
ır' 

.. 

.P 

rıo 
fJ" 

-· 

,, 

1 ıı-

~

' 

'I 

, 

r 
J 

-~ 
~ 

,ı 

IATJı 

170:-t PIRŞCMBE 

4 
-5 

r,, M :ıt•rı K A 1941 İNaılnıl 

":.• . 
.. 

'T-..1• 'J"•TJı.t IAYISJ .1936 
,._, 5 · --

Catı.1 .... 
Jfıırı .. 0.11 ...... <f 

KURUŞ (" ... !Co, .. 

' 

----!:....._ .... ır.: t.·ı;· ... - ------
•fli' J:ı 

' ---
b~1ıt-ifk. 1400 
~ "'"hlı" 78P , 
ı ,.,~h.1. . 400 

-
1 (iaa~t•1• rh4erilem nrak i•d• ıa:Jilu,, ~ . IH ıon TIL8aArLA•l YI •&aıaLıaı vıaı• A&,.All 8AZITElt 

t 1~ ~ }n• - anun 1ioLı TelCnf 

· \.:;: f"'P n ıı."'ulll•nfr> ETEM IZZPT BENİCll J 

UZAKŞARK 
BUHRANI 

Vaziyet ümitsiz bir saf
haya girmi• olmakla be
raber henüz kılıçların 
kınından çıkma ıaati 
gelmem ittir .. 

~an: E.TE.M lZ~E.;, _BEN,'3__ 

Ankaradtlft 
'·ak ~;irk. vazi~·-..ji ~unUn t•n 

nk•ik n· dikkati eekt<n m•·•el<'
ltti ara~ında olınakfn -l<•vanl -.~ru. 
~ur. ~IÜ7.akereoin t~krar ha~lanıı 
0hnasıoa ra,:"lııt•n Jaı>'>nya iirleta 
h<rp hali ilim etmi~ gihi bir du· 
'"111dudır. nııııa kar~ı tı:ı;iltere ve 
.t\ıııcıika da 01111nkindt·~ J1i\' 1ard.· 
'-ıı bir vazi3''(.'t :ıln1ı~ 1ııtldedirll'r. 

r 
f ngilizlere göre 

Libyada vaziyet 

Yeni bir 
mücadele 
başlamak 
üzere! 

---·---
Bu, mücadele belki de 
son olacaktır, şimdi 

her iki taraf bu raun-
1 da hazırlanmaktadır 

Singapıır Honı;koııg, Filipin, 
A\lu tralva. Sivnn1 hu<lutlarınria. 
li ıı.lerdeki kıt'al.ır tetik t"lde 
bt.},Ji~·orlar. Anı('rikan donannıa• 
1• t~giliz lilo•n, hurn kuvvetleri, 

"*.ıpoı1 d~~nnnnıa::,& Pa::otlf ik'dc Jaa. 
liı•tt halind.,dir ve her iki tarafın 
~•kdiğerine kar~ı dur111nu harbin l..v.ıdra, ·l (A.A.) - Röytcr'in 
~tizakcrelerl" rağn1en gayrikabili a~iu.~l"i mnhabiri YH'l.J~ or: 
ıçt:uaıı bulunduğunu ibsa> eden IJüııkii Kahire tebliği. sun saat. 
Lir hn\'8 ta ımnktadır. Judo harekatın bir par~a hafifle. 

Rus kuvvetleri J 

T aganrog va· 
roşlarına vardı 

Moskova Radyosu 

BİLDİRİYOR 

TU LA' da 
Yollar talı~ ııı edllml' R u s 1 a r 1 n ı 
tanklar, cesetler ve vazı·yetler· ı 
malzeme Ilı dolu .• 

Londra, 4 (A.A.) - B.B.C.: IW9-
tof cı•phesin<lc Almaınlann ~'ekil
melf'ri <1f:>vmn f'diyor. Ruslar Ros
tofun garbin.de Taganrog'a var
ın;alıırJıı. Şcl.ııiııı varoşl..nnda 
mii.sadcım'ler -0luyo1·. Sovıret kıu'V
vetl<'l"> kırktan fazla. köy kurlar. 
m~ır. ALmaıılar techizatlarını 
gtitü>rem~di.klerin.den, sihillı l arun 
a.ıyiırlar. Yollar yanmL'i tank ve 
ınaıiül vao;ıta,larile dorudur. 

-----.ar-

ALllAN TIBL'Gl 

Moskovada 
• • 

yenı arazı 

vahi dir 
• 

Alman zırhlı kuvvet
leri Moskovaya doğru 
Tula yoluna çıkmıya 

muvaffak oldular 
Mol'kova 4 (A.A.) - Moskova 

radyrn.u, Tula öııünıde vaııiıyetirı: 
va,hIDıleoıtiğinı söyliye~lk diyQi' 
ki: 

Zır-hh ve motorıü Alıman kuv
vet er , 2 ilkkfuıunda, Tula yolu. 
na çıl<mağa muvıtffak olm~lar • 
cır. Maamafih, Ruclar, yeni mev. 
zı !ere çekilebilani;;Jeı dir. 

AMERİKA 
Türk iyeye 
Müdafaa 
malzemesi 
gönderecek 
Ruzvelt, icar ve 
iare k a n u n u n u 
Tü-rkiyeye de tes -

mil etti 
Londra. ~ ıA.A.) - •B. B. Cl

Ame-tlkn Jl\lk.(ııneti Ttlrk.iycyr 
icar ve le C r .. nu.&ıU 1Tı c'l· ı~ 
tıllid3f1a n1l'Jz( 'Jetı:l verııl~)"i ka
ra.. a~tır rıır. t:.ı. Am:: :ika l"'u,ın-

(DC1J'ilml ~ 1\nril Sr.httede) 

MA RiF 
Vekilinin . 
MESAJI 
Yarın ıaat 12 de Talebe 
Birliği için Oniverİitede 
bir toplantı yapılal"ak 
gençlerimi7e okunacak 

MANGAL KÖMÜRÜ NARHl~HN 

Arttınlacal}ı Şayiaları Y~landır 

ı Va ı i Muavini b~ sabah şayiaları 
tekzip ederek motö;lerin kömür 
getirmiye gönderildiğini s ö y 1 e d i 
7,5 ve 8 kuruŞa satı~ yapan 

tutuldu dört kömürcü 
---·ı--- · 

Bu sabah Sinekli ve 
Çcrke köyünden 

• 200 ton küınür geldi 
Hava.a n !lll d••n'blre 'kışla • 

ması son gıln kı d komür ve 
oclunc .farı •ık ı~ ""''.rtm~ıtı.r 
Buı hı.r.c:.ılarla •kıfm.liı'Cülerın, 

oduıı.ıın ~c.lo~tıı 650, komutiuı ki. 
il'Osııııu 10 kuruşa kııd,ır ~tıgı 

görülmüştür Hatta şclırin Be -
y:ızıt, Ka.uk«y, Şthr"1Jliııı gibi 

_ bi,r tııkım Sf>mt t>nn<l• •k 'komürciı 

dükk .. cıM"lın önler• d mın v 
. bu s3b:ıl kala.bcl k ,;öıiı}müş • 

tıir. Yenfk.,pı V" Saırnatyadalı:i 

. bazı kômuıcıiler de dfrkkfmlan-

Denizaltı 
Su bayi rı 

Bunlara verilecek . . . 
zamlar ve tazminler 

tesbit edıldi 
Deniz;.ltı mcnsnpbrl:na vcrileoett 

zamlar ve tazminler i\'ln yeni bir 
kanun Uyibası haılı-la.nınıştır. Buna 
göre der.12:altı t.-ıle-?>eleriuden klll"'S\I 
ikmnl edip te diplOm-a ;ı,""n deniı.ol
iıcı · ıı:uoay, gedikli erh;.ılı' ve eraıa 
deniz.altı ııem.lleruı"e bllNJ hizmet 
gördükleri her •eneye multablJ her 
ay şu miktarda zam verll.,..,klir . 

.Japon 1'nhinf'Sİ Japon ıtıiHetini 1 diginden b~h..,l~tn1~ktedit. Bnn~ın 
llıaddete-n ve ıııan~n harbe h.aztr· • 1 ~a~Jh:tt•ak bır t~~atı yokt.1ır. Zrra 
laın Hadır. Amerıknd:.n da mü- muharebe 15 guudenberı dıırına
lt·ıııaıli tehditler birıhirini kovalı· ı· dan devam etıııi~rir. Ve her iki ta-
1·or Biitün bunlara rai,'lnen baki.. I rafın askerleri de, makineleri de 
••t•n harp olacak mı? Japonya, . yorgunlugıııı M)l1 ha<lıline gelmi~ kazandık 

Sovyet rarlyoını, curup cephe. 
"iın<l Taganr-0g Lstlkametinde, 
muharebelerin d-evam ettiğini 

haber veriyor. 

Üniverı;ite talebe birliği \'e Fa.. :ıı kapa.mıslardır. Di !N ta .. aitan Subaylar bir ıı:zmet senesi lçı. 
40 3 sene i~in 118, 5 sene için 87, '1 
"""" için· 80. 9 "'1le için 9~, 11 sen. 
:için 107, 13 sene için 120, ış sene 
için 134, 17 sene ı('in 147, 19 11e~ 

a - Çind .. serbest bırııkılnıa&ı- 1 olmak gen ktir. Gerçr son raund, 
~ı. i~gali altına aldığı yerlerin • Almanların lehine bitmiştir ve 
tlhakının tasdik olnnmasını , her ı· Tobruk hiilıresiııde, Almımlar, hı. 
!le\·i yardnnuı keı-;ilıuesini, giliz muvasala yollarında tekrar_ 

b - Cenup Aı;ya•ındaki men. hıiklııı hir vaziyt"t almışlardır. 

Berlitı 3 ( A.A.) - Alman or • 
· d-ula.rı B~kıınw.ndanlığınm Ub. 
liginde deniliyor ki: 
• Mosko1'a. r.eph~siiıde, Alman. 

(De' anıı 3 üncü Sahi1ede) 

kültelerin talebe cemiyetlerinin halk aY'laıılda komüre on lt~ 

CIJt·vaını 3 .ı.inMi Sub;fl.--de) 
(Devamı 3 Uncu SWıl1ede) 

bngün Jınrufacağı bn sabahki ha. !' narh 1-onıı!acaııı halıı :ıı bir şa. 
zı ga:ıeteler tarafındnn ynzılnıı~o,;a 1 yi.a ı.·•k..'\Tılını.ştır. 
da Rektör C<""n1il Bil~l'den öğren· ' , 4D<'v. ıı·n 3 ilr...cu ~ahlfede) 

SOV1'ET TEBLIOI diğimize göre bu haber yanlıştır. !-------~--------------------~· 
ta ti • k · · {Dev ımı 3 üncü Sahifede) a uirun abnl edilmesını. Talebe bir lig; "" ıoı .. he eeıni~t't• Elektrfll, T I' a m,,. "' idaresinde 

1crinin · kıll'nlınasına yarın 12 de J 
' - Ablukanın ve blokajııı kal· 

tlırııu1asını, 
d - Serb"1<t ticaretin ba lama.. 

1•111, 

, lstiyOl'dn. Amerika ;e İngntere 
lııe bunlann hkbirin, kabul .. t. 
lııenıisti. Bilakis onlar Japonya. 
dan e'n başta ~nnu istiyorlardı: 
.\ Yadaki İngiliz vıı Amerikan 
llıenfaatlerinin ve A•ya milletle
l'inin kendi kendilcriııi idar., et. 
!_tı•lerinin kayıtsız ve şartsız ka
•Ulü. 

\'eni miiıukerelerin bu vaziyet. 
le hir değişiklik kaydedip etıni· 
)~eğ; ınalüm değildir . .Japonla. 
tııı Vaşinı;on konu malarıııdan 
~lıledikleri daha ziyade şndur: 

- Belki İngiltere ve Amerika 
JllJ>onya ile harbetıııemek için .Ja
»<ıııyanın istediklerini kabul eder .. 

\'oksa .Japonya kendisini Aıneri. 
~ ve İngilterenin istediğini ka· 
k le hazırlamak için Vaşingtonun 
•Pısını çalmamı,tı. Yine de bu-
:~n aksini ortaya kovan kuvvetli 
•r delil yoktnr. Biliikis Japon. 

r••ıın Siyam hududnndn hazırlık.. 
••ını bitirmek üzt"re vakit kazan· 
dıfn tcbariiz ettiriliyor. 

Ancak ne Amerika, ne de İngil
:•te Japonyanın kuvvetine ve 
thdldine aldırış etmemektedir. 
Japonya, bn dersi ve bu neticeyi 
:lnıışhr. Kar~ısındnki devlere 
arşı nihai zaferi kazanacağına 

~llıin dt"ğildir. Çin meselesi de 
·~·rıca başının büyük derdidir. 
~'hıdive kadar yaptığı blöf haddi 
'llamısine varmakla beraber bir 
hndan da ba'1111 iki eli arasına 
•lıp nihai kar~rını vermek vazi. 
~•t:ne girıni~tir. Henüz güıı ve 
~afta nıescksi olmamakla bera. 
•• ya hurp ilan edecek, Siyama 

'ııldıraeak. ya bu gergin vaziyeti 
01duğu gibi muhafazada devam 
"'lerdı; Sovyet • Alman harbinin 
ıı.ti~ini cöıley.,.,ek ve bir defa 
d,aha Amerika ile Japonyanın va
tıı·etini inceliyeeek. 

her vaki< söylediğimiz gibi tek. 
~at edebiliriz: • Harp Avrupada 
•şlamıştır ve fakat en sonunda 

.\tıantik ve PHifik'de bitecektir. 
llıınu Japonya yapanıezsa dahi 
\u tasfiyeyi Amerika ve İııglltcre 
111. fırsatta yapmak yolnna gire· 
~\--·" <>nUr. 

ETEM IZZE.T BENiCE 
.......... --...... ~~~~~~~~ 

B. d ı · B k kö h - Tekmil cephede başlaııncaktır. Bu nıiinasebetlc 1 r e 1 a 1 r y a S• ' Maarif v~-ıı;m B. Hasau Ali Yü. 

t h 
. k' . muharebeler cel, Ünhıersit.,ı; !!•·ıiçlerimiz.; hir 

a anesl aplslnln mesaj göndcrnıi~lh. '.\frsaj yarın 
· Moskova, 4 IA.A.) - Bu sııb•bld saat 12 de merkez lıoliinde yapı. 
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1 
' So;yi~~:::!,t,!'!~~:.. ... ~ .... m,. ~.,.._ laeak olan toplantıda hi<tat Ret.-tör laraflftda.n folt•bc.~1.-r okuna• 
• nıH cerh.el« br,_)LllCD ılu·1manln Çar-

ı caktır, 
1 · \ p~nıljjlardır, D;ın 57 Alınan tayyares ---<•-

Bu sabah o civarda bir köşkün i. ;~~:lı,::~n::~:s ~:::~: ::: r_ Maliye . tahsil-
tankın1. 1114 k.amyonunıı, 50 toptınu, 

b h . d ....... b ı d 15 b~.nıln sarnıcını tatırip veya im- . darının a çesın e 0 USU U un U · ha eylerİıi,Jcrdlr Düşmanın piyade 
kuvvetlerine ılnhi :<ğır ınyiat verdi• katı·ıı· tutuldu 

Bakı.rköy Akıl hastanesinde me-

18nlmli hastalığınctıın tedavi edil. 
1 Kahvede taşlı 

mckt.E olan 16 y:ışın<ia Öd~mişli 1 

Ömer oğlu Dursun dün akşam jiletli kavaa / 

rilmi5tir1 , • 

StaHn PolOllJa Ba,. 

kaçmıştır. Dursun, her nasılsa e. O 
Taksimde Sazlıderede 10 numara

lı Alinin kahvesinde dün gece müş
teriltrcten Kocatepedr N·zaıniye ..soka
ğ•nda 30 numarada oturan İbrahim 
ile Hanıatbaeınd.ı 1 O numarada mu
kim Ilılmi k.:Jvga etmi ... lerdir. Hilmi 
İbrnhimln kafabına bir taşla vurmuş 
fena halde ynralnnıı~tır. İbrahim de 
eline gecirdlg1 bir Jİietle, Hilm.inin 
yüz.Unu Kesmiştir, Her iki.Si de hasta
neye kaldırılm~lardır. 

line geçirdiği bir demir parçıısile 
kapının kilidini İ<Jrıp açınlŞ w 
dışaı~ya f,rlanuştır. 

Firari hemen aranmıya başlan
mllj, nihayet bu sabah Ziya Paşa 

köşkünün bahçesinde ölü ofaralı: 
bulunmuş, defnine ruhsat veril
mİitir. 

vekWnl ka'bal etti 
Londra, ( (A.A.) - Moskova 

radyosu, Stalin'in çar1nmba günü 
Polonya Başvekili Genen) Sti· 
korski'yi kabul ettiğini haber ver. 
mektedir. 
Polonyanın Sovyetler Birliği 

Elçisi M. Kot ve Sovyet arazisin· 
deki Polonya km·vetleri lnıman. 
danı General Anders, mülakatta 
hazır bulunmuşlardır. 

HARP VAZİYETİ 
Moskova 
taarruz 

çevresinde Alman 
çenberi daralıyor 

---------- -- -

Libgada Mihver ordusunun muva/ f akiyeti 
ve muhtemel hareketler 

(YAZAN: IHSAN BORAN Eski Bükreş Ataşern·ı:teri) 
1) Şark cephesinde, Moskovaya kar- ı zan :;ehlrlerinlıı alındli! lıakkıııda Jtlç 

fl yapılan Alman taarruzu, kesimden bir bilgi yoktur. . 
kesime atlamak üzere her gün bir par- Almnn ordusu bu ~eh5rlerı alsa da, 
ça gelişmektedir. }.1oskovoyı hedef Moskovarun çabuk düşeceğine ihtimal 
tutan Alman ordu.;unun Şimal ve Ce. (Devamı 8 !lncü Sahifede) 
nup kanaUariyle merkez grupu~ ken
di toarruz lieritler1 OOyunca ilerlemeğe 
devaın ediyorlar. Rus müdafaa ordu
IU, yap\>&1 mukabil taarruzlarla bu 
Alman ileri hareketini durduramı
yor, ancak a.ğırlaı;tırabiliyor . 

Bu bakımda-n Moskova çevresindeki 
umumi vaziyet Sovyetıerin ~Jeyhinde 
görünüyor. Alman çe·nup kanadı-nın 
Cenuo Batı i1'tikametinde MoskovayıiL 
25 kilometre yaklaşbğı, Şimal kanadı
nın da Moskovaya epeyce sokulduğu 
hakkında bazı haberler doalşmaktadır. 
Hatt:I Cenup kanattaki Alman ileri 
kıfalarmın Moskovanın Cenup Doğu

Valimizin dördüncü 
mesai yılı 

Bugün Vali ve Belediye Reisi.. 
miz B. Lutfi Kırdann İslanbnl 
Vali ve Belediye Rei•lil;mde vazi

feye başlayışının dördiineü yıldö. 
niiınüdür. Arkada bıraktığımız 
3 yıl içinde muvaffakiyetle çalı· 
şan ve şehre birçok nafi hizmet. 

· Ierde bulunan B. Lutfi Kırdan 
suna dil.şen Riazan'a vardıkları haber • trbrık eder bundan :ı.oııraki nıe ... a
verilmelttecll:. Bununla beraber Al- ' d'I · · 
•an tel>Jl.tind• Xlln, Serpufo4: ve Ria· I isinılıı de mıı\'aHakh~tl<>r ı erız. 

