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Türk - Alman Münasebatı Hakkında Hariciye 
Vekaleti Bu Sabah Bir Tebliğ Ne·şretti 
İki hükumet arasında 18Haziran1941 tarihli itilafla teyit edilmiş olan itimat
kar dostluk münasebatını haleldar edemiyecek karşılıklı bir vaziyet vardır 
Almanya'nın Türkiyeden bir takım taleplerde bulunduğu, Bulgaristanda 

tahşidat yaptığı ve Türkiye'ye karşı tecavüz hareketine geçmek 
üzere olduğu hakkındaki haberleri her iki HükQmetde tekzip etmektedir 

411kara 8 ( A.A.) - Tebliğ: berleri mükerreren ve ler yaptığı, Bulgaristan- geçme!. üzere olduğu ze- ı metleri bir makaadı mah- atletmemiı olmakla be
Soıı ha/talar zarfında muhtelif tarzlarda Al • da tahfidatta bulundu - habını tevlit etmeğe ça· aıısla ifae edilen bu rı- raber her türlü asıl ve e

;~ııebi kaynaklardan ge- manyanın bir takım ta• ğıı, ve Türkiyeye karıı [ıfmışlardır. vayetlere hiçbir zaman sastan iiri olan bu nef· 
eıı matbuat ve radyo ha· leplq serdettiği, tazyik- bir taarruz hareketine Tiirk ve Alman hüku- 1 en küçük bir ehemmiyet riyatın iki memleket a-

büı\,y;i 
lfA.RBİNE 
lfAZIRLIK 
t'Ponyadan yükaelmiye 
, 'ılıyan ıeıler Uzak Do
lllldll bir anlatma ve 
~enfaatleri telif etme 
~i.nının görülemediğit ortaya koyuyor. Her 
d ide harp 1942 nin için· 
j dünya harbi ıeklini 

'· llıış bulunacaktır .. Ve f lrııdi bwıa hazırlanılı • 
~ 1~or!. 

~EM iZZET BENiCE 
ıı..~~, 
.. ~!' ~t • Alman harbi bütün 
"tıı~' •lo yeni gayesini istihsal 
lııt~~l'olunda devam ederken 
lliıııeıı' garpten gelen bütün 
lıi>e d ~. Avrupa harbinin bit
llııı,l. •gıJ, bilakis dünyaya ya. 
>'t. <\ 8 dt>ğru •gittiğini gösteri. 
'~~ i~•rikada bitaraflık kanunu. 
t~ r &ası temayülü hemen he-

Zira Hitler'e 
yeni birza .. 

fer lazımdır 
• 

Moskova taarruzu 
hakkında Rus istih-
barat dairesi Reis 
Muavininin sözleri 

Moskova, 8 (A.A.) - Sov. 
yet istihbarat dairesi müdür 
muavini Lozovski Moskova. 
ya karşı başlıyan Alman ta. 
arruzu hakkında aşağıdaki 

beyanatta bulunmuştur: 
- Hitlcr hareket göskrmi. 

ye mecbwdur. Zira Moskova 
konleransının Alnıanyada bı. 

raktığı fena intıbaları izale 
etmiye mecbwdur. Ziu kış 
gelmeden evvel kendisine ye. 
ni bir zafer lazımdır. 

t ,:r. "e fikirleri müttefik ha. 1 
'->ii <\ 

1 •ınekte ve Amerikan sa. sek ı• z muhte 
'ı b'ıl llıerikan kaıa deniz ve ha.. "" 
lıqlQ tılarının muht;~ olduğu va· k• d h 
~ıı, ~·hazırlamak yolunda hnm.. ır a a 
1 rı.i.., •r Caaliyet sarfetmektedir. t k • f d • J d• 
:' ıııu~llltımiye aşağı yııkarı har. ev ı e ı ı 

~., •haleye hazırlanmış hal. •ı---
:• "'~0~· Rıızvelt'e bağlı bütün Haylayf Pa"'. tahanesı· 
'11 '•ııı •r müdafaa ettikleri le& "' 
1 'nd · af Mu"' du" ru·· de ~ oı •n gayretlerinde mnv • 
r 'tııi~Uşlardır. İngiltere dünya 
ı~i ı· ~· bir hnrp için tedbirle. bunların arasında ! .. 
;'~tQ o Una koymuş ve harbin ü- Busabah ve dün Asli~ 2 inci 
~ ~lttd~ılına kadar kazandığı Ceza Mahkemesi tarafından bazı 
1 \it •n istifade etmesini bil. (Devamı 3 ilncü Sahifede) 
ı '•r' l' Jap,nyadan gelen yeni 
, di . ''•k Doğu hakimiyetinin 
''> •ne ın" . t t' ht tınhasır olmasını ıs c .. 
l li~i~· devletin de harbe doğru 
4~tı,1' göstermel;tedir. Japon 
..,ııı, •. •ri,ıin son ne<riyat ve ta-., .. h·ı . 
~ ~ ''• 

1 ~assa Japonya ile Ame. 
ı d~ ;u. hılvasıta İngiltere ara. 
~0 1l~r· 1•k bir anlaşma ve men. 
tı 'ııı 1 

\•li! etmenin imkanı kal
ı ·~~ı: dıığunu ortaya koyuyor. 
~ta he ~arp 19·12 nin içinde 
~ 11 •~ı,, arbı şeklini almış bulu. 
~ llı~~I Ve şimdi buna hazırla. 
ı,~a tiiadır. Bizim şalısi anlayışı. 
,~ 'ilııı:; harbin dünya harbine 
~~ •1% 1 Sovyet Rus yada Alman 
~~•ıı,~ 11 •locoğı neticeye bağ· 
~~do 1· Bıı. D4'1İce Almanyanı~ 
1 :, 1.,~~llı eder ve harp İngı. 
\~'halil •lınin ihtimaller arasın. 
\;, •li0d • ettirdiği gibi Hazer 
~\ı ~'ide ~ kendisini tösterirse 
~~.''ila u gösterişi Japonya ve 
ı·,.,'~ •d lltıı harbe müdahaleleri 
ı , ~i~, \•ek \>e bu uzun, kanlı, 

.;ı•ler· •dar cereyan eden mü. 
'ı ı~i ~ gölgede bırakacak şid

~ ili~ tıharebe Alman • Japon 
( • Aınerikan devleri ara. 
ıı.,,,,!IU 3 Qn.-Q 5abl!ede) 

" AllD•• • Sowyet 

BABBINI 

ita B&llll 

Moskovaya 
doğru tazyik 
şiddetlendi 

Aza k denizinin 
şimalinde Rusla
rın çekildiği an -

laşılıyor 

ceaaltl garlalde iç 
Alman lırllaıı 

ı.ozgaaa ujratıldl 
(Yansı 3 üncü Sahltede) 

(... 

Tankın arkasından bir satı~ 

ALMAN TEBL!ÖI 

Azak şimalin
de bir meydan 

muharebesi 
Berlin, 7 (A.A.) - Alınan or. 

duları Başkumandanlığının teb. 
liği: Bildirilmiş olan yeni taar
ruzlar çerçevesi içinde, Azak de. 
niznin şimal bölgesinde büyük 
bir mycdan mnharcbesi cereyan 
etmiştir. Bu hareklit esnasında 

9 uncu Sovyet ordusunun kurmay 
hey'eti esir alınmıştır. 
Leningradın batısındaki sahile 

Sovyet kuvvetlerinin yeniden yap. 
tığı bir ırece ihraç teşebbüsü püs. 
kürtülmüştür. Karaya çıkan düş· 
man tamamile imha edilmiştir. 

Alman hava kuvvetleri dün gc. 
ce Rostof'ta bir silfilı fabrikasına 
ve ayni zamanda Moskova ve 
Leningrad'daki askeri tesisata hü. 
cum etmiştir. 

Avrupadaki 
idamların 

mes'ulleri 
Londra radyosu
nun işgal altındaki 
memleketler ha ı
kına bir tavsiyesi 

Lcndra, 8 (A.A.) - B.B.C. 
radyosu dün işgal altındaki 
memleketler h .. lkına hitap e.. 
derek, halen bu memleketler. 
de tatbik edilmekte olan idam. 
!ardan mes'ul olanların bir 
listesini tanzim etmelerini 
tnslye etmiştir. Ta ki harp. 
ten •onra adalet yerini bula. 
bilsin, Radyo, bazı mcs'ulle. 
rin şimdiden nıalftm olduğu. 
nu ilave etmektedir. Bunlar 

(D<N<'nll 3 üncü Sahife&!) 

r# 

Ev sahipleri 
kiracıları zor· 
la çıkaramaz! 
İhtilafta :ıüstecirler J 

kira bedelini notere ı 
yatırmalıdırlar 

Kira mukavelelerinin yenilen. 
diği şu zamanlardd bazı ev sahİi>· 
!erile kiracılar ~rasında ihtilaf. 
Jar <;lktığı göriilinii§tür. Bu mü • 
nas~betle alakGdarlara yapılan 
blr tamime göre evlerinde kalmak 
istiyen müstecirler, ev sahiple • 

(Devamı 3 Uncü Sahifede) 

Bir Fin neferi 

SOVYET TEBLlil 

Viyazma ve 
Briansk isti
kametlerinde 

Mosko\·a, 8 (A.A.) - So\·yet 
tebliği: Bütün cephe boyunca, bil. 
hassa Viyaz:ına ve Briansk isti. 
kametlerinde şiddetli mnharebe. 
ler devam etmektedir. 

Pazar ı:Unü 42 Alınan tayyare. 
si tahrip edilmiştir. 27 Rus tay. 
yaresi kayıptır. · 

Barentz denizinde 7 bin tonluk 
bir düşman gemisi batınlmışlır. 

Bir Alman vapur 
kafilesine hücum 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz tay. 
yarcleri dün bir Alman gemi ka. 
filesine hücum etmiştir. İki va. 
pur ağır isabetler almışlardır . 

Şehri etsiz bırakanların maskeleri düşürülmelidir 

Bazı komis oncul' r hayvan 
gönderilmemesi nçin Ana
doluya telgraf çe 'mişler ! 

El altından 48 koyun satan bir kasap yakalan
dı - Bu sabah 8 kasap hakkında ceza zabtı 

tutuldu - Çifte fatura kullanan toptancılar! 
Şehrimizin muhtelif semtlerin. 

deki kasaplarda bu sabah da kA. 
fi miktarda et bulunamamış, bu. 
luııanlar da narhtan çok y\iksek 

fiatlc satılmqtır. 
Fiat Mürakabe Konıisyonn ve 

Belediye Reisliği keyfiyeti tetkik 

etmektedirler. Baaı toptuıcılar Ti-

caret Müdürlüğüne çağınlarak 

kendilerine ihtarda bulunulmuş. 
tur. Bunlar yola gelmezlerse C"2. 

(Devamı 3 üncil Sabitcde) 

r-asında 18 haziran 1941 
tarihli itiliilla teyit edil-
mif olan itimathiir dost· 
luk miinaııebatını hiçbir 

vechile haleldar edemi. 

inhisar maddeleri
ne yeni hiç bir zam 
yapı 1 m ıyacak 

Bu sabah şehrimize gelen İnhi
sarlar Vekilinin izahatı 
Gümrük ve İnhbarlar Vekili 

B. Raif Karadeıılı bu sabahki 
ekspresle Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. Vekil, İnhisarlar Umum 
l\füdürlüğü ve Gümrükler Baş. 
müdiirlüğü erklinı tarafından kar. 
§llanmışlır. Şehrimizde birkaç 
ı:ün kalacaktır. 

Son zamanlarda İnhisar şarap. 

