, dinli • 
y04, d:nli)'orLh:. Sc:J, lıı uı..:tk:larrlaa, 

merdiven bafUldruı, hail\ belkl •~•il 
kat i<oridornlrından b,;iUlyordu. Ka • 
r.m:anlı uai:lcal dl;ronlu k.i: 

- Mcnd.Jm .. :Cen m,halle bal:!:a • 
!Jy:ın. Blıde ııoahn sotıldıl!ı olur, sa· 
Uma.d:ğı ohu'. :lAıte-n b:.!ulı;r ttw.~a kıf.r 
bıra-kon fC)'İCr de.ğılrlJr. Aırnr.D, e,• it 
bul•1r~un ,fye bulımduruyo.nız d'..iıık ... 
ka..'"l.:ia. Dc-y, malıa1l1:tni7.ın ~ilez.J..n~ 
dffiı, kC'ldlsJnt• YcrJe-n SÖJ!l.e k,2.d,.)r !.ıür
rr.ct ett f)rr.ir., kibar, 9'>ilı r.cız~h, tcr
biJ't!ll bir z ılır. Ştın,...·y .. l~cı. .. ar &ı,; -
%!ııdan l k iı~ • fcn:ı • ç;J;;ll&> .ı ı, En 
vlrn.am~t _.:. Y.ıh·J% lnı eter ı1ıı.sıı o• da 
ci . .'.l b · f_ş.~ y ptı, hf,1.ı dü~~nı.!yor. dti· 
o~'lL.1 >· bir t irlı akıl ctdJre nl -
yorum. J 

Ar'ııt h.lkoınln de sut. • •a~1:; lxi!;;1 
<:ltl eıce • ..,, ;. L. c!ıle r.1 &·-=- 1;;: 'ı 

., •. "' ır..,kı dden:.tyi kcs'J: 
Pand,·l! J~?rtk ~rt·k br'ş 1 (' :ı; cl.ıJ 

ası~ rrr1'C1l")'i "Jll t, !~.; da.h:t r.~trı
r.ıtz \--ar. Ser..i M.şa.ı .. .- J~ dar d!rJc .. 
yt"ll.:cyiz. 

Fılv:okl, ı,r.ıı.lm'n yerlnJe sabı: tası 
ols~ çat1;ırclı o ·tı'~ .• 

r·.·:d'cli bu S€'°~·r flOld~lc lit"di: 
- V•k'ayı hlkAyc efJı-orum cf<"r.

dlı11. '.fani bur.hırl üylt'1ı: rl:tcn mıı-t -
sndtm, işl ctL·aıih· au.lat.ıııak. N~~ gll
ı~. beyin kllc;ük ülr 7':'.4.!hd ·.:111u var. 
Al!.-:ih b~ltilıı::,tn, nnr top:.ı g:bl, !..-ur
rı.;,z, eyt...n da brr ç<-ct:!c .. Dün akş:ı.m 
dilkk.fuın geldi. On lnın.ı~ulk h!r <'lko-
1.ola i..;k-dl. On ku:-J;'.Uk çlkol>!.·far da 
simdi on ik! k'1rt~ çıkll ya •. On iid· 
lik. bir g;kolnta.u ı:ıkard:nı. .. Camekln
dan .,tıp bir tlko1 .ta verdim. Fınd:k11 
btr ci$.:(ıh1La.. Ne !>11"v'm br.11 ~ozi.l.rı.• 
C:k;)' f...'\ıHn \c;~nr1c d"'ıtılfı"'I Y!' ••• J\<f"p

~('~ ç·ı .. oJııta k..:~ttu l:"'l.~ E~bcttc ... Fı.n
d•k1ı r'kc:.ıt3 klırt1 ::ınır. Bir rif' ~PN'I· 
Qlnlı, cr7mi &>v. nnr hirıicl il"'!nde- ıtel- t 
dl. Ne "~httk:ıdıi!l!ti.ı, n~ ~eb-iıii1f -
m\. ne pht.Akınzi1jlım1 bır31ciJ. At-h af~ 

zınt, yumdu gOıünü .. , .. cr'.ştirdl de ve
r.l§Urcil. Mshalle halkı dükltAnın öo!i· 
ne topiımdı. Mu!u:UcJ,kl on yedi 711· 
lık şerefim h:.y: .. ~·etar., na.-nu~am ild 
p&rto)'a inci!. "'-ltın nıınutn UMk.ı.ıa. dön ... 
ctf' 

- Uz;.tn·J artık Pdlldcl:.. Ne ~U
yotsı_ın, cıHı ı-;öylc .• 'l'UZ.:ufnat mı iıstt.
yo~on! 

- Eve~ beyim .• Ş• .• 'Ct . .ı•le :::ıut.'!1.:1· 
s!p değil amma, ı:aman ıraıUm, lııer ... 
~in hali, ah\."'31l ır..alu.!l; yü; ıt:-actk 
kadar blr.ıey ... 
Karamı-nh B~kkal Pa11Jeli bu.."'l.u ".->Ü7-

:erken sır-ıtlJ"()r, ~;a.nkl parayı beınen 
a!lvernd.ş Giü!, ft.ğz.J l;Ula!daı"ııı.a varı

y-ordu.. 
l\~mun Ct·ın\I çok lfıC ,;;yıe:""'1i. 

Yt.1nıı: 
- F.ft.~ttl!:n, drJ.1. Art~k hu Punde .. 

linL-rı e-tinden, bLiU.n ınnhalle yurıl1lrn 
!\Uah çaı;ırıyor. 7.cyt rJn Jt:U!li.liit, pcy
n.t ~o l:urtlw:u, ya0ın katt4!, hi!cni.n 
en·. aı bur..da ... Dti.n ı;c-cc artık c!aya .. 
n ır.ııılını. 

- P;.r~cı._·lf Er~nul.. Ecn hH ç:ikcla - ı 
~arun par:. ını \.em\Cll. Bak, kurtlu 
\'ıl-;!ı. rı.d: ·"· 

- nen (;Jcıc! de-,:;. i!nl. )'ıi •. p.,1:ct\. a.ç-
... ~.ydt.~. J,!J.:ı,d f:'!ki o.ç1:u... PJ.r.ısını da. 
~k g!h. \erlr~ıt.' d.:'<.1' .. <'~un C.:J•rina 
dt.' L1.o(;, &ö)·k'tl ırı. o t\ylf:~ Il:ln";z c.e 

birbirlı!:'Jı.o .. ô>ledik 
Ş hitlcr c!lnlcnildl. İki t.:ırduı da 

b:·lblrine ;r.oret cU:tl, bılha>sa ho· 
k~·'"{"tc Paude1 !ıı!., r-cb~ cldui;u anla~ 
§1.!:ı~·ortlıı. lJ.ık!tn ı~rı.rr.rl bile.tinli. İki 
t.:ıc;.! ela [!dl r. .karc-tten birer i.'!Y b:ıp:;O 
ınahkOm ediüyo[', ancak, hıı.kareı k.ar
ı;ıl~Jı oldu;iuhdon ceza bkal olunu • 
)'ordu. 

Panı:.i.cLi bir ay ıııtlıklı..'lıiy·r-t kam n.nı 1 

dtıyunı:a rC"n~i dc-ğ,f~ t!. 
- Arr.xı~ Allahun! dedi. Ben ele nü1 
İskal kararı yı.lr-eğlne biraz su serp

U. Tnzrnlnata hübnOOJl-cm~t."'S.lnden 
mütevellit blr ıcesoUrie yüzünü buruıı- \ 
turnr1lk mahlremeden çıktı. 

Koridorda., ıraı.nıın Cc:zmi, P.ındc

liye: 
- Yaya kaldın talar a.ğasL. dedl 

UB\-adan yüz Ura iyi srnrr.a, lılihan 
kurs.ığındJ kaldı. 

Fılhaklka da öyle olmu;tu. 

•• Uç genç talebenin ölümüne 
sebep olan sarhoş şoför! 
Harbiyedeki feci 

yıl hapse 
kazanın 

mahkum 
müsebbibi 
edildi! 

.. uç 

Bir müddet eV\·cl bir geee ya. 
rısı Harbiyede f~c! bi: otomobil 
kazası olmuş, Hasan Fuat adın. 
da sarhoş blr ş~för Harbiyeden 
~işliye <lojı-u kıvrılırken tran\\'ay ----
Yeni bir çocuk kütüphanesi 

açılıyor 

dur.ık yerindeki trmnv:ıy dire 
ğine şiddetle 90rpmıştır. 

Durak ycrind2 bulunan Güzel 
San'aLler Akadı.'l.>r.is! 1alebel\:rin. 
elen Kemal, Fuat ve araba i<;inde 
bulunan Üniversite Kimya Fa • 
~ııülte;ıi talebelerinden hısan a • 
dındak! gençler ö1mü,,tü. Vak'ayı 
anütea.kip, tevkif olunarak iıkinci 
ağır ~eza mahkemesine ,·erilen 
suçlu şofo"tü.n muhnkemesi dün 
bitirilmiş, 3 sen~ mti'dd"tle bap. 
se konulmasına karar verilmiş • 
"~r. 

semtinde iki asri 
mezarlık yapılıyor 
Şehrimizln muhtelif semtle • 

rinde-ki mezarl:klarnı tamirleri.. 
ııe Bd~di;·e Rdsliğinee de\·am 
aiumnak tadır. Bu dlnıleden o • 
!aroık McrkC'1.efendi mezarlığmm 
tanzimi bitmi,tir. Sur d~mda·E. 
dlmekapıdan itibaren SilhTika • 
pıya gid~n yom • sağma düşen 

me.:arlıklann ö:ılerlnc de kurun 
~ısını duvarlar yaplmlmakta • 
dır. Ma~1'adakı Seyhler •ınc'7a.r • 
hg:mn bir kısmt yola alııımak • 
tadır. Bur ·ı da ileride tanzim o. 
lunacaktır. Ayrıca Üsküdaroa ve 
Ista:nbul srnııtindc iki •asri meı. 
zarlı.k. vücııde getirilecektir. 

Maarif \'eklli l\lerhıım Maa• 
rif Miidürüııüu aileı!oe bir 

taziye telgrafı giiud~rdi 
E\-"Vel.-l ;.e-c:e rr.!. .m.i.n ulr apandi

sit kı-17.! ottlcc"indo Ş~U Sthhat Ylır-
dcr.dtıı ve!.lt cd(>'l·cl. cllln ır.cr;o:.f.mle 
goın-Ultn rneı-hwn t.-!anrlf l\!Udüril B. 
Trviik. Kut'un evir.o V<ll ve Bolecilye 
Reı.sl B. Lütfi l°'ırdal" glderc-k ailcşine 
~z.!;ette- l>ulunır.u;;tur. l\.I•arit V~kill 
B. 11<.ı.~n All Yi.!cet de blr t:ı1..iyc tcl
gratı gdn<lernı.L/ ir. 

• •• 
ötrot·,.cr.ler Yorıkn Ce.rjyetJn~on-
Ccır. iye:l·ın!z kurucusu ve Bn( .ını 

İotaııbul Maarlf Mildllrü Tevfik !Cul'u 
ınıı.aie-{:t nın.nuzdan cbcdıyrn kaybet. 
tik. Bi.1 acı kayıptan clalayı kederli ai
lc$r.e ve "ay:n :.ı.r! .. adaşlara tlız1yet1e
rinı!zl ~r, cilinl.ızye ba.5 ğhğı dile .. 

BABlRL B 

VLLAYET ve BELED!YE: 
* Dün Vilayetle yupı:lan uir top

laıntıda rro.Lacıların v(I hay\ nn sa
h}pleıL:!n kc.-pck ihtlyac.inl kaqı... 

lamnk ilzere günde 20 ton l:epek tev
zil karar ";tı.rı~hr. * Ik·led;ye, Topkapı hnrlclnde :va.. 
pıhakta olan sa.hada. Q3~nnlı İm.pa .. 
rato-rlt•ğu çnğlnrma ait mezar taşla
rında!'\ bir müzo y<...ptı~·a.cnktı.r, 

MAARiF, ONIVERSITE: 
* Lise ve Ortac .. cul bitirme iıntl· 

hanlarında dört sınıfı kulland.ılı hal
de muvaffak elamı.yan talebelero bL. 
rer belge ve['i\e.cektir. 

TiCARET V• SANAYlı * Benzine pclrol kan~tınlmaSl 
hakkında Petrol Ofis! tetkildcr yap• 
I!t~ktadır, * Şcl:rlmlzo ~clınl,ı ol~n i!ç İtal
yan t:ıclri mak,ne \C yedel: porçolnr 
!.car;>ılığı, bazı mallrı.r alacaklır. * Altın fial!eri yillcclmekledir. 
Dün L>ir allın 2650 kuruıtnn -satılmış
tır. 

l'rfVTEFERRIK: * Blr ~uvai unıt.n 113 ekmegln te. 
mini için yarın btr l<:crübc yapılacak
tır. + :C<ıkkallar vaı ıt iylc evlere sa. 
tılacak t~un kilosuna ?ıtürakahe Ko .. 
mis;o11uncn. 24 kurıs konmustur. 

Beyazıt n;ı.h.iyc;i çocuk E.;ir. 
gem1! KUTumu, id.-re Jıeyctl kt>n.. 
di çevresi lç!ııcie İbrahim p~a 
medre,;cslııck! bir •çocuk l::ütüp. 
hanesi> meydana getlrmrğe ka • 
rar wrmiştir. Bu hususta Jcabe. 
<kn maıkrunlara müracaat olun. 
:m!J§tur. 