Franca
lalık un 

Eminönü ve Fati
he günde 9 çuval 

fazla verilecek 
Fatih ve Emınliıııi ır.ıntakaları-' 

na ''erilen fran~alalık un miktarı 
- gayı·ı1,ii.fi · geldıgiıı.deıı 11astaoı o

lan, kendilerinin iranc~laya ıhti.. 
yacı bulunun. bazı vı:tanda~lar, 

fro:ıı.:tla al"""·1rrrtk\11 ı:laı·. Bu 
~Dt! ~a~. ~ üncı.ı s..ı. ..... edel 

Evindeki araştırmada 
yüz iki lira ile iki 

yüz bir pul bulundu r 
Ge~-enler<k Maçkada bir cina.. 

yet olduğunu yazm:ş ve :ımıliye 
tah,;ildarlanndan B. Mehmet Gü. 

_ no: .n pa,a,;ına tam:ıan öldürü_J
dünüm\ hab<:r verm;ştik. Katilin 

o - . 
Kon:ıka hö ü halkından Adem 
Altınd.iş i.ıııinde biri olduğu V<! 

('O<'vom1 3 üncü Sahifede) 

Alm.a nya'dan 
500 Havagazi 

saati getirtiliyor 
Şelırimi;:de H& agazı "'" t. ınev

cudu kalmadığı ıçin Hava::;:ızı şn. 
I kctlıeri mUşkiil vazıyetc düsmus.. 
· !erdir, Bc>lroiyc Roisliği ~iı-ket

lerlc temas edc!'f'k Almanyadan 
5()0 saat getirtilmesi i(;iıı te;tb
bi.iı.kre ıw.;ıııistir, Bunlar gelince 
yeni aboneler~ t.Evzi <ılunacaktır. 

Örfi idare aiti ay 
daha uzatıhyor 
\~il.;"ıyeHM:ıle diğ.ıor ~ Vilfı..yette bu 

o.yır' 23 ün .e r,on;'I eM't'ek olan örft 
İd:ırfnln daha 6 ay temdit "olunması 
çok mu.h'ı;;:,·c'.dir. • ı 

ftOL çı:şiD "" n:ıd ıTfı. . 

MOBİLYA 
Alrriak veya CÖ~k ·ııtiyenler . 

BAR ÇÇI. llAR· 
BEŞLER Limited 

ŞiRKETi 
Salonıarnn "'bir df'fa &~ tat .. 
;nin ~lirler. 

İ&tanbul, J'incaneı.ıar, Rızapap. 
y ,k<ıfU No. aD/'1/13. Telefon 220 

yeni memuriyet llldaıı menedildi 

'ı Bel diye; 21 bin lira
' lık eni memuriy_ -
ler teklifini reddett· ! 
Yalnız, mevcut memurların maa
şına 39 bin lira zam yapılacak ! 

Elektrik, Tı-anıvay ve Tünel 
· Idaresinin şiımdidcn hazırlanmış 

olan 1942 mali yılı bütçesinde 
meıınnr ve müstahdeımlerin ma • 
"-'larında geçe-n yıla na.zararı o. 
tuz dokuz b!n 948 lira bir fazla. 
l1k m<'vcut bııiund'Uğu görü~ 
tür. 

Boeled'ye büt<,'€ encümenı. ma. 
a;:lara yapıuııası i.c&beden zam • 

{Devamı 3 üncll Sahrlede) 

ÇERÇEVE 

TEViL 
Nl!.Cll' t A:llL KISAıd)REK 

Tevil, herhalde hoş bir cay· 
ret değil ... Faknt ziı! içindeki 
insanın her an el attığı bir can. . 
kurtaran simidi... Tevillerin 
~he.erini Na.srattin Uoeada 
görmeli. 

Tiınnrlengin huzurunda Ho
ı·a, bedele bir sürii ok atııuya 
memur edilmiş. Tabii oklar iist. 
üste hedefe değmedikçe, Nas· 
rattiıı Hoea her de.fa cevabını 
bnlmn~: 

- işte Subaşı böyle atar! 
_ i~te Y~niçeri Ağası böyle 

atar? 
- İşte Sipahi Çavu~u böyl• 

atar! 
Niba:yet kazara bir tanesi 

değince, Hoea basmış nira:yı: 
- İşte Hoea Ha an Nasrattin 

de böyle atar! 
D<ıtinstİ dünya hadiselerinin 

tevile hem de kolay kolay bu· I . . . 
• )uluımıyacrık soydan bır serı 

tevile ibhyecı var. 
. c~~apİarını Nasrattin Hoea· 
ya bırakarak, biz, mutlaka t~
vili gereken badi,elerden bir 
iki4'inin sualini orta~·a atalım; 
hem de o türlü ..... taya atalım 
ki, biraz' da ft'·illerjne ~·ardun 
etmiş olalım: 

- Alman dostlal'lnuz! (Ros· 

latanlJal • Lllellargu 
otolatlı seferleri 
İstanbul - Lüleburgaz arası ott>

'büs servisleri yeniden tanzım o. 
lunmaktadu. Ticaret Velcik nin 
emrine istinaden Lüleburgaz & -
lediyesi bir program hazırlıy arak 
tasdik için mahalli kaymakamlı
ğma· vermiştir. 

-
tof)u neye bıraktınız? Yoksa 
(Rostof) · halkının mi afirper. 
verliği, orı,da geçinmeyi nııiı.ı
kün kılmıyacak kadar eksik 
miydi? 

- İngiliz müttefıklcrimiz! 
Mısırdan gelen bir 'ese göre, 
Libyadaki hareket, ilk (raımd) 
u tarafınızdan kaybedllmi~ bir 
boks maçına benziyormuş. :\filt• 
verin en zayıf olduğu ;yerde, 
birkaç misli ku\'vetlc. a~·Jarca 
baı.ırlannrak ve hoın denize, 
hem havaya hakim olduğıııınzu 
ilin ederek giriştiğiniz. bir bu,. 
reketi nasıl olnp da ileriye gö• 
türemediniz? Yoksa Lib:vada 

pek az kuvvetle, fakat aksini 
.ilan ederek, her kısmı tertipli 
bir ke if taarrn:mna mı kalkı - 1 
tınız? 

- Japon ahbaplanmız! Asıı. l 
Jık Japon planlarını her fırsat• 
la tatbika çalıstıktan, a'kcıi 
kabineyi ba ınıza gcçirdikko 
ve Amerikalılardan ~on nota) ı 
aldıktan ı,;oura, lıiılii niçin har-.-.. 
ketsiz, kol1arınııı . J.avu~tur .. 

' muş, bekliyorsuı.u1.'? \'oı. .... 11 a .. 
ğa~ların ilkbaharda ı: içel, n<'• 
niasıriı tnı :;ö1lenıektt'sini1? ~ 

• 1 
Daha tnilr ·ııııhtaı: nelc11 

var, neler! .. fıahrıt onların sua• 
lini orta''B Jlarkt'.'ll t('\İl1l'riuca 
yardın1 tıdt~rni, ·('rt>;;?:r11iz it; in, 
tcvil"İ7 bir ~i.ikiıll.h "\1'".ına~ı 

tercih cdi oruz. 



2-50·.N TELGRAF ·l 

HALK FiLOZOFU 

Bİ TELAKKİ 
REŞAT FEYZi Ba1at r yaları• 

en t tbsl 
t,fanb1;l ~ .. oh.ak1.tfJ1ıtn tc •• 1~r~ 

lıltindo. bir t~likki.nin roli.ı pelı: 
faıladır. Bu t~lô.kki t•midik le. 
lakkisidır. Temiz nMlr, pis ne. 
dir:'. Bu, .a)·rı ayrı inli.lan tiplt?
rine ııüre deli ir. Sizin itin pi,; 
olan bir ~c>. bi,. başkR[jJ İ\ın 

ltm'7 olabilir. 
naha f.llh i1alıa lüıum ı:•ir· 

mü~oıu.m. anlr~·ônun1tz. 
Kt'hdi,,;ııe, buc""~" kodıır a>• 

ıia ~·alıııı na be~ lirn verdi;'li. 
"İ7 t uizlık anlcl~sini•t hu 
mnmd•ki telakkisini hiç 11!4• 
·ik <'llinrz mi?. Ro vatandaJ• 

tı111·a r.i>reo, t~nıjz)ik nedir?. De. 
rt-tt .. i, ıui'5acı ua ıl olmalıd.rr?. 

Rıı. derin bir içtimai "'' .rı ... 
dır. Pek deşıni~·clinı. 

Gozclelerde okıtt'ımı: Tıtmİ2• 
lik amele.inin aJlığı ı;; den !!O 

lirn~·a çıknr:lıı11~ ve l<endileri· 
ne ögle, ak~am lıcdava yemek 
\"erilme>i te;niıı ohınınu§. 
~imdi temizlik tdiikki•i iize. 

rind<'. biraz claha titiz olabilir. 
..UW. Halbuki, dalıa encl, ~al• 
ııız L'i lira ödcdi~iz \atanda~· 
ta, bu tcliı'li.kinln nıe..,cut oluf 
olınad.ılrını dııhi ara~lıracak 
uziyett" dei:ilcliııiz. 

Sokakta pblik oedir'!. Bir """ 
kak nasıl slipürıllıir? Tesadüfi 
<vo ınuvakbten t~ınlılik anıe. 

!eliği yapnn bir insıında, hu su• 
allerin ce\'abını bulaınlt'lsııuz. 
Tenıidik te.Jakkiı,i lıakmıın· 

dıoıı, arau111da fork ıılıııı) aıı in. 
sanların çalı~tıkları gliııo kıı.. 
dar, İ.staııbul ı.okakları iyice 
tcnı i71enenı i .)--e<:ekti r. 

Ruy .. yı:ı in&U!I' mLStUl-'r, i't.ıyJ hak
h da tWlil tet.kU., 'IT'tHa!ea ve fi
kirli:r ı.:<..rdır. ltüyanıu. lıaiW 1:,,ir llin1 
~ne-.-.:.oın o!dt:gu n:altiıl'!dur. l-Ialk a.ra
s:.nd:ı rGjO. tfıb!rlno c;ol~ Chemm17et 
\·cıillr. l'arilıte · r~y .... ı·d.a mt"lhuıT 
.tDya ıab:rc-~!erl \'a Tı, Enıı!arına cö
rC', rtiyac.ı.a ne görsr r. n.1 ... ,,.! (;~h.tr. Ba
zılnruıa göre d" ıiinJa llÖ 'dllklcrl· 
m.!z .oı,.r.e-c h.ic!! c.·.,,,. 

K Mİ1!C ı;öre c.e, Uj"t.ı :..ı~r y:..lo:•J<:u-. 

Ç:.1:ıııaz. 

Bau: doktorlar, ıu}·a..,tn !fra~.-. va. 
:.aı:. z;hin yorguc.:utıcıdan, bazılan da 
1:-.de boıulr.lot;·;ııu•n Hor! ı•ld!Clni 
söylcr~et Bt"ll, ı \lyaya innnrıı~m. 

ÇünkC', C\•·,·c!•i, az tiiya görürüm, 
Smır'-l d • &Hfd C.ğil;n ı llyalard.."lQ hiç 
bjri l.;lu:kkuk ctn:t'~. 

=-==============;;=======-========== 

Bur:.C.tn bJr k:ıc gt't'e <.· 1.'\ül, Llr rii ... 
y;;a gOıı.h;.,1:. l"tiy.tt"l':!'Od.:..~ı ıı:.'Gth.iş b1r 
~l'r\•e• ı;•!cyoı·, 7.ı,. o:;in ol~·ol'um. A· 
parlı ıanun, cıi.or. .... L. L---n kCi}küoı oiu .. 
yör Uıı bınu~: tOL"'!.• ı ü nHıh.'.ir •. rli!tten 
vaz &etiyorwn . • 4-.y klarımı uzatıyor, 

sı, lils1U yat•yorıun. Çubut,.'1.ımu Jı"tı.kıp 
k!'yfır:·!.' b; ;.ıyonım. Dü.uyz.da h:ç Olr 

I'~r.R YAZ UYA~ 

llOCAl.AU 

Bhim gazeıe haber •eriyor: Üç 
ald1r e~er .lA7.tnryan 'Üni,·erslteı 

ptofr!ölirleri var. Bunlara okut· 
luklan derslere daır eser ~ a'dı · 

Tılncak. 

Zorla eser Jazdırılır mı?. 
lıut, emirlo ~·azdırılan eser, ne 

dereceye kadar makbuldür?. 

Ü~ ~ · ltlır es r yazr.ıı) aıı profr. 
tıtJrli, l~cndi h .. Jincı b..:rakn; 12. el· 
hdlt> lıir lıildıği \"ardı.r. 

T.\ llA.: • 

HELVASI 

Okka yerine 
tane ile 

balık satışı.! 
Uskumruların beheri 
20..30paraya satılıyor 

B.r,;aç güı:d~·ıberi Balıidıt·ne. 
:i~ fazıa :nilt•arda balık ~eLril • 
rr~,.\tc-d'r. Bu.tlarır ara~ır ~ rlün 
v· (.\"\r.i.-\ı c··r en .... ~· .. t.".,,':-utn.. 
ru pe~ çok.\ . 

F . .,~arın b.al. çıl 

hai r ;a.n::.da ı:·: 
c:.c l"' kur.;-..a ı;:a ı ı t!.r. 
Bu}uıt torik ba. k.Jrı ·.ıı ku • 

~utc: <t•lunkr n)·rt :a?t ]:ıl· u 
1·' .. , ,, kL.rt.: ~an v... ı ı us· • 
L: 111 geor ,ugu ra bet tlzcrine 
l>a :kç!l r usl<mnn.ı sal:;la...'"Ulda 
tane ıl sat u.~dünü tatl:>:lt et. 
tne~C' İ.>3?lam liı rd1r: t.Jskum~ 
far iJuy" - i;k ve ktiçii~C: ·:ne 
.,•·• lx 1

' r- 20 para :le 31) ı=a 
ar .r. :ı ,,atıhr.ak'ad.r. f!€'n. bu 
u:. J-e c- w • da C a.lıa çr k ra ~bet 
go eb.-tzd r. 

--<>--

Kon~e,.vatıı rda bir istila 

Talıan helva.>uıa nttb k"nuyor· 
mu~. Zavallı lnlıaıı hel ·ası ııe ka. 
dar emektardır. Acaba, bir giin, 
kentlisine de narh konara~uu ha. 
!ınn getirmiş midir~. Kı} a ·la· 

rmın bu tatlı ve bereketli ·m~ 
kimhilir, ~imdi ne drrin bir ma· 

tem l~lndedir. 

1 

I~ r. !-t'"\ttt.u ~r ıc:-a 1rcv~t .. ndcn 

:O.H~us;;;e)~·:;;,,~T~o;la;n;,,,;;~;t;U;a~et;~~~== 

O kuru"a taJum 11~1, n ... uıuı ,._ 
Udı"•ı gfü:ler tıerece': 

/ (HALK SÜTUNU) 
Ders veriyor 

HİR t'll.!\1 

UEKI.A:lıt 

Eir siueını ·?">le bir lilm rek· 
lam cdi,or: •ltll d n s1>nra ... • 

Jlu i,mc bakıp, filmi merak 
c-de~klerin (ula olacağını tah· 
min etrni)·orııın. •l9U den sou. 
r;ı• !s:u1li bir filn1 hO~tcrmeli ki, 1 

Jıcpiınit menk cdop ko.alıın ... 

Tl.Kı\ÜTLÜK 

n Ihİ 

Cl>ınan Ccı,.al, geçenlerde lıir 

~azı..,wda ~·}le ÜJ,\·ordu; •'fcka. 
litlüğünıüz yaklaşıyor .. 

Aman acele ~me birader .. bü· 
tiin Q,maıı Cemal yaştakiler te
J..aüt o'ıı.rsa, Babı&linln lıali ne 

olur•. Kimi kime hırolup da çe. 
.kilip ı:idecckslııiz, ilahi O>ınan 

Ccnıal?. 

AHMET RAUF 

Tefrika 

C~r.c !t" bft)'and !'t ,\,~ anc~, İng! .. 
liı~. Jı"nı:n ızca ders alrr:: ... :~ i tivcn
tcrhı G"zctf' ...z 1111..!c: :-;··t· r J"'<!~ A. 
B. R ·:nuz . a milr'lcruttt1:1 ·ı. 

NOT: Tc:cürr.~ 1 ~t·l! de kE. JUl o
lunur 

Bir genç is arıyor 
. \"' 7 ... ı:ı! 'rl.<Ik ... bilir, ı.suln 

rr..ıh ebeye • 7.- çNt .~.na Ulr eenr Jıc .. 
:;us.• :nte e c veya tlc~rcUıanr!c~ is 
arıyor T ' ;;> 0!1nla1"'1l Son Telgraf 
Halk Sutunu K n. R ı na m m
ca.tt!e-t"l, 

Bir iini verııiteli bayan i' arıyor 
t"Ilı .. CC.i.le EC.c1.>ıyat E'ak:J!teslııin 

b:...!ncl stn:!ı~da ok;;yorure. '\-l~!i ı>azi
yttln\L" .• a,:::.~sız.lığI dı·lt~·os yl~ ö!,lc
dcn sonra rı çnlısmak tr.cc-buri:;et!n ... 
deyim. Tal p 1:1lan i,; aah ı:-:t'riu1u S..ın 
Tel.Irat ııa·ı. SUlı:ııund.a <İ;> r..ımu· 
zu.na yıız alannı rica e..ıı.crim. 

Bir daktilo aranılıyor 

Olüukça he;ap b!len bir dak • 
tık> banrıa lht:~·aç -.·..,rciır. Seri 
yaza.narr ... s:nda mahztJr ~·?ktur. 
l!:sk, ~Urkçe b;!en: r t~rcı heıil • 
lir. Ta\:p!erin Em;nör.a Osmane. 
!er.d: Han • ·o. ~ Ye ,r,U.rocaatl:cri. 

No: 3 .1ı 

Çıplak M o.del 
Y<Uan: ıVEZillE MUHiDDiN -----"'1 

bıi,.1 c..;) \ bir •ilı ~ ı Mcs~ :~t. ... de hd .. 
~an yo.gw1 a5zleri nen1ıcnertıt g$!r.~ 
a$aıın cUnl tutı<r. 