• 

)arı üzerinde bir miktaı: zam ya
pılması üzerine diğer İnhişar 
maddelerine de zam yapılacağı 

§ayi olmuşsa da B. Raif Karnde. 
niz bu şayiayı tekzip ederek l•eıı.. 
disile görüşen muharririmize şu 
izahatı venniştir: 

«-- Şaraplardan başka hiçb:r 
inhisar ıııaddesine zam yapılması 
mevzuubahis değildir.• 

Moskova ile Iran - Kafkas 
yolu nasıl ınüdaf aa edilecek? 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

Bugünkü tebliğlere göre Şark 
cephesinde umumi vaziyetin hu
Jasası §Udur: 

l) Leningradda Alman tazyiki 
gevşemiştir. Ruslar, Alman mu,. 

(Devamı Üçüncü Sah;fede) , 

r= ~~ -
Cihan Harbinden Hatıralar 

Cenev rede tahsil 
ı goren Tiirk gençliği 

Yazan: S. MÜMTAZ 

Cenevredeki Türk Talebe Cemiyeti 
1915 s<!'ll.esinde Cmetıttde t~lde bulunan '.!'ürk mfüıevtıeT· 

Zerinin te~ effikleri (Türk Talebe) Cemiyeti ıizası bir arada. 
Ortada Şükrü Saracoğlu, sağında Şamil Osman, solunda <lok. 
tor FaJıı; Aı·eı, X i,<aret!i Hamza Osman' dır. 

(Yazısı dördüncü sahifemizde) . 
.<J 
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HALK FiLOZOFU 

KERPİÇ '~ 
Bazı ~eyler duyarız ki, in.aıı. 

mamak isteriz, müınkün oba, 
kulaklarımızı tıkarız. Sayın 

l\Icb'us Nııı.uhi Baydar'ın, Ana· 
doludaki son zelwle münasc. 
betile sö)·lediği söılcr de bu 
kabildendir. 

Rivayet olmasını temenni et
tiğimiz bu sözlere nazaran, 
.Sasuhi Baydar buyurmuşlar 

ki: 
•Çünkü, bu köyleria ev du. 

varları topraktan, damlan top. 
raktandır. Artık kerpiç olma. 
malı, !ov taş• ile döğülen dam 
olmamalıdır. Ben muktedir 
olsaydım .öyle yapar, böyle )"a.. 

pardını. tın ...• 
;\-luhtereın Nasuhi Baydar'ııı 

tcıncnnilerine hangi vatandaş 
iştirak etmez? Şiiphcsiz, köyle
rin ev duvarlart topraktan, 
damları topraktan olmamalı, 
artık kerpiç kullanmamalıyız: 

ltEŞA.T FEYZi 

Fakat, bu samimi ve halisaııe 
temenni, belki de istikbale ait 
güzel bir hulya halinde kala. 
caktır. 

Muktedir değil ya, Peygam· 
ber olsa, bugünkü şarUar lçiD
dc köylünün evini kerpiçten, 
tezekten kurtaramaz. Nasuhi 
Baydar'ın, yurdu karış karış 
gezmiş ve tanımış olmasını ka. 
bul ederiz. Bir millet vekiline 

de bıı yaraşır. Fakat, acaba, sa· 
yın mütcfekkir, mnha~ ve 
meb'us, Tiirkiyede, birçok nıın
takalarda, befenmediğiml:. o 
kerpiçe hasret çekildiğini bi. 
liyor mu?. Çünkü, her toprak
tan kerpiç olmaz. 

Trük köyü hakkında fikir 
yürütürken, Türkiyenin her 
tip köyünü yakından görmüş, 
tanımı,, şartlannı öğrenmiş ve 
içinde yaşamış olmak liızımdır. 

DAHA GENÇ 

YAŞTA 

tRadyolu parklar 
Belediye tekmil park 
ve bıı.hçelere radyo 

koyuyor 

Ziya Vehbi isminde zavallı bir 
adam var. llikiıyc yazıruya öze· 
nir. Geçenlerde, bizim Haluk Ce.. 
mal kt>ndL'iin" şüylo dedi: 

- Birader, yazamıyorsun ves. 
selam~ 

Öteki boynunu büktü: 
- Yeni ba~ladık.. bia de öğre. 

nec~.;u. ya" aş yavaş. 

- Pekila .. yaşın kaç?. 
- 3j! .. 

!lo '"l.'D E !il 

AGLl'l:'OR~!UŞ? 

Bizhn Osman Cental, musiki 
san'atkarlarınm iıntihan:nda, mü.. 
nıeyyizlerin hüngür hüngür ağ.. 
ladığını yazmı tı. l'\Iczkür mü· 

nıe) yiLlcrdcıı birinden m•ktup 
aldım. Şoyle diyor: 
•- Ben, okuyanlnno sesine 

vurularak attaııuyoruın. Başımı· 
za gcleıılcri düşünüp ağlıyorum. 

Bayan Safiye gibi san'atkıirları 

bir gün iıııtihan edecetimiı biç 
hatıruııa gelmezdi.• 

SİSEMA 

ırriı.A.sı 

Gaz<.'tcler yazdılar: Aksarayda 
bir sinemada halkın başına taş, 

toprak düşüyormuş .• 
Bizim Osman Cemal: 
•- l\lerak etıne, dedi, sinema 

iptila.ı o hale gelmi' ki başlarına 
kiire arz diiş;e, yine ko)UP gi. 
derler. 

hw.EDİYEYE 

BiR '.\l{lRACAAT 

llc-iktaşııı bilmem hangi soka. 
ğında oturan halk, hep bırlik oL 
ruu~lar, Belediyeye müracaat e· 
dcrck, oturduklan aoka~n tanıi. 
rini i•temişler •• 

Merak ettik: Müracaat edenler, 
acaba, >·akalarına birer istida pu
lu iliştirmeyi akıl etmişler atldir? 

1' oksa, milracaatları ıayrireıımi 
addedilir. 

AHMET RA.UF 

Anadolunun hemen e!aıeri yer
lerinde olduğ11 gibi şelıriınlıde ( 
de Halkevleri ve Beled.iyey~ ait 
radyoların hoparlörlerinin ajans 
saatlerinde ve kon!erans zaman. 
larında sokaklardan iı;itilir bcr 
şekilde konulup açılarak halkın 
istifade•inin ~mln olunması ka. 
rarlaştın~lır. 

Üniversite kapısı önündeki ho. 
parlörün de muntazaman iı;letil -
mesi Üniversite RekUirlüğünden 
istenilmiştir. Belediye Reisliği 
umumt park ve bahçelere de bu 
şekilde hoparlörl~r koyacaktır. 

Mısıra bir ticaret heyetimiz: 
gitti 

Ticaret Vekaleti Portsait lima· 
nında beklemekte olan ithalat 
mallarımız hakkında temaslarda 
bulunmak üzere Mısır.a bir !ı.e • 
yet göndenniştir. 

(HALK SÜTUNU) 
Daktilo da bilen orta mektep 
mezunu genç bir kız iş arıyor 

Ortamcktep mezunu genç bir kızım. 
Yazım, h~bım, ıfadem düzgündür, 
Daktilo da b11ırim. Ailevi vatıy:.-tı.n1hı 

bozukluğu hayaUnu çal~arak kazan
mamı icap etUrdig:nden kaı;ıaaUciır bir 
ücretle IJ arıyorum. LUtf-cn Son Tel· 
graf Halk Sütununda Bog3ziçiti rumu. 
zuna yazmalannı hürmelle rica ede
rim. 

Derı vermek i•tiyor 
İngilizce ve Fransızcayı iTl bilir, 

İng"liz ır.ktebınden rrı"'zun bir ba... 
yan, tocu;. ıara ders , tnnclc ve onla

rın terbiye:erlyle meşgul olmak isti
yor. lllilnaslp tekUCleri kabul eder İyi 
ve nezih b;r mürebbiyeye ~!ıt.yacı o... 
lanların lütfen Son Telgraf lI.;,ı.lk Sil
!!JJl.Unda :\Tilrebblye• nunuıuna mü
racaat etmeleri mercudur. 

Bir genç if arıyor · 

Üniver-;itenin Hukuk k:ıımına de
vam eden ıenç, haftada 2 - 3 gün 
öğlenden sonra, d'.ğcr günleri akş3.ma 
kadar ('alışmak Uzere h•tsust mil.es.se

te, yazıhane ve avukatlar yanında ha
yatını kazanmak ve ı.th.ritinl ikmal 
etmek i.,tiJ'or. İ~ sahiplerinin St>n 
Te!ıraf Hallı: Sütunu vasıtasiyle (0. 
D.) rumuzuna bildirmeler; rica olu
nur. 

Tefrika No : 80 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

Tekrur l<"•··&.r öptı~tük. Oto.1ıobilin 
motoru çi!tiU''n bulun köpekterW a. 
yaklandırar.1k homurd:.ındı. Yılcızı u
zun, bol, koylil entarisi, başında kır· 
mııılı 7ecpill, ipdo.'. mendi.tiyle, bir kö1 
k.ızı gibi. otft;".obile yerleşlirdi.k. Yü. ... 
zUnde yayla gUoeşlerinin tunç rengi, 
iaçlarında p&rı1 t;.l·lr, göı.ler:.nde mah ... 
zun bakıılar!a tık! ı.ıttt. 

Otomobil yP~·liklt'r arasında &özden 
kaybolünca, göğsümde ke!>k..in bir acı 
duydum. Ara.mdaki bağ tamamlyle 
kovmuş, onları kaybet.m!ş g:bi oldurn. 
Hayat, mukadderat bizi ayırdı. Düşü
n yor. mantığtmın kabul etr.::ıediği bu 
ye11l yaşama yolunu, gönlıin.ı, kJlbim, 
h crilnlc, ha.tt.fı ne kadar ku·vvctle 
sC\lıyor, ayrıhnayı akhına bile getire
ın yorum. Dundan sonra öınrüm Re .. 
cebuı ..., gl g(ine~t .ıceklıgı ile bayat 
ııdaıını alarak, .zorbah.anıo dağtnlıll, 
çamlan arwnndaki kılçük e\.·ime g&
çecek. Belki bir gün .,eh.irle1"e inece
t.z. Fakat bu ,ancak ruh ve vücut be
raberliğim · n en yüksek, en derin k.ey
na,,masıruıı, tuç bır lıegirle .arın! mu, 

bozulmaz bale C•ldlii zaman olacalc
tır. 

Yıldw cötüren ol<>mobllın uzak
lardan akseden motör ae:ıt.l, çoktan sus .. 
1u. 

zebra. kadın, gö2.lerinln yaşını ııile

rek, hiç bltmiyen ~leri.nden birine 
döndü. Nezik, yeni bir çevre modeli 
alrnelt: üzere blr arkadaşına gitti. A1-

vana tıkarak, ocak. b14ındaki ın.indel'
lerôen birine uzandun. 

Köyün en aakln mevsiın1. Art.ık 

tarlalar bo;;, boslanlar bo0, toprak 
dinleniyor. Rüzgarlar aertle:şU. llenilz 
sürülm:iyen, biçilmiş tarlalarda, ince 
uzun saph n1avi çiçekler açmış, bun
lar, tarlaların sarı yilılcrinde ök:sü.z 
çocuk gözleri gibi, inuna mahzunJ.uk 
vererek, tHrt:şiyorlar, 

Bütün köylii, kı.şlık yağını. pek
mez:nl, bulgurunu, ceı·~te• -Makar
t~ - sini, ekmek ununu, kış içinde 
lfızırn olac~ zahiresini yaptı. Yaztn 
tarlada, harmanda, bostanclı b:r!biri
n1 görüp beğenen çiftlerin düfün!e_Fi 
kuruluyor. 

ıo yıl ıonra raıt-
lalbtım kadın .. 