~-'!il-- ··~- . . 

Ulu11 derşhaneleri 
Çorum (Hususi) Vilayetimiz 

maarif müdürlü/:<ii tekmil ilk 
mc·ktcplcrde kadm ve erke-kl<:re 
ayrı avrı olmak üzere henüz da. 
lııı olmyup yazmayı üj\rcnm,,m.:ş 
vatım<la~br için u1.us dArr.har.e • 
ler1 ttl"rrıı~tır. 

<>-
Kongreler başlıyor 

Ç'-0eıık Esirı:;cm' Kurumunun 
nahi;te 1'.ongreler!r~e ~r.-hrim1.zde 
öıriimüwekı: ay içinde baş.:ana • 
caktır. 

- ıu~nad.e cdes~iz lx•n .siı~nl<? k().. I 
nuştukJarımı Selime ~ylJy('yiıTl.. Nu ... 
ra.ıoııı,gö~tcrdl~ı b\t ::ır ı,:•_• ın<l.!~ıa~ :..ıa... 
!..,n onun hr.tg'!\ rulu.1n; canh'n""ı,··r ... 

- .Eger bir I.ıy\,.la 04r.uyot~t,,,n ıı o;.·-
:E) lı\!z ... 

- Derhal çi!tl~I! ~!t.le~"'?'ı ı tıe
~nen şiındl. •• 

R( 3t doktorun eEni hümıeUe <Tl• 
~:;_ıril.-.. h2~t:.nl·d""n 11yr1lch. G~:ıç am 
çı.::{ "\ lnc;r. ı;ı>k t:ı dil~"lnu-clı} dl. Si.k 
:ıdı~'lJ.rıa ~- ·1! i tasyonıı ::ı co r•.:. yü 
;~'.yur-. ı. İ'k lt'Crn\·Jy Ş~!?li - TiJnC'l• 
d. Reş ıt nri;:rı.drın r,.elen Bl'J•~lzıt ~tru 
ba..; .1 be' t<ll. .• D ı,H ru Köpıü ü?.crin
dc in:p Hn {içL vapuruna. binecek.ti. 

'l'a:ı: t .... ,,~ ~·aya al'.t,>aı:~l ,,ırada ar
kasır.cia ~htiy:r bt: :~a.d:ı ha!; di.. Yol 
verı1 ıek içiı;. çcdil.:ı.:e biı..· .:ın ı;U.ı. göze 
ge .... !.Lr ..• ltC'~n~. yo g1Jn )· . ..ılii, s •. h)<ı.· 
rıntn arı boy:t~l tekrar Loyanr.ıadığt 1 
1.ı;'.:ı bC"YDZ.1anTt'.l';'1 U .. ·:.ı \,oyu f;· rtçe 
sırtında tüın ~i.>!drniı· gibi olm•."" bu 
kad:nı t:ınır gihl o:ınl!~ht l'i;:ıkR· yaş

lı kadın ul1<1t11: 
- Reşat Dcy: -diye hayrcU<: ~·n.:c.i 

söyley:nc.~ ;;:enç al 1n gi:;ı.ier' ~e in<J.\&• 
rn:y c ... tı ı;eldı: ı~u k. d·. 'i'.'°ı 1cr a
r~d~ğ Ş1,;hlrl!<.' Hr. ıı 'ı ·ı ~ !'\ 1.1.n-
nesU , Tt "rr.-.8)' har ~ t " •• 0:'1-
lar k rfl ıya 1$tJ Y""li.1..ı. tal l"lar
d&. Şt;:hime Hanım nı:t. mUu 11 fak:tt 
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Çıldıran Kadın 
Ya=n: ETEM iZZET BENiCE 

kadar asnbi, nckn.dar deli pra. 
dılıııta bil' adanı ulJuğumu bilir. 
sin. Ba~ım dön<lü mü, gözlerim 
hiç birşey görm~ı. Artık karımın 
bana ibenet ettiğine inanıyorum. 
Hele, bu son çürü~ü gördükten 
soma zerre kadar tereddüdüm 
'<almadı. .. 

Sesi kiıh hançercs:ni ar;.ılıya. 
cak gibi sertleş:yvl', kah tazallüm 
eder gibi en pe;; perdeye ;niyor. 
du. Fakat, son sözlerini söylerken 
nekadar bı.>mba~ka bir adamdı. 
gözleri ipiri, sai<alı tüy tüy d~ 
dık, rengi uçuk, sesi va!ıııı idi: 

- Necdet, dikkat et. Karım 
hakkıııda seııdeıı malümat isti • 
)-Orunı- Daha açık, seni karımın 
takip ve tarassudıına m<>mur ot. 
tim. Mutbk saiiıh!vctin vnr. :lfı:. 

all~yı ••tc.diı;in gibi takip edebi. 
lirs'n. Yeter ki, baM en çabuk 
b'r brzda hakikati bildir. Ne wı. 
p:'y!nı başka ~are ·ok. Bunlar 
k&dın. Hele st?n dl' bir c\·lcn de 
gör:. 

Sözleri burada bitti, oturdu, 
bit· sigara yaktı. 

Necdet hayret i~· ııd., ve şaş • 
kırdı. Hem de !!""'"~ J:..'r ııdcs al. 
mı~lı. Yüzü gülüyor, gözlerin'n 
içi gülliyor. her yeri gülüyor :çin 
icin gülır:eh.tcn katı!ı~yordu. 

Paşanın yanırıa ı!e müthiş bir 
korku \"e halccan ile g rJni~, f;tm .. 

di •·e ummadık b:r netice :le kar. 
~ılasmıst•1 

n 
Günler geçti. Belki. üç ay. Pa.. 

şa her b'Ün birkııç defa soruyor: 
- NeroH ... ne var? 
- Sağlıgıııız paşa hmrctlerı. 
Bundan başka cevap alanıt • 

yor, emirlerini tazeliyordu: 
- Dikkat.. 
Nt'Cd..t bu eın:rlel'i dinloıni • 

yordu bik Nas•! dinlesin ki, şelı.. 
vct: hayata kaynı;·~:: . irade):c ha. 
k:m. ciir'etc 'f?' &sdar,lı. Hem ~im. 
di N~dct, ne yapacaiimı bilmez 
bir lıakic idi. Fıkiı 'eri perişan, 
;,.cndı pcri,~n. ,:hni altüs!tü. Ru.. 
hıwda sonsuz bır esaretin ziıı • 
cirlerini, boyııtmda müebbet bir 
nab.kilmıyet!ıı pırangalarmı sü. 
rür gibi bc\k!n ve \utgundu. Mu. 
afüıya, o tılısıınlı, s:.'ırrll, büyülü 
l-:.a.ci1ua \utkun, orıa c-sirdi \"e bu 
u',kunluk yılı geçiyordu! Hele 

ııa~a<lan ilk: 
- Aman Nc~ılel, di:kkat... 
Emrini aldığmdanbcri bütün 

blitün kendini kı>vuvcrdi. O gün 
bugün kalbin.de bin bir hcyeca • 
n:n şeliııksi çağlıyor. Sade o gün, 
pasanin yanından ayrılır aynl .. 
maz odasına kapa:ıd" saatlerce 
'Jı:~rar '"P:!lli-t"k.le, \"Cf'l:n< ınc-:~ :ıra. 
ı.nda bin ~ey diiş,·ndü. İki şey 

•;ardı: Ya paşan n emrine :<örü. 
körü:ı 0 Maat. y:ı.1 ,ut da Mua,!fiya 
bti ·hü1iin :,1glPnmak. AncRk kor. 
:·u~cr 'u Bir:ıoc" irde k"nd:si <le 
t ,t..ı'aca-, l\!ııaı::ı her Şl'yl, l>clkl 

{J)evamı Var. 

Basya gerı ad 
ıura1or 1 

Yazan: Ahmet Şükri EStd~ 
Alman • Rı:s harbınln aflıPcı 

• «]~ 
ayında ve Rus ora.~kırının , 
ediılmi~ olıduğu hahıkıııdaki /\~~ 
lll1ln iddiası ileri sürüldü'.~tco ı 
ay sonra, Ruslar, karşı taa-rrıt-' , 
geçerek Rosbo! şehrini geri al 
dılar. , 

Rosto!'un çeto hareketleri ı:tıı' 
tlcesinde deı;.ıı, muntazam ıı , 
la.t'alarınm baıskı.>ı altın41' bO , 
§Rfüldığını kabul ctm~k d:ıh~ ~ 
bn bir .iMillıalık. Rus r( nıl t:JI 
Uğlnln id<liası budur. Ve J\lf.' .3 
resmi tebliğ;nın ilk fıkrt.s•P!. 
<büyük asker toplululdannm ~~ 
yıplara balmııyarak siddet!l h ıı. 
cuml:ır yapmakta oıckıklarr~ h~. 
•nndak! sözler w bunu terıt ı •ı 
mektedlr. Bi.iyle olduğu ]ta/~• 
a-calıa Almanlar, ı:c<ien nostı: . 
terkini krndil~rine daha az <·' ·~ 
Ti.şli olan b!r ,.,-,h()p)e iuıh ctııl~, 
btemi;;lerd!r? Bu sualin c~\~ 
m Rus)-adakl harok9.tın ge•~~'' 
hıtkkında Alman hafüına tel-~·, 

'•v' 
edilen kanatte aramak geri"'., 
Bilindlği g:bi, geçen ann \;~'!'· , 
da Ru"'--aya kanı Niri, i!erı bil 

... ,/ :ıı; b ... ,,\1 
yük taarruzla Almanlar Rus) 'ı> 
<czeccklerni z:ınnetniskrdi. J3ıl. . l a• 
dan o kadar em;ndlk•r ki .A. ıP 
Führcri Adolf !Ltler, netice a ~ 
luı.mazMill önce, bunu j\lllla, 
halkına ,.,, bcltün dünya,•n 1'',ı 
rekfıt başladıktan 'kırk s~'t!Z ·fil"' 
sonra bild:rmişt:. Alman ıa~r .e:• 
RusYava ço1 ~ a~·r k"'vıp,ttı- ' .. .- ı-ı. e• " t1 I 

di. Fal:ta Ru5ya ezilu.roi. J3, , 
nunla bcrcbcr. n<'Lee ön"c b· , 
dirildiği !çiıı Alman pr pcga.~, 
dası Rusyayı ezikın!ş g·!J, .ll~ıl 
termeyi lüzu.mlu g5rdü. ııs :*' 
basın şefleriıı<len biri aı,tı.k 1' 1 , 
ya diye bir dc\·le'.in n1Cvcul ;eı1 
ma<lıgını söyl 1yecck tadar :fl1l'5' 
gitti. Şimdi Akmanlal'a gore. , 
ya, askeri bir ku-..Yc\ olarak e. 
····y· ·ık~"' ZLimşı.tır. anı n~zarı o ara _ 

•· ·ve ed!lm~tlr. Yok elan bir "'1l' ııtıl 
tin Rostof'u geri alab!lmesı .• ~ 
\'e mantığ n karul c eını) . ıı 
bir iş olur. İşte bu scbcple<!:~1l~ 
Almanlar, yok td.lcn asker• re • 
vet karşJStnda ~itil, çete ı1a il'' 
ketleri karşısında gcrlledik\r! 
iddia etmişlerdir. ~..,; 

Tekrar C<le llın: Rtt.>ytı kor cııJ: 
kayıplara uğr:ımıştır, B!r lı~r.~ 
milyon bre kilometre toP ·,,_ 
milyonlarca iııGan, on blJ1lı·reııet• 
ran tayyare, tank ve top ·kBl' ,~ 
miştlr. En önemli kav:p oınr,;ı.. 
da sanayi bölge!cri .ı:ııdı ıt {dl 

anışlır. Fakat ezi'mt~ olôıt~UfuP 
hayalden iharc:t:r. Ve Rosto""' 
geıi alınması da bunun en .!< 
vetli bir ddiLclır. . ,.ı 

R 
ı14sV' 

usyada.kl ha.rebitın gc• , 
bu dsar.eyl yıkmıştır. .A:,ns~ , 
Rus harbi, 1939 • JH40 sen('l.rrdJ' 
nin yıldırım lıaı pkriP' de 1 ı• 
ha ziyade 1914 har.binin lıö 1\ ~ 
tını andırmaktadır. Alrı'on)-s, 1 
her gir:ştiği a.>kcri tcşrJ>l:U· ll' 
çabucak başarın~~' yolurd31'l (' 
rcti, Ru.syan1n ki~rları i~inci~t>; , 
miş gi.b' görünüyor. Bu bı:i:ı et'' 
dan Rostofun el üşmesi çok 0~ , 

1i bir olaydır. Bizim hat.rlşı!t'.I 
ğımıza göre, Rostof, bu JıarP , 
Almanya tarafından :şgal. ~ • 
hp de sonra terkedilen il1' .,<1 
hlrd'r. Bu da DH har k:it'': ;er· 
harbinin harekatı aracındsk' cı1tı· 
zerliği biraı daha belirhtıık 1 Je< 

Bununla beraber bu ;ılnl'8 -ı·t• 
ğeriııden fa7la b.r öneın de 'ce~ 
!lli!mek gcrC'ktir. Ru~ys»111 ~· • 
ağır kayıplar vcrd:il' bir JıS dl 
kattir. Her lıalde lcolu tcşl';,.c. 
kırılmıs olacek\ıc. Bu hale ~,· • 
Rostof'un ger! dınması, 1'~ ; ' 
nın yakın ve h.1\ttı u7ak b• 1 ~ ;. 
\ikbalde Almanları geri ~ 1;rf• 
bir taarruz krıbi!iyet!nl ı:0ıı;l1'cı· 
bileceği manas!n:;. deUılet c ,.:~O 
Belki de Almanlar R~•!o''~ • b~ 
ged alırlar. Fak.lt ıı!ı"aln"· 1," 
defa gEri vermctcr'!e br: :c•' &~ 
ldkali örtemez. Du 1ıat:ilc8 t p<~ 
önce sövledi"'n1ı, .-'bi Rı.ıS13,. • .. !; . •. ,... 1 1, v 
her.üz !zi!n1~ş 0!·11.,ktsn uz:;; 
lunmasıdır. / 

Ômerli diııpanııırİ 
genişletiliyor . -~ 

. . . serır.• 
Ş:ledc Omc rli dısr~rı ·pıi" 

gen!slPtiln1r-c!qe karar ,-erı s !3 
tir. Yak!nd;ı dispar-scr b'11 ~ · 

'•dilat yaprlacaıc<>r. 
-~---Türk musiki tarihi , 

• il )ıS 
K<>nservalu r taraf . .' 1, ~ 

zır:~n :tk a olan kıa k . ıJ' 
ınusrk1 tnriht km:rl ltrtnı'' 
bastırıimıştır. 