- ıscnt tanıyP.n:edın. df'ğ1t ml? 
:ıu tıoğı t scstr- hı~kırı •.ar dütU- ... 

leımı ti, 
Rrş t Ş14kın1Ik n k:.ır :ı'm'~.-, ıc a-

cı • ıı bu k:ırlar ü~;a,ı ~!l"~l \le h~ri. ... 
k.· '!de !"'•C .,-ı h"'yr:m 11"' .. ılrf:-.,dı: 

... Zih!t çok rne~g1,1\d~'11 hantn\ ~ .. 
!en~ F .. kat slzi ~ekNı:' C~rrttlğlime 

o k3dar sevindi n ki. .. 
Kod n ••,·lnı;lo ııcsaıfa bak~ı. 
- l~nt'k btn un 4 na-dm"ı." .. 
- Siz.i ı.:rıut:n:ık değil.. Mütcma • 

ti. y n siz.. nrtyQrdunı.. 
:-;- ... .yorc;m:..ıı". Ben~ ı~ ar:yor-

C..ın ·ı• , 
K dıoo 1kl g!lnlerlıı. derlıı bi< a • ı 

(' ( ' ntıyord~ J-:: • lk '\"e cımlı b~r 
1~ .... bnU$1.JYON : 

- I.l n. orıyord· -ıw: ö, le m : Şl .• 1 
d b\;.dt.:~ı 'l ~ i~ n J ne eı 
• 1 J'Z., 

! nn ın c .... ı ak k__,.1 m.:! ı 

Günlerce sb::l an.d uıu _;;, ;rl.c.r. ~tim. 
İ.narnnıyor rnu untü 2' 

- İnanısorwn .. i~n.::ıyorum amma 
beni l<arJıoııda b!l.sbuUL~ l>aınb15ka 
b!r kadtr. olnrak g~rcre 01 ın:,.1 ·m:t et
r.aeıdln~z deği! rui~ 

- N\c~n böy'c sUy{ü,.·orslı.'Juz" 
- O ks .ı.r deği;tim ki .. ııaı;t be-

n! ııl ~ı ~ ettt .• E\ti U.ıtıaı. •• 
- D~i:yorum ... 
Şehlır.e Hanım "'ki ı.ltbabız,m bu 

dt!rttc yakLnt.~ına n~innc~ ~ t;v.lth: 

- D~·ı. el.; lJıHyo SIJ ı.U::! •• Ü~ C\·Ct 
ı~~ .. ~~ t B(·y ben i•ı.nd4. h"ric~n ne ka ... 
tiat· dt.ğ~~k b1r k:.d.ın otJ1..:.:ns.:ı, ı-uhen 
de t::ı.n172mıyaca~1u~ı. lc-J .. t ba~;n
yı.ır.. ••• l<;.. ·:r tı~ .. :.a. 

- • 'uran Ha:.ım ha t mı?! 
- Fabt stı be:nhn i:.ızım1 tıını11az-

S!JUZ.. 
- ranıyorum .•. Oou cia t.:ı.,~ .... -um 

Ha ı er~ •• d •. 
l{ l1a ıl~t.ü.'• itbıı 

det'.~ .... eya ?;ııta'l(ı:rri::.. 

ll! ~~~; 

bir haj-retle 
a; .ıra le!< • 

şey lJ ....... ga .1 Jı .;11, '1ay~, tm l:i.dlr1a, 
z.eo. k .... e v rıyo:t :1' Et .. J.fın::da türlü 
ti!ı·lü J~ ?:-:<.ı\Uk~ .. r l"C'l'da oluyor. Kara 
Ced:t:ı , t:.)' e ~ a, a;: de4:~:!ne akdi
yorlar 

1ie:-gun kl'ndbı.e ı,ır ~ğlenca :ıtayor 
~e icat. ediyo um. 0J.' ksi kıt:.~:.nd:ı, bir 
6C!Ore ı.ıimde 20 - 30 lir.:ı. verıp, ara .. 
b""'"' şalı: ıma tnnis:ır ot!l:lyorum. 
KalaC, i:A trn·n\ nylaca UZ..'ktan güle. 
re!\: ı~ l;,tyoruın. 

Du!"lyu a;yaı.i hli~i.ıi.Cllr.i.n~. radyodan, 
ga~-.:teH'T :ıt 11•{ t.erl~\fıtılıı.rından $ÖY• 

ıt'CC t~itlı> edlyorum. Dudaklnrlmda 
ı..:ı. ru:-u .. Cananı sı.k.:ın b1r §ey olur .. 
s..., rac.yoyu bpü.~ıir·r \·eya el!rr:dcn 
gaıetl~yi &.'ıyoıu ,,: 

n ... ttln b1.ınl::ı~ t:..ilel, iy, anuna ... 
Nıha,et I~[q.a ... C::r*Clri. ~al.l3h uy<'\ndı.. 

ı;ım ,-aı:.ı, b:ıkUm t:l dcgiıen hiç bir 
~ey yo1ı.. Yine c~ki tas, e~k..i ha .. 
rr.an~ Yoı'n1z zfhnin1de ve d:n\ağırr:.da 
lı:.r Uıltnn tatlı haurat.r ve hayaller ..• 

Ir...srn, ı·{!ya ile d"' a\·unuyor, Yalan 
cldugıJnu b•lill6l naldc, o tallL hayat .. 
leri zflu; ·nde ca.nfrınct ... ,nakla_. !.ıde .. 
ta f.>l.!' ze'-'k j".l.fUJor. 11 ;,tfi, baıa 1 öy-
1~ "''Y lor gö•il ,iız kl, kısa silrdüğll 
lr;in csol edl'riz. \~1. ?:e oltırdu, deriz, 
bl~ rarea de.ha d~ am c!:-L~·Ji. .• Tat
:ı, c->:O: t tlı \>fr ha\·rallıın boh,C<illir. 
1<en: 

- Ruya ,~ı:lar ç.aU..ık. ı:cç:.., der. 
ıer . • 

Ha;at •tin: 
-BkıUyu ... 

T&b:rici it.:.ll:man \·ırd,. Ii:l.)·at bu 
1'~ 1 ,tlı , .. güzcld;r. Htınun güzel
llfln! '\."e t.admı, hJıyahn sonun:ı yak ... 

.. n11tr gcntUk vo slh.hPtlnl kaybe--

cledeı !Jkdir cdt'rt~. F.ıkat. hay~!, 
ınan:r.:k ı zıın ıd. h;:ıkikJtcn h:.r ril.ya 
katl:ır d<t kıs:ırhr. JJahl\ ıiün ~ocuk o .. 
le::ılar i:·t·~ih~ de1Ut .nlı, ün dolikan ... 
lı o~, bugfın ya • Uuanlar olu .. 
/')r 

l}.1 gaz. l ı-t:yaınn kıyı:ı•.ı·tinl bilelim. 

R. SABiT 

Yerli zincirler 
1 Şoförler Ticaret Ve-
1 kaletine müracaatta 
1 bulundular 

Şoforlerin, kar yağdığı zanıan. 
krda arııbaların patinaj yapma • 
mıalar!. iç '1. l~stikl rC' z'nc r ge -
ç;.ır.~·krl fcab(tır~ • t:dir. F"l:at 
nıe;-cut ~ıncM r çok az ~-e nynj 
zaman'ia pahait <•ldujttından müş. 
1..ü~flt a k~ı~ılaşm::;-l;.,rdır Şoför -
ler, )f'l' i 1.!nc:r ~·:ı.p:lnıas1 il;lin 
T.c:ırc' \"ekak :r.'C müracaat et. 
rr.ı~tır. 

Dikiş kurıu 

Çoru~n (Hı usl) - Halh,·inde 
~v ka<lırJan ıçin b!r likis kursu 
3Ç';m•ştır. 

- Bö>·le :ıyokt:ı ı·on~şmak kôfi de· 
~;ı... Elz b r•ır• P":C ,.akın kÜ>ük bir 
npa1·t.ı:ı1ar.d:.ı otun.:}-·Hıız ... Eğer istcr
se-niz ev~ c:delln~ .. R·rcr kahve l~c .. 
rl:r. . Si.~l göı-c:l~iğıl,.,."' o k[:d.ır ıt.em .. 
nur.uın kl ... 

lt~at; 

- Ben de sb:d..!!t ly ru r.ca &de
cektiru a~ni ev' ıılı.o ('-:.k:i bir tlo-:.t sı .. 
f:;..t:yle kabul e<lcrs<?n.iz pek mes'ud o
l·ırunı.. 

Sf:'lılmc lia.nınıl:ı yan yana yıorüdi.ı-
1~~. A~tık kc.nuşx.uyorl ardt. Biraz 
ıon. ııı cıvard~k l ltüçU.k apartunan
laı·,i:::ın :.:ıtrlne girdHer. Şehime Hanım 
ç.:ı.ntasu1d;.ı.n çıkardığı ar..-'htarla müte .. 
..-~tuınl' k .. pıy~ açtı ... l{lçilk aıı~rtı
man cıa.res:nde hiç • !r .se.ıa: •, c :~ıptr
lı lıit!lrelı·ordu ... l'al<ot her ıa ot te. 
m z, ayd!nlık ve ır:ttr.:ıı.7. mdı. Şebi
n-. ... Hrınll'r. mlsatirl'li k\lçi.Ht bir sato· 
no. :ıtrJı, 

- B~yurunuz·. .. O~urtınuz 

B"y: Een de soyı• rı• :> geleyiın. 
Rr3at 

nc~~t onun göste ... C' a" ı:ez;::ı!cetc kar
~t ~ cup b!r t<.lvırla: 

- Sl:l r;ıh.Jt.sız e•Lnetı:ten koı-:,u

yo:-..-ro. -:lodl. 
- l'.'hotıs12 etmek .,.,;7 A.ila .. Bilse

niz sız te!t r ıtırmek bu meyu.J gli. 
r. jrr.1e b ":J; ne bu ... ü:.t b r te->Clll ol
d"-

Yazan: "'
1

Ayakkabı-
-----------""'1-ıo,_SE_Yİ_::-i_:a_EH_ç...,,ET 'C 1 Es na f 1 
"6 beşibirliği varmış .• Ne arar 
Çingene evinde musandıra ? ,, 

- t\ınan 11 ... nı:. ır tı ·utı 
islniı 1vnr burada? . 

Siı.:n ne 

- S...,r.,..a hen.ılı c, sorma!... 1Ii~ 
mc!ç c~~ ·d: .. 

- Yıc:-....:"~ \"ah vah! O dert be-p'nd· 
~n U.:;:~ıı:da lfü!Hn;e!cnd!cigiın. Bir 
tane b\· İll:k; ~yo:rltt1ar ... ll~ıa de a!~ ... 
ı-;ıbaJ;. •. Şiı. di gürllsf'"".i.iy(lıruz 7a ar
b.!~- !.!: ·. ltlncıir.i de, bir bdür ı ... un
dt;r .. rl \"S.rUt yanı nıW ..• O aldı, ev .. 
lclt"tii. Ş;.mdl yine hizın"ı.' ·z k1.ldUC:. 

- ı1crn..,.ireclgıırı ... tru~·ıkf öS"1e de .. 
g!ı. ltizn .. et.(i, lıcn!, nıahken1eye verdi. 

-- A,\A: S.>lllt d~ yeni dll)·uyo"'111. 
JI1ımct~i ha.11ur.•nl rua.hkome-ye v~riı' 
rni~. lf:i.J1rdı.t Jn.~ııllah! ... Ne diye?. 

- .. 
1 ! dfyP. oln '"'< 't Gih~ün birinde 

baktım; hl eıç;nın knraı biıyü7o<". 

- ız. dN n· nr· ~<.t? 

- ll\f.' Uır . ..,t~Y .:'!f<'lıdiııı rtedl. F~r:fa 
ycınck y(.'miz .o. de • 

-- R.17. dcdlmi b\1 ô)·le yet:.ekten I 
z:~miş k:ı.rın deı.,'111 .• 

l'l.k ın.k ('tl. F•ti H ~ .r.D. gU1.~'.en 

&iJ.nc (\(', k!ırt~l lÜYlb°Ol'. 
- l::vl! miydi'.'. 

- llry .r clr;ıd1n::.J •• Evle!ım:,i; bo-
;arunııı. Eh, ~n. kur:ı ı.ı bıc lıizmetç!· 

nin bu ha?fne ı:ıb:ıur.fil cdei.>ilir mi .. 
yln". s .... ıu-a, yarın öbür~n. doğı.rr

du ıo.l.ytlu. bL· lıizıL.ctç~ de on;l lA .. 
zLm. Balttıır. o1:tcab1t gib! deıfl. llesa.
bı:nı ke-.,t::ı;. 

- lleıylli k11.:;:m, dcd.Ln. Do ının ~a ... 
resine ı.., ıkl 

- \1Rh vah! Gün=ı.h ktzca~ııa. ... 
- Günah ını? Nesine gfüıah? Kız. 

crığız değil, yılan Y~\~ttsu... OM::ı.n 
sonra, bak b~na neler e~tı!. .. 

- Eeeey~ Neler etti?. 
- Daha ne edecek? Sen çık: ora· 

dan ... YC>nıe içme ... a·t m~hkemeye. .• 
Beni clıl\"3 t't! 

-Ne diye:'. 

- Sör ·ıc-, l1 .ıc E!Cld-Di " g_.ı, altı 
Unıe bc,sibirliG:l \'8l'nH!ıi. Oıı.lan ı;aktat

mr.k i~1n bana vcn.n!~. Elli lira da kfl
ğtt pal'ası varmt:;. .'\ltı ay da biı.de 
kalnuı;. ~·\y<lt1 on bt:.!:let lirtı.dtın. dur 
b:ıkcyıtn cfe11dlm. on b~. otu.t, l\lt.n~~, 
dok.·~· llr::ı da. ~ty1ı ·ını b;;ı.ntı. ~•l-;;l;.ı.t

mı;; ... 
ık ycdijl: n ... r.eye~ .. 

- Yaacmt N~ler c!cnd101. nele,! ... 
-\·aıı \.ılı Hanuncıen~~cımı SWl ... 

lar dE. nıı l>aşınııa ge\et'r-;n!?. 
- Geld! i~tc hc.r 1 lre ... Ne denir?. 
?ılübatlr, 
- liayriye ... !'icz:ıhetl Di7e sele ... 

nirken, J{anın.t'fendl (t). 

- Aman dur hemşire ... Dizi çağ!. 
rıyor! Dcdl. Dud:.ıkl'ırı OYD')-'.lra.k blr 
~eyler okurken yiirı'ime11te başındı. 

Mnhkereed.o, genç, olriukQa ya:kL:jı.k
lı bir kadınla yany:ına. durtlu. Genç 
kadln, kad~ın 5ö;ylt"•diğ1 g!bl, altı be
:libirllkle yüz kttk lira par:.J:>'l e:nane
ten 1-:cındi~ine bıı'l.kı:gu:.ı idd!a etti. 
H:ıy.-lyo H:ınıınc-!t.-ndi (') de. 

- Allah insanı J:.urJ. !tli:-adtın sak
Ja .. :n b!ı.kim bey .•• Dedi, lfeııs. iftira~ 

Genç J.:adm, Nt.t::ı.h<·t, d3ve.sını Isba t 
rr.t.'.\·kllndeydi. 

- Şahitlerim de var, dedi ,.. b:r 
Jta.Ç is.im ve a<lre,, ı,ayd .. Şı:üı -er.n cel
bine karar yerildi. 

filahkcrr.cden <:tktl~tan so>ıra, HHY
r!ye H.a;nunefendi ('.) y!ne eU.t ah1Ja
b1nı bı.: l<lu. 

- Altı tane bc~ibirllgl v .. rrı.11~. de
dl. Ke:lin 1neı·heıııi ~t!a, basına .;)ilrer. 
No ar~ımış Çingene evindll musan· 
dıra! 

Ne:rahet, yanından Reterkcn bunu 
duydu Kaba bir \:ırzdrı., 

- TuzLyoyım da kok:nıa! drdi. Al· 
tı tane değil, on ::ı.ltı tane bite <'1u.r. 

'\"'e bir rr~1irct ylp:n:s gib!, kurula 
kunı1n yi.:rüyiiµ; uzaitl.J~tı. 

·Bir sahtekara SO yıl ağır ha-
1 

· pis cezası verildi fakat ... 
Kanuni imkansızlık yüzünden 30 yıla indiril· 
di. Taklit bonocular da mahkum oldular 
Sithfc mQbad!J 1)0U0SU yr (laı ak: Zi .. 

raat Eank:ı~ull do!Anchran.laıın a?>u

hnltcır.eleri d'Cn ak :ı:n :? ine~ >.,~trcc .. 
zada bltirilrni:itıı·· ?wiazn\ınlarL'l ele 
baı:l:ırı Nihat Özkoymcunun eW yıl 

ağır h:t;>5E" rrı ıhklı:::n olır.rna.c;ı liz.ım 
gclmlş. Fakat otrz yıldan fazla hapis 
ce-:>:ası verilcm!_yece~ ı ... fn cr7'lSt bu 
hodde indMhııl tr. Ili.ğer ır:nnım 

Htc.cyin Htisntl Ergin yirmi altı yıl 
h~pse tı.ıal~lun oluıın:ıUjtur. 

Dunclıın başka, maznunlııröan llteh· 
met Halld Kırmaz e aeno, 10 a7, 15 

Kamarot ve makinistlere 
yeni elbiae 

Dev' ı D .ızyolları İ~"Si .ıra. 
m:.rotlarır;a )~cnı •e:lbisc t.e\'lli et. 
meği kar:ırl ,tmn.ı:ştır. İl!k par. 
füie 500 takım e;b:.Se y~.pılıı.ra'k 
tevzi olu.ı:;ac·ktır. 

gür..; AH :f'uad, RuJ · iy~ ll.lYva 4 er se
ne, B er :ı.y: İbrnhhn Ethem K!\ler, 
Mııstaia M• içi, Al! Jlkadt. 3,er sooe, 
4 er ay: Uiiscyin A\nl At'".sel 3 sene, 1 
ay, 20 gün; llüsc1in l-ttl,nil Soy 2 se .. 
ne, 3 ay, 15 gün; ibraltlın 2 ;;ene-, 15 
gfue Yer,·ant., iıtelyo, Arşak 2 t: ı:- se.. 
ne; T~hsfn C'çar 1 sene; K ~un 7 ay; 
Halil 5 ay, 2 ı:un: A!uı:el Ili .et 3 a.y 
ağır hap::;c t).0.:-ık:lım ol:ııu~brW:. :L\I~
tafa i.Mnl>alekl bir ıııaznun bcraet ita. 
:zamrJşl:r. Emine Arldn ölduğ\lnden, 
onun bn~tındaki aınıne dil\'8'31 düş

n1t jtilr. 

Hava tehlikesini haber verme 
için karalar açıla.:alr 

Dah..Jiy<e Vcld\el,noe mııhteiif 
ycrlı!rde •hava tehlQ..,,.,.ni ha'ber 
\-erme• kursları açllması karar. 

lıı.';it:rı'ını~'ır. Bu kurs!r.r:ı kadın 
ve erkek mükelldlRr i:tırak e • 
deceıklerdir. 

Cenıiyetlerine gide· 
rek işlerin azaldığın
dan şikayet ettiler 1 

Kösele .fialteri oon gürJercie 
çok pahalı!aşm»'tır. Aya.kkabı 
malzeme füıtlcri de fazla yük • 
st•I.ınişt!r. D~.ir arakkabı çh·isi 

• ise !uç buhmamamakta, tah1.a 
~i\·i~r lotıllar.ılıı1ak'.adır. Tamir 
masraı1arı da artntıştır. B:raz iyi 
taban tamiri 3,5 • 4 l!ra<iıır. Ba 
)"'ilZ'd<.."ıll a.>·a1C':\.nb1c1 ct-:r.tıfı, ~ • 
ır.t.ydlcrine nıilr~caane iıınalatUl 
ve tanıiratı.n azaldı.ıimı bi!d.i.r • 
mi~!cr, bu h.alf' bi!· ~are buhın.ır.a .. 
sı.ııı istcmişlerd:r. K<:vfi,-ct t, t • 
kfa ohınm;ktadır. • • 

---v--

14 yaşında bir çocuk 
tramvay altında öldü 

Sinen..:.ı: •• ytlndc Iiilcı:.!.:çi svit&a;.r.d& 
ohıı-an Pa{lG.L I>lrtndın o~lıı 14 ya.şıp.
da Asddor, Ctl~ A!t;ıılJ:"k1.alda TU
ne~dcn Ş'şllre geieu tr~u,·ay araba?ı
nın riı'4orkı.uıa .'.:•..,'fken. J"erı..• düşerek 

trnnı\ ayrn alUna gi111~ , tt"ke;·le!,ıer 

alt~d~ b....şı cziı..rrJitir. :.Itu.J·cne c.-den 
Ailll h~iın E!:..ver Karan, ce.:;ed:n gö .. 
rı1Wrne..J!ne müsaade etrrJjtir. TöbkL
kii.ta tl k~yan Nıldriehımurni liilt:U 
D:..\·asLgil, hBdU..e ye1'4..r.de ı~c::d! 7 ap· 
tırnı J."itll'. 