Arlık iyice kanaat geti.rdim ki, ka· 
dınlan &ü7.e~tinne denen bir bilgi, 
1.ıir ihtisas ~ubcsl vardır ve bu ~ube, 
geniş blr kadınları gUzelleştim1e sana· 
yüne dayanmaktadır. Bu bilgiye daır 
be.h.re~l olanlar, harikullde rnu,·ai{a
kcycUe güzelleşmekl•, bu bllgıden na
•ip alamıyanl.ar da çirkin kalmak.ta· 
dırlar, 

Size, yakında phit oldulum bir hi
di.scdcn, dah.a do&nL.;;u bir hatLrcıdan 
bahsedeyiın: 

Bundan on sene ev\.·el bir kadın ta
n~tım k.t sonra, izlnl kaybettim. 
Geçenlerde, karJıma çıl<tı. Teklii>a 
aile ahbaplarımızdan bir bayandı. U· 
zun ytllar ayni semtlerde otunı:uşluk. 
Orta hallJ, güzel, l:an.ı sıcak, cana ya
kın bir i'<!Ydl. Benim, kendisini <!n iyi 
tanıdığım vak~tler, yani bundan on yıl 
önce, bu bayan 25 ya.,$larında kadanh. 
Fih·aki, kadınların ya~ı taman1en meç
huldür amma, yakından tanıdığım bu 
bayanın yaşı o umıa.nlar, muh:-ık.kak 
ki bu sularda idi. Belki bir yaş eksik, 
bir yaş !azla. 

Geçenlerde bu b..ıyana rastladığım 
vakit, Adeta tanıyamadım. Çok değiş· 
mlştı. Evvell, yüzü tamam<m bil?l1baş
k.a olmw;tu. Yılzür.e sürdü~ cins ve 
çe.şltlt boyalaı·ın renk:erlnJ, sahaları
nı, t;ekiJlerini değiştirndş, kıyai[eli, kı
lığı blr başka kalıba g!rmlş, saçları, o 
benim tanıdığım saçlardan bambaşka 
olmuştu. Gözler'.nin içindeki parıltı
dan, bu kadının, Den.im tanıdığım o 
eski aşina olduğunu ancak !arkede
bildlm. 

Allah versin, talih, tesadü! yardım 
e!.miı;, kocası terfi ve tefeyyüz etmiş, 
iyi 1<azanmıya baştanuı, tilrkçes! zen· 
gin ve kibar olmuşlar .. 
Kadın gUzelliğlnde, paranın, refahın 

yOzde dok~n h.lssesl buhmduğunu u
nubnayın. 

Evet, şhndl, kar~ımdaki hanımefen
di, benim he.abntı'1 göre en az 35 :ra· 
~ında olmalı idi. Fakat, o, on 6ene ev .. 
vellne nazaran, çok daha genç-, çok 
daha güzeldi. Hatt.~. hali ve hareket
leri dabi daha enerjik ve kıvraktı. Q ... 

r.a bir genç kız çev!kllğl ve haf1!111!1 
gelmlştl. LAstik lop gibi zıp zıp sıçrar 
bir halde, çivi ~·ıı, yere çakıl<r bir 
vaziyetle idi. 

Anlaşılan, kendisini görmediğim 

on yıl içinde, kadın güzelliği nleı.rzuu
nu etüt etmlş, ınületı.assıs olmu.1. niha· 
yet bu h.ale gelmişti. Uzattıtı eli te· 
reddüile aldım ve öptüm: 

- Az kaklı tanıyamıyacaklun, ha .. 
nımefendi, dedim .. Ne l<adıır gençlq
reiş, güz~Heşmi!J ve şLklAşm~ınız.'!. 

Bütün kadınlar gibi, o da, &üpbeslı 
bu ~zlerlmden ho~landl. 

Ayak üstü, kısaca ha.Tahnı anlattı. 
Memnun \'e mes'ut. Beni bir a..'c.şam 

('aya beklediğini 50ylecn. Kim gide
~k':. Hem, e:enc:lerin yanı.nd~ ne işim 
var?. O, kafamın dengi olmaktan ar
tık ÇıkmL, .• 

Yür!'dti. gitti, ari<asından bal<a kal
dım .. Hey gld' dünya, hey, dedim ... 

R. SABiT 

Gazi Terbiye Enstitüsüne 
leyli, meccani talebe alınıyor 

Gazı Terbiye Enırtitüsünd.e ye. 
ni aı;ılan yaban<."ı dil şubesinin 

fransızca kısmı ıle fiz!k.i ve t.ahii 
ilimler, matematik, müzik 1ııbe
lerine kız ve erkek, beden terbi. 
yesi şub•sirıe yalnız k1z ta!ebe 
yatılı olarak alınacaktır. Lise ve. 
ya öğretmen okulu mezunların • 
dan yaşı yirmi beşi geçmemiş 
olanlar arasında 16 birinci~in 
per'!"mbe günü Ankarada ensti • 
tüde bir imMlıan yapıl:ıcaktır. 

1935 tevellütlü gürbüz çocuk
lar mekteplere alınıyor 
Şehrımiz ıfk mekteıplerind1'n 

1 ioci sınıf mevcutları halen 40 
kişiyi kcav etmiyenlere 1935 
tevellütlü gürbü7. çocııkların da 
kabul olunabileceği dün tekmil 
ilk mektı:plere tebliğ olunmuş • 
tur. Bunların kayı:lanna baş • 
!anılmıştır. 

Nezik, her ııttUl:i düğ\inden yanak. 
lan ateşlenmiş, gö7.leri ptrıl ptrıl. 
nıes'ut dönüyor Sesi neş'-cyle, se
"·inçle titrlyert"k düğünü, gelini, ıü ... 
vcyiyi anla.tıyordu. 

Bugün, Yıldızın yalnız gidişi, göz .. 
terinin pırıltılı, ınavillği üslü.ne bir 
hüzUn gölgPsı dü.şürdü. Bana sokul
mak, gitrnediğimin sebepler.ini öğren .. 
mek lııtedı. Fakat cesaret edemeden ge• 
ri döndü. Acaba hakikaten bu çocuğun 
saadetini çalıyor muyum?. Bu zehir· 
den çizgi kalbimin, sük:tlnu orta .. 
ıında yatıyor. ı·akat, \•fedan.en müs
terih bulunmam 15.zkn. Çünkü, ben 
olın.as.:lydım; Recep, dü.fma.nının kızı

nı alma1.dı. 

Kurdun kesik kt-:ı;:k bn\'layışından 

tonra Recebin ı ·lfllnt duyarak, heye-
canla, yattığım yerden !ırl~dım. 

O, ayvanın altında, \•gl'i başı yu
karı kalkık, göt.lerınde tuluşn u~ ba~ 
k ·l3rla bana b.t'tıyor. Sır1.tnd3 kot
ları çemrenm'i.ş, gö~U. açık, sakız gi
bi beyaz pamuk be?.i göm leğl ver. 

Ba..şile uzak\.arl ·~3.rel ederek: 
- Hazır mısın? dedi. Gid-ecek mi· 

ylz? 
Bir an gözlerimi yumarak, yava-lça: 
- Ev·et, dedim. Hen-ııen şlrndı de

!il mi! 
- Şundi! .. 
Biraz.sonra •ZorbahAn•a çıkan pa

tikayı tırman1yord 1 k. Güz buralarda., 

(MAHKEMELERDE} HOs~-:;CF<J/ ~~~~ :+~ 
Ben müdafaamı bir hitabe 
gibi söglemedikten sonra .. 

Ş1k ve temiz giyirun:ş, iyi konuşan 
lkl geııçt.lcr .. Adliye kq.ridorunda do
laşarak konuşuyorlardı: 

- Ben aziziın, blr avukat kadar, 
belki daha lyi bir şekilde, kanunun 
Lu hu.suslaki n1adı.!elerlni etü.t ettim. 
Her şeyf düşündüm, taşındı ... öyle 
bir müdafaa baıırladnn ki... Göre ... 
ceks•n azizi.ın, bir kürsii hitabetten 
konuşur &ibl, müessi.:r bir sesle \e uy .. 
gun jest ve mimiklerle bi.r müdafaa 
) apaca~ım .. emin ol, dınleyenler ha.7· 
tan kalacaklar. 

- Benim demek istediğim o değil.. 
~.vuk&tın bal! ba~kadır. Avukat bu 
4in ehlidir .. bi•bus: \'Ardır.. işin pü.t 
noltta.:-:ını bilir. Yerinde bir söz söyler 
ki, senin bir ay dü~ür.üp hazırladığın 
müdafaadan onun sözü müc~s!r olur. 

- Canun efendim .. avukat dedlğ:n 
de adam değil m1? Bilgisi neye yarar"? 
Roına hukuku, hukuku umumiye ve 
hwusiyel düvel, hukuku idare ve sai ... 
renin bizim davamızla ne alJ.kast 
var?. Onun ilmi, müktesebatı hukuki .. 
yesl bunlar değil mi? İş, müdafaayı 
iyi hazırlayıp iyi söz söylemekte ... 

- Vallahi senin zerrece aklın yok! 
Üç beş kurw; avukat ücretinden m.1 
çekiniyorsun? 

- Sen:n davan olursa avukat tut! 
Benim ak!Jm bana yeter azizhn ... 

- Doğru!., Herkes öyle söyler, Za... 
ten, akılları n1ezada çıkarmışlar .• her· 
kes kendi aklını l>oğenJp satın almış ... 

- Am~nl Ne vülger ili! ... Dediğin 
doğru amma, eda A rn1yane... MeselA 
Dekart diyor ki: <Akıl en iyi talc<tlm 
olunmuş ş«ydlr. Zir.ı, h.eıkes kendlsl
nin akıl hususundakl ihtiyacının o ka
dar mükemmel ııtıret:te tedarik edilm~ 
oldultu fikrindedir ki, sair her şeyde 
en kanaatsiz olıınlorın blle akıl husu
sunda malik olduklanndı:ın ziyade.sini 
arzı.ı ett.iıkleri yoktur.> Hic olmazsa, 

böyle an la t da, Mlllklen kurtul!. 
- Canıın öylC?_t;1r.l de bilirim. l\.[ese-

1~, La Ro~toko cIIerkrs kuvvei hafı
zasından kik.Ayet eder; fakat kimse 
sklından ş.i.k-5.yet eLn1ez!• diyor. Bu .. 
nwıla da anlatabiHrdim amma. benim 
söylediğin1 litfın hali başka.. vülger 
doitll, Popüler ... 

Biraz sonra, parlc:ık bir müdafaa ha
z;rladlğını söyliyen genç mah.ken:eye 
girdi. Bu kadar ehemmiyet verilen da... 
vanın ne oldulu.nu merak etUm. Gl· 
rlp dintemlye başladım. Dava alel(l.de 
bir hükaret davasıydı. Genç, hakaretin 
lügavt m!inasını anlatma'kla söze baş
layıp haldlreUn anasırından, buna mü
mas ceza kanunu m-evadından, hatU. 
bir aralık federal mahkeme karar ve 
jçtihatlarındtın bahsetti. Fak<:ıt, etrafı· 
ra b::tklnıyor, yutkunuyor ve fÖZİ.i düz
gün söyliyemlyordu. Bir araUk bir k~
gıt çıkanp oradan okumıya başladı. 

HAklm, bu sözleri sadeci haricinde gör
düğü içlıı., sonuna kadar da dinlemedi. 
1\tuhakemeyi karar içln başka güne 
talik etti. 
Delikanlı mahk<'meden çıktı. Ark&· 

daşı: 

- Yahu, dro.1. Sen de pek toymuş
sun .. iki kel~meyi düzgün söyliyeme
d!n. Yutkundun, kızardın, bozardın. 
kt"ke1eci"n .• hani, bir hitabe irat eder 
gibi, herkesi hayran bırakacı>k şekil· 
de, p<ırl.ak bir müdafaa yap.ıcaktın!.. 

- Vallaht bilmem.. tutuldum iı;te .• 
bir tutukluk geldi... 