ı 

1 

t 

' 



(Jiu ya.unın metınte-,1 l'U1aaunı 

Ajan.ı.-ı bulten:c:rlnJ:en alrr.ını.'it.u) 

'telhis eden: Muammer Alııtur 

lnıilterede aon ukerlik 
Yll!t 41 den 50 ye çıka • 
nldı - i'eten • Göring 
mülakatınd n yeni bir 
fey •ıznıadı - Avustral· 
yanın Siılııey kruva:ı:ö • 
rü batır1ld1 - İngiliz • 
ler de T obruk't~ bir kru· 
vazör kaybettiler - Gö
bel · !ngilterenin va:ı:i • 
yelini çok götü görüyoı•, 

İngiliz filosunun Vaşi'ıgtonda mü 
Akdeniz' de bir ıakereler dün de 

\"işi'den bi!dirıldığ'ıne gore, 
f'r•nsız Başvek!let Müste,arı 
~nua Meşeıı Peten • Gödng mü. 
la!catı h:ıkk:r.d• c=i bir beyan• 
naıne neşretmLstir. 

muvaffalcıyeti devam etti 

Bu beyannamt'<ie, Pt:k~1'iı1 bir 
~·ran.ıız • Alınan işbicliğı vücude 
lletirmek btedıgl kı.yd<-dilınektc 
\·c bu mülaluıt.ııı, Frsnsanın, i>
tikbalin1 daha eır 'n ~nr .ı.ıırctıe 
?t·rpiş etmek im Lir.mı '~<ligi 
l<l•Jia oJunmaktacLr. 
Beyıınnarr. ·de r..&t.ce o!.n.ıi< i•;y • 

~ der.Urr.ckkdiı-: 
·~tı haft .ı Ar.tih.01nintl:rl1 

l>aktın.n vuLılııu.: ı«ıı1 Beıfo:de 
akttdılen konf<.::1cu1~! ~ .. 1 ~onra, .\1· 
tnany-a, Avruprı krt'&.,1nu1 ihyası 
ı·e bid •nwti ·~iM., F aı:s:ının bir 
kenarda bır k;, •• )il~·~'"' v~dct· 
tıı. r .• 

H rlln m · a ·u r.ülakat hak. 
k~nd3 şu :ı-tilta.lPayı .) ~-:.. .. n~i'1;tc .. 
dırJer 

•Bu müilik1lı wndi üç ~'l".csele 
lto11ısmd~ bt.lt.niın A\'rl!pa ca
llıfast çer~'-csine dahıl c~ıuk la· 
4 ındıı-. Bu üç tel Wı:e Bd'i(xik 
lhelikl'Si, bUl.Un rr.ille-llt"ri aliıka. 
dar eden lng!liz ablukası ve nlha.. 
l'tt Aır.eribnın müdahalo t<>)cl>
b~s!er:dir.. 

l3erlinde, Fran.>a:ıın bu üç teh· 
d,itten diğer A vru1la men:l<-k~tle. 
~ııın lıt'psln<len ziyade muztarip 
0u..lı.:nduğu bı>y:ın cdilır~kkdir. 

ÇÖRÇlL'İN YENi 
EiR ı'UTKU 

lng:ı.z Başvcıuh ÇorÇ'i: dün • k. 
§.lın ıh:un Kamaros;r,\., bi.ı· ı.u-
t~k sc.yli) !· d hirtll' :..: 
c- T~ h~zt! Lttr..._·~ı ~alc ~ 

c 1.?'.i tir. H<~ ar.a yurılıı :ııü • 
C!araa h h&r d bır sefer için 
biiy~ ı:-mc ltl.rl. \i'.:cı.:,le getor • 
~ ğiıniz kun etil ~ ·n :ır bir oc. 
u:,.u ld~ır. } ( cbuı uı:. Haya 

lıııvvcU rimi.:iı~ U43 s~n·slnde 
0aıı:ı. ku\'\'ell: :ı>k~flara maz • 
~'11:' olmasını d'.\ &özünü.nele bıı. 
~~nr.aJ.: mccbur;,·cUnd0yiz. 

11undnn ~1nra askerlc1·i...""C'z tek
'k tcch.'2 t ıt;b1>rile dil~mıınla 

a\'i şertbr i~.ndc ç~.rpı,,a • 
t:· ~!1r. 

Büyük Bril~nyartn bu~ünkü 
~ut· u ta:kt::b<:n 41i,TJO,OOO kişi • 
~ r. Bum:n 17,25il,OOO i 14.63 ara. 

il.da l<adındır. Bu barb!n 27 inci 
~YU:.da sanayde çalışı:.n kadın • 
laı1 ıni'.ktarı geçt>n fıiiyük harbin 
1ô inı:i ayında çalı.,<anların sayı • 
lıııı11 çok üslilndedrr .• 
.\\'USTRALYANIN siD;-..'EY 
~RUYAZÖRÜ BATIRILDI 

--
w\le milse!L-lh b 'r ticar-ct kor • 
san ı;emis; ile ;rı:harebcye tutuş. 
ımu~ı. kru ,o;ı;ı;ik ocı gemiyi top • 
la batır,,-,·~ L'G dl, kcndls!n:n de 
a'.üığı i.>ab·; t&rle b.ıttıt,ı t~hmln 
edl.ln· .'~o>'r Ç'u-·u"·" ·•·o~<'l•ln ..... ,..,~............ • ' ..,y_ ~ ... _..... • 

dnı hc;ibiı· habır alır.a.m=ıstır. 

Knrs:ın S"t-""lsi şirr .. d!yc l~adar 
bfrka.;: İngiliz gt"l!li.:ı'. ile i.J.-.! Yu.. 
nan g~mls~! ba!ırmL?tL 
Kaııbcn~ 'dau bld;rlldiğine gb. 

re, AvC!;lrrrlyaııırt Parsmat~k 

13ul.ribi <'ce l!lrpillcıı.mlş ve bat. 
ınıştır. 

Di~~r tt.raitan Stt{:..n: '""jaru;ı. 
n:ı\ Ron~ad.ın bi dirU..g..ı~c gOrc, 
İtiıiyna t..yyart'lerl Tobmk açı • 
ğ:ııda lı:0ilızlcı 'r Orrra "' 
6;JOO tr•ı.;uk bic kruva.zöraııü ba. 
tırım)ardır. 

-L.-·-· 

Halka satılazak unlar 
Ş<+•irelrdek.I b•kk:ıllara her gün 

oc Lç ('""v-.l ı.:n f~v-ıl cluna.c ktıl"' Bu 
u!'llar hn.Uı.a kilo· .. tt yh:mi dön kuruş.. 

1 

tan satılncJkt.T. 
Si:nltç:Jcro güde en beş, bisküvi. 

cilere ou Oç çu, .. ,ı l rı \•crllec·ı:-~tir. 

ısarıyerde bir yauguı 
Düı:: ul"!am saat 19 da Sarıyer. 

de .Maden mahail~inde Nalbant 
ç-eırme me\·kiinoo pulcu Hüse • 
yıec <ıll &ğır ve S3ınanlıkta ço • 
bar.ın ctkk:ıtsi:.:ligi yüzünden bir 
yar.gır. çtkınıştır. Sanycr jandar. 
n~uı~n ve ~tft:.ıyes~nin gti)rc-tile 
e\rafır.a. .>iray~t dmooeıı söndü. 
rillmll~l(ir. Yalnız ahır ve sa • 
nıar.lı!da b!r merkep, bır inek 
yavt-JSU yanmı.,tır. 

Çahşmıyan taksi
lere benzin yok 
Çul:şınıyan ta:1ikre bcıı.rin ve. 

riln~ıne,;i karar18şt.rılını~t:r. Bu 
surct:e bunların yüksek fiJtlc ben
zin satmaları öoJ.enecektl<r. 

Alman tebliği 
(1 luej. .s. hlteden Devam) 

Alır.an 1ırıva k.ı\'\'Ctlerl, \'olga ıu.. 

ylS' .. nd=t Dı.""ians.k ct,•armda bi.r Uyya ... 
re iııbrlka.•ıı>a blr çok J;ornba l>abet 
ctUcmi~tJr, Almon ht<va k.ıweUcri, 
donam, Lnd«gn gölıl üıcrlude düş· 
man naHlye koH1rmı d>ğıtmıı ve 
Tikvi.ntn Doı.!asunc!a dcmlryo\u hat. 
laı-ını tahribe devam cl.ı:ui~tir. Savat 
tayyareler!, dün gı'CC Lcnlngradı ve 
Şin1sı ;;~~luı.i.ndc1ti So\.·yeı hP.l'& ilsle. 
rlr.! bor.'balam~tır, 

Lonctra 3 (A.A.) - B B.C.: iıı .. 
giliı sm:rnllii;;ıiın trb~Jn,. göre 
pazarlf·· · ;;"ii n,,r!.C7İ Akde -
nlY.!l' A.ul'Qla krtıvvı<\rll kuman. 
danının Jromo.ıtasırn:ia bulun.~n İn. 
ı;i ız burp grnrlrrı., harp ınah~
:.'leSile yüidü 1976 l>ocl'.ık İta: • 
yım Adr.atico levanın gemisıı1"n 
yoiunu .kc.erck batırmı~l3rdrr. 
Bir müddet sor.ra 1628 tonluk 
Alber<iamostra ııanuOOakl !tal • 
yan muhribinin hiımayesi.nde sey. 
reden ve 10 bm ton benzin ve 
petm: tı;-'ıyan 6'i00 \on1uk Man.. 
kumt 1' ' Lll::t •·Jci İtalyan <H • 

n1çlı ge:mis~n-e rastl:.yaı-ck P"'rol 
geınisınl batmnı~. İtalyan muh. 
ribinl de lıava>·a u~crml!şhır. ln. 
giliz gemileri hiçbir zarar ve zL 
J·ar~a Uf~rt ınamışlardır~ 

GlııfkQS naınınıfaki Yunan de. 
nrz-ctLtı~:. Gir1t a~ı.J<laru da 3.000 
tonluk bTr düşman levazım ge • 
m2;!ni batı.rmışlır. 

Bir aylak Alman za. 
y ah yarım milyon 

XttyO: .. (!f, 3 (A.~\.) - So-\'yCt ~öz.. 

cüsil Lcun·s:t.l ~ iu~tcs:-i;ıd.cnberi Al
ınan 2;.yial:.11n be~ )·iiı bin ~iden 

az oln~tlıgmı töyl~m~r. 

lngiltere finlere 
harp iian ediyor 
Vi~I, 3 (A.A.) - Londradan ge. 

len son haberlere gôrc, İngiltere. 
nln Finlancliyaya harp lliin etmesi 
pek yakındır, 

Sovyet Tebliği 
(1 inci S '1ıi!e<1cn Devam) 

Garp cephesinde şiddetli At • 
man hücumları geri piiskiir'iU • 
müş, ı!iipnan iıı:;aıı ve malcemece 
oğı.r zayiata ıığrnmı,ıt ır. 

Rostof kestmiııdc Soryet kıt'a. 
Zarı di4-manı tahibe dM>am et • 
mişle-rd.lr. 

1 Mkan,.ndlt 12 Alman tay • 
yaresi talırip <'dılm;şt<r. 4 Sov 
yet tayyare•i kayıptır. 2 ilkkll • 
?!unda Mosko~·a civarında 13 A ı. 
man tayya.resi !ultrp edilmiştir. 

ROSTOl-ı'A RUSLARIN 
ALDIOI Gt\..Jlıi4'.İ. 1 ~ 

Ankara Radyo Gaı:ew:;1n.hı vc-rdL.. 
&~ rn.alCırn~ta gore-, Ruslar!n ltostofta 
Alır.anlerclan aldL~!arı gunn!m sun· 
tardır: 

118 t.mk, 210 top, 306 ngır makine. 
lı tüfek, 178 havan topu, 40,000 ıu. 
kk, 681 l:am;·oı1. 