Fiat Mürakabe Bürosu ş,.fj 
istifa etti. /afe Müdürü de 

de~işti 

İstanbul :wır.laka İ:.ii<) l\Iüdü.T. 
iügünıin !<urulmas'..l"a basl<ınnıış. 
tır. Mınlakıa İaşe Müdürlüilü.ne 
Edirn~ İaşe l\lüdüriı B. İsa tayin 1 

ed'lır ... )t:r. E:.ki L~ Müdürü Hik. 
met Sayman Dahiliy•.e VekiılC'ti 
mahalli idareler uınu.m Müdür. 
lügüne tayın olt ... ımı~tur. 

Fiıı.t Mürako.be bl>rosu Sefi <le 
vekaleten. yapmak!Q ol<lu.~11 bu 
vaz;fedl"l\ i..i~i:fa etmiilir. Mt.rma. 
d!eyh uıl vazifesi olan Ticaret 
Vekalet• müfettişliğine dönmüş. 
lür. 

BABtBLEB 

ViLAYET cı• BELEDiYE: 
* \' \"e lldcd!yc ReW Lı'.llti Kır. 

da.- dün ,;kja.n Anka:-oya git,nıştir. İs· 
ttnbulda kl.!urlacak olan L\.Iır.taka İa .. 
"' MüdürHi~ü kadroıu h•kkında Ti<:ı.· 
ret Vcl::llct:yte t<:>ın.us.ta b'..lh.:.nace.k .. 
tır. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Al!:n fla\leri yü.k'elıı;c-klcdır. 

Diln bir oltın 2660 ltu~a sat:lmı~tır. * Pamuk yağının toplan satli fia\i 
kUo başına 70 kums o:arak tesb!\ e· 
dilntislir. 

MVTEFERRlK: 
+ Abany,ya ı.;msrlano.n ilaçların 

yola çıktığı habrl" alınmı tır. * Par'.! ıwa Kongrelerine buı:ilıı 
başlann1aktadtr İ1:~ o!!ı.r::ık Ç:.~alca 
Kaı.ası kongtf":-.! ya~;lr:.r.ıktadır. 

Di~ taraftan Liman İşlif. • 
mesi idare. 'rıde çııl 'iaıı roınor • 
kör ve diğer merakibin kaptan 
ve maki!llistlerine de elbise \•e. 
ri1mesl rica oluıırou..~ur. 

" EDEBi ROMAN No. 8 
~ 

200 ton araba 
demiri geliyor 

BincA \"U ;:ü!.;. aı.ıbo! ... .;.·ının i'.h. 
tiyaçl:ı::ı ol~ tekerlek tiemırini.n 
Kwr::ı.bük d'....mir \'C Ç...?l;~ iabrlıka .. 
lP!'ll'.J.., ı l'ernin oh.~n::.ca.gJ. dü..rı 
0 ehr;mvc bikErilmiştiır . 

İlk partl<ie vilhc Lmıze ve d·!. 
ğH vi!a -etl-·e 200 ton araba 
ş.n-a derr r.i sı:\·kolWlacaktır. 

- Fakat hcchn!Je işinlz:o n-ıani o1 .. 
dum ya! ... 

- lllühtn1 bir :ey d•t;i\ ... Yo. ın da 
olabili1-. .. S!zl her ıaınAn buhcı:tk kn .. 
bil ul~ ır..nz ... 

Şeh;ıııe II1.ıı.ın} ~ıktı. Re.$:ı.t Nuran .. 
la ;;i..i~·üşır:Ck için ı:"'ndi k.endıne bir 
~· ... re· <li::,.GniiyurtLı. .. l}i;-;:ız ~crır~t iı:-e· 
rl g:ren Sehirr.::!' IIar.ıın ı ...... fir·rrc bir 
s·gJr:ı uz:ıtuicen itiz.ar cH;: 

- Siz y:ı.lnı.. h;r;•"-tu1ı. Reo:at 
I3C'y.. Nltron b:r~z d:ı.lmı-}tı ... 

- Uyand:nlıksa çok yaıt'.-. .• 
- Ben de ocındHQ ... Çu!'l~t'J. it('elc-

ri çok !Cnil g('çtriyoı: ... BL'.hr:uıs12 at .. 
tattı.;.ımLZ ır-cel r r">k: nadir o!uyor ..• 

- Nedir ı·c:hatgız.t•ldaıt?. 
Şrhime lJanın1 göı.h ··inl kapadı. 

Başını yeisle sallıy:ır:ık: 
- Sinil'! -d~ dl- ~tüH'!k: lıir 

zarı .• S..:tl o!.a:n ~-c!ı:; 4ı~·~·~·aslır 
ran ... P'.rcyl cif'VO ~·ııı;:ar .... 

~inir 
:fu· 

- OL-n~t:k kendi~ini gö ·enıi,recc~ 
ğlm".'. 

Re5'1dı11 ihtiy:--r::-11 nJt: nci~n dökü
len bu s5?.1c-re Şeh '\"l.c l'tnırn mrına
lt bir gli!üıle S<HdU: 

- Ken:cl!!ini görrcek nlıi i~4.rordu .. 
nuz?. 

- Sizi gUn!trdenbcri 
sebeUl Nur .. n l{J.nımla 

~ranı:ımın 

~örl:işn1ek 

co.ıvauu var) 

Çıldıran 
Ya%an: ETEfrI 1ZZET BENiCE 

Kadın 
ziyafet gcccsiıü de söyleyivere • 
ce:ıot •. !km sadakatle ihaneti ara. 
cınd:ı da nisbet kaJ.ır.ıyacaktı. i. 
kirı~i..sir..de tch~n~e :r-ot:, mu\"affak 
oın1ak iJıtin-· a vardı. Ilu ;;ekli 
tcrc:h etti. 

O günden bugline Mualliırun 
•romda, önüıı:de ko uyon:lu. Mu. 
ht·!ıkak -k' ins~nlal"ın şehevi \"e 
han·ani hiskıi kal"ı>ısında hazan 
rarik:. vicdan, ahlak kaideleri 
Lir samın köpü!tü gibi uçup gi. 
debiliyor. O da öyl<'· Bütün eme. 
li Mu"l"ı~ın la k<'1:clisi,ıc bir ke. 

re: j - Een de c;cni se\'iyorun1. • 
D~d.ğlni duy.ıhilmelt, başı ba.. 

,ının ii~lünd0 ndC"'1erI nefes • I 
kTine kansıi<, baygın uyuyabıl. 
Jr.ekıi Bun<la muvaffak olmak 
ıçin h:<bir ~l·ydm çı-kfr.miyor; 
~~h le. dit <'<.!'yor, kiıh fırsat kol. 
:uyor. k5h paşaya bazı şeyler 
fıahsctmek!lc korkuluyordu. 

Pasnnm emrinden ve verdiği 
saliıhyiclten <le istifade etmedi 
değil. Şimdi nerede olsa, ne za. 
ıınan i~telit! hem~n Mu:ılli\nın ya. 
nına sok.ulabiliyordu. Fakat bü. 
tün bu müsait fırsatlara rağn~en 
l\1ualliının vrl<lıt.ı . • ·cd~I'<? bir 
tü.rlü barısmıyor; bazan öyle ağır 
söylüyor, öyle azarlıytırdu ki, 
Necde~ utancından y~rc gcçcce'lt, 
.tıl!:-'.in yaptıklarına p!şır.an ola • 
cak hale giriyor ve ~ı:ı.di k<>n • 
din~: 

- Bu okadm lıak:kalen c•d.dl. 
Kocasının da ihanet vehmi için. 
<le boğulır.ası. b 0 nim de zorlamam 
boş. Scr~•t n ·tp ve açık ol. 
masın1, gezmeyi, b!lhassa Neci~ 
.le gezm<:yi ç:o1< sevmesine rağ. 
rr.en namuskar. Ben niçin böyle 
yapı~mm?. 

Diyordu. Ancak, bit'kaç saat 
oonra yıne her ııcyl ıunu•\'U:yor; 
J;albinın, beynmın, ciıj;cr'crinin,, 
göğsünün 11urı>ulandığmı, kam • 
rıuı aleviendoğiııl, clamarlaruım 
~·andığlnı, sinirlerinin katılan • 
dığmı h'.sse<Eyor; hemen yıne 
bahç~de, evde, oda,:ııda onu ara. 
mağa çılnyordu. 

Hele, ~·iııe bu akşam nC'kadar 
ileri gitti. ?.luall;i bahçedeydL 
Pencereden on an .den;z k:yL•m. 
da yalnız otul'du~unu görü,· gör. 
mcz koşlll, yaıı:na ind!. Gözleri 
o ~adar kararmış, J.sabı o kadar 
bozulımuş, has.sasiyeli o kadar 
teheyyüç etmişt : ki, Muallii ile 
on dakika bile k-0nıışamadan he. 
men boynuna atlldı gaşyiçinde 
üudaklnrını dttdaklanııa <lligüm. 
lroi. Gözleri hi<;bir tarnfı gör • 
ıınüyor, ne yaptığını bılmiyor, 
hiçbir ~ey<icn lcorknıuyor. Başı. 
nın ;çi ı.on khıym·, tiril tıril tit • 
r;yordu. '.\1ualla da müiematliyen 
çtrp:ınıyor, cEnden !< ırtulmak 
ıstiyordu. 

Mualla, 1-ıir araltit: 
(l>ttamı Vatı 

1 

Habeş aelerln ıı ıo~ 
Y u:aa: A.Junet Şiikri ESl'rl 

Sa:·ki Afr:!wclaki İtal ,ııı t"' ,.· 
- . i " pJratori·;,ığunun taısfi.yt ... 'i' "' ~ ~:ı-

nuı:<:u. merhaleyi t~ · l eril!~ ilJ.

<forııı İıogihzlcr tar,f•~(l31' '" ııı 
L, L'bya \'e Rıl!lj acııık rıı31 
gürü1tUsü ı<;:ud~ pek 6 

1 '~ 14 • 

o;kkı1..1.~i üze,·;ı•c ~ckrr.t..,.! V ~r: ... ıJI 
oa- ·sebebi. <le •v·ıt,~ Aôı,:,..ıbı) \ .. f ...... . ' . . 
i.ş~aiiylt\ nyl-arca evv~,, !:-S.r~. ~si 
r:ka lmpara.torlı~guı\t.m !~~ > , 

j 1"1 
ta.mamlaı:1;1l~ S&\tl•n1a~t~· ! ık. 
ırunl:ı beraber, •ıakık .tt~ anc ki 
0nciarı.n k:>yl.nr..dan •()!l!"~J:r"uo 
llalyar.ııı 'jt'rkı Afr;_lta ılt -O' 

.il:~igl kl!Sı me~\.tf<ilr. . !ul't 
Tarihte Jı,~bir İm ar.ı or .• 

sarıu Afrı.kadaki i la ı, an ıırıP · · • ıaO 
ralı<rlıığu .kadar kı.a b:r za,1,.r 
ici!'!-dt• kurulmc.mu;till". \"'c ~, . , . ,. C4 
kunuu,unun b.r ~~lc,)r le}•· ı·e! 
1 iU" ""L ufa){. b:r siiph(· ,~r~a, , o • 'lı: • ' ( .. 

h..ıldc y1kılı.~1nı n rı.!kr,.-; tL·~k '(l:t 
t.ö.nde hlçbi.r ;:.Üfıhı.. yok-t~ .. .,,

1 
, 

(,e;.k-:.:?.:üncu a~rın sonu ne'.; .. (; }/." 
::-c:ği ;:elinc.yc- kauar horuz ı" 
r:ka kıt'<J.sırca l",. l:a , İ' 
toprağı yoktu. r. 

1ta.lyaıiıı: ~ömur,g" .ımpar~~ .. n 
luğu kurmak pclitık&.>ı.. twl~~ 
milli birliğinin kuruluşu J.;.• Jt• 
tskiıd'r. İlah;;, 1870 sene>•"' 

·11· b' ]',. . . d • t < ,,,..,. ıı11 ı .ır ig~nı ~'i...:r U:-i an .. li. 
sömürge sahibi cimayı <lt.:i pO l 
tika::>~na en Lsaslı ;'oir heJef v ~ 

"l~ .. 

rak ele almı~lır. \"c Tınıe...·;ı ;- ,, 
k-0ynıt.:.;;tur . . k'~' B.:rıir, k('<l'',ııı 
ran-sın n ar:!esincie K~brıs ı:dP, 
alın~ bulunan İngıilerc, j)ı>l~ 
!l::.lrşılık olarak TW}USU Fraıı-<a.l. 

r~~µ 
vl!rnıiyc razı olmu~tu, srsınr. !(IS 

da Tunus'u Fransııya '"c:rn"' 
l:end..ne m lu;uıs he apları '~ ' 
dl. Ve Fransa, bır el ça·~ul;lu~ 
ile Tunusu alciı. Btı.mı.n -r.zer ;., 
1tah·a Almaıwanın üti:f~l< · 

~ ı ~ t " 

gireı·ek ondan alaca~. J<:ıı"''-e • 
le sömürge İmparat0or:ugunu .ı:ı. :• 
mıva "ah tı. Kızıld~nız uzer:r. 

• ' :rJ"" 
de Assab'ı ve b~raz sonra d:ı 0, 
savva'yı h!(al etti. Bu s•r· ., 
İngiltere de Mısırd ye Sı:d3r:.0• 
yerleşmiyc çal:.şıy-0rdu. Bir ı;ııu~. 
det wnra İtalya Habc istar..ı 

0 

t 11'' ;ru yay,lrnıya başll';(h, Fak.ı • 
·besler larafır.d:ın Adua\i:ı ı1' 3~ . . 
lıip cd!ldi. İtalyu pek doJir" "11, 
larak anl.>dı ki bu mağlübı)'t iJI 
bir dc:rcccye kadar Haııeşle~ll" 
:ıyı döğüşmelerindrn doğal\ dıl 
netioe ise, bir dereceye kadar u• 
İngtlizlerin ve Fransızların ııı ~ 

·ıer> 
kıavemct \"(\ entrikalarındaıı ı 
gelmişti. Bu anlayı.ş ita!yBll ~ 
rici poliıikasında li değ">'Jı ııl 
meydana getirdi. 1896 yıl·rı~ 
ısonra İtalya, Alm3ny:ı ile ; .. 
itf.i:fak bağlarımı loosmeınck: cıc 
l'aber, Fransa ve İngiltere ile t• 
iyi geçi.nen bir poli'tika t:ıklP 0• 
miye tbaşladı. Bundan sonra l· 
harbine kadar İtalyanın ı:Jdl' 
etti.ği politika iki cepheli ıdi: !6 
Anupanın ayrıldığı iki ziiJ1'il", 

ar;ıs.ı,d:ıki kuvYct muvazcn4 ı. 
ce he:;:ıplara <layandığınd3ll ti~ 
ya bu durumdan istifade cl~~
ve Afrikadaki ııen~ lmparııWl" ,. 
- k !P'~' gunu ·urmıya muvaffak <' ıı~ 
tu. J;>u İmparatorluğun kurıılu ,~ 
da Italyanın Alman ittifaJ;.111~ 
aldı!!ı kuvvet bir ur.sur ~d .,r• 
gibi, Fransa ve lngiltcrcnın ) ıııl' 
d:nıları da ~üphcsı.z d.l·a °' r 
bir ur.,.ur o!muştu. sl' 

Böyle A "'nn iltiia!:. cJtll.ı ~· 
y.ade Fransız \"e İng:lız J• 1 ~ı:• 
J.armı.n temin ı:ltigi yaı:dını18 Si'"' 
rnlan bir İm1>araı.orluk, ~~ ,~ 
lini ta.rafından takip eciilt-fl 1,iJ· 
1~96 senesi:ı<fenberi ltalya~ f' 
k.uınc\lerınm takip ettıklefl, f" 
litikndan ayrılış iiade c ... i .. 11 oır.,,. 
yaset neticesinde ,.ıkılııtı tı. ver:· 
çi bu _yıkıl;şın b. ~l::ngıcı. t•~;r• 
nüştc It~lya tarııfınıfaıı h•'nel;ı.ıo 
mek için \·erikn lO Haıw"Dl1 o;~ 
kararıdır. Fakat hakikatte 00

1 ,. 
da daha gerikre gı<i~r<'k, İl8 .,r· 
nın lngib:!·eye ve Fraıı>a~ 9 ; 5d· 
ş.ı arkasını çe\'İrdiğt '"~ Jll~ r.ı· 
tl~ratmı Almany~y baj!Jad;il',. 
mana !.adar day~ııır. İldl)~ '-e c 
nız Avrupadaki bii ılıc l<U~~·· 
dayanarak Afrikoa gcni~Jı; 1p 
leceğini zannetti. Bı.iy«k tı:ıı· 
bundad;r. Buııunı.:ı beralı ,., .,ı· 
va ,·ürüdÜi>İİ Yulun ) ;ın' 
ol 1 .,, ~ • . b 
<luğunu anlayıncu. gr;·• rlı' ,;r 
<l . G . d" heri•~ 

ı. crı onm~<.' <~<" ' ... (1 .,, 
)fo.;soliı:iclen evv lki ııaıya 1'. 
let ~damlar:nın ·npt.:<:is ı-ı ~'!·' .. 
dm·uınu idare t'<İ<• "'· F~b al ~ ıır 
sanu1 yıkıldığı ,.c İt g:ıt lt: ~ 

k k 
.. b . _, . Jı_. 1' 

yı ıl;ı.- ~ uıcrc • ~ıı.ı.'"" -'_ ,~ ht9' 
l:ınd~1k1 sorıurcu ı.:ı.r va l.. ul:..ıı 
itelya··ı bı.:gu ' ~ z ç~tc 
le~j}X, 



• 

•• 

., 

.. 

. , 

Bir İıviçre ıazeteıine 
göre, Sovyetler elinde 
kalan muazzam toprak
larda otoritesi baki kal· 

C llu yH%.ililll tncwı.ıtrın t\IUU:IU.uı 

Ajan ı Uultenl~tc."tiP.n alınmı."ttrt 

mak tartile, • imdiden vugoslavya Ja 
iulhu imzalama~a h a - .L 4 Uı 
z ırdır - P ariste bir Al· A [ l l 

l" clhis eden: Muammer Alatur man subayı öldürüldü- man ar a 
Eern ~elırınde ;ıkan Bcrner 

1'aı:H>lat gazetesi, Sovyet Rusya. 
ııın t nı·be dc,·am etmek iını:iım
n~ malık oknakla iıer~ber, bu 
llıemlekc:tın lıarbe .:t-,·am ct.ır.ek 
l.stey.p i;;temecııı;ini wrınakt.aclır. 

Fransız filosu Dakar - l h b / 
da - japonyanın h arp mu ar e e er 
emelleri. 

13~ ga7.ete diyor ki: ci\Iüttefik 
ılıııab.cına rağır.en, Ru:ılar!a An
llo Saksoolaru1 birbirleı.'ine l'!T . 