- IIiç olmruz.-:;a 1 o yazdı:klannı Arap 
h:ı.flerile yazmayıp tUrkçc yazsaydın., 

yuth müdafaa hall.r.de verirdin dos ... 
yaya g!rcr, icnbındtt okunurdu. 

- Ben onu samller huzurunda bir 
hitabe gibi •öyliyemcdikten sonra, 
neye yarardı ki. ... 
Konuşa konuşa merdivenlere doğru. 

yürüdüler. 

Resmi elbise giyerek kızlan 
iğfale kalkışan sahtekar genç! 
Taklit hüviyet varakası da taşıdığından Ağır 
Ceza mahkemesince hapse mahkum edildi 

Resıpi eFbise giyerek birçok 
genç kızlan: 

- Sizinle c"leneccğim! diye 
iğfal edip paralarını dolandırmak· 
tan sabıkalı Şükrü Ersavaş adın. 
da bir genç, son defa Milli Mti
dafaa Vekilinin imzasını tak • 
lit etmekt"'n ve sahte subay hü
viyet cüzdanı taşımaktan dolayı 

yakalanmış, İkinci Ağı=za Malı. 
kem<esine verihlştır. 

Şükrü Ersm·a51n muıhakemeqi 
dün bitmiş, Milli Müdafaa Velu.. 
linin taklit ettiği imzalı kartını 

kullanmadığı anlaşıJdığıncian bu 
cihetten beraet'ne, sahte hüv.i. 
yet cüzdanı taşımaktan dolayı 35 

AQaçızndırmak •• 

gün hapsine karar verilmiştir. 
Y enicami cinayetinin faili 

mahkiım oldu 
Yen.icamide arLuhalci Seyfi;,-i 

kız kardeşi Bayan SerV'E?ti k'en • 
disinıı vermedi diye bir sabah 
\·akti öldüren katil Scyfinin mu. 
hakemesi dün bitm.işt.lr. Neticede 
katil Seyfi 12 yı! hapse mvn'<ı\m 
olunmuş ve ayrıca Seyfinin ann~. 
sine 500 lira tazminat it.ası da k:ı. 
rarlaştırı~ır. 

Biribirine benziyen kaza 
i•imleri 

Lri.mleri birD!rıne benzeme >eri 
dolay>sile herhangi bir kanı;ık -
lığa meydan verilmemek üzere 
gönderil"Cttk mektuplarda aşağı· 
cW<'i dört kaza isimlerinin vilii. • 
yetlerile birlikte şu şckiJ'de ya • 
zılmasr Dahiliye VekiıJetince ala. 
kadarlara tebliğ olunmuştur: 
Bulanık • Mıuı. Bulancak • Gi. 

resun, Mal.v.Jdrt • Muş, Mukrıt • 
Tunceli. 

il O :n .\ N: l~' 1 

Nalıncılar artık yalnız 
kadın ayakkabısı 

ve ökçe yapıyorlar l 
Son zamanlarda şehrimizdeki 

nahn iınalathanel-erinin sayısı -
nın çok azaldı.i;'I görülmüştür, 

Mevcut nalıncıların hemen heı>
si artık yalnız kadınlar ıi.çin mo
dern plaj ayakkabısı ve tahta ök • 
çe ile çocuklara mahsus tahta 
sandallar im.al etmektedirler. Bun. 
!arın arasında kısa bir zamanda 
serv.et yapar.lar bile olmuştur. 

Bir kısım nal.ıncılar nalın kul· 
!ananların gittikçe azalması üze. 
rine işi bırakmışlar, dük.kanla • 
nnı kapamışlaroır. Alakadarlar 
nalıncı!ığın gilg:de öldüğünü söy. 
lemektedirler. 

Bol Kinin geldi 
Kızılay İdaresi büyük bir parti 

toz ve komprime kinin getirtmiş
tir. Btı bol kininlerin eczacılara 
satılmasına başlanı~tır. 

Milli Şef Roma Büyük 
Elçisini kabul buyurdu 

Ankara (Hususi) - Risıcum • 
hur İsmet İnön iı, mezunen An,. 
karada bulunan Roma Büyük El. 
çisi B. Hliseyin Ragıp Bayur'u 
kabul buyurmuşlar ve yemeğe 
alıkoymuşlardır. 

HABERLE& 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
* Viliıyetimız Hukuk İşleri 

Müdürlüğüne Dahiliye Hukuk 
MüşaV:irli!ri Muhakemat Mödlür 
muavini Kemal Özlü tayin edıl. 
miştir. * Vali ve Belediye Re.isi Lütfi 
Kırdar, dün Beykoza gid\?rek fi
danlığı gezmiş ve yol işlerini tet. 
kik etmiştir. * Belediye Lokantaları sıkı bi~ 
teftişe tabi tutmuştur. Teftiş de
vam etmektedir. 

TiCARET v• SANAYi: 

* Şehrimtzde kahvenin 9er • 
best satışı hakkında.ki karar şim. 
dilik tehir edilmiştir. Geçen defa· 
lar okluğu gibi İstanbul için ay. 
da 120 çuval kahve verilecek 250 
gramlık paketLerle tevzı:ıt ve satış 
yapılacakllr 

MVTEFERRIK: 
* Balıkesirdc büyük bir san'at 

okulu ın~a olunacaktır. * Beyoğlu Fınt Mürakabc Bü. 
rosu 10 teşrinievv·eide faalyicte 
.geçecek lir. * Adli 'C Vekaleti evl-enmc u.. 
sullerinin çok kolaylaştırılmasını 
kararlaşlmnıştır. * Son gunlerde Almanyadan 
şehrimize mühim miktarda Bayer 
fabrikası mamuliıı iltı.çlarından 

gelmişt!r. Gazetelerde, dilin ssdeleşm-esi bakı
mından y3.pllacak i:lcre da:r fıkralar, 
mak:.ıleler g.l)rürsünüz. Hele bir &.kşaru 
&azetes'.r.:de, dil bahsine da\r daha sık 
sık yazılara te!'adilf edil 'r. Ecnebi ke
limeleri dllimize sokmı.yalım, koyu 
oamanhca 10gat1eri kullanmıyalım 
llh ... Ayni gazetenin b'r başka sahiie· 
sinde iiöYle bir scrlavha göıilımlze 

çaıı>ll: Şehrin ~cirL 

Bir Cinayet Davası 
Teşcir ke~lnl yeni yetL;en ço

culda.r- bilrnezler. Teşcir kelimesi de 
zaten h1'; munia gelmiyor. Bunun yerı... 
ne 1<hrln ağaçlaodırılması dC9Ck, ol
maz mı?. Bu kabilden daha birçok k.._ 
limeler var Jel, evvela, gazeteler bun. 
lan artık kullanmamalıdır. 

BURHAN CEVAT 

wğuk eUnin, parmak uçlarile doku"-· 
n1uş. Dlr müddet evvel zümrüt cibl 
yeşil olan toprak, r,ararmlŞ otlarla ör
tülü. Bu kurumuş otlann içinde, par
lak, netti çam çııbukl.:lra. benziyen. 
\!ZUn sapları üstünde, gök mavisi çl· 
Ç'Cktcr açınLŞ. Hepsi bu kadar. Sonba· 
harın, kt.şa annağanı. 

Patikadan çan1ların içine glrdik. 
Orada floSıllı ile dolu bir dlem var. 
Caml;.ırın Lnce dudakları blr şarkı 
söylüyor gibi. Dalları titreten hafi! 
rüzg5r reçln~ kokuyor. 
Yokuşu tırmBndıkça, kunı çam lıi

nelerile örtülü patika yürümemize 
güçleştiriyor. Recep, elimden tuttu. 
Kuvvetli vücudile bana her yerd~ bi.i-
yUk blr yardımcı. 1 

Tırnıarıdık, tırmand t, tırmrındık .•• 
Çamların arasından çıktığımız kü,..ük 
düzlük rü1.giırla dolu. Durarak so
luk aldık. Recebin yüzUnde yumuşak, 
rikkııt dolu h.atlar çizllmlş. 

Yan yana aşağılara baktılı:. Uz.alı: 
derinlerde ka}an e:ehlr artık hana hiç 
bir his vermiyor. Büyük bir lolkaydt 
ile gözlerimi oradan çevirerek, bent 
merakla kontrol eorten Recebe dön
düm· 

- Ne kadar seninim anlıyor musuo 
Recep',' 

YDzOnün yumu.şak tatlı hattarını, 

Uır güliln1seme aydınlattı. Avucundaki 
elınıı kuv ... ·eUc sıkarak: (Devamı Varı 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
- Güz.inin çay ziyafeti, y·.Jdö.. 

niimü münasebetlerıle olacak. 
- Cevatla senin arandaki hu.. 

swıiyet ve münasebeti? 
- Hayır, bilmiyordu. Tam, ken.. 

disine açılıp .. onnla evleneceğimi. 
zi söyliyeceğim vak.it öldürüldü! 

- lzdivacınızı ne i'ın uzatıyor. 
dunuz? 

- Çok uzam•ş değildir. Tanış
mamız iki yılın içindedir, Bugün 
tanışma, anlaşma, mutabık kalma 
için ayrılabilecek kısımlarını çı.. 

kardıktan sonra geriye uzun bir 
zaman kalmaz. Tabii evleneceğim 
bir adamla iyiden iyiye anlaşmak 
isterdim. 
Ayşe bir an düşündükten sonra, 

sözüne ~unları da ekledi: 
- Hem Cevatla tanı~tığımız 

vakit o mektebi yeni bitirmişti. 
Hemen evlenebilecek ve bizim 
saadetimizin maddi vasıtalarını 
karşılıyabilecck bir kazanç sahJ. 
bi değildi. 

- Şimdi ne i~tedir? 
- Bir Amerikan gaz kuncpan. 

yasında çalışıyor, ayni zamanda 
da yüksek mühendisl'k ihtisasına 
hazırlanıyor. Kollej mezunudur, 
Yüksek ihtısas sertifikasını Ame
rikada almayı tercih ediyor. 

- Amerikaya kendi ru.sabına 
mı gid~ek?. 

Bera.her gid<'Cektik. 
- Ne vakit gitmeyi d\işünü. 

yordunuz?. 
- Önümüzdeki haftalar içinde .. 
- Cc,·adın bu seyaha.ti yapa. 

cak, Amerikada ikinize kifayet 
edecek ve orada sizi uzıın müd • 
det ya~atacak sen•eti var mı! .. 

- Kendinin bıraz birikmiş pa
rası olduğunu söylüyordu. icab0 • 

derse ben de, o da çalı~acokt•k. 
Şimdı Cevadın kazancı ne. 

dir? 
Amerikan KUınıpanyasıııdan 

150 dolar kadar birşey alıyor, 
- Evleıune memurlu.ı;una mii-

racaat ettiniz mi? 
- Henüz etmedik 
- Ne bekliyorsunuz! 
- Cevadın görüleceğini söy 

lediği bazı L<;leri var. 
- Ne gibi? 
Ayşe, yeni bir endişenin göz 

}erine verdiği buğu içinde hak.ime 
uzun uzun baktı, sonra titreyen 
bir sesle: 

- Ben dü.ııyanın en bedbaht 
kızlarından hiriy;m! 

Dedi ve başlaJ ığı S'C'Zilen, iş • 
kenceli sesle devam etti: 

- İlk önce tal.him olsardı ana. 
sız, babasız k:ılnıaı.rlım. El kapı· 
sında büyüdüm. Daha sonra haya
tımın bugüne kadar gelen seyri 
içind-eki ız!.ra:pl~ra katlanmaz • 
chm. 