Libya cephesi 

L · + Nevy<ırk, 3 (A.A.) - cMor;o. 
>\ nürııdsn bildirilcllğ:r.e göre, nes> ısmlııdc!d 7557 tonluk İngillı 

(1 inci Sııhl!cden Devam) 
~öylemt~Ur. İngiliz tr.kv!;o ku\.""Vet
lcri es..'\.sh muhz..rcbe rnf"Ydanuı::ı \·ar .. 
lnak. ilzcrcd.!r. 

Sldra körtcılııe \'ıınnış ve Sldl ne. 
zckte bulunan Ml'ıvcr kuV\·ellerinln 
arkn:r.~d• h•rıı etme~ bulunmuş 
olan incn:ı ltuvvcUerl mehall1o.e 
Vdrm:jlo.rdır. 

~~sı.rtrol> nın S'.dney kru,·a • \'apuru Mihver uyyareleri tarafın.. 
'

0 lil, A\'1.!Slraly:ı açı:,•arı.r.•18 h-uv. dan botı1'11m1öl.ır. 
...._-===============================""======-
, "'-BU G 0 N~~~ 

i\latinelerıl ı itibaren 
Ş"hıadebaş: 

TURAN 
Sinemasında 

llıe,·simin iki bllyiik şahe5er 
filmi birden. 

l.~ ve ih~am, azamet ve 
~arafoti harikuliıde musikisi, 
li<ın moda zarif ltıvaletleri 
~~ngin dekorları. Renkli talı. 
ıo ve dans sahnele.,·:. Kalblcri 
l\'rindn oynal~cr.k, dansları 
diU.,rden diişmıyccelt ~ukı
~rı ile herk~i hayran cde
~~lı; .film. 

iREN 
Oynıianlar: 

<\.'1NA NEAGl.E 

• 

RAY l\llLLA .. ...-D J.ı 

2 - Sin<:macıhk tılemlndc 
llıis!ine rastlanmamış büyük 

gsngslcr (ilrr.i, 

l'iER ALTI 
CELLAD.I 

C.EORGI: SA!':DI::US 
BELA LUGOSI 

lie;ccan • Deh,ı:-t • Bilyitk 
i\Iacera .Filmi 

11 den itib.Jron devaır.lı 
\ mntineler. 

N 

GENÇJ,İK ... 
Bu Filmi Görünü% .. 

Libya bavalarıutla iııgııı. iiı.tünlü
ğü dcv2;m ctme!ctt>dir. T:ıyyarelerf .. 
mlz, Paznrtosl gtinü 13 dllş!lıun tan. 
kını, düşn:ı•nın motılrl2e koll.:ırlyle 

AHMDAR -Milli 'I 
BUGÜN ~\ 

~t;ker topluluk.I:.ırını Ye Bınsazi He 
dilşm::ın tayyare ıncydanlııruıı mu .. 
,·affaklycllo bon:bardıınan cylcml:ı

lcrdlr. 
Vişl, 3 (A.A.) - O!l'dcn: Ub:ra. 

da Mihver kuvvetled Tobruk korldo· 
runu kesm!:,Jcr, Sldi Rczek llo Dl
relluımidl zaptctmı.ıcrdlr, Dö~ üşen Milletlerin Rüyası: 

ZAFERE~: Paten - Göring 
(1 inci Sahifeden Devam) -

len • Göring mill.'ıkall r.clicesin. 
de derhal sansasyonel hiufuelcrin 
cer<:yan cdeceğ'in! ümit etmek • 
tedL'"1er. Filh,.lcika Lihya seferi 
dl:vam ct.trı,;j miiddetçe V~i hü. 
.kwnetinin Alır.anlara karşı sa • 
dı teahlriitkro glri~eğe mey .. 
yal olmadığı zaıuıcdUmcklc.dir. 
Vişi hük(ımctine karşı tatbik c. 
dilen yarı <>k~aıma ve yar• tehdit 
metodlan Alım.ınya.ııın yavd.mıa 

muht:aç olduğunu göst.ccmukledlr. 
ltalyan talepleri 'başlıca müşkü. 
illlı (>('şkil etrnektf'dir. Zannedi!. 
diğlne göre, İtalya, Almanyanın 

DOGRU 
Baştanba}a renk!! 

ROBERT YOUNG \'o 

SPENCER TRACY 

Zafere susa:nış insanların ~ 

kahramanlık borçlarıoı hey. 
!x)t ve heyec:ınl:ı yaşJtıyor· 
lar. 

Ayrıca: 

D İCK FORAN 'ın 

•.itı-<'Hci harikuladelikler 

sergüzeşti. 

.. ALEV 
DÜNYASI 

"• '?lşiyi <'On antik0mintcrn kon • 
·~ ieransa davet !,'lın~:nc mani ol. 
~ muş~ur. Çünkü böyle bir dav<tin 

bir gün iliı:ık etmek i.stediğ1 Nifı, 
Tunus ve Korsika üzer:ndckl e. 

~: melkrine ebe<iiycn veda etmek 
~ deml.'k olduğu a~:kal'Ciır. Ahn~n. 
~~ !ar ise, İtalyan taleplerini tama. 

mile bir tarafa atmak imkanına 
m:ıli'k değillerdir. 

MÜHÜRLÜ ZARF 

RESMİGEÇiDİ ~: 

Lonclra, 3 (A.A.) - Daily Tele
graf gawtesi M~rcşal Peıcn'in, 

Göring'le yapt.ğı .ınül:lkııltan e\'· 
ve! bu mülakatın me,p.uu hak.. 
kuıda ır.a!Um~tı olır.nclığınt ·yaz.. 
maktadır. Mare~ai talimatı havi 
mühürlü zarfı ancak tren iki böl
ııe arasındaki lıı.ıdut h~l1ıııı ge~
tiktcn sonra acn:ıstır. -mGID!rJJ:li1 ~· ı l m i n d eJI 

Lordr>, 3 (A /\.) -· B.B.C. jopun.-
• ,ı.rncrik«n ınüıakerclerl c.l.e,1ıı.rn et· 
i.Ut'A:h:.."tilr. Satı g:;.ıı.tıi J;.ı.:ı.ıtft•ran.:., .,., 
C.a>tilı;a .&ilrrn~tn•-. ·lf•-\itıoııon japon 
Set:ri Amiral Nl'hnUııt gszetecUere 
bcyıı.nab.da, Amerika llariciye Na .. 
ı.ır..:::ı. j.:ıpon cevJ.l>~n~ gctinned1ğiTtl, 

Japon ~\1'l>ını11 Amecıı.ttnın t.eldltl>
rl uzun utadıya tttkJk ed'l•r<.k h:ı· 
zırlsnmakta buh.nı:luğunıı ~ıemış .. 
Ur. 

Tokyo, S (A.A.) - Ofı'den: Nlil 
Şim bun gazete.;!, hilk(lmeUn ıeler. 

bertik kanununun 51 ı~addes!ni yU· 
rürlüğe koyın:ığa ki1-.-ar ,·crt<!0 io! ya .. 
zıyor. 

Hamlet davası 
Ş<'hir Tiyatro9Un.da tEmsil olu· 

nan •Haınlet. piyesinin Tasviri 
Efkar gazereslnde B. Celalettin 
Ezine tarafından teokid edilmesi 
\•e Şt'lılc Tiyatn,sunun ı.s!:ıhı için 
ayni gazetede muharrir B. Peya. 
mi Safa tar"fından bır fıkra ya. 
zılmas:ı üzerine rejisör B. Ertuğ
rul Mtıh;in L'ratndan Şd1\r Ti
yatrosu MECml•asında bir makale 
yazılmış, bilahare de kar~ılıklı 
daya açılın~tı. 

Davalara bu sabah M~l 11 de 
devam ohınınuştuc. Okunan ka. 
rara göre yazılan yazılar; t.enkid 
~ tenkide c<.-va-p mahiyetinde te. 
lak.ki edilerek Üniversite edebi
yat müderrislerinden bir chllvu· 
kufa havalesine lüzum görülmüş. 
tür. Muhakc-me çarşarr.ba günü 
saat 11 e kaimıştır. 
{TASYİRİ EFK;\R) MAHKÜM 

' OLDU 
Kendileri de Hamlet davasuıa 

dahil oiuuklan lıalde muhakeme 
safahatını yazdı.klarıı•d:ın cola • 
yı <T•·dri Efkar. gazeteı;i sn. 
hibi B. Z<yat Ebilzziya ile neş • 
~-iyat müdürü B. Cihat Baban 
bugünkü celsede 100 er lira para 
oe2:ısına mahkfun obnuşlardır. 

iki büyük yang'n 
C1 ind Sahiledcıı Dc\•am) 

yan:;:ın yerine gcldigi \·akit yeuın· 
dal:i evlere do s!rayc\ cttlğ~ıl gö~ 
mü.şttir. Bun.nn OzeıT.ie Dnlnıtöy it. 
faiyfıı!ııcien y3rdım ·ıstcıımfştlr. Ba

lurköy ltfaiyest t...ın kadrosu ile-, is .. 
l.:>nbuldnn da bir müireıc scım~ler
d:r. Ateş itta!ycn:n büyük gayretiyle 
geç ,·akit. süncillrltlcbtlmlttir. 

Yanan cvlerdf'n 17 19, 21 numaralı 
evler l\ol<ı\Toy:ınlyc alttJr. Kısn1<'n ya
nan ev de Le!ter'!.ndlr. Yangının 17 
nun,arall (:Vde Jdracı je!>'ın lasmm .. 
dn.n ~i.khgt aııl:··ı1rıu':'; fııkat scb1..--bl 
ı:.eni.lz öğrenilcn1euılt;tlr, Y'A\To7:ıni'· 
ntn evleri tiçcr Uin liraya s!gortalı
dır. Tahkikat yap:"ıtn[!lctadır, 

jz.,,ır, 3 (TelefonUı) - G<ce saat 
24. kn b:raz sonra Kcmcraltı cadtle
s!nde bir yaııgın çlkll\lŞ, ıilzg:\r fid· 
delil csti1;;nden dleş birdenbire ba
yümllı;tür. İtfaiyeye d• ı:.-ç h.aber ve. 
rlimlş•.ir. Ateş Ev::71zade otcllnlu ar. 
kns1n~k1 fınndan çıi\ınış, .:ı..hşap olan 
Evliyau.de Oteline s!rayct •llnlşUr. 
Oteldektıcr büyllk tchHke geçlrrn!ş
lerdk, Uyuınakl1 olan milftccller ge
celıkler1yle sokal:a fırlamışlardırj ra.
ltat içeride k&ln.ralt ynn::t.n olun olma. 
dı.lı araşlırılmaktsdır. 

Yanan yerler arasında. OtcUo l>era ... 
bcr otelin alhııdakl Alt Cav!dl.ıı pos
t:ıncsl, MeJı;met Zekinin ıno~azas~ 
Kıi.st:ıl - NcrmL~. Krlstan ,.e tulıa. 
flye moğaza;1, pl:ra~go ba7il 1\Jı Ze. 
kinin .-e bir b~rln ditkk"nlar~le 
at.eşin tıktığı tnhmlıı olunan fırın 
\'3rdtr. 

\ ıkauaa ıcretıerı 
(1 inci Sahifeden Devamı 

bir ır.cktupta şehri.mil hamamla· 
rmda yıkanma ücretlerinin her 
semte göre değiştiği bildirilerek 
bundaı1 sikayet olw1makta ve 
şöyle deı{tımektedir: 

•- Mesela Sara~hunebn~ında 
ve civarındaki hamaınlar<h dış 
peykek!r 20 kuruştur. Halbuki 
Bt>ş!kt.aşta rr.cvcut iki ham~mda 
ayni yer1ı?r için otuz kuru' alı. 
yorlar! .. 

Bu fark diğer semtlerde de gı;. 
rülmektcdlr. Hamamların B<:ledi. 
yC<'e tesbil ('(!ilmiş bir ücret tari
fesi vok mudur? Varsa im farka 
sebep nedir? Bir yerde ucuz, bir 
yerde pahalı yıkanırek olur mu?., 
Halk, h~mamcılar:n· keyfine göre 
mi ücret verecek? Aliibdarların 
nazarı dikkatini cclbetmcnizi di. 
!erim.• 

Son Telgraf - Bognz:çi ve Be. 
yoğlunda da hıı-mamların ücret ta
rifelerinin birbirini tutmadığı 
hakkaında sikavetler vardır. &le
diye İktısat Müdürlliğünün bu 
mcvzula eh,•mmiyctlc alakadar 
olarak yıkanma ücrctlerlıu ha. 
marr.cıların keyfin~ bırakmaması 
ı::-ımdır. Nazarı <likkali celbe<le. 
·iz. 

vı 

(B:ı,ma1<·,1-.ı~a C:eYt..11) 
sı ii;o:<.•rindc anlaşn1ı olın11lan ı~k 
uıuhttmcldir. Eğer Fransa bu ka· 
rara vlbıl oldu ise Alnıan)adan 
da Avrupa niıanunı, AHupa bir. 
!iğini kabul etmek ~o garptc le§
riki mesaiyi kabul C)lemekle 
Frausanın iıtisi, kallı.ınına.ı, ınu. 
kayyet istiklali, İmparatorlub'U 
bakımından da buı tavizler ol· 
mış olduğu ~üııhesizdir. 