•liıetlerı vokt.ur. Londra •·e \"•· 
\ ingturıdakı katıaat 'udur ki, Sov
J•~tler, ı:t•nderi!en • y .ıd:ın kiii i 
l •·hnez veya ağır ı:iıl<."t">ie, ır.ag
hiµ olacakbrdır. Sovyetleı·, ko. 
tnürııırnu1 tlı..:-rld~ \ a\·.1.lr:r,!..-ıı ünt:.di 
bak,. ke:i ~ ... şC!r!.i!c .. bu harbi bi .. 
l itıııiye tnıvft<ırdn IRt'. Çünkü 
i'skr.v!' .. İu~ıHzl('"rl~ Arnrrikalı

lar~ şıa:J:kl. di.ı~rr:ael~ı!'<.irı' {;:l'tla 
Sevn:eır.ek'tdlr. • look'J\a, elinde 

n muazzam topakl.ır üzcı iıı<ie 
Otori• ,i l>al:ı k k ~artlle da- ı 
~a ş:mc n s-.. lbu •,,-1.ah~.ya 
n.ızır:ıır. F;.! .ı A!•:-"n)•n n, ri:o. 
ltti. iı:ır.ın İ""~asır,da1.. ,·~zgL\P .. 
l'I>. <:nk uplıclıd.r. Vıızgeçcı:xe. 
ilıln l.en:cn > ..::ııı imr" OOikbilır.• 
Değ~< tar .. H.aıı Nevyu<kt:ın bıt

<l:ı ilct.ıgııw göre, Amcnkanı.rı Sov
teıı~ı» mal reme yardımı, vadc~tL 
gtnd{·n çok az olınuıtuı. 

l>ı\n)ST.E lŞGAL KU\'VETLERİ 
KC.l.IA."\DANINA BlR 

TAARRUZ 
Vı.;iden bildıcildı~me ı;öre, Pa. 

li,,tek..ı i~gal kun·etl ri kırır.aııda
~ Ü<:ncral Fon Şlülım:ıgd g('Cl!
ey,n bır t.ıarruza uğramıştır. 

1 
Onunt'U l.J(:lc<liye daı;:-e,;ı sımr. 

&f'l iç ndc d· hu· s~hhıye subi.}'t 
labauca kc:rşıınu ile tıldüriilır.ü.·· 
~~r. Hıs tcvkıfat yapılmafi.ı;ıt.r. 

•lk::ı. ~rşı ı:e, <ıdılı'n l:ıir ilimia 
~.01 i.. ın bu dda da >Uikas\ ta:ııe
· ın i bu lam. dığı bildirila:ekt<:dir. 
~lıııanlar onunca belediye daire. 
ı içıı"h:ki bullin l<ıl:a.~t ... , sıncma 

\'~ <-frlc·ncc yrrierir:irı saı.ı.t 18;30 a 
"lld.ar kapanma nı eıı-.rc\r,-.,, •a. 

1 
•t 17 den sa ıh ::; ,. kadı• r h.ılkın 
<ıı" klarda d<ıla<"1as: ya: ... k cdil-
ır.· "· . ·-· 

FRANSIZ DON,\!.MASI 
DAKAll'DA 

Bir Armrikan gazetesi . birçok 
Fr:msrz deniz bir!iltle.r;n:n Da.kar 
önünJe bulundukl:ır:nı ıdü;G C't.. 
melctool.r. Bu ı::ı.zctcy>e ı:t'""· RL'.l
livö sam hnrp grn·.'s~ Monkalm. 
Jorj L<-yg, ffuar kruvazörler., 
üç muhrip, daha ufa t!pw üç 
dö~ ;rr.uhr'p daha, b.ı•kaç de • 
ni"-llk \"e ti .... 8 sil,i hlı gcrn.ı Da. 
kc,r önüı:d~d'.1·. lkn"2.lı b:t.,ka 70 
l:adu ta,·..-rıre dl' crııda buiun • 
1r..ı:"lk1tıdır. GJrr.:zon mukaveme. 
tc hazırd:r. 

J :\PC>:"·A TE1'1KDE 

Aınc.r '<n ı le jaj)Oı:ya ar;ı..-,.ı:ı!.ı 
:nüzakı. rel\.::rc c...t \:l..T.. rd::.":lc~<' 
ı.: rabt-:""1 b~r İn~,.tı: 5«4l.cSJı~'l 
<iin~~n~:ı. t.:.k ,rıuhal4:r ..... n ~.ır:.r..eti.. 
t:ğir.~ gCir~, J.:.ıp"n etratı·j•.'lLııl~:.n 
: k !:rndi Vla:ı,qwt .J a'mak, 
Si.G~rva sa1' l ey~lcc ''" iigal et • 
mekt~r. 

Dıl!c-r t 'h<J\tcn Jap:mlaı· Sin;;a.. 
pur yollaı·ını kesrr.~k, için B ır • 
ınJıı.ra yolunu •<ap3mak. R<1ngo. 
ı ~u, H!rrr"arı ,-<.ı.nııı baı.ı. k .. :, n1.lar:... 
11!, Slyanıı v-e ~.ta!e~. ~:un lıa-zt 
parçalarını işgal etmek istemek. 
t"C<i'iı.·!er. 

Are:cr!'ka tty~n h.!lriciy·e ıcmcü .. 
1,~enı reisi Konelli beyauatı.a ıbu. 
!ur.ara..~ d~rr.. ·\.!r kt: 

<] •pc ı .' a eğtr bir harbi isti • 
vorsa, bü:•ük Okyam:sta bitim 
lıir c' }l·nnı- ııY·:z butundu~u.nu ve 
Pu ~onaı.ıranrn :.tc·ş cd..:biL.::ceği

r.i ve hatta isabetle ateş edece • 
!;ıııi flÖr€'cekti.r. Biitün 1\yan 111'. 

kadaş!ımn da benim f'-l<Tlır.de • 
d'.r" 

J apon g:ı:r.otcleri, bı:.:; yazıb.rın .. 
<la Yasingtona çatır.akta ve Ja • 
ponyanın sabrı lülrennıc-kte ol • 
a.-~u key!iyati ü~rlnde '1Sra'!" et. 
ır ıl.:ten \"lZ gc:('n1c~~'.lcrtl!:-. 

"'--. 
"""============-~==~=================== 

BU AKŞ AM 

ŞARK 
Sine m a sı nda 

:Nü\·aziskar .. Güzel... !.lües.. 
sir . . Aş•k 

MAGDA 
Schneider 

S V EK 
HA K 1 
(Das Rct!be aut t.iebc) 

filminde 
Bir göıya.;.ı ... Elıecli bir 

-~i'k Roınanı .. 
lier nk~nr.1 irin nnn1l! rtıl ı yer · 
l~ı·in iz i. eneİdcn tedarik edi· 
tı iz, Tol~ion: 40~80 

-----

Gör~ienleri bütün unutturacak 
!ilmi göst.eriyor. Aşkın ilham e'.

tiı,'1 focialarııı en heyecanlısı 
Ö L 0 l\I E K A D A R ... 

htırap içinde se~mek 

KARA K ORSAi" - St'RKL'F - ,.e KA PTAN BULUT "tan 
sonrn )·eni l.ıir hadka filnı i 

TUll. K ÇE SÖZ L Ü 

KIZI YEŞİL KORSAN'ın 
li:rkek kon;anlara ta'l çıkartan kadın korsan ... Görülmemiş 
k. "lı müc.ıdcle \'e entı·i kalar . .. Korsanların dövüşmeleri, seviş. 

me leri, eğlenceleri \'e rJhayd yağma ve çapulculukları 

Yarın CUMA Matinelerinden itibaren 
~ 

TA K S I M sinemasında 
··------------------------------Filminin son seanslarından 

<•t il'a de ed i ııi ı. Jl:n KIZIM OUYMAS1M 
-..______~-~-----~---~~~~-----~~~~-

Uirinci Zafer Hafta~ıııı tak iben 

s ARA y SİNEMASI 
iter yerde: Herkesin ağzında dolaşmakla olan ve İmparatorluk 

devrinde Viyananın lüks ve ihtişamını gösteren 

Viyana Aşıkları 
Eüyilk \C güzel a~k süper filn1inin 

iKiNCİ MUVAFFAKIYET 
HAFTASINA BUGÜN BAŞLIYOR 

VaMar ... Dan~! r ... Ve Baletler filmi. 

Loıırlra ı (A.ı\.) - B. n. c.: 
Alrııaııb,·m Yugo>l~>ı·oyı kon • 
trol altına aldıkla:rı ZC'.inlandan • 
b€riYug.:ıs' ~ , . gnıd lo:cr arı;fıhı 
nın i f.ı: kbHgı K ahirede nqre • 
dimıi5tir. Tebliğd.; deniliyor kı: 
<T a:kvye edlkn 3 Alman fırkası 
s:dı günü M.ıra va'da Gerıl'T.al 

Mihalo':iç'in k·umandru>ı al•ında. 

ld Yu.gvslav kınvctlurilc çarpı~
rnrıtır . .Mu harebe B<:lgr<::dın l~O 
·k.'-:Ometre cenubu garhisinde, :Mo.. 
rava nehri Ü;o<'ı1ncicki V jıt"" ~clı
·ri yakıııındo o1ır.'~.ştur. 

Alınan la.nklaı t Y·u;:ıxslav kuv. 
,·etlerini her ne kadar ~k:·lJr.{ ~' 
mcebur ctani.ılc-rsc <lı? mu!rnr::·be 
dt•varr. cl!nı;,klcflır .• 

--~---

Orta,arlı 9 anca 
ordu · amaad!n:ıtı 

Kudüs: 4 (A.A.) - Generol Vll... 
so~ı.·un , Oı-ta Şark yenl 9 uncu ordu· 
s.1 kunu~ndanl:a;Ula tay in edildiği 

re r.c·n haber ,·erı:, e.ktM:r. General 
,~i!son, h:ırb:n bn~od~, M:.sır ordusu 
B:ı::.kür...~~ı;dc:ınt iril. Sonra. Yuııan1s . 
l3ndaki In,ı:lliz J:u\. ...-etlerine J;.,unan.. 
da et:nl~ , .e gcıc:cn rı.tayı."'.ta F'!!:Jtin 
ve 1\Ia\·era)ı Erc.lüıı'cicki İrıgll~z lruY· 
\·etleri kumandanlığını alını;ı, geçen 
:rnz Suriye muhnrebes!nl idare et. 
mlştl. 

Parti Grupu Encü
meni toplandı 

Ankara, 4 (Telefonla) - Milli 
Korunma K an ununda yapılacak 

olan tadilatı görüşmek üzere Par· 
ti Gr upu Encünu.nl dün toplan· 
mışhr. İctimada Ticaret, Ziraat 
Vekilleri de buhınnmşlar, izahat 
''ermişlerdir. 

Bugün 
postası 

Karadeniz 
yapılmıyor 

Den i ,;·olları İdaresinin bugün 
GalatRda ıı hareket etmesi icap e. 
d en Karade ııiz 3·oku po;lası ya
pılmıyacakhr. Pazl\l' tesl günü se
fer yapıbcaktır. 

lzmir yangını bir 
1 
kest anecinin man
gahndan çıkmış! 

İznı!ı. , 4 (Telefonla) - Evvelki 
gece Keır.t>raltında çıkan yangın 
tahkikatı neticesinde: Ateşin sey. 
yar kestaneci Rizeli Mehmet Kılıç 
tarafından gece l;estar.eleri sat
tıktan sonra mangalı dolu olarak, 
her akş:ını. yaptığı gıb~ Evliyaza.. 
de otelinde ıncrdivcn'n altına 
bıTaıkınasır..dan Ç!ktığı anlaşıl • 
makt~d;r. KestaıX?ci ile "Olelm ka
ti'b! YOOll! Ziya zar. aJtı.n:fad:r. 
BİR HAFTADA İKİ FEL.İ\KET! 
Diğer taraft.111 E\'liyszadc ailesi 

son bir hafta içinde iki deia yan. 
gına maruz kalmıştır; Nişantaşın
daki birinci yangında kı;m~n ya. 
nan Güneş apartımanı da lnı aile
ye a it bulun mr,kla idi! .. 

Dişçilere de benzin 
ve petrol vırııecell 

Dis tab<plcrin:n benzin ve pet. 
rol futiyac:nın İ2§e Müdüdüğün. 
ce teın i'n olumnaşı karaırl:ı'Şlırıl. 
mıştır. Arzu oden diş tabipleri 
Ulareye ınür;.caat r:dcc€'l<krd'r. 

Fabrikada yangın 
Ayvan;:.l'>ycia Mu>lafa Ç&tıakçıya 

ai t <Güven» Çelil< F•l dk>. ında dün 
gece saat 20,30 da bit yangın çık
mıs \'e depolarla ahşap tesisat yan· 
mıştır. 

Şüpheli bir ölüm 
Galat"da Okçumusa m:ıhalle _ 

sinde mukim Yuda oğlu Mahir 
isminde biri dün ani sur~tte has. 
talunmş ve Balet Jıastanesintle öl. 

• müştür. Ölümü ~üpheli görülerek 
cesedi morga kaldırıl.nııştır. 

Bir kadırun ayağı 
kırtldıl 

İçc1'Cilkôyünde B:<kkal Eyüp 
caddesinde 7 numarada oturan 
G ülizar isminde bi r kadın araba 
ile köyüne g;derken a tlar ürkmüş 
ve ayağı du\'arla araba arıısındu 
sıkışı p kınlımşhr. 

Gırtlağa saplanan 
parmakhkl 

Sü tlicede Mezbahanın pay ye • 
rinde dü n koyun tartılıl'ken Sa.. 
\"UŞ o:;mind>e bir çoban p:ırıno:itu. 
ğa dayanmı5tır. Çobamn ayağı 
birdenbire kaymış, sını uçlu par. 
maklık çenc3'nden g:rllağına doğ-

ru sapla~mı~tır. • rr~. ağı rd ır. ! 
Hastam·;·e. l:clct rıhı.;~t ır. 

=====:~;·· Harp vaziyeti 
(1 !ad S:ı:ı .. • •n Do~ru ) 

J \ c l.i.e:::<:ı.. So\ryetlcr ı.IQ4'kO'f.:lnla 11'· 
!).ın c.·e\ rcstnclc e ~ıo y:,, ne. de 

j lr. ... d:\.!'~:-.. y, de' .-ı•.· l"<İC« · ~ -c dfr. 
C' J G Cenupta So\yct tır..!Usu.cl.ln n L&· 

E : , QnSQuQ e- b;, to.a.rr.•tu rt:.ır.n:ın1 .. tır. c.;.~, · a(ıje 
göre Sov:ıTt k:ı'!:·aıan ricat e.lC'n .-\.ı-

nel v.urmaylık nı•; ... " -.r.•L '"~~rıu gr~pu.uın pe-
""-.• şıne takılnı..; ve .La: n>G" un 8 kılo .. • •ı • ınetrc Dc;•gı s .ıa l.adı:t ilerlem15t.ı, 

t es'!ls edı ıgor Ahr.lınlor_ 11us tn;, bini durdunr.ak 
ıi !s;·in t.uk\.ıye kur.ı vetlcı·f iönden1ıts-

Lrndr.', 1 ( !'\ .• !\..) - Ottlty r,.,.~.l ga
zctt'.; nın '·1~<lrid mvhab:u , Fransa 
1. kkı.ı:<ln d Y"r ki: 

l\1~d ~::i'~ı::·kı FtJn'"": u~~h!f\ier!. \'i.şl
n.u Ordu (;er.et l{ı.ırtr.:>y~n.. tekrcr te
s~3 1çirr. !cıı\.l1i,yct1<" çalı,tıuını so; le
ıı..e:ktt<l1rlcr. 

G<»ı ~ ~ lahlyeU! bir <» .ı ... uıeuı,: 
tayin t -Glldtc · s07!enmeJ\te ,.c Huntzl
g..-:.·'i:ı l ·erinc. HarO!yc Nt:.:.an4.'.ne ge-
le-re!t o::t~:..ı. .Ye.kında t.a}'Zn cd~h."1!(.'ğ~ 
1;; ;;r.o\:...t~ . .::ı!~ ~<'\dı-:. 

C-r0t·I"ff<g, ristp I .~\Gl ii.c ·rUkte 
bir Fı"rY?sı~ - A1mtı.n aı·;;.•rn yerrıeit .. 
re i~t.:-ak ct.ı.ni~tlr. 

J>rten - Görir.g nlu ;ikr.tıı~an son
ra. D•·ı·!an• ıı aıellı(:(~e h~ı~:ict t'tr.~iş 
ol.ı:n:.:-n ıt{u~hdu-. 3 ~a~ t. tıltoo hu rnü
ı~~ı , .... ,, ,,Jnda, bilhassa G00.000 Fran .. 
!>L! es'rın!:ı t&hHy~si p!ılnı gö~iişill
nlU"tür. Bunlı:r, '\ ~n:a!'l !;. b;'.k:.:o:ır:n:ı. 
alınar::ık o1,u::. 1 •r M'"'1S i~ç!lerd!r. 
f.!i!~~t k:ıt~a •. '\ln:r:.r:y. ya vt.'T" 'en Fran .. 
S!Z :ptidı-t rr: ... OJe-fericin arıt~rllrı~ası 1 
ı nc-elest de konu l."llu,.tur. 

Japonya henüz 
cevap vermedi 

Londra, 4 (A.A.) - D. B. C, Aır.e
rlknn - j::ıpon mü., asebetlerl h.ak
kındi'.l ."\rr;crik:a Il3tic!ye ?\azın B . 
1Iu1l, gazetecilere ~u bey~natta bu ... 
lunıuu~1.ur: 

cjaponyaya. ,~erdiğ!ıniz nol;ıya he ... 
ı·üz cc,·ap almadık. İki hilirü:r.eUn.: 
münnsebell bu notada kabc!U lst<>
n1~cn .ademl teca,~üz poıttika.&ı hak.
kmdu \"erilccel\: cevaba bt!gl:dır. ja .. 
pon politik= slyaseteıı. iktısaden, 
nlAnen daima kUV\"Ote dayanıy ' ·. ja .. 
pon po;iılkası da Hltler'1lk! gibi ltU\"· 
\"et esasını tcınsil t"d!yor- IlJ esaı A .. 
merık&nın tıda1et f,nnL<nl:t rır.;ı. day~ .. 
nan !l~~llfıfla ... ı sıtlher t~S\~.ye csasmı. 

göre blr tcs,·1vcye \"Drı~: 1~nn~•ır.• 

Mançiko hududun
da bir hiidise 

Hsirıg • King .l (A.A.) - Man
çuko lıükı1m1!ti, 'beş Sovyet ruı • 
kerinin Mııınçuko şa<'k hududunu 
aşmaları hyfiyetirı5, Harb!n'de'ld 
Sovyetier Birliği ba.,şkonsolosu 
neroiııde protesto et.nıi:ştir. 

Uzak ••rkta yeni 
IDglllz llloıa 

lki-n, 4 (A.A.) - :Suwl Gazel 
dö Zi.lrih'in Londra muh:.birJ, İn. 

giliz Ami.ralliği.niıı, •Şark filosu• 
ismi al tında baştanba~a yeni bir 
filo vÜclıde gdirdiğini haber vor· 
mcktedir. 