Hiıkimiıı sesi de yumuşak~ı: 
(Devamı Varı 

ltaıyamu darıı11111fJ r 
.. ES~ı 

Yazan: Ahmet Şükru ,ıı· 
l•" ı 1939 savaşı birçok hesal' ;o• 

üst etmiştir. Polonyaya ıcı:'"r 
ki ·· l" ccginı ... verme e savaşı on ıyc Jırr 

neden ÇemberlaJıı, bu b&P ~ 
da yanılmıştır. İngitıer•"'~I" 
\'Üşnıiyeceğini sanan Alı1'ftı' 
hesabında yanlış çık~tır .. ,ol> 
sa hesaplarında büsbütün ,;r"' 
nuştır. Rusya yanlış bes•P ,
cezasını çekiyor. A!ın••):.r 
Rusya hakkındaki yanlış. b, 
!arını AdoU Bitler'in •&

11 1'r 
işittik • .Japonyanuı hesa11l•'~, ı' 
hş çıktı. Fakat hesa~lar1 •11.,4r· 
çok yanılan şüı>hcsız itıı • ~ 

. it 1 .• ,~· . Kuruluşundanberı a ) · ~ 

politikası, daima, AvruP• 
4::~~ 

teri arasındaki savn~fnn {•~ r~r 
jlf· 

mak noktasında toplannı>ı f'. 
savaf çıktığı zaman, it•1l:t 1 
tika adamları, belderkt • il' 

. k ol'• ır 
dakıkada galebe •alnc• ... 

' d" ııt<'" rafa iltihak ederek kcn 1 

ketleri için pay kopanrlat: b'JS' 
'"\erçi İtalya, 1939 tıarbıbil ı"' 

n. zdan önce Almanya~·· ııP>r 

fakla bağlanmıştı. Foka! 1 ,ı, • ıııl 
nın savaşa girmesinde • ,~ f 
sebep bu ittifak ıııuaheO ~,I 
ğil, İngilterenin yıkılnı•k 14 b' 
bulunduğu hakkuu!ol.: >~o vJ' 
saptır. Esasen sa~aş ba}ı~;,ıl 

,9 jUI ti' 
lamaz, Almanya, 19:, . bir ) .ı 
dayaııarak italyadan tııç ol•P' 
dım istcmiyeceJ:>ini açık ,/, 
bildirıni~ti. 1910 senesi 1;0, P' 
lıalya savaşa girdiği ••111 .;ol".' 
manya Polonyayı ycnı11İ ·, :" ~ 
çi, Danimarkayı, Holaııd•Y (I P 
çikayı istila etmiş, Fra0'"4~·ı· 
ezmişti. Şu halde itıılY•. 11,/ 

mek için değil, Alınan si~\~• ıf 
temin etmiş gibi göriı" ı ~,61~ 

nıak 
ferden faydalanmak 
savaşa girmişti. ,,ı"'.; 

· •1. jıııP ,,.. 
Ingı ız ve Fransı• . s-'~,j. 

luklar~ı paylaşmak ~-ç•:ii r'" ~ 
giren ltalyanın bugo~ 4t I~, 
sü nedir! On altı ay içııırl•~ 
ya, Afrikadaki İıııpar•10 ~-· 
kaybetmiş, Yuııanist_•"~rtlOj~ 
giriştiği tcşcbbü•İİD 8~1ı1'i!C \) 
ancak Alınanyaruıı yar 

1 jıtS1 . 

disini kurtarabilmi~, .~~ bi'~ 
donanmaS<nın indird•8 iıltl" 

• d b • . de dcıı jl' 
agır ar e netıcesııı jtslY' ~ 
kolu kanadı kırılınıştır. be<' ır 
yük bir devlet olmak!• ~rıJI ~ 

1ı·r " P" iktısadcn çok za)·ıf .. 1 il yo~ f' 
kcttir. İtalyanın könıı•T dd.I' r 

.. d ıtl' ııl'' pclrolu yoktur, ı:ı • e•b f" 
ni dışardan getirmek ' 11~;ıtlı1 ~ 
tin dedir. Bu durumda 

/ ~ ~ ~ı 
.. . t • o1,r• si 

nıu musa\•ı or agı ,,~ , 
· "a' ıi giren Ital)a,yavaŞ· ,ı~ 

plana çckilmi~ •• _b'.t pt:,ıfv' I 
cck Romanya halını ~ de ifl 

lıalyada durumun h•( .~ ~· ,• 
madığı bir hakikat 010

' fl-'ıı' jl 
nebilir. Ve gclec<'k tı• ~·~' 
aylar içimle bu durıııll 11" 
kötüleşecektir. . ,,,ıl ıl' 

lngillere, İtalyan ıı~: s•P ,, 
(:unun tasfiyesinden .~ıı1d•'ı ıf' 
!ar zarfındaki hazırlık tl'f)l"'.I.: 
ra daha ziyade kU'''e bil ~jl' 
Bu kuvvetin herhal~•. 11 ).~!IS ti' 
w İtalyaya taarruz •.Ç' tpgİI J'' 
bilir. Libyada yeni bıt ~IJ I_ 
arruzuııun hazırloııııı•,.,, (o~( 

ı..ı••' ,, ğundan bahsedilme ••' 11"..J 
kış a)·ları zarfında V• bil~~~ 
dan girişilen böyle 1ııtl" •" 

"den ~» ltalyaııları Bingaıı , .~ ,.ı>' 
• 1 ,o I" .~ 

zaman bu zaferlcrır> ~ı~' -~' 
dar göfürıııekte 1118 

ol' ıJ!~ 
İngilizler •imdi itoh •'' ı'' ' , ·ıc e ~ 
Afrikadan taınoııı• ıf .~ 

,ıl tı p ,, 
bir durumdadırlar. ı~o• ·-
1 d b•ı 1 ~ 
tal)·aya yardıııt a jtalSa) b'') 
ınan)·anın bu defa 0aP bl 

. •. A .,ııp• iiP d' 
tarınak ıçın \ ğİ ;, ~' 
kuV\'etler ayırabifecCbb~s~ ~rf 

. • Af "k ıe"" '' t" dır. Eger rı a •. ·ı••· ıft . sıcı ' ·ı 
rılırsa, İngi!izlerın. bil< b'ı.ııJil' 
harekete geçıueletı .. ·;tı•'' ,;, lf 

. sıı rt Jıl"' .J 
mal olarak ikrı dcP ,I''. 
lnmliz ga%eteleri öl~ 

1 
,ıi~.1 fi~ ... ·çı•. ııı ,. 

gillcrenin. taarruz ~.çııı•'..,.~1 

zayıf olan orl•L"111 G"' ıl 
"dil•'· •. ıi' 

siye etmekle ı ı•'''" ıe 
. tıcın ele b•'' . ( 

lıeın zeının, l< n• ' 1 ~ıı :J 
. 1 ·a • , ır'' ır !izlerin ita ya~ . n• c 1, ı .; 

ıneletı 11• . ' taarruza geç 1 14, 0,~' I 
rünmektedir. şu ~:o 4• 1 ı 1 
geçmiş on altı aY ..iiıtl'' 

·hail ~ 
tin olacak inıtı 
şıyor aeınektir· 



bu yazının me-tlnleri Anadolu 
/' AJan:;ı. ~tiltenlerinden ahnmı~tır) 
'Ilı· 1

' eden: Muammer Alatur 

.._;'I.."' •·katla güni:n nı<'Selcsi bi· 
ı.,· k l<anununda yapılması is. 
lane tadııattır. Birreş'k Arneri -
to ne.,, Ruzvdt, bu kanunun 
~l.ı~ i4;:ısına t:ıraftar olmakla 
l.t •~r. dün Ayon ve Meb'usan 
;lıslerınin baz. Sza.sı ile yap. 
tat• ~li~Iere bakılırsa, ~ü.z 
.ı:· 1

, ,kararını vPnnemiş olduğu 
·dıdı ~~''--b"J' Gö .. .. ba '1lı c-..u.,_.. ı ı.r. runuşe • 

ıı;ı '"3a, Ru~ltın bu kanunun 
. '.

1 hiiJcümıerirıin değiştirilmesi. 
' r.ı ·•ll)ek!e iktifa ~eğ! anla-

' '';'or. 
lı·ı meseleden bolıseden cTav. 

11.,' gazetesi diy< r ki: cAtlantik 
~~nnamesi ile güdülen gaye -
d. '1 tahakkukuna henüz feshe • 
""'•nıi~ olan bitaroflok kanu • 
~ 'ı ' kal etmerted'r. Devlet 

kendi sahsi hareketi ile A. 
'· Ilı· >vı harbe Stirükl-cmek istP. 

~ 1 rıı:ık it han- ına maruz kal. 
b a ~alışmoktadır. Fa'<at tes. 
~ h .:. !?'İş olduji,u zanned;Jen 
~ 'lut hedeflerin Amerikan mil. 
~ 'n kahir bir ekserivetiı:in tas· 
dı. • iktıran etmesi ~htemel • 

J.\pONLAR ENDİŞEDE 
l'ıak . 

~: ~ Şark Ingil-z Başkumandanı 
ııı P:ı;ıham Fılipin hükı'.ımet 
l;;. '·zı olan Manili\da Amerika 

•\"tt h b ~yeti ile müzakerelerde 
!ın?uktan s.>nra Sing~pura 

'h ~ür 
1 • 

c.ı , ,~Yodo çıkan Azahi Şim bun 
~ ·<nin Maniladaki munab;ri
l: r •te, Filipinde toplanmış olan 
)~ •rans Japonyayı çemberle • 
ı r Cı>pheyi kuvvetlendirmek ü. 
, .,,"ava kuvvetler!n~ birlik 
ı\!<; ak çarel-er!ni araştoırmt!'hr. 
lr. Dt:i'<iZDEKİ MÜCADELE 

b r t 1•z Amiralliğinin neşreltiJ!i 
1 11•hlı.ğde Akdenizde on bir 
d, an gemisinin daha lngiliz 

"l• ı b r k .\ •rı tarafından torpil le. 
'-._~atırıldığı veya ciddi ha • 

tt meselesi 
~ ~. ( l inci Sahifeden Devam) 
~lı. '<ket "dilecek tir. Fiat l\lüra. 
lıi 

1 
bl{0ıııisyonu bugünlerde et 

. t~ •r karara bağhyacaktır. 
lıı,d '•bepsiz et buhranına daha 
d~ '.lı e koınisyoncuların amil ol
,,~· aııloşılmaktadır. Et narhı. 
)o~ ••ttırıtmasuu isteyen kooıis. 
1 'ula ~ı1~d tın hayvan s"vk ınıntaka. 
liıı~ 1 ~ki ~nbanlara ·h•yvanları· 
ttı~l'·tuııdernıeyin• diye mek.;,p, 
llıt~ •! "" hatti adam gönder. 
~.~ 11ltetile müracaat ettikleri 
it l{ ~ olunmuştur. Fiat l\lüraka. 
'~ <'~nı'.•ronu ile alakadarların 
liııı,/1'. ehemmiyetle tahkik et. 
~~ \t~laıımdır. Eğer hakikaten 
'1,~ ide hareket ederek lstan· 
'lıı~, tıı•l göndermiyen komisroo. 
·~ u .. "•"1a bunbrın maskeleri 
"ı ~ l'iiliip hüviyetleri anlaşılmalı 
liıııı;•haı ~iddetle tecziye olun. 

•dar. 

ÇiFTE FATURA MI 
tı~, l{ULLANILIYOR! 

~'lıtı toptancıların kasaplara 
~ b aıı taıtaya et sattıkları hal. 
rilı; ~11'-ra narha güre satılnuş 
•t; d ahıe fatura vermek istedik· 
lilı• ~ iler; sürülmüştür. Böyltte 
~-l~ •lııra kullanan toptancılar 
.,~~~~· ehemmiyetle takibat ya. 

l;ı,. tr, 

<\t.'l'INDAN 48 KOYUN 
ll 8A'l'AN BİR KASAP 

lı1111a•ı lıaaaplan.ıı mezbahadan 
ıı,,\al •ldıkları ko,.unları duba t' '-tt~llıadan, giılke bL~ka elle. 
''Uıtılkları da ihbar olunmuştur. 