Bu takdirde galip ihtimal ile 
Mareşal Göring • l'eten millaka. 
tının neticelerini hakikate en ya
kın zaıuıı ile §U teJ;,Ildo hulisa 
edebiliriz: 

1 - Birlnd salbada Fransa, 
Almanya \'e İtalyanın Şiınall AL 
ril<adaki nıubvemd hareket ve 
tedbirlerini teshil edecektir, 

Z - Fran;a g~rptc vo Şimali 
Afrlkada hau, kara, deniz ordu. 
lannı İngiltere ve Amerika tnra
fından fili bir tehdit halinde Al· 
mau ordusuna !esrik edcccklir. . . 

:J - Fransanın yeul nlıanu, Av. 
rupa birliğini kabul dmcsine mu. 
kabil Almanya da J.'ransanın İın· 
parntorluğunu, miilki tamaınlığı· 
m (bazı fedakarlık ve tashihlerle) 
kabul edecek vo şimdiden harp 
esirlerinin terhisi, tazminatın kal. 
dırtlması, işgalin rercdilmcsl , . ., 
bunların yerine /Uman • Frausllt 
işlılrliğluln ikamesi lllbi hareket· 
le-ı· !ıa~lıya<nktır. 
Iıncak biltiin bu Jcarnrlan mu. 

hakkak ki fiil lıollndo gi;rınek 
Libya Jıarekiltının lıı•iltere lehine 
tasfiyesinden ve inr::illz ordusunun 
Tunus'a dnyenma•ındaıı sonra 
be~lıyacoktır. Bu arada h•lki ha. 
zı Fransız tayyare ve deniz il<le· 
rlnln Alman kun·etl•rine gi71i 
veJ'll açık tahsis olunması güril· 
le bilir, 

ETEM iZZET BENiCE 

Vali bu akş~m An. 
karaya ghUy r 

Vali ve Bekdiye Reisi B. Lutfi 
Kırdar bu ııkşam Arıkaraya gi. 
decektir. 

Yol ver •ıı kazanca 
ıore aıuıacalıt 

Ankaradan bildirildiğine göre 
hük\\met yol vergisi hakkında 
yerJ btr kanun projes'ni yakında 
Mecllie verecektir. Bu projeye 
göre, yol \·crgi•i bundan böyle, 
lıı?r \'alands<ın Y.azanç n!sbctino 
göre alınacaktır., 

•BU G ü:-;N~----~ı 
SÜMER 
Sinemasında 

l\1İCHA AUER 
ve BABY SANDY 

tarafından }"ar:ılılıın 

~:BİR BEBEK 
,~ 

~:Aranıyor!.~. 
Filmi görenler candan ve 

kahkaha ile gülüyor. 
İlaveten: L A C O N G A 
Musikili, danslı ,." şarkılı 

2 kısımlık Re\•ü Filini 

MARMARA' da 

BUGON 
(EDISON'un Hayab) !ilmini 
görenlerin bilhassa derin he. 
yccaıılarla görecekler! yl"!rl 

bir b:mka 

SÖNMEYEN 
IŞIK 

SPENCER TRACY 
RITA CONSON 
Aynca: 

Dünyaya bir kabus yaşatmış 
olan 

KARANLIK 
KUYU 

Mümessilleri: 
ROBERT MONTAllIF.Rİ 

ROZALİN ROUSSEL 
---Gelecek HnHa: ---411 

Sinema salonunun 2 saat lıeıı 
lıirden hıçkırıklarla ağladığı 

ÖLF.•EYEN AŞK 
DİKKAT: Bu Llmin gc~eıı 
hafta İstanbul slncır.alarır. 
dan birinde bu isimle ilan 
edilen filmle alakası yoklur. 
Filmimiz Bcycıj!lunda (SA
RAY) sinemn~ında \lç hafta 
müddetle gösterilmiş olan ıı~. 
kiki (Ölmf>yen Aşk) filmld r 
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HARP VAZIYET/ 
(1 mcl Sa!;;!rd.._ıı D{ · . .ı ' 

r-.; !l!"C·Z \'C ?tr!~rfapol'i!n Ruslar la
ı :..1ı:~dan alındığını ynlanl:ı~.ışbrdır. 

Eğe:- llllS!ar Stallno'yu alıı.b!Uıleı.ııe, 
Alır.ar. sağ cenahı T•ganmg ,.e J\larl· 
~pol'de de tutunnrrı.!l;!. Rus!~r. bu Al· 
rr .. ~ı~ kuv...etll'1·inl tam;!.rr.iylc ma:ıo.p 

etmek için ı.·oroeilo!grad l.Ueriuden 
Cenup veya Ccnı.<Ou Garbl istikame
tinde blr t::ıamız yapab+:i!krsc, fır
sattan \·e nzlye!tcn !Ayı.ldylc tayda-
1.-:nını;; oluı hır. n:.ı da J>one-: nehri sağ 
sahiliı;dekl Alman r::Udataa koltu;!utı.11 
ynrrr:y3 b•ğlıc!ır, 

!) L:bya ccphe'1ndekl münferit 
n·ıılıarci.>e h~rckctleri ş~yle dc!lciıe-
blllr: 

A - .Mihver ltun.,•t r! H•lıı;rfa, 
Sollwn ve Bartl!a hudut mevltllerlıı· 
de, İngUlz taarruılanı . .:.a ııa:.ı dayanı
yorjar; k~di ın~-..-cutl.a.rıudan !~zJa 

İngiliz ktıv·;ctlcrlnl nsı.l muharebe 
bölgesinden uzak tattukl.>rı:u ~üphe 
yoktur. 

B - 'I'obr-.tk - Seyd 1 Rıza - B1. 
relgobl hatıınd~ iki tanılın aaıl ktıv. 
\etleri Ç4rp41ır..ı.ş, \·eziyet a~nıdiUk 
Mür.-cr ordu~W'l.un lehine dönmiUJ .. 

Elektrik, Tramvay 
ldaresı 

(1 lııd Sa.'1!!ccıen De ·cm) 
B:ı tekHi t.cdkik eden BcledL 

ye Bütçe Enciımt:ni ;kramiyc talı. 
sisatındlil'l otuz b<';' bin Jjca indi
rerek bunu on beş bın ı:raya, 

tenzil etn:i~tir, 
Vı'.TMAN VE BİLETÇİLERi 

TAKDiR 
Encümeo; Şehit- Mec!iı.ine \"er· 

dı;'.;i raporunda bu 'Ililnasebetle 
aynen ~unlan yazmıştır: •Illo,·cut 
fiat tercffüleri ve h~yat pahalıl i;'t 
dolayısi!e vatman ve biletçilere 
hergün birer ekmek '-c bir kısım 
işçilere de yemek vC'rllml.'klC', bu 
suretle de trfih!<'rinc >nlı~ılınok. 
ta old:ığu ıınla~ılmı;t r. Aı:cak 
\•atman \'e biktl'I giU İd~ı <'nin en 
ağır !§!erinde istihdıı.m edilmek. 
te olan ve ahvali hszıra ~C'\x,bile 
hergün şahidi ol<lu,;umuz izdiha
mın içinde b:ı• \araitan lıalkın ar· 
zusunu reriııc gc!irmek ve bir 
faraftnn da ,•azit.:·1<.:rinl yapabil. 
mek için türlü türlü ı ılıraplara 
katlanan bu seyyar nıüstalıden'. 
leıin rnai<ctl rinin bir miktar da
ha olsun le v'ııine meı;l:u <>lmok 
'Üzere bu on bC'ş 'bin lira ikrsmi· 
ye<ien hizmetleri gii2önilndc tu. 
tularak kiıf' miktarda yard·m. 
da bulunulrna.wun El!'kttik, Trem
vay ,.e Tün0l İd:u-e;-i ~J.i<lüdil· 
ğtinden istC?ın-eslr• Enctıml.'nl. 
mlz rr.u\·afı·· bul!ı~aktadır .• 

Şehir l\fociısi bu teklif; aynen 
kabul etmiştır, 

+ Bern, 3 (A.ı\.) - SIO\'llnger•. 
don blldlrild'~hı ~iln-, Vlndafyord 
lsmirıc'r~t Nor\-eç \ 'Rf'>!.lru tayyare 
bon~lıasiyle batırılmıştır. 66 k•şfden 

22 :;i kurtc.rılm4tır, 

ı 
tu.-. Alma11 k:ıın:ınd:wı Seyaı itfa 
bötge.s!nde Şarktan 'c O:ırpten i!erli.
:ren blrcr molörlil tUr:wnlc Ta <'.ık 
Cenulıuuda kale ilo htib tta buluıı.ııı 
İngiliz s:l! ccn:ııuna ta.;ımr.z: etın!tt 
nct!ctd!" İr._ç;t'.z .a,I: ce";;.;h!nı k:ıl~en 
tıyt..."T.'lı.:J ve Tob!'1.1..":: garnızonunun aç. 
t~ı koridoru da ırnpntmı,t:r. 

Alman motat·lil h!rliklerln:11 :u:-an 
ve buraya yeti~enl: yııpt;.kt&: ı men.. 
terlt hareketle:·, lı.aır.:ır:•t lı:r çrlı:lrgo
nin s?çray~larını hah.rL'tıyur. Uu sa .. 
yede Al:uan ku •1.a.Maıu, Ulınt\n Ptti • 
~:_:nJz \"{'çhi!c :~ukayerrct! O"'"aln1ıya 

r.:;.u\·&!!ak o~tt:ror. 

İıı.glll~!~~ !-.Lh;.·f!'T' ortiı·<rı r-:.;,r B.lr"J.!a. 
ilo Tobnık a.ras..uuLı .ı.ı.:k·~~r~uıD;!"L"
ca, aynl~rtt.etı D<·;nc - tföu;a?i 
nra.sında yapmak Um'.Jine d"""-tii.lP"r. 
Ci&lo'dan ilHli.JC.a" ~~ Szrt& koM'~.:no 

,.-,.ran ko! ana Yl•lu kesır.i:.·t.i; 'io.:k;,,t 
bu k.ol'.ltı ı'lüesclr o:m \, 'robruı: -
Seydi Riıa - B!reıc;ubl ı.:o.ıt!.:lda a..ill 
muba ... ~tıı i.n kazanı ima tna ve lıJi!-.. -
ver o-::du~u.r..;.m Uenırye ô.Jo :"tl r...:at 
ot.rne~ We a!lh!.:.r. ı talbUit .. ht.o i. atta
ki ~w:.a.rebe!crJe İagillt ordı · l.e
nUı mu:vau:...-. l-'1amau1!,;ı-U.r. 

7 aydır bağ!en~ 
mıyan mae' 

(1 ln<l S:t.'1'1eden °"'•• ') 
vatani va:cii~sini il >·a ı;...ınC'sı 
üzerine Er.n.iııö!'·~ ka .. n •k.'.ı.ml, • 
~ının. 17/4/1941 de krnuıa:ne yur 
o.un aylığı baJ;bd:ğ;m L:k:ıt Ça. 
laka nüfus memurhığundan ce • 
vap geimeın~i yüııücden 7 ay • 
dıır bu parayı :ı:lamadığtnt §ia. 
yet et!?'Jşti. 

24/11/1941 p3ınrtesı ı;1nkü ga,, 
Z<'le!Tuzcle •bir ;urtas•yeciliJı: ra 
1-oru!• sı?rlevhasilc inti~~r Nlen 
bu ~iiyi:tle memnuniyetie 1if: • 
remliğımıze göre Belediye I'i~. 
riyal Müdürlüğü cheımmıyet!e a. 
ıakadar colmuş, ir.! tahkik ettır • 
.rr.· t r '.'<Pikede ınuame. ı:.n u. 
zamas:na sebep olar he h Mnndl 
tahl:J:a1a geç ! < k.' c beraber 
rnuaven~ıe muhlaç blr al!('n'n 
fazla heklehlmt1:nesi Jr!n t. ~\s 
ol ~ ... n J-·~rÖlım p:ırast ·adır.ca .. 
ğrza e>Telki gün \'erilrn!tıtir. Dür 
matbaamıza gelen Bayan Rcvk:ı 
bu alaka ,-c hac:sa.siyc.•tl('n dola • 
yı Belediye Nc<riyat Müdürü B. 
Eşref Şd'k'e, Eıninöııll knyma • 
.kamı B. Agah ile Başkatip B. 
Halise teşekkür eLnıişt.ir. 

--~-

Basma tevzii 
Cl L,cı SahifPden Dcvam) 

pazarlarına göndereceklerdir. Bu 
pazarlar tarafından verlh!e<>k ku. 
pcnlar yine mümessiller marife. , 
tile yt·\rn ,.., dullara dağı~ıla , 
caklır. 

YerL Mallar Fazarlanr.ın Üs. 
küdar satış ma,!lazası da bir haf. 
taya kadar açılasaklır. Burdan 
<il tc;·;:iat yapı'<cak!ır. 