Bu muhabir, şimdiye kadar yal. 
nız ana\'alan filosuruo vc.rllcn •Fİ· 
ıo. ndınm, bu yeni filonun çok 
kuv•·etli oldtıi:'llnıı delil teşkil et. 
tiğini &öyHiyor, E!asen !\mirallik, 
Preııs of Vels 2ırhlısıııın bu f iloya 
dahil bulımduğunu hnber nr· 
mit ti. 
---- --,_ ... -v UL..JLxı7.V.V.LW7WA.L 

lngilizlere göre 
(1 inct Sah!Jedcn De,·aın) 

Her iki taraf da ~imdi yeni bir 
mücadeleye giri~ınek iizcrc kuv. 
vet toplamaktadır. Bu miicndelo, 
belki de son ohcaktır, 

Almanlar, bütün zırhlı ku\'\·el
ler ini Sidi Rczcg civarına topla· 
mış ' 'ti Mıııır lmdudtıııdaki garui.. 
zonlarmı eliııdcıı geldiği kadar 
ga~·ret göstermesi için kendi ha. 
linc bırakmış göriiııiiyorlar. l\Iaa
mafi h ~ahip bulıw ılukları i nıl;~ıı
l:ırııı mahdut uluıaoı icap eder ' c 
1ııalzeme tedariki de, mesafelerin 
uz:ıkiığ,ı dola)ısi!c, gitgide daha 
güçleşen bir meseledir, Almanla. 
rın teskilatı simdiye kddar mü. 
kcnımddl, fakat taınaıncn t ahrip 
edilen taıııkl:ırla d iğer arnlıaları 
nasıl tclaU edecekleri pek :ınl aşı· 
lıunıyor. Tahrip edilen bu •·e, ai· 
tin sayısı sür'atle artacaktır. Cin. 
gazi')e veya Sirenaik'bı diğer her. 
hangi bir limanına takviye çıka· 
nlması ihtimali pek ıızdtr, 

Son Pcten • Görlng ıuülitkatı, 
Alınan Ba~kunınndanlığınm, Şi. 
mali Afrikadaki Fı·ansız liman. 
larmda yeni kola)· lıklar teıniuiııe 
salışhğıuı mnbakka'k suretle güs· 
termektedir. Ronımd'in zırhlı tü· 
menlerini bida)·ette kar•ya çıkar. 
mıık için, bu limanların kullanıL 
dığın:ı şüphe y6ktur. 

BARDIA'DAKİ İTALYANLAR 

Londra, 4 {A.A.) - •B.B.C.•: 
Yeni Zelanda kunetleri B:ırdia · 

y1 işgal ettikleri zaınaıı bur:ıda 
düşman ku\'\'Cti bulmam'l!lar Ye 

du rmadan ilerlemişlerdi, Burada 

bir nıikt:ır İtaly anın saklandığı 
anl:ı.~ılıııı~hr. Bunlara ha\'a kuv • 
vetleri vnsılasile taarruz edilmiş 

ve ceplı aııelilı.lezi ham~·~ uçurul

""lltı ~ tur. 

lerdiı·, ·ruganrog l:ölgeiindcn J.ah.a 
E. tıy<:t ç<.:k.i'.ıı~~yeceltltri nnla ılıyor 
Fak.at Ro.:;tQf'un e.1uıl,yeti i,ıo Sov
yetleı·!:1 T•ıc~r.ıv~·.ı lu..dar ılt:1·I..:yJ.., 
durn.o. ı ;·etıtin d;ğ~dl.r. lLç oın,~z
sa f\.ldryı.~pol'ı: ;g1dür iieı-lemc~eı-i !ct
ım:dır Dıjler tara!tan r.tareş~! T!n:o · 
ç,;nko, art~k Şih.:ıl h,.;..r....,d.nda ::\lo::'l~o

\.·a ile h1.lba.t \"C te:r:ssır:l d::ı ııaginm

Iaştuınak. zrıru:ı!tia<Iır, Çiı..ckü Alrr.an
lar !\loskc.ı1,--;. Cuubunda, Dolıt"'ç ha.- .. 
zastn~ inen son demiryo:·.ı~u d:ı ke
&ee(:k :cRdaı- yayı.Imışl:,rd.:r. l tosko\'"'3.
da l\Iuı-e~l Tünoçenkvıa<.n Lıı)·'e b1r 
)ard:...'T..ına muh.Utç bu!u1~ı...yor. Sovyet 
merkez: ordusunun .)"Dlııtı l>aşın !,..l'tos ... 
kovayı kurtaraınıyacaçı ı.b1.ıt:ı'4ll. gü.ıı
den Si.olle art.ı.ı~:ıktr<.1..r. Al.1 ... n oıdu:arı 
Bı.ı.şkı.L.!nandli!ll • Iarcş.1.i Bt'3\'~:ç U1..s; .. 
ı-ayııa ccph<!Sine hart.:ket t:'.n.iııtr. Bu, 
Ilostof ıu.ağlüblyt·t~ra:ı nr .ı-·nder a.sab!
yetle kar.:ıland1ğın l g:M.t.ermektedir. 

2} Lllıye cephet,indek\ mu.!ıareb11ar 
.şöyle dcrlenc.b.Hr· 

General Rom ... eı Tt•brull: Cenub~ul
da İng'!iz ordusu ı.;ığ kanad;na yaı:;U
ğı tn.ar!1.!tclıı ınuvnfiak ol"T~tuı B;.ı 
ınuvafıakiyctin ueh(.'8lcri j,t..e:&:'Cl~r: 

A - Tobııı.tk korjdoru kes!.m lii ve 
İngtl.iz gtu·n!zon\.l tekr.ıı· h•lc içine a .. 
t:n:ı.ıotır. 

B - ıı.ıu- ver ord ~ Styrli Rı. •a ve 
Blrelhaudt meYkilerini ~ l:r..ıştır 

C - İki Ab\1 ... n zırhlı lfin:.("n! Ge
neral Rommel'in ol! ~ıtında birleş!l'J
ye 1n.uvafiak olmuştur. 

D - Sollunı, Halayla •·e Bnrdla
dakl lllihver garnizonları İngill4 ta. 
nn·uılarına daya.nmakta de"\·am e ... 
diyorlar 
Bunwıla b<>ra~r i::g!l!:!er :l!:h·;er 

ordusunun büyük l:ts:nını Deme -
B~ııgazl arasında mn lUp '""e" imha et
mek planından u.nut kesmemt:Ier· 
dir. :\tı.;.harcb(.")·i lc3z:ır .. rııak içJn Seydl 
Riza bölgesine ve Cenubt Dahda .S!r ... 
te körft"'Zl S6hi! bö!geslne ,-~ran kola 
!akviy& ktı\.'Vclleı-i sondeımlşlerdir. 
.Lr.~!liZ:c:· Il!.r<·lgobi'de b;ıll•nan Cenup 
k:ontti..Jrını sa~la!l1 tutmak zorınıda
dırJ3r, Çii.nkil burasını k:ı,ybederler ... 
se Mihver zırhlı b!rlilderl CağlQp'tan 
Cenuba sarkarak Slrte körfe:dnde 
bulunan ınot6ı-Iü kolun tuvasa1 asın1 
keı;eb!H.rler __ _.,_.,..__ 

Francalahk un 
(1 lr.c! RJ.h:ft?C!'n Devanı) 

vaziyet BC'kdiyc İklısat Müdür
lüğüne bildirilmiştir. Neticede va. 
pılan kdkikkrde bu ınıntnkalara 
günde dokuz çuval hzla françala
lık un verilmesi zaruri görülmüş 
ve keyfiyet İaşe Mü .. türlüğüne 
bildit'ilm ·· tir, 

Diğer mıntakalarda da \'aziye: 
tedkik olunmaktadır. 

Amerika-Türkiye 
( 1 ine! Sahifeden Devam) · 

lıurre:st B. Ruz\·eıt bu hususta 
diln gece 111. beyanatta bulun. 
muştur: 

tTi.irkiyenin ic.::.b!nda kcndı!! .. 
nl :r.Udora.a. etınc:.inl Amcrlkan:n 
n:.Udil{r\ası lc;;in l.3ytiU ehenımlye
U halı buluyorı.ım. Türkiyec.in 
rnildefftn iht:yaç:arını nıJ:uıkUn 
oldui?u ı~sdar &<"n'.ş 17.ikyasta te .. 
min eöcCt.'ğtz.• 

Amerikan m~hafill .6.n-.crikan 
hL'"'P lev:ı.zınnnın zıı.tcn T . 1{ tye .. 
ye sevkcdftmtş oldul!:tmu E-Oyle
nı.ı.stu-. İngHtere, Tüı-lı;:'.yer,ln hi
k.lıniyeUr.e bOyU p ilgi g&:terd.!
gin<len bu hahc r:-cmnunlyetle 
k<.ır~ılam~tır. 

Denizaltı aubayları 
(! inci Sahilcden Devam) 

için 161, 21 sene Jçin 175, 23 sene 
için 188, 25 scno için !02, 27 ıt-ne 

için 218, 20 sene ;ç:n 230, '31 .s~e 
!~in %H, 33 sene i•l.ıı z:ı;, 3ş sene 
i!;:n 272. 

Gedikli ~rba.~lar i.ı;e ayni feneler 
za.r!Ulda s~ra. ile !!7, 36. 45, ss. 6-1, 
73, 83, 02, ıoı . ııı . l ~o. 130, 139, ı 
149, 158, ıöa. ın. 187 1 

Er::ı.t i .. e bir hlzınet sene~i !~in 10, 
3 sene için 13, 5 sene ~in 16, 7 sene 
için ıs lira aylıldarıı:a za:n o!ul!~cak· 
Ur. 

Bu z:.t.ml..ınn Utüc.eü :..en~·ıcn itiba ... 
ren nrt.~as~ . denizaltı.. geınilerlnde 
bilfLl! i!ci sene hizı~t-Hn iklnal!ni la
k.ip eden mntt scno fptldt.sından baş
l ıyacnktır . \."e diğer zruola~\Ja -da ayni 
esas göz önünde tutulacaktır. 

De:ı.Laltl kurs tafobeler.ııe da~ 
talimlerlno ı,a,ıı:yacak4'rı tuibren 
itibaren d iploma ta."ihtne :ıcia:- her 
• Y 20 Ura, crota ise b~er lira tah. 
slsat vemecektir. 

Dalı~lar ve geri hiz..rncl leri iç1n de 
ayrı ucretler \.·erilecc~tir. Y'iirbaylı .. 
ja tcı-fi eden dcn.Usltı me.nst.:pları 
meslekten ayrttnnş :ı.ddolu.nacnklar
dır. 

10 kişi 100 bin 
liralık manifatura 

saklamış r 
Pi;yasacl~ın ciı.H blr :-u .. c:te \' e si!.~ 

tematik olar:.ık mal aatın c.laı-ak sto.\: 
yap1.:.n bir şebeke n1c-yduca ç.ık.nrı41'.:ı.ı;, 

elradı da ya!·ala~mı~tır. S.:ular o'ı 
kişfd!r: 

Aziz. Niko, l\üh:ıl. S\!1eyn:uın, O.s
maıı ve diğer dört k~l ;,ebeken~ re· 
isr bir E:-n~cntdi.r. Kcndl~i ;ıranmakta· 

dır. 
'fahkik;.ı.ta aUrl' litıı.l~r hergO!l bı:?~

ka başka mağ:ızl!;lilrdan 50 - 100 11-
J';";.! .. k rr. ... l .l! _;.'.;; _ ı. • 1u. llr.:ıl ı.. :;. .•
fatı.;.ra e::ık1:o:n4ilardır. 

3 -SON TELGRAF-

angal Köm·· •• u 
( ı inci 'lah!fec!e'I Devam l 

'.' •. .ôyet ve Bcl.ro · ,~hri c.. 
ci~r: , . ., koır.ursü, ka ıı ama:ıı 

Ç-ll lfızımgelen tedbırlerı adlı~ 
bulur.urken bu ,·azıvet r.:ızarı d?k.. 
kat: celbctm(>ktediı:: 

Bu Jncseii? hakkınia \""al~ !\!~. 

avın Ahmet Kınılc i:e ,ııörüşt"..ik. 
Bize ded! k•: 

<- Ş..'hr;ıı odun, kömiir :hti • 
yaeını temin için k'Jbedeıı te!t. 
tn:! t.:-dbirler almrn!$tM". Denl.:z 
nakil ''asıtalarına ~afı m >Jctaroa 
.benzin verilerek Şileye \'e kö • 
mür mınlakala~ına ı:;()nderilım · 
tir. Ha\·alar m üsai ırittı/i: tak • 
clrd.e ~'Ok yakır.da ihtiyacı k:ı.r ~ 
'i'lıyacak m'.ktarda odun \"c ltö.. 
nıür gd.:rt'lc~cktir. Eğer Jı:örnil.."ii 
7 kimı.;lan fa-zla, oduncn Ç<!k.ı • 
s'n 60-0 - 6;;o ;ı.uru~tan alanlil 
\'arsa, aklıkları yerl't'ri polıs mer. 
kez \'e rnc\·kik'rinc bıidirmeli • 
a:ı..r. Bt.mtu haı~:ınca dM"hal 
tak:ba~a {;irL~ikccktır. Kiinıür 

Maliye tahsildarı- 1 

~li~• ~~~!!İ Dev>m) 1 
zava!lı l.4hsildarııı t.a.'ı il ettiği ııa
rakm çalmak için t~lıa?:ca ile öl. ı 
dürdüğü anla~ılmış ,.e yaka!aıı. 

n:ı~tır. Katilin e\'lnde y&.pılaıı a- \ 
raştırmada 102 lira ı>ara ve 3 l.."U-

1 ru~Iuk 201 adet damga pulu bu. 
lur.mu~tur, Katilin eyindc rcsrnt J 
mühür ve makbuzlar da l.ı~h:na.. 
rak maliyeye ,-eri!mi·:tir. 

-~--

Moskova radyosu 
(1 inci Sah'.!eden De,·am) 

Loıı:ngrad k€'sin: .d , General 
Bom:laref bt'alsrı. A ve G bölge. 
forinde faaliyete <l~»am etme!;\e.. 
dirin. 

3 ilkkanım ge~e.sı, So\-yet kıt. 
,,;arının bu C<'Phede yeni b;r Al. 
man me\-:d ele geçırdiklerini 
Tass aje.nsı habt>r v<'rmektl"dir. 

EHE!\1UİYETLİ BİR KÖPRÜ 
BAŞI D.'\HJ\ KURULDU 

Ber:ın 4 (A.A.) - Alman r~d.. 
yosu, Şark cephesi m<:rkez ke • 
sjınfnde, Alman kıt'alarınU1 düs. 
ınan tarafındsn gC\~erıl n şrd • 
ceL;i r:ıul:anmete ı.ı/;nre:ı. ılcr • 
kır.elle de,·auıı eltikl~ı~.ı. haber 
vı:rıı:cktcd~r. B:r urhlt tumuı, 

anudane mlid:ıfaa cC.!.!c:.. tı;ır ınH. ~ 

:kii ;'.aptt-tmş, Sov; et •• ri ıığ;r za. / 
yi ı-ta- uğratn1J:!. aoınra nı'!.ı tcaddit 
köy de işgal e' 'ni~tcr. M~rkez 

cephescnın diğer bır !r..;;ır.!ııde 
Almanya pyades;, sa~hm kalnvs 
•nükadd:t köprU z~pt~tme •' m:.:~ 
vaffak o1muş~ur. Bu kL~rr.dc seı·. 
külcey,şi elıcınımiyetı biı.ı :ile olan 
bir köprübaşı tesis eclı."ı'Ş:Or. 

Atman tebliği 
(1 inci S;ü. '"f'd4·.:.· D~va.rı.) 

piyade ve ::'ırlılı kuc·t•d!eri, dil • 
maııu: aıwda,:c mulmvcmetıne ı·e 1 
mtıkabil taan"UEarı:nıa. ruanıer., 
tayyare ıe,ı;:lleri '),urdwı"le ye _ 

1 nidca m'tl:ı bı:ıl"lm şlardı~. Diin. 
l•ü bu mu1.ar..:be1cr esııa,,·ıııaa, •ı 
C:ü~ı~ıaıım 20 lıiicıım a;;nbası talı . 
ri.D edilmqtfr. 

l\IOSKOVAYA 25 KİLOMETRE il 
.MESAFEDE 

Alınanla.rJı l\fo.skvVuy:ı 25 k, • 
lometTe kadar yanaşmşı olduk • 

!arı bildiriliyor. ŞlınaMcki Alma:
kı.t'~la=:nın da şe-.lıre ~k yaklaş. 
mıi o!duklar:n:i üdr .mel'Wk ha. 
berler gelıl'.ı?ktcC-ir . 

ı 

1 n"' .1 artt n~ !D~j!3 r:-+•r , 

TUTULAN KÖM.'ORO ! ER 

Sa:mat) &dJ M . a:" ca<ld Jn. 
de kömürcü İsına•l Doıj 8 bu. 
ru~a, Samatyada B~rbtT Şdıık 
soıkaitn1cia römurcıı 2\~eh:t et Do. 
ğar. 7,5 k;.ır-.ı,a, YCO.ıkuif.rJ,. tri<'m 
\'ay caddt'31nde kömürcü 0-mao 
ve kaı-LS~ Nadid1: 7,5 kun. a k O.. 
mü.T satma~ .suç- e ya!<a :ı::ara)( 
Aclliyeye \'l.'rilm~ie!'Clir. 

İLK PARTi 200 TON 
KÖMOR GELDİ . 

lst o.nbulıtn kömür i!ılıy•c ı için 
Sinekli ve Çerb!zköyündett bu 
sabah 50 ton Baktrkö)-ii n<', 100 
t'Jn Kumkapıya, 50 ton Sirkttiye 
:kömür geUrilmii ve satılığa çıka· 
rılmıştır. Bu suretle ilk parti ola· 
rak 200 ton kömüc getirilmiştir. 

Sevkiyat h ususunda topla~ıcı lar. 
d an Fikri Koncal'm faaliı•cti gö. 

. rolmüş, Vflayctı;c k~ndisiPr. te
~c·kkür edilmiştir. 

Elektrik, Tramvay 
idaresinde 

(1 Jnc! ,.,.V~ifed • Df'\ :m) 
.iaıl kanuna mU;s~t.;U.:t gt=r..:.rck t?. 
lf'o kabul etmiştir. Aııca!t yed 
~ütçe ile bazı yeni mt'mt.:.ri \-etler 
~hdasmın da teklif edıl<iiği bu. 
nu~ içi·n de yimn: bin dokuz yüz 
k:rk liralık ila\·e maaş. ilcret tah. 
&satı istenildcği anl:ı.şılmtjtır. 

Bütçe encümeni, s;liih:farağa. 

merkez fabr;kesıooa 170 lira ay. 
1:1< ücretli b!.r nöbetçi ;mühend.6-
:ği ,.e 110 lira aylık üçr .. tlı biT 
ıkin:i bak>m 6ün·~·an ile 140 
l.ra aylık iicr<'tli !lir a.toı,-e 
sefi ki cem'an ;ı \'az'.fr}'i 
\'e şubeler masındaki J;cndi kad. 
ro'.arile yapılan iazla teiıediüldtı 
kabı: ! ederek müt b::;ki ve~ ır.e. 
mcır!yet ihdasları tel:ii:fl~rini red. 
a"'~',;ti•. Bunlar<la:ı. bsŞ',ra .Gı~ 
hır yeni meınır.iyet u d;ıs o· 
mıyacaktır. 