;ddt,;· ~ Fatihte Macar kardeşler 
. ~ k~~~de kasap Kemal Taşçının 
"ıİtı~;ı ııu komşularına sathğı 
•lııı;111erbk hakkında takibata ge. 

•ııı r. 
ll•I SAJıı\IIKt TEFTİŞLER 
· "di~e R. · ı··· d ·ı ~ ıt itı;" . eıs tgtn en vcrı en 

~ tıııa, ''•ne bu sabah kayma· 
~'da l\ııntakalarındaki kasap. 
~·~;.,'~ Va•iyetini tetkik etıniı:
ı, a •a~ llth artlırılmamış olma. 

1 ~ 3 k llıen yüksek fiatle et sa· 
~141.,, ''-P hakkında ceza zaptı 
;\~ ustur, 

llı\aAOA DA TETKİKAT 
\ .\~~ \' APILIYOR 
~I .t~•: 8 (Telefonla) - İstan. 

lı 1 '!ı hakkında hükumetçe 
•t1-·ı. 

•0 -.lcr yapılmaktadır. 
~. 4) -

""'ra ~... • a (ıı..A,,) - Nazırlar ılfto-
1'? d~rn toplanmı.ştır. İc;:tiır.a, 

ilric:~l t kadar devam et.mittir. 
, t ~terin t.e;...k ıki ile meşıgul 

-
sara uğratıldığı bildirilmektedir. 

·Generali> &nıfından 635 ton • 
luk bir İtalyan tor>pidosu ve tak
riben 3500 tonluk bir iaşe gemisi 
torpillenerek batınlmı~ı~. Bir !. 
talyan karakol gemisi, İtalyan as
keri yüklü bir yelkenli de bat. • 
nhn-qtır. 6000 tonluk bir petrol 
gemisi şiddetli alevler içinde ya. 
nar ve yana yatmşı bir halde 
terkedilmşitir. Ayrıca 5900 ton. 
luk diğer bir petrol gemisi de ha
sara uğ~atılımşt.ır. 

HİNDİSTANDA HAVA 
MÜDAFAASI MANEVRASI 

Hindistan&., şımali garbi hu. 
dudu eyaletlerinde büyük hava 
müdafaa manevralanrun başl<1dığı 
Bol" naydan hab<>r verilmektedir. 

l\lanevralar H birıncitcşrine ka. 
dar de\>am edecektir. Bu müd • 
det zarfında ısık s<indünne tıer -
tibatı alınacaktır. Paraşütçüler 
tarafından tayyare meydanlarına 
hücumlar ve hava yolile asker 
nakliyatı için tecrübeler yapıla. 
cak'.ır. 

ÇEKYADA SABOTAJCILAR 
ÇOÔALIYOR 

Prağdan bildirildiğine göre, 
Brün harp divanı vatana hiyane~ 
haerketi hazrrlamış olmak ve ka. 
nuna aykın surette silah taşımak 
suçları ile beş k~iyi kurşuna di. 
zilmcğe mahküm elmiş ve bu hü
küm 6 ilkteşrinde yerine getirı!. 
miştir. 

Tas ajansının Cenevre muha • 
birin'n bildirdiğ<ne göre, Çek ta. 
lebesinden bir grup Bohemya ve 
Moravya protektorasındaki Gcs· 
tapu komiseri Frank'ın hayatına 
suikastta bulunmuştur. Naziler, 
mukabele bilmisilde bulunmuş • 
Jar ve talebedPn bir çoğunu ha. 
pishanelerde öldürmüşlerdir. 

8 muhtekir 
(l inci Sahifeden Devam) 

muhtekirler hakkında tevk;f ka. 
rarı ver!lmiştir. Bu meyanda Mer. 
can Tarakçılar.ıa 90 nun:arada 
Kegork oğlu Ar"3k ;-a1dız ilıti • 
karından, Yeşi!ki;rde 49 numa • 
rada Ahmet oğlu Cemal 2~ ku • 
ruşa bira satlıgından. Sofu:ar ca'1. 
desinde 139 num•rada kasap Hü
seyin oğlu Yusuf ile, Mustafa oğ. 
lu Ali 125 kuruşa kuyrukyağ1 sat. 
tıklarından ve Galatada KcnPral. 
tı cadde.inde 18 .ıumara-Oa To -
dori oğlu Petrn ı .. rayı 21 l«ıru~a 
sa•tığından, Eyiipte Haffaf soka. 
ğında 13 numarada Mustafa oğlu 
Mehmelle Mus• af:ı oğlu Hacı kö. 
mür ihtikiin yaptıklarından, Pan
galtıda 149 numarada Havlayf 
pastahanesinde Mak!i oğlu hki • 
liyos bonbon ve bat•,nsalel"i fi. 
hiş fiatla sattıklarından hakların. 
da tevkif kar.arı verilnıiş\ır. 

~---

Gazeteciler yerdım 
ıandıtının 

ikinci devreıı 
Basın Btrliıii İstanbul lllıntakasl 

ReU;üğinden: 

Türle Basın Blr!iıli iıasiyle, matını.
atın birlik dışında kalını.ş olan uruv
lan arasınd3 ötüm vukuu.oda geriye 
bıraktıklarına 7&rdım içfn imzalanan 

• 16.5.941 tarıhli muk;n.1'?1cye göre bi
r.i.oci yarJ.ın. dev.re.si N<•cip Ali Kü
çüka'nın ölümüyle k-.:p:.nrııı~tır. İk:n
cl yard.ıın devrezıine ı~lirak için 25.IO. 
941 tarihine kadar iştirak hl...se:-.inin 
gönderlmc.si n1cı-kıez hc,,ct:nce tebliğ 
edilmektedir. 

r..Iuka\·clcye henüz i(rmeın~ olan 
birli.k asıl ve ydrdınıcı .5.zalarıyle fiilen 
gazıete ve n1ecmua ldurcleriııdc de
van1lı bir şekilde çal!şnıakta olup bu 
işi mesleh: edinıni~ bttlttndugu halde 
birlik kanunu hükümleri dl.ıjında kal
mış olan memurlar ve atölye şefleri 
de Birlik BOlge merkezlerinde bulun
duruhnakta ol::ın muk-.ı\•ele önıekle

rinden alarak yeni yardtın dcı..·rC!'>:ne 

bu n1üddet z<ırfında iştiruk cdebiJirl'er. 
Bu bu.-.us i ·in Türkiye İ$ Bankası 

Ankara merkezinde 2381 numaralı 

hesap atılnıı~tır. İş Banl;.ası Un:wn 
~Iüdürlügil, m&tbuat mensuplarına 

bir cem.le oımak üzere bu hesaba ya ... 
tırılacak olan yardım pnrah:ırının nak
li için paıa. lstenmemeslııi 3.10.941 ta. 
rihli tamıml ile şubelerine bildirml,· 
Ur. 

İ~tirak hisse!eri ınıntak:ın117. vez
nesine v~ı·ildiği halde ban.kaya yatırıl
ması işine memnuniyetle tavassut o· 
lWlabilir. 

+ Roma, 8 (A.A..) - A.lrranya Mil
nakaitıt Nazırl Ohne-ınsz(\, ber~berinde 

ır:ü.-.tC'şRrı Naztl rııdcgu halde dün alt
şa.n1 Luıaya ıeLm>,}Uc. 

9 uncu Sovyet 1 Finlandiya mü· 
ordusu dafaa harbi 

<TJ...:ımakaleden Devaml 
s1nda son J .. c:1l'nu OJ nıyacaktır. 
Bu devler harbinin inkişaf seyri
nin, kuvvet tevazilnünün, galebe 
şeklinin ne olacağı \'C harbin ne 
voklc kadar sürecei\i hakkında 
şimdiden hiçbir hükme varılamaz. 
Japonya Çinde bir hn~·li yorul. 
muştur, Almanya do İngilterenin 
kara orduları ile başabaş kaldığı 
güne kadar bir hayli yorulmuş 

ve yıpranmış olacaktır. lngiltere 
henüz üçüncü senenin idrak edil. 
mJş olmasına rağmen en az şekli 
ile harp kabul etmiş ve en çok 
şekli ile hazırlanmak fırsatını bul. 
muş haldedir. Amerika da harbe 
yeni haDrlanmaktadır. Ancak, la· 
rafların bu vaziyetinin cereyan 
edecek harbin seyri ve inkişafı il. 
zerinde ne dereceye kadar mües. 
sir olacağı hakkında hiçbir kat'i 
tahmin yapılamaz. Taraflar için 
ayrı ayrı zar vo yine ayrı ayrı 

galebe unsurları ve amilleri var. 
dır. İngiltere ve Amerika, PosiCik, 
Uzak Doğu, Cenup Asyasını Ja· 
ponyaya karşı herhalde müste.. 
reken müdafaa etmenin hazırlığı 
içindedirler ve Çin ordusundan 
da azami istifade etmek kdbir ve 
imkanlarını hazırlamaktadırlar. 
İngiltercnin Hongkong, Çin, Ho. 
landa Hindistanı, Singapur, Hin.. 
distandaki ve Amerikanın Filipin 
adalarındaki tahşidatına mukabil 
Japonya da Fransız Rindlstarun· 
dn ve Çinde durmaksızın hazır. 
lanmakta ve burayı müstakbel 
hareketleri bakımından esaslı bir 
üs haline sokmaktadır. Alman or. 
dusu Kafkasyaya geldiği ve Rus.. 
J'BVI mukavemetten dü~ürdüğü 
tnkdirde bu ordunun bir kısım 
kuvvetleri ile Hindistanı tehdit 
etmesi ve daha ziyade külli kuv· 
velleri ile Kafkasyadan İran ve 
Arap yarımadası üıcrindeki İm. 
paratorlıık lmvvctlcrine •aldır. 
ması ve büvük sark muhorebelc. 
rinin bu sahalarda cereyanı d•ha 
çok muhtemeldir. Hcrholdr hir 
uzlasma su1huna varılanıadığı 
takdirde, ınantık ve n1uhakcn1e-
nln vardıi!t en ~nlip ihtimal şudur 
ki, cihan harhirıin birinci safhası 
Allantik, Po•irik, Cenup As~ası, 
Orta ve Yak:n Şarkta biitiln deh. 
şeti ile başlıyacak ve sürecektir. 

harp lıarici 
Bertin 8 (A.A.) - Sovycl dcmri · 

yollan şebekesine k<'r~t yapılan Alp 
man hava kuv\.-Ctlcri hücuınu ha.s:-:a
ten şiddetli 01n1uştur. Kırk dördü. mi 
tecavtz dcmiryotu kesilmiştir. Bu 
bombalar, şimendifer malıemestni ha.
ki.ki bir enkaz yığ:.nı haline getirmiş· 
tır. Dört, beş ve altı birincltcşrin gün
leri 91 Sovyet treni tahrip dilmiş, 
128 tren de ağır hasara uğrartl{tır. 

Almnn klt'alannı.ı, Azot deniz.l şi
malludeki mıntakaôa, mütte!lklerin 
7aniınıl i)c, dokuzuncu Sovyet ordw
sunu harp harici bırakmak sureti.le 
elde ettiği muvaffakiycti, Berlin ga
zeteleri, sark harp sahasında şimdi· 
7e kadar yapılan bütün harekAtı, ıU· 
mul bakımından geride bU"ekan ha
lihazırdaki muazzanı harekltın bL.• 
::a!hası olarak gös~rmektedlrler. 

gapıgormuş 
Vaşington, 8 (A.A.) - Cordel. Jlul, 

diin gazelecllerc beyanatta bulWlarak. 
Amerika hük\tmetl.n.in Fı..nlfindiyalıla
rın 1939 huduUarından r~e kadar ileri 
gidecekleri mt>selesine pek. ziyade 
al.1.ka g&t.ermekte olduğunu SÖyle
miştlr. Hull, UAve etmiştir; 

İngiltcrenin Finli.ndiyaya bir ihtar 
notası gönderecek derecede bu mese
leye karşı göstermiş olduğu ailkanın. 
sebebi Ameclkaca malfundur. 