BERLiTAŞ 
SİNEMASINDA 

Bugün Matinelerden itibaren 

ÇE 

Biiyük arzu! umumi üzere 

I - Dünya komikleri LOREL ve HARDİ'nin baş:an nı.hayet.e 
kıı.dar kahkah" tufa.u olan en ;;on yar&llıkinu 

ACEMİ AŞIKLAR 
II - Mevsimin en kıymetli süper filmi Tepebaşı S E S sine. 

masmda açılı 1 törenine llyık görülen emsalsiz şaheseri 

EBEDİ AŞK<NtÇEVO) 
l\tARTE HARELL WİLLl'. FRITSCB 

2 büyük film bir den rr.uazzam program 

Edebiyatın Şahl'\>erlcrin den biri. .. 
Dü~ ada en fazla oynaıımış Tiyatro Piyesl .• 

BiR KADIN YARATTIM! •• 
(PYGMALİON) 

BERNARD SHAW'ın eserinden: Baş Rollerde: 
LESLİE HOWARD - WENDY DİLLER 

G U Y de 1\1 A U P A S S A N T 'ın Şaheseri 

EL Mi 
Reji: ViLL Y FORST ~ 

~ı:ı,.,l:i!ıııi'l~sı~Zl!l5sı:Ni!lll'.liırı:'l!:Zr:!ıs:~:ıc=:ıı~:ıııoıı.11"'ııı~Eıaıı:r::ıım1:111Nra~~; ______ ................. --------~ 
ZARAH ~E NDER 

KADIN SEViNCE ... 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"·-------------------------No.52 

rkçeye çeviren : lsKENDD 'I. SERTELLi 

Tomsonun, cellatlarımızdan birine teslimine 
gönlüm bir türlü razı olmuyordu 

- ş .. halde t<.crubeniı. var. Sizin 
1>vyledi~lrtir.iz.t f'h"ınm.iyctle dinliye.. 
t'f 'ınl 

1-1. }·enıcktc.r sonra bir Amerf. 
kan ın:·Of!U yaktı.. Dım>anııu ı<ıtuı.. 

rürken: 
y,,J<0ham.ıl ded Bu liluı! çabul< 

b·' ehı.'·"c ... L ıniyt1? 

2'.aı:ınederlın t: brr ay<l~n fazla. 
SU1'mCZ. fJem bı_nıtı b~n tahmin ede
mPm "·'fi~t(ır Hi~! 'l'omsondan f3ittl· 
;.e:ıJ i3tı·lyoruın, B.ına dün: -cBir ay 
sunıra filın bitincl) bl gll.i"t'l seyahat 
YJı •u1:ı, Jc;'!il nıl'>. rliyordu.. Tom-
1rcn·;:-ı fikrini h4 c; ...,e~~<'nrriyrJruni. 

Dt'diı<:1 yn .•••• Hır ay tonra seni 

1 
Kaçır"Dıya karar vt:mtı. lo"ilm tJj.ter 
blt.mcz onı.ı rla bir ccıı :id.:> Wsllm et-
• •lıyiz. . 

BlN ·nuır iıl ~ıerd .. m: 1 
-- N~ ~di . ..ı, llls:ter Hisso'? On:.ı da- ı 

nll<id:ı .nı verP.cegb: t 
Ecel Şaşılac:ıı. bir ıey mı bu? 1 

Madem )t <;1zı v:ızif'enizden uzakls_: .. 

ciı . ..ana muvııf!ak olmak ve eenl bı. 
flrkellen çıkarıp Kauromıy .. ya. gö
tilnneklir. 

- Bwm no.ı'llen Ir.eıfettinis?. 
- Bmıdan evvel bır başk.:ı :rıldna 

dn ayni numarayı oynamat;o. l&temişti . 

- Sonra ~ oldu ~ız?. 
- B~reket wrsin k\, 1irket ç~ok 

!.arkına vardı... Ve nrnı başka bir 
&ti:dyoya g5ndcrdl. 

- Şırkc: i~rkına vıar:rıa.~ydt Tom ... 
~oıı o yılJ17 t dn kaçırac!jkt l dewtk? 

- Eve.L. Evet .• Söıl~ı·hne itim:ı.t 
ediniz . • K;ıt'iyyen ,1 l1balA~:ım 

tur. 
- So1J.e,·ini7.e lıi~nıyorun-ı. :i\lJater 

Rl:;.ro1 Bu hi.ktıy<'ı11.2.dc'1 sonra TC'rr.so.. 
nun hakiki hüv;,_-<~tini biraz daha y .. -
kındar. f)i!re:nrniş oldt.-n. T"'-:;P-1tk:Ur r~ 

H!sso yar. 
baktı: 

.. - Maama.fil1. lZ PJTı.iı: eclcrim .. i • 

.. '"er. Y1 aı'H'C tlş ıı<lamla ka.-,.:ı

laşı:,·onlZ. Or.un Vfı•• 11cllinij de, fs\
nlıze erg"\ olan dı (!r,..:ri ~ibı o~ta .. 
dan kalclırma.kt:ı bir mahzur \'&r 

nµ?. 

rcHıson hAy lı_;• rı hlu Olr ad&llil ne.: .. 
dir O, ~ e." hı. 'Ön... hıt wd.ıı j 
Ba)' ğı <'O.pkmın 'bı .. ,lir Ht; gfıl <lü~il 

gnıe~ kadı gonüı .._er r Geçici bir t 
ı ıı::c-.;glsı vardtı". (';e~rr. ır,+,,. ,t:ı\o·d :..~ k.1. 

Neck..,, bıl! ııerr.:. Tı>msc.Pı_.ın, ce1-- d-ıı1orı o kad:: nut'.\111it ll' kl. l)nJcl.TL'l 
ı._·,tı;ırnr:wclan lıirirıt.· •, 1in1 ne gön
lur;ı h:r u ·}u razı c •:•yıJrdu Fs~ 

\.;:: l!u;ao sibi kurnaı ve nıt;nıle'ket~ 
ne tam n•"ın:lSıy}, brı ~1 1 l>ır sivıı n:~

rnur . _ur~ısL'l:ia. ufak bı- 1crt'ddüt gö..-
•e ' "'"' b\lc benim ç n c;ı;l: ttbL <li 
ıı•.tll'<' or verebılir<lı 

srlhır1nı bile n d7. Uoy'f' lıir 11 :ımın 

g''nlil tt. ellı odau nrclP ben- \ 
t~1> Bı rııl!'l n ,_ psl ki'" 1ı1dıt' 

- Du. ~ır ~ ccğm 'b:r :ı~ü ... ~4-. z.-
H" ı DM r • l.tık .n hM1 ort..ı. 

da l'fllsb,,.+ °11i ~ YOK. Hele b te:-e 
11 vfn:! ;.i i. f im bhı.l"C ,m. BP1-
lt1 o 7_;,ın1::.r. adar To!T! on rla L<'nim 
y aka.'T. .ı b• kır 

- Y:ık . · : hır:ırkac .,-ın1 tah1T·iri e
clıyor m\!'.':Ur. Jı.?. 

llt"';ı kt.. ı oı~. • , · ..:ıı lı l"i• 

• eıc. K- ır q.ı 'tCrC lı r _ ıi n 

Ş\ phe I\ " le br.y• 

E<.y. 
b 

mn::drrı ).. ı 

Ihlbn · 
v::- Bunl·ır: 

"tl.Z.U tahrr i etme
de l'ci. de. 

ıK !!dip .,r.._e -" m. 

:L'f ~ Jm·z 
y ~biln;.;k 

11.11'. ônth )uırle~ı mt".s. :-'~r bı :t.z. n
:ı.:.nc~dır Bu rrüddet 7.RrlındJ hiÇ b;. 
kalb oyunu 1 k trr. rncli ... 
Ya-lnı·! v;ıLiP.·ıL!.1 <lii+Jrı ·<·lıshıiz. -P.ım-

,.. gellnce, ) , '"'t?n ona 

1 

1 

[ 
r 

O gurc kad.1r -berglm bir.ız 
tlah. arf+ıraT - üLikastz.Jrğırnı gf~~ 

tr""eı:elt olur ırrı. 1orla y:ıkarr.:t y pı
şac:ık dcijl! ya. 

-- K1ılı,1la ıolge gıbidir, Yokrıh:ı· 

ma Kat; kı;'• kııv.,. 1 dnırlar. Torr.~o

na ~C'linte, bcı:-, Onun rı:c çaın c:.akı:~ı 
o tiuğıınıı biln•ıın, ()ntın hüttln n, . ık.~-

'\- iı. vermt1.sl":'Uz .• 7.::ıh. fiim1n ın·ış

terek çevircN..!1 iniı rn '">eyE"f"l'lntı \e l' 
en L'hcvi .rhnelert hıtm·()tir. B11n<f:-.n 1 

ı:;ıınr · 1 d~hn );:aJ::ııJa 1 k ~thn< lerdi 

CDeVomı Vo.r) 

------ --~--

T tn B. ilk Tem. 

3$:\,110 2~63 

447,00 33,53 

n:tt.:. Rurı1 

wez::ırhğı &o~af;ınrkı ı:; p ~el 1ıu_,11,.nh 

\it!' 3·15 metre n'urabbaı .ı;aluılı f.lrl"~, 

Beşık~Uı Abbat;ağa nnıhallesin;u Kıım 

mez.arhğı aokağıncl;::ı 4 parııel ntın-ıar.ıh 
& ve 315 ntf'tre n1uranba1 !·~noh ar::ı::ı 

Ta.hınin bı 1·tell~rl il t- ilk tcmin;ıt miktarlJrı yukartda yazılı 2 pJn;a ar~a ~a
t ıhı,a4c l'rz~,., .. ~,·n o.yrı n4;'1k art ıı-nıaya konulnnıştur ~aruıamr-:r:ri Z'.lbıt v•' l\lııa
melUt Mü<lUrh.i:;;•J k::ıl-ccıJndc gOı ıil~bilir İh::ıJe 8}12/ l-11 Pao•'Jrı ı:nü s:ı 14 
de D::ıimi Jo~ncUrı,eıMk• yap11ata.ktır. •ralıplerin UY teminat 1nakh,J7. \'f'y!L n:Pk'~'O.. 
lar•ylı• lhal~ güril niıı .• vyeıı saatte Daımt 1':nctif'l'(!J1.t e hıılon 1'l ·ı. ( 10!96) ... 

Vil89eı.._, b ıglı 'Jı erli dis~:.nn er' bin J· ır.ıın t3nılrl a~ı1c c-k rye krırfhl-
n .. uştlJl' . K ıi bı..de 1035 l.r'l ve H~ tem:'l~tı 77 hra 63 k l ~tul-. Kc i! ı: Jrt
nome Zabl'\ ve '1 ı.. 1cl.ı~ 1'-ltidi.h 'ii1,:,tt~ kaıcmindP görhleb r. &.' ·c 15 l2/fl4l Pa. 

ıarteli gücııı &aa ı~ i(' Dairnı l!:ncuJneııde yapılac ktır. T,;ıtll .n ilk tem:naı 
m&k:buz veya r ı ,e-klapian , it'ı.ı1c t~·r hinden iiç gtin evvel \'"il ıycı Nafia Müdtir

li.LğUne n)ürJcaatla • rakl:ın fennl ehliyet ve 9-4 1 yıhnn it ·ıc:ıre Od:ısı v~si
kalar!yle ihale gürı1ı m·ıayyen saatte Da imi .Encılmendc bun~ na. rı. (10·l!l8) 

------ -
• 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden: 

30 İlthıcltcır:n 1330 ı.;ırihli •Ecr:ıeb1 ~nonı.n ve ,s ... m .yesi Fshama Mün
kas-ı.m Ştrketl \ ' K:ınunu hüktimlcr!nt? ıöre TOrklycde ç.ı! ·re ısına lıin verll
m;ş oh~n ecnebt şlrkctler•nden (Kod"k .... fpı - K· '1k f C'. ~ Ş rk('' bu J<ec. 
re mür2caatıa Bcyl• ~u altıncı no~erhğının 7/11/19-il \C' üı~U ııumarasiyJe tas 
dikil vrkAletnamcdelu ıa13hiyetler 1 e Şiri<cttn Tu kıy" l' u ı \'('k •. ~ne, ~lr. 
ket naP'!ma yapacağ• işlerden dl"lğac~k davalarda ri '""' edn e<lH€'n ve Ü<ün
cü phı:; ılfal ariy t.: lı&zn bulunrrıak. Oıere İstanbuld Pc• t' O:eli .ele Krn
neth Brucc S'--'therl<tnd"ı t<ıyin eyledi&ini ve l.ılzın gı.; ı.;ıl. \."<' ık ta ı \•ermışttr 
Keyfıy•t t•lkık edllerek kanuni hük ümlere uygt!JI ııscfi'"Titlş ol kla ll~o olunur 

•tARİJJt TEFRİKA: 6 0 . ' 
HAZRETi MUH:A . E~ 1 
VE MUHAREBELERi 

l' aLaıı: ;11. SAıHİ KAKAYEJ, ------J 
yurüdü. Dört b in k1't :.H·er İEla m 
lar bu kuv\·et Jcoırı~ınd.t ne yapa. 
caklarını ıaşırdıla.r. Aalen Acem ıken 
ve r.1ecU'S1 dinfrıtic bL.u:ıurken bila
hare isetr1 dilllnc g'!ç111 :ı ve, en ı:;on

ra Haır'etl Ptyg;ı bere dfhalet ede
rek milslümfi.n t lan Selman Farısi is

mindr bir t. .m !d·:x:t.nc etr;ı.fına hec
d11kle- kazdırdı, \'e ınü3r itlere k•·rşı 

kondu. 
i\lü.$rik.iere bır.;oı .. kabileler de tlti

h&k ederek adt"t1Prı on bın oldu. ls
liımlar he-ntlek yanınrla dU.~mana kar .. 