Tevfik Kut ai leaicin 
teşekkürü • 

Aile Rcitim:l, İs:t· n.l>ul 'ls rl! 1'.1ıl
dilrü Teyf;~ Kut'un bekll'110;.yen ve 
~n.an!;t? ölü:ııü dob7&.: i7le derin acı 
\·e ttessüriiLnü,.e bi:tZ1t ! tırak etnıek 
sınct:yle nl:i~ı::a. göste;rcn .. )1n N:aari.t 
\~ekli! ,.e \ ,.atimjz.le b_t r. meslek a:-• 
k:ıdaşlan, t.:.ılelıes! vt- ~ tiarına v~ 
m ıntcrcm matbuahmıu 11)·n ayrı to.. 
ş..l:~~-f~e t~ı1ıiimUz ı ......... ...;. oldug1.1D
d:ın şüh.."'?"'an \:e saygı!arıınızın z.:ı.lcm!.ı 
namır..a sr.yın ıaıeter. Je ibı.lğıru rlct. 
edr~im. 

Aiksi =ınııuı 
Eşi 

,-.ı ua.:.uz: 1-.":ut 

İstanbul Knda<lr" H iiklnıli~ i n
dcn: 911/287 
Kumkapı Muhsin..-!:atun mahal. 

lesi Ce..'!lw sokak ! 1 ·o. da sakın 
Amıik Ovakim \'ekili a\'Lkat lh. 
san Ytner taraiır. lan Agop kızı 

A:ınlk aleyhbe 3çılan aslıı!:, ka
yıt U&\·as ı üzerin.e m1.iddı>aaleyh 

Anniğin göste-rilen ikan·etgi.1'ta 
buhınm3d:[:uıdan ·~·n ynp.lt.n 
tebligata rağmen ır.alıketr.e> e gel
rnedii:i \'e bir \'ekil dahi gönder. 
ımediğir.cien ilanen gıyap kararı 
tebligine ve muh2kemenin 26/ 
K. Evvel/ 941 tarihine talikine ka 
riir \'Crildiğinden taı..ihi ilar.do.n 
5 gün zarfında itiraz r·tm<'diı;i ve 
ye,·mi muhakeır.cde bizzat ken
disi ' ·era vekili geln"H'diği takd ir
de nrnh~keır.eye k~hııl oluıı:-ı . 

yaca~ı ve g>yab~d• de\'am edl. 
le.::eiji !e'Jl!ğ makınnna knim ol-
mak üzere ilan olun.ır. (846!) 

~l Günlerdenberi İs',anhul bir sel halinde LALE'ye akıyor. Çün
kü: Renklerinin g'.lzclliği; ;nevzuunun azaır.eli, aşkın kudretile 

~e.ııculn iUt sfı!'>'r fi lmi olan tamamen renk!.! 

VAHŞi AŞK'ı~ 
gö,tuiy01', 

LALE Sineması 
D ünün ... Bugünün ... Yarımıı. .. En güzel fUmi olan 

Bu ~eseri bir IIAFT A DAH,'\ GÖSTEKECI:G I. ·i 
~ Bütilıı i . tanbul'a müjdeler, ... ıs~~zı~;:::ı:~~• 

------~·-

PERİ Kili 
NİLÜFERLE 
DEMlRA YIN Aşkı 

Türkçe rizlü '" şarkılı 
İl in•elen: Mevlnl k.ı 

ELHAMRA 

~ Şehıadebaşı :ır:es:szııaı,_ 

TURAN . 
:ı Sinemasında 

2 biiyük fll m birde n 

1- IREN 
~! 
.ı 

;:-:.·~ ANXA '\EAGl.I·: ~ 
R,\ \ M ILL \ . ' O , 

3 - Yeraltı Celladı ;ı 
GEORG.t: SA\OJ:llS ı • Bl-:1.ı\ r.ı;<aısl 

1
• 

11 den ıtib31'cn d vnmlı , 
1'1ta•m Mat:ncler 7 ;p~J 



• - SON TELGkAF - 4 1Mi JIAJftnf1"l 

lngjHzlere parmak ısırtan Japon casusu 

YO OHAMA 
-·~~~~~------------------No. sa 

Tıuic.çeye ç.>vmm . i"KENDER F, l!iEBTELLl 

Kapının açıldığını hissedince şaşırdım, acaba 
içeriden kilitlemeği unutmuı muydum ? 

4 1. ci kanun 1941 
18.l•I 

18 00 

ojCrctu \.ıt• Mt- .ıeket Eaul 
Ayan. 
Müzik Hl~ .... Şeiıno:ız. Vt" .Mu
hayyer Mal«ımlarmdıın Şar-

.kllar 

• 
Sandık lmaliyesi Eksiltmesi 

TÜRKiYE KIZILAY CEMiYETİ 
Dmaml Mırkeılade : 

- En a.ı UtıO '°' - en ~ok. 7500 ,Jet olllıM Uı.eN- Mttc!i'n Su)'ll 
§Jft'lf..rjne ınah.rus yr.ptırtlcc;ı:_ır s::waıkJ .. rın yalnız iınali~~ 8.12.1941 
ııaı.artesi ıUnu saat on dtirttc u~ik cltsiltn)e 1k- ihalf' olunı\CAktır 

2 -• Dn=lltır..e,e j~riılk 1!'in (380) lira tıen·f.i-n.1t mektuht ·.,ııtıırile-
t"f"k.tir. 

3 - Lrtettilcrı.n 'artorıaıne için Ye-ni Postaı1rme Jtaıııısuıda Mimw· 
V"<lat Ca•lriesinde (Kl2llay) H•Gmd• Kızılay Deposu Dl.reklörl!lğün" 

H:Jıı;.. ı::osk.-.u~hıu. ıt.ıroo.ttan pı.'it 

ntı..· n.1<tnı o~Uun;, Mister IIU>.':'O! Seı J.41. 

1 on:ı )'UL \:errnlyordlınl. ~a.de-m ki 
l.11.ı f lı.ı uıı· aya kadar J:titf'Ce,ı.!..•. O 
lıalıJt. ... bir ay zariı.ırtt-.. c•ıım oıı;nu1 ki, 
Tı1nlfSt}n iıeı~<l~n t..111,,., ıilE" ·oitt~ınır: O· 

laı ak1ıı-. 

Jy ıı_.,>ma, '!'omsan hı • sııarası.nı 

tlrttii~re-lt odamda df'l1"şıyor 

Hl.tıO 

19.15 
19 .. JO 

Knousln& (Dt'rtleşnıe Saati), 
l\ltiıik: Nm Parçafarı (Pi.) 
Men1lt'ket Saat AyaTı ve Ajans " m\Jraco:ı.atıer= nan oltmur .• ·······•ıııııl' 

* Ell'ff:~İ GtiN BANYODA 
YlKANIRK•.N 

Eı le:!i gur· stı.ci,yuy <-•cled.en !'un· 
rG ~idiJ,.•'.t'k1J • 

Bir gür. \•veı böyle .. <ıylen,iflerdı . ., 
~.Jbahley :ı: kalkar Kalkmaz ilk 

ifır. odannn yanm<lak.l banyoya gir ... 
nlC.k. ol\lu. 

B::ın) onu !S\lY' .ınu doldurdun) İeı
ııe g!rdlm. 

Ytk;anıyorrl ırtl 

.Uanyoda J kanırken fi ısso ıle 'rvtn~ 
son Uıe~elı.S e-trofınd. o lllO-ttu_icları

D!lt.1 batırl3dım 

J\c:tb.:ı. b;.nyOW'fau ~eslensem mi?! 

• Deni bu halde gormeslne biç tıı

)uunır. d1üın yok ioğr u nı.. 
a Bu çapkın .ruhlu allouım bu . u.ı:et
·le ihtiraslarını. b;iF'hütün .uyendır .. 
mıŞ olurum. 

Öyle ya .•• B()yh hassas bır ırdama 
banyodan çıkış" hıliylc göriinn1Pnin 
başk"' ~nası va..- :•1 rlı:., 

l'orrı.-on sa:ı\ıirıe haktı 

«- On dakiki On be'.; tiakıka 
gec,.·ti, Haiü ~elE'o yflJr. AcJba UZa)r.: bir 

yere gıtti de kepuanı kih,lemeyl u
nuttu mu J ftcr halele briyle olsa ge

ı·ek. Zira, ;ınab•.1r i~ tarııt'ta kop111ın 
'(ı ... ti.ıncie dıirııy r ~P. o!ursa olsun, 
beklt,Y('t.:e&".im, Yokohama t1bette oda
,;:ırı !iinrre-ktır H11y1r Hayır (bir 

(Devamı Var) 

19 45 
Hab€'rleri. 
H•IJ<evleri Folklor Saali -
Ankara Geeeai. İdar~ Fcle1ı.! 
Ahmet Adn'lll &ıygm. 

20. Jô Ractyo Gazet-e-si 
20.45 Mu?\k' ı·a•ıl Hey'etı 

21.00 Ziraat Takviıııı 
21.10 M=k: l'••ll He;y'etı Progrıo-

21.311 
21.45 

mının Drvamt, 
Koil1J4U1a (Şiir Saab), 
l'l.'lüzik: Jladyo Senfoni OJ·kes
tııısı. rş..ı: Dr. Praetorius). 
"'.1ınart'ın 150 inci Ölüın Yıl-

4Ji,nt n1il Müna1'ebetiyle. 

22 30 M~:ıııleket SJat Ayarı, Ajana 
Ha-berlerI; Ziraat. Esban1 -
fahvil:i" Kambiyo Nukut 
Borsası (Fiyat) . 

22 45 Müzll\,: Dans Mtiuği (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınl<i ProJ(ram tııe 

Baş vekalet Matbuat Umum Müdürlüğündon 
Matbuat Uınum M'U<llirh.ıgü ıc,:ın Lleı diliyl"" ik1 tarafh tercunıeyc ve ko

nu6'ın.'lığa (Ok iyi vf\krf ımtihrutJa bır mütercim spiker alınacaktır. 200 liraya ka

dar ü~ı:l!t \Ciil~ek olnn bu vazifeye talıp bulunanların bir istıc1.ı ile ~ağıda 
ya.c.:lL vtı,nik~ 15.12.941 Pa;,rartesi gününe k<ıddr .. \ukarada .ıt~U)uat Umum 
Müdürlugüııe gôndermeJeri ve urüracaat L"ll<.>nler ara.~ .. ıda mat.ıtip e\"8.'lfl h:ıb: 
töriitt:nlere !n)Uhanlarırun icraeı i(in ra7rl'Ca twJligat ;vapıUıcağl llfın olunur. 

ı ..... Nüiu.o: tezkcı·eı;;ı sureti, 
2 - Hal trn::Ome ·, 

3 - Tah~at vesaiki veya suT~tleri, 
4 - Ask~·lllı: vaziy•U, 

cJ0-043•---

5 - Memurin Kıınun1ınun 5 inci mt.ôdesınde 1a21:lı 11air ve-aailr. 
6 - Altı edet vesika fotoğrafı, 

BRONŞITLERE KATR AN HAK KI EKRE M 
lli"" oya '-' '\iern1ıştlır. •romsc•nu 

ıru.imk m. 1.~ ı~ır kadar k4•ruifrr).ılf'11 o· '.================================================= ================= 
ğutmıya v 1rı.aklR1t:ıır:•T ıya r;1 lt;:a-
c;.khm. 

Bir n:: lı;-ınue bunl 

vaffak olubillrscıH,, 

~onra k::ı\1nlınak: 
k'.!rtuln,u~ ula<'aktmı. 

y.-.prrııyo.1 nıu

filrn blttlkten 
h~"k.e::ı.incı~ de 

J.ıdkın bl;. Jtaıçırılına endi9e'"' beni 
it .ı holde l'inirlendiriyor. 

Ne..-y~ırk, ·\..roerik.. ın en büyük ~ 

bırlerınd<-n bJr 
Uöylc ,.,,;,.ı...~ •ıl_iı}es:. kuvv<>W 

lnr ıı~ınlcketten hi.r insanı n ıl k•t
'ır.ab.Lı..lrler. 

\~u lıir ır:is;.t; blı. cnd.şe ıt. yaşar

Ji , ourac · n~ı ıl otı.Lrahilır? 
Iıısan.ı.n kl!.!asıoda her an , Ben 

ka.;ırılacaj'ır.-· erıd~~si var)..-..11, bu 
nn.:mıckttt.t' huıur ve e 'nty(•t ı lnde 
nasıl yaeıyahıUr". 

Tomsor. bni herhalde bir ...ı.kım 

b!lııler!e trhdit etn~lti Plsa gertk .. 
Dıyordwn • . 
lıan.J-l>U<l yıkanb.a(~ bjrocnb!re o.

dJnıtı\ kapı-,ı vuruldu. 
Acaoa bu da klın? ~ 
>Iı~ter l:I ·,;o el'kendcn atuUyoda 

buh.ıho.cak ve ô1;lt."Cicn .-onra çevirece
ğintlı. iJ.hneleri tıa?.ırlcyacakb. Sabah
ley .n odama ~'elırüyece~ıni hatta be
nirn bu sn~tte b&nyOıla buluıı..rıl'ağlmı 
bi

0

) iyordl., 
U halde bu ı.iyaretçi khn olabılir?. 
'Bır :taç kere •Juı-ulan kapımın bl

?dı. sonra a-çıldJgını_ hı edince .P-
ıırdıı:ı., 

Acaba apıy.ı .ı.,;t.:!.rden kılHlcıneyi 

wıut..ınu§ m:.ışdun1'/~ 

l;;~c, odamda b!risı ytirüyor .• 
Haiif, lrıce bir ses: 
- .M.i-· Ypkohanıa ..• K.npın4 aç• ... 

Hethal.dl} bur".ıd· olmal~ınU::? 
O ne1! Tomaonun ô&;l. a 

n:rde-nbire beye<:anımrlan yürea:ım 

aJ,ftu~.<> ge!cU, 
Ak~l ~·ytan! Odanıın kapısını ka

ı>amctyl n<1.·ıl tla. unutmuşum'?! 

EiVah .. Rı>zalet. Tomson bekli1or. 
Faz!• beklemem de <logru degi!. 

Ben' odeıda yokum diye ötem1 beriml 
karıştırmıya kalka.~ı.a 

İ$tc, bir sigara yaktL 
Odamda dolaşıyvr: 
-c Nerdey~.. gE"lir Belk.ı. yanı 

başındaki odalardan blrlne gitmiftir. 
Ona t;on teklifimi y;Jpınak için bun-
dan dıtha ıuzel va.ııtit ve fırsat ola
m:ız. Yokohamanın bugün bğlene ka
dar serbcat olmasından İstifade etme
liyiın.> 

Acaba bana neler teklif edecek?! 
Bsnyoda tereddütlenm ve merakım 

ırlıyor, 

Tomaonun bu 30bab erkenden oda
ırıa gelmesi herhalde boş değildir, 

Cumhuriyet Merkez Bankası 
29 [kinciteşrin 1941 Vaziyeti 

AK T iF LİRA LİRA 

Ka~a: 

AJtoı. S•tl Klloııı om 102.124.402,66 

&nknot . ....... a ............. ıı. ...... l 1 .5IQ.160,50 

1 

1 

PASİ F 
Sernıaye: .... 

thtiy:ıt Akçesi: 

......................... 
LİRA LİRA 

15 600.000.-

Ufaklık ... ••• .. • 61:; 555,ll 114.250.118.27 Adi ve fevlcal!de •.• '. ••••• .................... 7.U22.fü9,15 
6.0()Q_()Oıı__:_ 

. ............... . 
Dahildeki Muhabirler. 

Turk Lirası • 

Hariçteki .Muhabirler: 

.. ......... . ... ... ... 

Al1ın: S81i Ki1ogran1 • 9.44l 1tı33 
:.Hına tahvili kabiı serbest dövizler ....... .. 
Di&er dövi.z1er ve Borçlu klir1n& ba~elf'ri. .. . 

Ha.i ne Tahvilleri: 

Deruhte edl. evra~ı rıakdi1c kUfılığl ... 

K~nunwı 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
h~ine tara.tından viıkı. 1Pdiya\ .............. . 

Senedal Ciizdanı: 

:rıuırl s ...... ueı ........ . ... .. . ..... 
Esha m ve Tahvilut Cüzdanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 
A _ (kaTşılığt esham ve tahvilAt (1Ubart 

kıymeııeı ... ... .•. ... ... ... ••. .•• • •••• 
B - Strbest esham ve tahvilAt .... ; .... ,. ... 

Avanslar: 

AIUn ve döviz il.:t.erıne avan. ......... ,, ... . 
TalıvilAt Uı:erine avans . .. ............ . 
Ha1.lneye kısa vadeli avans .. . .......... . 
Ho:tineye 3850 No. lu Kanuna &öre açıJan 
alt.ın Karşıhklt avans ... ·~· ... , ....... . 

Hissedarlaı:: .. . . • • .. .•. • ......... . 
Muhtelif: ...... ··· ... •·• ··· ... •·· .. . 

' 
45709!~ 467.091,23 

13.?79 567,90 

-.-
55.81ij,460,58 69.096.028,48 

158.7(6.563,-

1 2l,7)l1266, 136.984.297,- ı 
1 

· ı 
297 .ou1a,39 · I 29M31.ül6,39 ' 

1 
' 

45.582.581,93 . 
9.002.7.~3,37 M.885.335,30 1 

5.610,Q'I 
7.808.690,- . 
1.675.000,-

1.67 .500.00~.=- 176.988.700,07 

'" 4.500.000,- ' 

Yekun 
_ 13.332.879,8U : 

867 .67 5.~66,bZ 

Hmust ............... " ............ -..... : ... 

Tedavüldeki Ranknotlnr: 

Deruhte edilen evrakı n.ıkdiye ............ 00 

K anunun G - 3 incı maddrlerine tevfikan ha-
zine tarafından vW tedlyat .. .. ........ . 

Deruhte Nilen evrakı nakdiye bakiyesi ..••• 
Karşılığı. t•mamen altın olaral< il~veten teda-
vüle vazedilen ••• ... . . . . .• .. ............ . 
Reeskont mukabili ildveten tedavü1e vaze-
dilen .................................... . 

Ha'4ineye yapılan altın ıtaJ'§ılıkh avana mu
kabili 3902 No, h kanun mucibince iHlveten 
tedavüle vazedilen ............... , .......... . 

Mevduat: 

Türk Lirası • "' • • ,., ou '" ••• 

·Altın: Safi 1tUoııram 177,150 

3850 No~ lu kanuı:J. göre ı:.aıineyl· <H'lh.n 

a\·ans mukabili ~vrit olıınttn .:ılın 'r 

Safi kilogram 

Döviz Taahhüdatı: 

65.641.930 

Altına tahvili kobil dOv zier •.• .. .. ...... . 
ı:ııa.;r dövizler -.e alacaklı ldiı1nı balti1eltrl 

Muhtelif: ................................ . 