Diğer taraftnn alınan bir habere 
göre gazetecilerin toplı::.ntısından bi
raz sonra Fin!Ancliya Elçiliği bir be
yanname neşretmlştir. Bu beyanna
mede ez.ı,ilmle şöyl.., denilmek!Ed!r: 

Finlandiya, bir müdataa harbi 7ap
m.aktadır. Finlandiya.ya ait mühim 
bölgeler henüz düşman elindedir. Bir 
de FinUı.ndiyaUlar, Rusların taarruz
ları için üs olarak kullanmakta ol-

R ı t K duldan bölgelerde bD.rp etmektcdlr-
U Z Ve OD - ıer. 

gre Liderleri ile Moskova ve 
·· ·· t.. Rostofa doğru 

goruş u Al .k. 
Vaşington 8 (A.A.) - Ruzvdt man tazyJ J 

ile Kongre lideriHi arasında dün d • 
yapılan konferans iki buçuk sa~t devam e 1 yor 
sürmüştür. Bugür. de devam edı. 
lecektir. Bu konferans esnasında 
Ruzvelti.n bitaraflık kanununun 
tadili lehind-e bulunduğu zanne • 
dlimektedir. 
Vaşington 8 (A.A·) - Resmen 

bildiirild!ğin-e göre Devlet. Reisi 
Ruzvelt, kongrenin siyasi şefleri. 
ne Amerikln ticaret gem.ilerinin 
siliıhlandırılabilmcsi ve bunların 
muharip milleti-erin limanlarında 
demirliyebilmeleri ve şimdi mem. 
nu altın bölgede seyrüsefer ede
bilmeleri için bitaraflık kanunu. 
nun tadiline taraflar olduğunu 
söylemiştir. 

Sümner Vels';n 
beyanatı 

\'aşington, 8 (A.A.) - Hariciye 
~'Iüstı.·,ş.art Sa.mner \.'els dll.n beyanat. 
ta bulunarak denü~tir ki: 

- HiLlcrin tam h~ziınetf, i~te bizim 
ulvi gayemiz. 

11 ıtalyan gem"~inin 
battığı yalanmış 1 

Rorna 8 (:\.A.) - İtalyan radyos.ı, 
Ingiliz Amira .lik Jaire:JinLn tebligin
de nıündcriç ln.ılunan \"e tngıliz de -
nizaltılnrının Akdeniz.de biri torpido 
olmak üzere on bir İL.ılyan \.~.:ı.purun·.ı. 
batlnrış vt>yahut feı1a halde hasara 
liğıatınLŞ oldt.1ğuna dair ola.n haber • 
lcrin asıl \"C e.:>a~tan [ıri olduğunu bil. 
dirmckte ve 4Geçcn t.Df 1a içinde hiç 
bir gemiye isabet vcki olrr.aını,, ·,,•! 
hit"bir gcır ., baıınaını~Ur. • denıcktedl'ı:. 

Alman Sovyet 
harbine bir bakış 

Londra"ian gelen haberlere göf'e, At .. 
man t:ızy:ki. .hıloskova lsUkaınetinde 
şiddetlenmekte ve Lerrıncratta ise za
:yıf~amak".adır. 

Lcn!ngrattan gelen h:.ıberlere göre, 
Kızılordu ~ehrin bütun nuktalaı-ını e
linde tutr.Hya devam ediyor. Rus kuv
veUerl bir çok köylerı geri almışlar
dır. 

Diğer taraftan Tass Ajansı, Cenubu 
Garbi böıges1ndc Rusların, birl ınotör
lü fırka, digeri tank fırkası, üc;;ünciliiU 
hava da!i Lrkasl olm::ık üzere üç Al
man fırkasının bozguna uıı:ratıldığuu, 

5500 düıı,;m:ın askerin'.n UldUrilldüğünil. 
haber veriyor-

Londra gaı.etelcri, ;Jiddelli Sovyet 
mukavemetine ra;ınen, Moskovara 
doğru Alın.:-n taarruzlıın-.n .;:imdiden 
büyük t.erakk:ter kaydettiJiinj yazıyor
lar. Taarruz ll,toskova isti.kaınet.lnde 
y~p1lan iki hamle şeklinde inkişaf 
etmektedir. Sağdan yopıJan çok kuv
veti: hamlc)·e Smolensk'iıı 70 mU Ce
nup Doğusunda nu~lav ı;eı.. res'.ntlen. 
başlanmıştır. Soldan yapılan hamle 
de tamaıniyl~ birinciye benzemekte
dir. İkincJ hamle Vald..ıy dağlarını.n 
Cenubundan ba!ilamıştır. 

Almanlar ayrıl zamanda da IIarkof ı 

istikametinde kuvvetli b:r ileri hare
keti yapnıaktadırlar. 

Yine Londra kaynaklartn:\ gört, ı\l
manlar Kırımın Prrkop berzahında a· 
ğır zayiat vern1iııılcrdir. 

Alman kaynakları ise, Az.a.k Denizi
nin Şinıal:nde Alman kıt'::ılannın 

mağlOp düşmanı takip etınekt ~ oldu
ğunu ve dil~mJ.nto ricat haUannın çok. 
geriler-ine- girildıtini, Raslann bu böl
geyi alelace-le boş:ıltmakta olduklarını 
bildirmektedir. -------Ev sahipleri 

( 1 inci Sahifeden Devam) 
rine müracaatle mukavele!!!rini 
yenilemelidirler. 

M>l sahipleri rr.ukavel~leri ye
nilemiyeeck olurlarsa miiı;tecir • 
!erin Noterlik vasıtasile 15 gün 
evvel mal sahibıne teblı,:atla bu. 
lunmaları '~ e\- sahibi yıne ka .. 
bul c 1 m<'diği takd:rdc k.ra bede
lini _lioterc yatırm~ları kafid:ı:. 

Vişi, 8 (A.A.) - Rusya ınuha. 
rebesl ıittikçe artan bir şiddet.. 
le devam ediyor. Almanlar Har· 
kof önünde ve Donen havza.. 
smda harbediyorlar. 

Merkezde Moskova istikaıne. 
tinde tazyik devam ediyor. Ros... 
tora doğru Alman llerleyi~i de 
tebellür etmektedir. 

l\IOSKOVAYA GÖRE 
Moskova, 8 (A.A.) - Cenup· 

ta muharebeler şiddetle devam e. 
diyor. Merl,ez bölgesinde ve ce. 
nupta harekat, Leningrad nunla· 
kasnılaki harekatı y•vaşlatı ·or. 
Pazartesi giinü garniıon kıt'aları 
t.nkların, topçu ve tayyarelerin 
himayesi altıııda bir huruç hare
ketine teşebbüs etmişlerdir. 

Rövter ajansının hususi muha. 
biri l\faskovndan yazıyor: 

,Sovyet ordusu gazelsi olan Kı· 
zıl Yıldız, ın, ilk saf muharebe • 
Jeri hakkında verdiği tafsilat, 
cephenin merkez bölgesinde çok 
s;<ldetli çarpışmalar ol.cluğuna 
şüphe bırakmamaktadır. Alman.. F.TF"'f iZZET BENiCE 
lar 1n tC'mmu?.da, 1foskovaya C:'Jğ. !=============== 

1-larp vaziyeti ru yaptıkları rnuth~ akın aka • 
mele uğradıktan sonra o bölge 
n isbeten sakindir ve Sovyetler, 
ellerinde malııeme bulunduğun • (1 inci Sahifeden Devam) 
dan dolayı, vaziyete hakimdirler. hasara cephesini Kolpino bölge • 
Sovye!lerin en miihim muvaffa. Einde yamıak V<! Leningrad ya • 
kiy~tlerinden biri Yolnia çıkıntı. nındaki sahile çıkarma yapmak 
sının zaptıdır. Binaenaleyh, Al- istiyorlar. Yeniden ve geceleyin 
manların, düz bir hat üzerinde yaptıkları b'r ikinci çıkarma te • 
yeni bir hücuma geçmeleri iht;. sebbüsü püskürtülmüş, asker do.. 
mali azdır. Ga~tlcrini, daha zi. Ju gemiler batırılmış V<! karaya 
yade bir kıskaç hareket:nde tek- çıkan Rus k.ıt'aları imha edilmiş· 
sif edeceklerdır. tir. 

cKızıl Yıldız• gazetıesi, d~a- Mareşal Fon i.eeb ordularının, 
nın, Mos!wvaya ulaşmak ic;in yap. cenup cenahı·ndak 1 kuvvetlerle 
tığı bu yeni te-:ebbüse Rusların Moskova istikametinde başlıyan 
nasıl mukavemet ettiklerini gös. büyük :aarruza i~tirak ettiği \ah. 
terme~ için misaller vermekte • min ediliyor. E~er bu tahakkuk 
d!r. Bir bögede, Baldın isminde ederse Almanlar Leningrad mu. 
maruf blr subay, kumandası al • hasara~nı sonraya bı.rakınışlar 
tındaki erl~ri, Alman kıt'alarından demekitr. 
müteşekkil büyük topluluklar üz~ 2) Mı>rkez cephesinde Mosko· 
rin·e hücum 'tirn:ek üzere em!r va üzerjnde Rezev • Viaz.ma • 
almıştır. Düşman tayyareleri, Rus. Orel hattrna Alman taarruzu ~ 
lara mükerrer hücumlarda bulun. lamıştır. Bu taarruza havadan 
mu~larsa da, Boldin'in hava defi 5000 tayyare de iştirak etmekte· 
batal"'·a larile harbe tutuşmuşlar· dir. Mareşal Fon Boek ordu lan • 
dır. Muharebe devam etmektedir. mn siklet merkezi cenup cenahın. 
Meşhur kumandan Yuşeviç ta. da olmak üzere Don nehri kay • 

rafından müdafaa edilen b8"ka 
b!r bölged~. Alman kıt'aları Rus naklarına doğru ilerlemek ve 
haltını yer yer döverek, adetleri Moskovayı cenuptan ihata etmek 
\'ed·.;le za),f bir ııok!a aramakla.. ist-ediği anl,;ışı4yor. 
dırlar. Bu bölgede. Şernov'un ku. 3) Cenup cephesinde Mareşal 
maNb'1 altındaki tank birlikleri Budiyeni orduları Kursk • Har • 
34 Alman tankı !ahr:p etmişlerdir kof. Mariopol hattını elde bulun. 

1 

durmağa çaJ~,yor. 

l~eı meb'DIU GI. c. Hulasa: 3 Alman omular grupu 
Mersinli velat etti ı kendi taarruz şeritleri ;çin<le şark 

İçel lllcb'usu General Cemal 
l\Ier;:,inlinin dün gece Ankarada 
Yeni~ehirdeki cvinıle bir kalb 
krizi neticesinde ansıı;ın vefat et.. 
tiği t~ssürlc öğrenilmiıjtir. Çok 
d<ğcrli bir asker olan General 
Cemal l\Jersinli Harbi Umumide 
Suriye crph(!s.indc Kolordu ve 
ordu kumandanlığında bulunmuş, 
miitarekedc Ali Rıza pa~a kabine. 
sinde Harbiye Nazırlığı yapmış, 

kııhal·i milliye ile İstanbul hü. 
kCııııetiııiıı temaslarına delalet et. 
ıni~ ,.e o s.ırada yapılan intihap. 
ta İspari• Meb'usu seçilmi~tir. İs· 
tanbuluıı i~galindc Moltaya götü. 
rülıııiiş ve dönüşte birinci Bü) iik 
l\Iilctl l\lcclisine iltihak etıni§lir. 
Aile!!ıine derin taziyetleriıııizi su. 
narıı. 