şı vaziyet ald l::ır- L hi"TI ordusunun 
yckünu 9'1<-~k tiç • 1n kiş1 1dı Müuu~ 

muharebeler oldu \re ntlnt~rafıllflh 
del"'.,etU bir fırtına c.;lktı. Orta Jğl al -
ttist etti. Bu bir n1 clıc idı. :\luşrlk -
1er darmadağın l'lduhır. \'e '-1 ki.eye 
durdiller. 

lh..: , G3.7veden sonra Il ıdc}bıye vak:
uı oldu . H iC'J'eti Neb 7 eııiı::ı. aJ\.ıılW!' 
seneslıı< il! rdcr 

Hazreti \tuh:. 'l'jır. • lC"dintdcn bın 

be~ yılz kifl !le ~ıkar"k Mekkt u.or:ne 
yürüdu YürUyüş bi muharebe için 
dcğ:ldı. K;lbei muazzama)·ı zJyaret ıdı . 

Bu sebeple ı.sliımhır yanı.arına Kılıçıan 
başka sillı.h alnıan·.J.ilardı. Kuryeşiler, 

ISJ&inıların Mekkc ı.!z.crlnc yürüdükle
rını g· rüııce mUcabe1e) e hazırlandı -
lnr Ve büyuk. bir Kuvvetle isH\n1 or· 

dusunu kar ıla1..ılar. .\deı;eıı ~oktu. l 
Bunun üzerine Hc:ızrcti :\fuhanımet (S . 

A .I Kureyşilerc elçi gör.derdi. lllak · 
s;ıdını ;ııı1attı. is~mL rın Kfı.Oel nıu -
aaamayı 2.iyar. t k ı dile gcıd:klE."rlni 
binaenaleyh mu adc c<Hlmc.::iıni ste

d"- Aradtı muztke ·e kapı ı açıldı. El
çller ıellp gltl. N lıor<' İsl~ml.ırla 
Kureyşiler nrasırda Oı musalei1:t sk
dolundu. On sene rrllddetl H tanı! 
bırbir lerlnin sulhuna sadık k c· ktı. 
ve-. olr sene ıon a da ıı:: .. bE'y.1 .ı.lyaret 
etmek hakkı İsl laıa ' dl 

8lııı ._ aıtAıClilı m W:.1lt'b.i J.,~ .;ırr.J.a.ra 

BA Ş, O i Ş, N E l LE, li H 1 P, R O M AT i l M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derha l Keser 

lealınıcla elim S kaşe alııaalılli•. H er yerde pullu kutulan tS~Drla lsteylni:ı, 

ı · 

3 1. ci kanun 1941 
18 00 

18.03 
18.2 j 

13..15 
rn.3o 

19.•5 
19.S:i 
20.15 
~fl-·15 

Zl .Oll 
21.10 
21.30 
21.4~ 

22.Bf' 

Pro~~c.ı n ''t.:- M~ ıı ıll'kE't F.aet 
\yJrı. 

j\lü:zıik: fia<lyo l)dnS Uokestrası. 
K·1nuçr..n (D~ Politika HAdl'i~· 
!('iri). 
Radyo Co<""ık. K'lı hü. 
Mr nlPk~t S:ı;ıt Ayan \,'"t' Ajanı:; 

ll:ıbeı·!f'ri. 

Serbeıt 10 D,•kilra. 
D.1üzik Şarkı v<- ~ruık cı 

R ıriyo Gazct.cs 
1\lU.zik Rh JJ;dk TUrkUsil Öı:J· 
-enıyo1ı.J1.: liatt:ın1n 'fii/ldirl\ı-
Çift,.. ll:tV1S' 

7.iraa • 1\ık'J in1 L 
Karı~ık $at~IQ. vr. ıirkuun 
Koriu;,.nı.a ( f tn Kuiu~nı). 
J\.f ti ~k: Riyatreticuınh R:ındo-
su (Şef: İlı n Küoç<!r). 
M0 ml<'kct ~a.t AY"-'' .Ajano. 
Hn.wır.ri~ Zira~ı. J·:t:ham ,__ 
ı;ahVllAt H'eınbiy - Nn ·nt 
Bor~a"l (lı~iyat). 

1 :2.4.5 
22.5~ 

~iti Hç U1'."ls Milzig fl>J.) 
2'.~.00 _Y.ır·1ı"k. Plogran1 ·r f 

1 P42 İXKAM İ YE PL A NI 

Jn!>;İDEl ,ER : 
ır.rl€" yapılır. 

2 Şnbot, 4 May1', 3 Al(Ustos, 2 lklnci teşrln 

1942 IKBA iYELERi 

Krıpnnış. 

Satılık 
Otomobil 

lJciuks 
Pı""ır:çiya)t- nııırıı. ı, •• ı.·ı 'tıtı!ittsiclt 

J<uj!anılmış hir ol11mob1J .t1l1lrtlr. 
İs-teklllertn J'1Jıı1-uusn1nnı.)·C·lc ~u
rtora 54 Boy Taoe.ı<lın· veya Vah· 

ı dt>1tlne mür.aca;ıtJ..ırı.-

DA ET 
Siyasal Bılgiler oı-,ul'Unun (Mck. 

tebı Mülkiyenin) kurulusunl.Ul 
)')! d önümü öniimiizdeki 4 bi • 
ı·incikanun perşembe günü ak • 
şamı P ark otel: n hususi salonun. 
da t€S'i t edilt,,- ktir. 

Hiçbir Miııkiyeli~ davet iye 
gönderilm~miş olduğundan , me. 
zun ıuikadaşların meıkUr günde 
saat 19,30 da Jı:ızır bulun.ınaları 
rica ohmur. 

ı adet 2000 liralık.:.:2000.-l!r' • ı~· 40 

50 

200 

> 100 

50 

25 

10 

r SATll. IK \) 

1 Apartma -Konak · 
3 > 1000 • =3000.- > ' 
a • no • ısoo~ • I' 
3 > 5UO > <:1500.- > ! 

> > 2500.- > 

J :_5000.- > > 

10 ~ 250 • -2300.- ., '. > > 

İs!anbul l>önJfU:ırti İrra !\'leınurlu- 1 Z ... \.Yİ - lş Ban.kasının 44129 HA 
ğundnn: ft,4016~·17 441~1 numaralı üç adet nama muhar-

.l\J::ıhcuz. oi JJ SL"·ln na k" ar veri- rcr SC'nı.;t asıllarını 1ayi ('ltıın. Yeni-
len ?40 Ura cırt,cr "d" .ıt.1riyo, fl:ılı, di- ler~rıi a'al"o~mctan t.· k'IE>rhün hük-
ki.ş ınu e ve < nl soba açık arthr- mü olmadıgını i18n ry 1l•rim. 
nı. surt'liylı. 1/12/~J4 t Perşcnı-be giınü.. Uçür,cü Ordl• J\:fenzıl Sertabibi 
saat 9 le 11 ı;r'" -!niia At'yoğlund~t Tel- Binbaşı Fahrı·ttin hal"ınl Leman ' 
ırat sokağında 20 No. h.-ı"erle :ıhla- • (Kızıltop:ak ·h.Jy .b..ı 2 No. da) 

1 
1 

r 

caktır. - - • -- - · ---
Teklif o~un::ın bıY el m11hıı;nm.en 1 Cum~rtesl günü aynı yerdt, ve ayni j 

kzyrnetinm % 75 ini bulmr:dığı surette aactte ıkinci arttırma 9 ·t'.yle satıl&- -
O gUnk.ü s~tı!j A&Cri hJraktl::ırak 6/12/f41 

1 Çagı ilfı.n olunur , 

mü.sa lehD" ;ıhkclmını bo1aca vukuat 
\i.icucıe gefrdiler. 

Ayda Yüz Urndnn !azla varidat
} ' Be$ikbşta Yılı1ıı cadde~1nde 

Hac:nn Pa-şa rl"·t?-sinr1' dbrt dük
k"ını bulunan ıı ve :12 num:ırah 

enıl:1k Bcs kt..1_; s~ılh Mahkeme . 
İcr~:ı tarafııı,l.ın ·~atılıktır Satıc:: 
26/1/1941 de >qt M de ol:ıc:ıkt'r. 

ill•aa Do~y.\ No. o;u )J-tl /18 .... ıi l 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBA!51 DRAM 

K JSMINDA 

Bı,ı ak~m saat 20,30 dıı 

M'ÜT Hİ Ş AiLE 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KIS!rllNDA 

Bu ak•-ttm saa .-. ·· ~fi <ta 

SAADET YVV ASI 
yaradı, Kureyşileı«lrn rahat bulan 
Hazrctı Pcygambe 15.mı k.uvvetlen
dırdı. 

ırazr 1 Pt-1& mLer, on ıcrıelik rnü
saıch::ıcı..au sonra H.ıybM gazasını icra 
buyurdu~ r Ha7.Teti Muhammedin 
(S.J\.) 'M · e ve chrarından tarcte"t
tt ..,1 Yi'hııclilcr bu11'lda toplanmıcl.ar -
ıJı. nurası nıu!-tahX:em kalelt!'rlc ör .. 
tti u bır cvkl nti I<u~·ı•yiJ•Cr•C mü
s..,ıe~sı ~ııar. llnzretı '.iuhııı~1roet- (S. 

i ~ı:ın~far kuvveUi iJL Hatla F.bu 
Silfyan ıı-,üSaı(•ha rı ın m·ıhJfnz:tsı jrin ',·---------------
Modineyl> k::dor geldi. Ve Hazreti Pey. J DnKTOR , 

gnnıberd<'n M'rham:ıtta bolundu. Fa- Feyzi Ahmet Onaran 
kat Kilrf'Y'4ollerin isl."ımlaı·ı ültiürme -

• A.) Yahı <lilrr l17. rinı yOröıtı~i .flr .. 
!!3t bildi. Çünku Yahudiler rahat dur
muyorlardı. islim ordu:iu Hayber üze
flne geldi ve rnuh~a-:\ etti. On gün 
muharclıP ve muhaa11ıda11 sorır::ı Ya
hud ler nrıghııı ol., ·k Ha,i'bc kalFsi 

fetlıolundu. Bunu görr.n cıvflrdakl Ya
ti:J<liler korkulnıın<IJ.t: hemen miislü -
man oldular. ~-tunahkl<ir alayına bir 
münafıklar al.-ıyı clnha karıştı. 

_Ertesi sene iki bin 1s!1ım JlzrcU Mu
b::ı.mmetle (S. A) hr:rabeL· ı üsaleha 
rr.ucibincc hıekk~ P gohJi~er .. Kıırey
~ilel" müsalt:i.1.1 nhk.iı. ına riayet ede -
Tl\: r.ıek:tctlcn (.•ıkiı~ı· Müslümanlar 
K<lheı mı:av.~ ayı ziyaret ile duada
bclundulnr. Ü gitrı Mekkede ko:dık· 
!;:.. ıonra Mcdincy döodt:ı.c • 

ıeri \"E" huna mL:k:ıbll diyctlerinı de ctLDi'VE \ "E ?'i.iHREVİYE 
vcrme?ret('ri nakzı ahde kfıti bir delil ")ll" ~ T.R .ı\S SJSI 
idi. ( Bsbtf.ı.h) Anknrrı caddesi Cağa1 

oY,lu Yok~ısı Kö-?" ba,,nda No 43 
Sonra H>ırcll Mulı.ommet (S. A.) 

arL·k "Mckken:n zaptın ın sırası geldi
ğ:!n! karara a lmış bulunuyordu. Ebu 
Süfyarı, Meıl'n. rl~n mahrıın1en avdet 
ettikten sonra l\!t.1kkc üzerine yürü - 1 

mc-~e karar- verdiler. Fern1an ı Nebevi 
sadır otdu. l!:vvcıa, Mekkenin yollarını · 
'kestiler ve Kur .. ·yştlerle müşriklerin 

hariçle münns,.Qatıl}I ~ok ettilcır. 

r • TAllV il •' , " 
. 

\lumt 135 • h.uım Rim uıo 
lı. nş•t.ı 

26 
ZİLKADE 

?O 14 
Yll 941 Ay ll ' Vautl lbr.nl 

ç !) YAKll • ı:ı 

B. Kanun , (17 
___._ 

G~n-.. 2 26 

·3 \2 04 Ötl• 7 23 
14 28 iı.tn<lt ' 4? 
:n .ıı AkJaı:n 12 00 

1~arşamba 
lıi 19 Yatoı l .'.l8 
5 ?'.I .;, ... 12 41 

Balk~n. DenizKaybet~·i? 
Harbını Nası ' ~ 

Yaranı RAHMı \'.AGIZ ---M N ·•5 
l o . ..... . ----

Düfman Amiral gemisin·n içinde 
bulunduöu buhranlı vaz "yet 

el'an devam ediyordu 
İ§'BA"et:.\1r•' llil-Odan cevap VU"ılJo. 

·.ıedi .. Amiral ve e<l'kı'\Nhıarıbtye;ıi 
1 ay-retle buna haıloaı<l'arloEJ> işa • 
ı-.;tleı~ tekral"l attılıoır: 

Müs1ıa1ııll füotiJi!A hücnJ1'a 
geçsin!.. 

Müstakil filotillilda hareket~ıı 
""<ır yoktu . İF,retleı<',ın üçüncü 
Ma tckıruıılıyı ·ında Bozcaada 
civanııda 1:-uhmaın 'e Bu,·gca: 
mclbaı~'nk muhal!aı?.a ya;-:iks. \•'· 
ı1itmi şolan muhrip ffifo •ıi)]fı.<ıır>rn 
bn «,aretlıeııi: 

I<'·llotiDl:l c!i\şnı•ar.a t'<llm>lo 
htlcu.n1u yan.i~n! 