158.748 683,

L21.764.266, 

1:16.984..297,-~ 

17.000.0flO 

250.000.000, -

' 

18.322.019,15 

107 500 000.- 511.484.297 ----- --
83.003.864.04 

ı .2.% :rn2 03 

78.124.167,90 

-.-
27.017.628,17 

......... ____ , 

" 1 

'84.237 .846,07 

~M.124.167.9~ 

' 27.017.628.17 

137 .989.61J8,,l3 

Yekun ı------1 
861.675.366.6% 1 ----·-----

ı T<'mmuz 1938 ta r ihinde n ililıa ren: l•konlo haddi % 4 Altıa üzer ine Avans % 3 

Satılık 
_..._Otomobil 

1940 modell, b• 
Pılllçiya)c mark'l, •iı; ,., hususlde 
kunanılmış bir otnmobil satılıktır. 
İsteklileı·1n Nuruusmanıycde nu:-
rr.ıra S4. Bay ·racT?cidin veya Vah· 1 

Yüksek Mühendis Mektebi Sahnalma 

Komi5J'onundan: 
Mekteblmlz okurlarına. verilecek çama0-ırla'l' kapalı zarf usuUyle eksilbneye 

konıllmuşlur. Beher 1aloın çam~ırın muhaınınen bede~i 18 ve ilk tcminntı 505 

Uradır. Ek~iitme 6.12.1941 Cumartesi günü saat 11 de yApılacaktır. Fazht m;ılU .. 

mat için ı.ıektcp Müdü.riyeUne müracaat. c:l0115> 

HOŞA GİDECEK 
EN MAKBUL HEDİYE 

RALCO 

' 

Adam sen de. Ne teklif edene <><
aln; ne aö7lerse SöylCtiin, hepsini 
reddederim. Zat@. •eddetmltlen ba~ka 
yapılacak bir şey var mı?. Madem kıi 

Hiıı&oya ııöz verdim. Madem iti Nev-
1orkta ıu..o ile birl!ltt.> yapılaca!< 
b:r çok ırıüşterek vazt1'elerlmiz vr.r •• 
Aram~a bir iıçtlncü. şaht-\ll ıirmesf 
lmltansızdır. 

de1tine mUracaatL rı. 

~-------1 "~~N~:i,.•~.~~'1'. 'ti 

lst anbul Defterdarlığından: 
Jı"'a.Uh 1\-Ia!iye Subes:nde mevcut sabit do ya dolapJaı·ında yaptırılacak (855) 

lira keşilli tamir ve tadil i&i; 23/12/941 Pawrtesi günil saat 15 de Defterdarlık
ta müteşt-kkil Komısyonaa cıçık ek.:..June He ihale edilecektir. >ahlp ve Başmuharrir; Etem İzzet 

Benice - Ne§riyat Direklörll 
Cevdot KJ,RABİLG İN 

SON TELGRAF IJ\TBAAl!I 

Muv;ıkki:i.t terninı:ıtl (64,15) liradır. Keşif ve şartname ı~in Milil Em13'k 

4 cü. kcı:\e:n.ne müri.i-..:<ıat. (10633) 

TAKjnt TEFRİKA: fıl 
berimiı.: bu iıaclarında islfımlara bi.. 
tabeıı okudukları hutbede şunları 
söylemiş.erdir: 

ağlamıya başladılar. Bunun üzerine 
HaHell ·Muhamm•t (S.A.). 

Dakik Zarı! 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yuaa: ld.. SA.Mi KARAYEL------' 

bu SüJ7an iti, K...eyşlleriıı ve ,,.._ 1 
rik1erın :ı::•i idi, derhal H&uetl Mu
h an.mede (S. A.) clebalet ederek 
kalben İslAm ile müterref oldu. 

Hazral Peya...ııer beli bln ıö11Uilı: 
bir kuvvetin bafıDda olarak. başla
rınd.1 Sıyalı Ammııme v•rdı. Ve cle
ve ilzerinde lclller. Mei<l<eye hticumll 
hazırlarunıilardı. ~ SUi1an, MÜS
lüma.ıı olduktan sonra ıtlak olunmU§
tu. Ebu Süfyıtn -•1e ıeld:. Ku
reyştler sordular: •Ne pptıo?.• o. 
cevap verdı: 

- ialima eal9be çalmak lmkilnı 
olmadıgmı .. K..ı.u;u isl'1m iV. ancak 
necat b.-sıl olur. 

tekbir aı..ıaraıt ııahralar inledigi hal
de doğru Beytullaha teveccuh ohm
mut;tur. Bundan so?U"a H8zrP.ti Pey
gamber, Kureyştteri kc\milen rtJa&. ve 
af buyurdul;.r Kflbel ?.tua~amada 

bulvnan Vf mütriklere ail tasvirler 
esnam cümlesi kırıldı. Ara.p~ann ö
t~enberi mab\lt tanıdıktan her mu

kaddes. şe,, Müslümanlar tarofından 
parçalandı~ Yerlel'de süründü. Bey
tullab üeeriııde Ezanı Muhammedi o
kundu. Allahu Ekber. sadaluı afakı 

tuttu. Sene~cc e_vvel muhaci .. • olmı
ya mecbur olcİukları. vatanI.D". Haz
re\4 Peyaa.mber yefti bir din ile ıeldi. 

Kure-yştler Ebu Sti.fy;ıııa tabl olarak 
J.IılıJümaıı oldulı>r .. Bu suretle islAm 
kuvvet ve kudTeti çoğaldı. Arap kabt
leleri bwıun tr.reri.ne tara! ta:ı·af Müs
lüm::n Oı!!lıyw b~ladılar. 

-HACCI VEDA-

Dedl. Nlh.:ıyet İslftm ordu.iu iiç 
kolc!arı Mekkeye gi'rdi. Yalnız llalit 
Bin Velidin kumandasında buluııan 
kol ilzerlııe Ebu CehJlin of:b ve ta
raftarları tarafından hücum o!undu
iu ciheUe bu kısımda ş~hre barbea 
ve cebren gi ·Udı. ?vlt.Kkeye Cuın11 au.-
11~ eirilnii)Lir, ~ekke\·· \ata{ '81'a.f 

- ~- Ha..,..tl P<yııııml>er &. 
_ fe-sı«J.mn ı ..ı ıtQl1 baclardır. Ve Pf'\iaan~ -

Ey n&s. Siı:e 1ki necat meşalesi 
bmktı"1, ki b n. Allahın kitabı. bi
ri de RcsU.lünün sünnetid.ır. Zannede
r.m bundan Son.ra b:m:mle burada 
buluşamaz.c:ıruz. Falwt ben olmasam 
da din bakidir, Beni kaybedmce mü, 

nalikler g'.bi blrbirinı.ıjn Üiterine kı

yam eyleıneyin. Anı dü,..üniuı k! rll2u 
cc-z.i v;:~l'dır.> 

Bu hutbeleri1le.Haıreli Peygamber 
E!end;mlz ahirete intıkalle1i yaklaştı .. 
ğ;nı işa~.t buYurm,u$lardır, 

Bir miıddc\ &0ora RE:sUluUah E
fendimiz hastahklan fevkalıade bt
tap di~lUler. r{.atı.Bj bir koaukta Haz

:reu İmam AU, dije;"Jnde İbni Fazıl 
buiundukları ha}de nıe~cide .eeHyor
kırdı. Bir gün mescıtte mlnbeı'e çıka
rak şOyJe hitap eylediler; 

•Her kimin hallkı, nıatlübu varsa 
istifa eylesin: .. > 

Buyurdular. Ve sözltca:ın~ •unları da 
ııavc buyurdular: 

cAhk:l.ını di~iy-:L-ıin muhafazasını 
süferaya ayni muamelatı hasene icra
sını ve ınüşrikinin Ccziretülitraptan 
tart ve jhraçlaFınr ta'\iS.:ye ederim.$ 

Sureti feı-1n-..1n Ye tr·lfıffuzlarından 

i<"r :1y. '\iE'+la etınek:te ı uluı}d.ukla"ı <ıG 

~ıyordu. Esh.ıı.> \I!' Eı.~_1·1 Kiram 

Ölüm Allahın emridir. Hiç bir 
Peygnmber ümmetiyl€' 1vıüebbet kal .. 

Jnadı. Mateme bedel alıhA.mı ıer".iye

.. nin ıcraa.ına bezli hayrıt ediniz.> 
Buyurdu.lar. Ha.~Le. rırun deli a

mı mtiddctince her 87.4.ln okuıldukça 

me::.cldi jer i.fe gelip namaz kıldır ... 
rn~ktan farjğ ka.ıvd,;lar. Vefatların

dan üç gün evvel İmaıtıeti Ebu Bc
kırilssıddik Hazretlerine havale ile 
ev:erinden çıkamadılar, 

Hastalıklarının artması esnasında 
yan1arında Cenab Ffltma ıne\"cut id i, 

Bu 8}tada Cibril üe Azrail Aleyhü-
• moo~chim Hazretleri Hilıreti Muham.. 

medJn (S. A.)" evleri kaııısı:na gel
m:~ı<'r. Ve Cebrntı Aleyhiı-;sel:lm içeri 
girip İradel İl8.hiyi bt')'Hll jle 
adf' '.stih:;al eylemi 

Badehu Hazi-cti Azı ail ıçeri 
rck mcn:ıuriyetinl ı.::ı etırıiştir. 

retin on. birin.cı ı;enesi Re-biülevveli
nin <ır.ı ikinci Pa~artesi günü zevali! 

.sem!>c y3.kın ruhları ebediyete lnti . 
kal eylemiştir. Ve. veı·aı ettikleri 
nuıhalle clefned!lmf9lrdir. 

- So1l1a';AhJ TaAl;_i Aleyhi ve seııenı 
j .. ve Al.W. Aliht ve ~nhhiiıi Ecmain - . 

-~iTTi-

1 
___ H_E_R_YERDE !RA Y_INl_Z __ •

1 

Şehir tiyatrosu 
Tlo..PEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
a. akf'Wl .. at %0,30 ... 

M'ÖTHİŞ AİLE 

iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KıSMINDA. 

Bu ak~am saat 2~ .30 da 

SA.ADET YUVASI 

• TAllVIM •' Rum i Ul 7 h. Ntm Hlcrl llf(I 

o . '1'1:8•·~ 
27 

ZİLLWE 

21 . 15 
Yıl 941 Ay il VuaU Eıu n! 

~ 
.. tı,.:1'1 

1 t 

B. Kanun 1 c;s G~ 2 27 

4 
1~ 0-4 ö~ 7 23 
1-1 'J;. İldad1 ' 47 
J !) ·ll ~ 12 00 

?e,r~emlın " 19 Yateı ısa 
:- .. l ' ı!.« 12 42 'I' . . 

Balkan Deniz . ? 
Harbini Nasıl aybef ~ 

1 

Yıııtan : Rı\ltMı \ AGl1, No. :!() __ ,..,, 

Sahilden muharebeyi seyreden kıtaısr 
şimdi mızıkalarını da öne çıkarmışfard• 

• 
-- B<:n dt> g..nu .uvansı blia1ı1.

le 1.atıfı.fü,l,l,(> ar-.redıyorum: ::>eıı.. 
nem bu takibi yaprnıy~ muktedir 
df.>ğildir. ı;oıua,' efıa! ;,.ıl:>ahtunbe. 
ri 1Jıı o\'"CY y<'nıe-ıl i'0r, k«ravana 
borU.ı>\l çaldır.iı:rı, ç karrıına 
mıthdrcbe edılcrn~ı y<.>nıek y•
sinlcr harbe devam edelim .. 

R,uniz Bey, Erkar>ı harbiyesİJV

dtm Il<d.ld umuy-0rd'" O da göz. 
lerini ycı ı; eğerek bu mcvzua 
dair bh ~ey ;ijylcmt>yince Ami.. 
ral gôzlermi y uındu, .ığzını açtı, 
birçok sôylendi·klt."lı wnra hidclf't
le kamanı a ~~·i<ıldı, gııti. 

Sabil i.stihkfrnıfarııula Jıarbin 
b itiin safhalaı·ını ,eyzeden kıt'a
lar ~irnJı ınw:ka1arını d~ önlt:ı"'i.. 
n~ çıkarara.co! o!.af~1· VP. ~t.:ref marş .. 
lan çalıv oriar, R»rn•nya pctf(JJ 
gemisi ~rasim ·bayraklarile do
nan;lrak dunanrrıayı tebrik edi
yor, etraftaki zafer ha ·ası bütün 
d H•unııın:yı "'ar,nış btıltt ıuyord.u. 

~'~kat A,,.. of, bu en müthi.§ va
%iyeıtcn lu•nrl.sini im beklenmiyen 
Jiıtııf ıJ; kurt~-ırıncd gcmi·lerini 
pt:>şine takmıs, ~~Pldiği tstikamet. 
te k:ı~ıp ka rnolm uştıı . lıu da ge
kacfar nıülıiın bir 1<u1ul'ı~tu. 

Zira, harhırı daha yedinci ele.. 
kika;ında <'kk•.rik <antrnlın.1 .ıl. 

ciı.l(ı bir ~ wetlc lekmil tenvirJtı 
thnen, n1 kiı1esindt:k lıı.r dr ~ 
yÜ:tLinden tlarekcitA~,. kalan Av~ 
.rot' ('Slt' olm<ı;· 'f.>Y'l imha edilnwk 
va.zıy C"tlndr.vriı 

V<>. mii,ta kil filotılla yanda 
b:raktı,,'! 1 h "ıcumurıu dt·varn etti·r
scydi bu ırı1n,t veva esarM viizd<" 
riiz tahakkuk cdecE'l<tı .. 

Acaba Ra .ıf Bey ni~in im hil
eumu :vapmak istemernış, niçin 
basladıktan sunra yarıda bıraka. 
ra'< h1>rk~sin.h~vrct 1.>ııkı.~lar1 nra-

"ında Boğa•.a dömnuştü? 

iste, kam::ir,ı.:.;ına kapa~an Am~ 
rRı rıe l>unu riü..,iinüvt)r kendisini 
ı:afer <iolayısi!c tPbrikt• gelen sü. 
,,.arılere "" Erkanıhal'biyesine çı. 
~ı~l'cısına "ôyl-t nerek ııa,,e (~ıii

'·•ordu· 
Kal"'Yl diin~Jirr! o çapkını 

:ıuist-0kil 1ı1',1Hla kon1odorl11ğu 

ıorsıı nu 1a~ıy 1n güııd.<."ti.• asiırn1au 
,anı bana rla Osm~n Ram;, ık. 
meşinlPr .... 

M. ıuıMih ı~f('I' ,VP.hnt ,af Pr tel
k.ni ı·n berlhin r~h h:ıletinrle hu
lunun insnnhırı dahi bir an içfo 
geııış diğergiıml:ga scvkcdcr .. hat
ta ,Af zaferin zekiıııdırl> sözü 

Şarklılar tarafmrlan diistur şek.. 

lin<lc hıllanılır ki bu dıı•turun a. 
sıl hikm<>ti rle yuk~rıda arı: ve 
izah cttigimiz 11sikolojik sebebin 
bir tezahürüdür. 

Aıoıiral Ramiz, pürhiddet ku
nrnnda mevkiindcn amiral kamıı-

ı Devan'J votl 
/ 

Mirasçılık ve ~İacalc1' 
ve verecek li ilanı 

5111~ Sultanahmet 5 inci 
Hukuk Hakimliğinden: . •"' ~L1l~fn.aı·.1net ci\.·arı :P.lt'h r.ctp<.ı i.ıS . o• 
ku~.ı -40 No. Buh8ra tekkesın 'B ,9~1 
katta bir odaıla f.Urdt1 k\!D 2fı ise 
tarüıinde O:lıı \'~ ttTCitf' " z~bl '/); 
rnahkeınenU.t.f' ihbar c<lıi nış ol~tı 
bit 11111.tl·k~ıidi L.n:-a.il ou.~u. fl.ıl! 't;b!-1~ 
ra!icı!artnın lı:;bı..- ;Jan tarıuıııricn e'(lLır 
ren uç ay ve alacitklı \'C ·(>;ft" ıt! 

ıinin. u-e bir ::ıy içinle r"<llJ\<C'· eı1• c 
ı .1 ' , 

ıuUral'aatıarı h.iı.u:.1:.ı ı1lac1t. , 1 
mt.:ılcUr nıü.ddE"t zarfuuın ı.Lhk~.~i 
rrıuı:acaat vuku bıvr.ı.auıgı. h~69 ııf># 
hnk1:lrınrl:> Kanunu J.-h~dE"ntnln ·· ,.ırt 

·ıcC' lj.' 

CL macklPSi hiikınti :acı.ı•-.. ~~~sırı' 
n1czKur kanuno.ıı 5ti1 ııc ,Hı rt ;fo 
tevfikan ilfln olunur. 9tl Jfll "t" 

1 nevlet Cem iryol!arı ve limanları işletme U. ldaresi ilaıı!a ~ı 
"'°tuhaıumt-n ·rıeoc 13488) lira olan muhtelit cüı P&langa Kr ll ' d 

reni.t:r (51.19~:1\ Pn'8rh gtinü Etaat (14.30) on dört otuzi::ı 1-i ydc 

Gar bıııası d;ıhııiıu\PJ(.1 koıı i-.yıııı 1tı.ra1'ııı<luu t..ıahhtiduı ı 1Ia eJe ·,,er: 
:ıhhid nam \e he·..:bııır: açık ~k. ~ıtme u::·uıiy1e nt n aı1nct• ıktı 

Be işe gfnrıCk ı i)· 11{c. n (:'61) Ur· (60) kuruşluk 1 ııu\ < :ıt 

ve k;ınunıın tnyin ettiğ. vf•f.aikle bi 1ikte eksiltme günü aatlne kar' lt 
yon:.ı mi.iraı.;::ı.ıl·arı 1 z 1'1 i·r 

Bu l.~e alt ş.artnıu ,p1f'r ko·ı 1'y111ıdan µa ası.t 'llarak daı.,.L ' d 
ı 104 

Silivri Jandarma Bölük Komutanlığııı 

Açık eksiltme ilaııı 
10/12/941 Çarşaıı.b:. &ilnü .. at 14 do ı<lliv lcir kaz jo oar 

nı11 riyasetinde teşcltkül eden eks.iltme komh .. yoou oda ınd.1 !126 
keşii Dede-Ul Silivri J:l:'ldcn·ır h<ilük dairı·slnin tamiri Bt,'lk ek 
mu~tı.ır. Mukavele, ~siltıne, B<-l)'lndırhk l~Ier: genc-1, hu,,u$1 \"t .-e 

. , 
melt:!rl proje keşif h, ltt..;ııotiyle buaa mütı ferri di~cr e\ :·uk J:"nd~ Jı 

de gOrtılecekt.ir. :Muvakkat temliıJ.L 70 .uradtra fstrklilerin r.n h" t ı.eıl-
te 500 hTalık bu iPe benzer 1' yaptığına d.:ıır idarelerinrrn ·ılzy11cı ıdul 1 ııı 

t' k,nlara lstin.adcn İstanbul Viliyetine müracaat:a .eksiHn-:c t::ı.rlhı den d..-i> 
günleri hat"iÇ• 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 94.l yılına alt Tlcvrct O 
aikalarL ile gelmeleri. c10301> 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü hanları 
Semti Mahallesi Sokatı ' No. Clnsl 

--- zıı 
BeyotJu Hüseyin••• SclakZRıle 9 Odalı dükl<an fil 

> Kamorhatnn !Mııne 20 - • > • '" ~ 
a , F ,,.erı .:ttıı' 

Yuka.ndct yazdı dilkk6nların. 31/6/942 güniA aonwıa katlar ktrHY"- J:l&l°-

beıı giln müddetle "ıatılmıştır. !halesi 6/12;941 güntl >•! 10 da yRP\1,r• 
dcln istt>klilerln Bey~lıı Vakıflar MüdürliiılU Akarat kalenıine n:ürııc~:0635ı ..... . . . 

TERZi iŞÇi ARANIYOR 
• dıkebı 

Top}ıa.nede 2 numaralı, dikim evinde Askerl Okur el~· sele ı f.lildi)ı 
leoek teni işçisine ihtiyaç vardır, Herıun oğleye kaduı· Dıkıır.""1 
lüiciine mÜl'.ncn.at edilme!'ii nan o lu:nur. __....... 