Şckl;;.ndc kkr.>r ~-0.."T<_ k ~ • 
kete geçti~i ;ı<iıiiMii. Aornral hl<I. 
detıiırıc«>n buıl ·ndugu :,erde aıÇ'ra 
yarak hay'!anııy·ltdn 

-- N ~d'i.r bu l<k pa7""1.kl. t ~ aıret 
v rd>k. Hücumu )'lap.ıc;ı.k okın 
muh,.:p Uoı:·<tııısı derJ, yü2oo~ı 

Rnı;cf Beyin elll.11!in<k•kli müst.a1d 
filotillfıdrr. 

İŞW't.!ll'er t.ekt ru~tanciL. l<' .• Ji(\.. 

0<71 senra mıll>rıp rJ!'OuiJılası )1t'

rim geçerken müs•üH f.ilotifü
nın k.ım1.Jdwl·ıi ı göı iil<lü .. 
Dü~man :ı-nn ~l a-cmi~~'11LİJ~ i'\'11"· 

de bı>l\mroı.~ıı bnhrenfl va.oh·et 
el'a.n cı 0;•.11n ;, vord;J, Bıir tarnf. 
lan 13'.:!tbm'I';,. 1'urgııt vc M<-ı'u. 
d>iJ{'n· ot lt'rl ;'f·rııı ısalw!.'kd· 
Jroy·~'mn :r. ;or.ıtba.ıı da mıi s.. I 
.a. f !o·,,da:nı n "' genim mi - 1 
rıı 'fül ge.;ın~.i 

Sahilde bulunan ıst.hkanılarda
ki " 0-K<-rler a<;ıktaıı açığa a lkı~lar 
\.(;haykırışlarla yaRın zaferi ~im .. 
d,-:Jen t.es' "L t:cliyoılvr~ yıne o su·<.l·' 
da Boğaza ynkla:ıını~ b ulunan 
(Stoa·--- Yıldız) isin.Ji bir Rumen 
pct ·oı gembı de T>irJ.. filosunun 
yak o ve mııkadd<>r 1aft-rini s<>. 
liıııılıyordu. 

avazı ~ıktıHı k<ı•l3r b.1ıı...ı.yor, ır
piniy-0rdu: 1 

Bu anıı.ın ç l<l ıı d ı rn ı ııed;r 
Niçın hücum dmtyıır? Nrdcn JW' 
ğa1.a kaçıyor? 

v .... t.ekıar ç<>k,kıı ı.,t1erl1 
fü"t.illaya h;kurn etmesi ~mroW 
mır:-en Ra,ıf kaptım EogaL rcct• 
haline gelmi~, orad;- ..;t:ıp<' t et• 
wişti.. 

u f"Jl buhr;..nlı flc;1.l,,.1ka~u1d~ı 
'l'iirk Iıloti!i.t;anın .r torv'<': 
hücu,uile dt>n~1.in tltbını b~1y lan111: k. 
vah ut tahrip e<lifor " , <•r olrıış 
• · t' ı · k ·· bul ı-v:lzıye ın*' ı us· ·t uw c 
TlJ" AvPrnf ~<la a ku.• uımııştıı

Bir rl:ık ..... 1 ~onra '1onrı.run rıJ; 
aksi altı.~ı{ıil 'ıttı""f'kE+ imk4'01 

.ı dl!" 
elde ~-den l ou gem , 1,.; z bir ~i 
raa11 svhvrrdı .. t<•l'nıs•:ınln }(en 
gcmilo ine doğru ~~vıı~JY'ıya b-" 
ladı. •• 

Ran ız Bey; etraı t'lıı k" c.ı~ · .-
ge~ireıne<liı,i h~ H• .;ıı p1na : 
haykır?~arııı:ı rlP\'~111 f-C iyord~f ... 

- A tc-~ arts,n. a•e, h lala? 
rın' ... 

Toplar; ,Yine biloıklcri gibı b; 
liyoı·lnr<l• Ramız Bl'y, Y~~#ı 
~ın1 l.1 l:U cil1 Barb;rtas sU\ 

Remzi Beyi ara<lı: 
- ~emıı ]Jcy 1 •c 0 

B •ı -a<l ay m Ikyd ı1~ 

ıfa;ı'di, hnreket '-1mı ı;eS". ~~~ 
ralı <lü,man r,cm " ni •o gıp t< 

-· 1 ceı;ı?.. r. 
Remzi Bey hıç ses ~· . .ınnsdı,, 

oradan çekildi.. fakat Barba p· 
hal;) bulundugu ınahaı i mul18 

za ediyordu. Bir <laKıka ı;.ınra !ln' 
miz B"Y emrini tekrarl~clı. '/ ıd' 
aldtTJ~ etmedi.. bu sırtıd~ gell, ıı 

,;ııf. 
boraz~ııların karavana bof'>- ıl• 
~·aldıkh.rııu duyan Ra'lli~ BcY' 
dırm:sa (lönerek hAykı• yord11 ~, 

Hay Allah b<' as u ' ı-S• ~ 
bu ne kcpa" lik? N'rdir bu !JiJ,~, 
]ar? Şirn<li yem(>ğin sıros. m~ .,~ 
ncrt.J~ Remzi Bry. bulun- ~ 

F'ilotillfı hızla il~rı atıldı .. lıir 

g€midi, Boğa7.dan çıkarken taret
lerinJcki bir 3rJıa yti1.ıioden geri .. 
de kalmı~tı. Ba~ta Rauf B.:yin 
bu luıırlııgu kom•xlor sdincsi yü
rüyor, -0nu Ba;:;:ra ve Ta.~oz rııul1-
riplcr Wkip <.<Jiyorılıı .. 

'.\fohrif !er son hı7l:ı i!~rliyor. 
lard1, kendi hiicunı fHoti11iı:-nnın 

torpida atıı ,;a' .ıs.n.ı ı;ırdii:jini gli. 
ren ana fiio ~in.eh at.,~ini a~ık
taki ü~· gc111iye tt!V (;: .rı ct.nıj~t Ilid
r a, Psaı 2. ve Sperly a' yı ateş b.ıs.. 
kısı altına almış, Av•'mfun na,ıl 

torpill~nect'ğiıii bt ;dı>miye bnş. 
alm•ştı.. 

çağwn 1 ı~ 
Rrmzı Beyi tekrar Jnı!ll90 r 

·• köpı-iisiinr çağ.rcl•l:ır. Amir:> 

Biiyük bir hızl.ı Aver•ıfa •.foğ

r u ilerliyen filoti llaııın, rlüsman 
Amiral gemisjne üc yiiz ~etre 
mcsafoye kadar sokulduktan son· 
ra d'1kS~n derecelik bir kavis üze. 
rin<lQ dönü- · geçti~i. torpido at. 
madan son hızla donanmanın 

yanından g•·,:tiği, toq1id-0 filotil
lasının önünden dol a~arak B-Oğa
za doğnı gittiği h ayret c görüldü .. 
buna bir mana veremiyen ArniTal 

du: "f 
- Niçin takip i~in h:ırl"ket ' 

1·ini vermiy-0rsunuı? ~·· 
- Gemide arım v.ır Bı'yt>f< ' 
- Ne arızası? ~· 
- Avcrnftan bir i~ab t ~!< ' 
_ :ıiu y·ıra hnrek•.'t.e nıaT' i 
- Kısmen ' 

Zaran yok. viııe tak r 

ceğiz .. 
Remzi Bey elkrlııi 

r ak ilfıve etti : 
Takib~ im kal' ,ok B· • f ~ 

- Ne söYlüyorsuııuz ' •( 
Bey .. harbcdlvoruz .. ben n,-ı, ,< 
Kumandanı s•fotil» si1c r il 
· D" t k'o c<'e rıy-0rum: u~man. a ı 

d iyorum . Bunu yapınız.. rl 
'1,j 

(Devamı ' 

J/1!11'·~~ ~ ......... , .... ;..: 

ayrimenkul Satış 
şı"''" Bıılg~r~aı·şısı Abidei Hiirrl~L caddesi (Yeni A~ it) l ., fl ..,,~ 

T<lh ik yiiı. kiisur metre murabbaı ana üzer;ne bina e. rı. t.'• t .. 3 i 
rlc lle ınulldt olan 't.• zrınin katı n.1uhkcır. !<fi.gir, içi \ l· . >" 'h b 1 
fal.talnr ıçc d kt"rtrna 'ar 'Ronıa:l..vn k.ercı:tcsiı.dcn mnn: ul, a;::. ~ 'Tl~T'I crı>: 
le 1{ullanılnağa ınW--.ıit neıareti ~c~ ml!eyı hai..:. ve h<·\~Hı._. e\""in t:ıın 1 

sa'ı.şı n.c.: arttı!·r.1<.ı s :·t:tiylc 6 K5ntinuevvel 19ll Cun.._.rtcsı günU.sJ :ıf M 
!t da Beyog~n 4 i'rncü Sulh Ht-dtuk fiakfınHğ:nde y<:ıpı11ca-kt1r. Ze~.n k ~ 
~ a:r ta.slık, ,ic oda, kiler ga-:-aJı mt..ttfak ve heliı. Hir.oı-i ·.:ıtı \'ltrc t:ıı 
~ fa, Uç oda, iki büyDk ~alon, hamam ve hel:i; iklı_:c 1 kat: Dört ,,,1~. lt \'1.t 
~~ yük salon, hamam ve hela tlçüncil ka t: Sofa dort oda, <'am .. 1 "lık 
,,__~ ve ilitli kapalı taraça. 

~~~y.~~~ .. ._.r~ ~~ .. ~ "At .. ~~~~ ~ 

Yüksek Deniz Ticareti 
düriüöünden: ~~ 

ı - Tamir edJ.lm. k •c olan 5-0ğütlll t•tbikat get,.lıı!nbı kozan c ,: 1 
kE~i!nan1ed\:n ayrı,ca tamire thttyaç göste .en t:ımi'"&tı kupnlı zatf •y "-
meye konulmııştur. F.k.ı;l:tme 10.12~4l Ça..ırşan-.ba günü E3at 11 C-l· Y\l: seıı. 
Ti.-:areti i\!ektebi l\fi.ldürlüJ;Unde top1&\Di.i.C:lk satın alma kombyL·nı..:1ca Y'

1 

2 - K~fin.e nazaran m uhammen bedeli 7000 lira olup nıı.vak.k- • t 

525 ııradır. ş8rthameslni görİnek arzu edCnler Me1~tep f\.fuh:• ebe ine rı ; 

etmelidi r:er. 1• ,1 \'c Ol 
3 - Muval<kat •.emlnal İılanbul Yüksek Mektepler Mtılıus~bec«1 8 ,,e' 

ne yaptır:lac~1ktır. Eksiltmeye iştirak ed~ceklertn 2490 sayılı ~nınınun !ı;ırıciı.'~#" 
-ı' maddelerindeki cartliı.rı haiz olm.nları ve 32 ci madde Wrtfntı dcıi1 ..., . ,,J' .... 
•u • d K ' ,. ı ı 
~ı.ar edecekler i zarfları e~Utme ıUnü at !O na ka ar oını~on 
t r.akbuz muk..ıbilindc vermeleri Ui dır. 
· 4 _ Tı'caret ödİısı 941 belgeleri zaı:flaro konacaktır. •1 0254' 
---· . --- - ,__. ~ A 
~--··••• Beyo~lunda tstiklıll caddesinde- 370 rııı rnat'ı:ılı il • 

Kuma_ılarından mamOl ve 
he-r .ıama.n oldı.gu gibi t'r. 'll..ii c.,1..-tt"':l 

ve PALTOLARJMIZ 
İs"imla":'ln kuıl-c .. ve kı..:vvct. gittı.;,: 

c.. tc\·es:sil ediyortl· • Kuvvetler· Şam 

Hicretin S!'kizinc: scrıesi ŞevvRlin 

onunt_U giini.i on biıı kişilik bir ordu 
ilf' J\f '.<k et,..atına gelctiıt!r. İshlm, 
artık çnj'•:1lmr~ıı. '-rıi-şrikll-ı· şbsırrıi"rık 
çare ar2nııya U:ı"kıd:lar, B:..ı sır;ıda E
bu Süfy:.ın, İslıim or<lusunu keştet
mt'l:t. ic:ln ta~ra çıktı. Fak3t esir .oldu. 
Et.ıı Süfyanı. H.;ı1,·r"tl :\.Yuhaınmedin 

(S.A. ı huı.uruıı" gl'tirdiler Hutur
Jarırıc1a bu1unn.4 <l,..erulfaruk kılıcını 
çek('r,•.: F.bu Süfyi!n: kC!smek lst~i 

Peyg3Jnb,..,.ımb; r:'<" 1~yiedqPr Ve, F.bu 
Siify _ rf<eıtilcr. Bt.m_t''"' i.,.c .... ~n<" F.:& 

Sablp ve ·Başmuharriri Etem İzzet 
Benii:t - Neşriyat Direktörü .. 1 

Cevdot KARABİLGİN 

MUŞAMBA 
Muhterem nıüşterilerinhı ~m.rin• Amane bulunmn\~r-d r 

k )j. 1< l 't 11 
('..ok: '. rnrcl'Y'I J<" rv~ıe-- on ı.:ne l11'. (Deva.mı var) SON TELGRAF M.\TBAA!'ll J 