ıstikametlerinde tekrar taarruza 
geçm~lerdir. Tahmin ettiğimize 
göre taarruıların asıl istikamet.. 
leri 3 Rus ordusunun ara hallan 
üzerinde ııeçilm~lr. Alman ha • 
:rekiı\ plıinı asıl kış !Tl1!vsimi bi • 
davetine kadar Moskovayı almak 
ve. İran • Kafkas yolunu kesmek. 
tir. Ruslar da bunu men için yeni 
bir müdafaa man-evrasına gir~ • 
mişlerd:r. Bu manevra mukabil 
taarruzlarla yapılıyor. 

Avrupadaki idam
ların mes'ulleri 

C1 inci Sahifeden Devam) 

Çekoslovakyada Heydrih, Nor. 
veçte Terbover, Fransada ı 
Stulpnagel ve llolandada 
Seys. İnkuart'tu. 

S -S ON TELGRAF- 1 inei Ti..~R 

B1R iSiM... s E s SiNEMASI 

BIR TARIH ... Perşembe 16 Eylul 
BİR FİLM.... B E D i Aş K 
2 Yıldız: WILLY FIPİC Marthe HareJI 

ve bilh•ssa hatırda tutulacak bir şey •. O da; 

SES Sineması'nın 
Ancak SÜPER. FiL MLER göstereceğidir. 

TALİH ADASI 
(Tamamen renkli) 

Baş Rollerde: 
WALLACE rORD ve .JUNE LAl'G 

Bu Cuma ~alinelerden itibaren 

TAKSİM SİNEMASININ 
••••••·4 · üncü harikasını teşkil edecek:ir. 

SON YARIŞ 
(MAR YLAND) 

Gençlik ve ihtiras filminde 
Aşk ve Macera memleketini göreceksiniz. Baş Rolkrde: 

WAL TER BRENNAN • BRENDA JOYCE 1 Bir yenilik... ve Sürpriz filmidir. Cj 
Bugün Matlnelerden itibaren: 

Şehzadebaşı T U R A N Sınemailnd.a 
Me\·suntn iıti bJyük Şaheser Fil.mi Rlrrlcn 

Genç - sevimli - Gu.el - Sirin ve Bil!üı- St"<ll 

D E A N N A D U R B 1 N'in 
En aon çevirdiği ve şimd Y• kadar çev:rmlş oıdu~u fllmler'.n en ıfi7c 

1 - BAHAR MELEGI 
Bu Filmde DEANNA DURBİN -KAY FRANCİS - VAL'l'ER P

0

DCIJN" 
gibi blıyük Yıldızlar b:rıe~erek ı;inemacılık tarihuıe Ş'eref k&?:andırd:!a:r 

2 - YEŞiL MASKELİ HAFİYE 
GARDON JONES VADE BOTF.LER 15 Devre 30 Kısım 

Bu. luı!'.a 15 kısıın birden 
GECE TiYATRO - SİNEMA - VARYETE 

s-ın•atk3.r NAŞİT ve arkadaştan yeni varyete nwnaraları ik1 oyun birden 

1 • CiCi BEYIM-2 • 06BfJC0 
••••• Sinetr.:ı. 11 c!Pn itibaren devamlı maü~ler. 

ÇENBERLİT AŞ • 
sıneması 

Bugün l\latinelerden itibaren 
Sinema iileminın biricik yıldızı ve bütün kalbleri 

sevgi~n titret.en 

DEANNA DURBiN 
ve arkadap K A Y F R A N CI S ' in 

en muvaffak oldukları 

l ··BABAa llELEil 
Baştan nihayete kadar heyecan saçan 

11 •• K&ÇA&ÇILAB ÇETESi 
Aşk, sergüzeşt ve macera filmi. Telefon: 22513 

Devlet Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

210 lira u,,..tıı İskenderun m...U muhasiplili münhaldlr. 
Mall ve. Ucarl muhasebe usullerine \iıklf ve 3656 saytlı kanun mucibince 

t.ntıbakı müsait olanlann veoailtlle umum Mul>llııebe Müdllriüiilne müracaaUan. 
c8863• 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Gümrük Kolcular! için açık elaıiıtme i!e 302 adet bel kayljı yapUrıiaoıı.kt.r. 
Muhammen bedel 5l3 Ura 40 lruruftur, 
ist.cklilerln %49~ sayılı kanunla. aranı ian be4e "" pey akQtSi7le birtJı:te ih&

le C(inll olan I0.10.9U Cuma &ünü ııaal ıo da Bqrııüdürıill< bimsındakl s.ıt.uı 

Alma Kom.i,7onuna müracaaUarı. (H9$) 

Fatih 1 inci Sulh Hukuk Bıikim. 
liğinden: 94ı/29ı 

Tebliğ ettiren: Saime: Kara. 

gümrük Kabakulak ca. 43 No. 

Tebliğ olunacak taraf: Vefa Da. 
rülhadis mahallesi imaret so. eSki 
38 ve 24, yeni 38, 4-0, 42 sayılı hır 
nede oturan: Muazzam, Cavide, 

Cahide, İhsan, Sü:reyya, Oğuz, 

Zeynep, Mediha, Memduha. 

Davacı Saime tara~ınd:ın lna. 
yet aleyhine açılan izalei şuyu 

davııında Vefada Darülhadi.s ına.. 

hailesi İmaret sokağında eski 38 
ve 24, yeni 38, ol-O, 42 sayılı işbu 

gay~nkulün hı.ssedarlaruıdan 

olup adresleri bulunamaması se.. 

bebile davacının ilanen tebligat 1 

krasma muvafık görülen talebi 

üı.erine müddealeyhlere ilinen l 
tebligat icrasına ve dtıru§nlanm 

bırakıldığı 12/11/941 tarih.ine mü· 

sadit çarşamba günü sa.at onda 

hazı.r bulunmaları veya bir vekil 
göndermeleri tebliğ makamı~ 

kaitn olmak Ü7lfft bı:r ay müddei:. 
le il1in olunur. 

, 
BUGÜN 

Kahkaha haftası ba .. lıdı. 
Dünya komikler kralı 

LOBEL- HA Dl 
herkesi neş'e \"e z ·vkle 

saracak ol~n 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Lorel- Hardi 
AŞIK 

~ni bı.r kahka a tutanı 
Ayrıca: Renkli . J;ki • la<c 

.--•BUGÜN __ , 

Mat.mel<:rdcn itibaren 

AL KAZAR 
sinemasında 

Glrlameyen 
Adamın intikamı 
Filınin..ia ! nci ve ronu olan 
en. meraklı Te en heyecanlı 

kısnıt ba..;h'"t')r. 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
~---------------------------No. 3 

Türkçeye çeviren : tsKENDER F, SERTELLİ 

Uzun yolculuk .•• Bu yollar kitap okumadan 
ve bol bol uyumadan kısalmaz 

Yokohama balt.ı kullanmakta çok 
mahirdi. Polis Mildüriyetlntn ıizll 
mektebinde y<>Ustiil zaman balta o
yunlarında, nip.ncıllkta daima birinci 
gelir ve baltasını bo~ yere savunnaz.
dı. Çamurdan yapılm~ mankenleri 
birer birer yaralar, başından boynun
dan kolayca ve bir savuruşta yere dü
filrtirdil. 

japon Dahiliye Nazın onu bu m.ııa
retlnden ötürü iki kere taltif ve tak
dir etmişti. 

Yokohaımı (Mukadd .. balta)yı ilç 
kere optük\en sonra tekrar Julı!ına 
aeı;lrip ;rerlne sakladı. 

(Filipin Seyahat!) kllabmı ellnA? a
larak yatağına uzandı. 

Uzun bir yolculuğa çıktım. Bu yol
lar, kitap okumadan ve bol bol uyu
madan kısalmaz. 

Profesör Berkhaıd'm Filipln ada
sındaki müşahedcltrlni gllulen geçı· 
rirken, ~ satırları dikkatle okumıya 
başladı: 

.Bir insan, her türlil te,ık:illıtlle 
tees.üs etrnl.; cemly<>Uer içinde 
kolayca tetıkikat yapabilir. Bu çok 
kolay bir iştir. Fakat, bu adada 
öyle 1erUe.r vardır ki, henüz ken
di vahşi kabUeleıi içindeki aile 
hayatına bile g : rmcmiş1erd ir. 
Böyle iptidai kimseleri tahlil et

n:ıek, onların mizaç ve tab.iatla
lannı öğrcrmıe-k, ahlak ve !ldct
lerlne nüfuz etmek ne güç bir 
lştir. Fakat, ne olursa olsun, bu 
iptidat fnsanlann blr hasleti hoşu
ma gidiycr; Gayet kctmn olu
yorlar .. ağızlarını kiraya vermiş 
gibi, çok konuşmuyorlar .. susm\1-
yı bir meziyet sanıyorlar!> 

Bu satırlar Yokoha.manın çolt ho-
1Una gitmişti. 

Genç casus kadın bu kitabı okur
ken, Tokyodn geçen bir hatırnyı dü
filn<>rek güldü. Bir ııiln, kendisini ye
t.1.ştiren Tokyo polis müdürü ona: 

c- Bu meslekte az söy Jemek, 
çok dinlemek ıarttır. Bunu bir 

mulyet gibi dalına gözönünde tu
tarak, susmayı öğrcnmjye ıayret 
edeceksin! Ketınn olmıyaıı bir a .. 
dam1 caSus olamaz.> 

Demlı;ti. Yokohama hu sözleti ha
tırlıyor ve unutmuyordu. Zatıen bunu 
unuttuğu gün casusluk yaparnJyaca
ğını anlamış olacaktı. 

- Hayır .• benim yegane m<!Zlyetim, 
lreturn OIU"1lllldur, myordu, blljjlJlll 
ı.:eoseler, atzımdan bir tek kellme ala
mazlar. 

Yokohama ıe~kten çok !rettim bir 
kızdı. Ona bir gün annesi de şöyle 
tıkışmıstı: 

c- Ben aeni bu derece dik kafalı 
ve kettim olarak yetiştirmedim. Sen 
ecdadından birine çekmişsin! Baban 
bOlna, dedenin çok az konuştuğunu 
ve bu meziyeti sayesinde bir harp 
kazandığını söylerdi. Halbuki sen bir 
k:zsın .. muharip olacak değilsin! Ne .. 
ôen aile içinde az konuşuyorsun?> 

Yokohama bunları hatırladıkça, ya
tağının içinde Adeta kendi kendine 
ıurur duyuyor: 

- Ben, bu meziyetimle her yerde 
ve rnor zaman iftihar edebilirim. Ec
dadımdan biri bu m<!Zlyeti sayesinde 
bir harbi kazanmış. Ben de onun ka
zandığı harp kadar çetin bir mlica
deleyc girişeceğim .. ben de onun gi
bi,. bu mücadeleden muza.Uer olarak 
tıkmak isterim. 

Diye söylcnlY<Jrdu. 

• • • 
BİR KÖPEK BALlGININ DANSL. 
Seyahatinin ilçilncil Cilnilydü. Bir 

akşam vapur ııüvertesinde dolaşır
ken, deniz ortasından vapura doğru 
sür'atle gelmekte olan büyük bir kö
pek balığı gördü. 
Yokohamanın yanında bir İngiliz 

müalemleke doktoru ayakta duruyor
du. Doktor, balığı a:örünce cebinden 
bir düdük çıkardı. 

- Bakınız, Mh! Şimdi köpek balı
ğına dalgalar arasında dans yaptıra
ca11ım. 

Yokobama ıfilrnjye başladı: 
(Devamı Var) 

f TARiDI TEFRiKA: 16 

1 
HAZRETİ MUHAMMEL'! 
VE MUHAREBELERi 

\ Yazan: !\I. SAMİ KARAYEL J 
ııazreıı Muhammedin (S. A.) ısı;ka- \ 

met ve zek!isını ve Ct'nabı Haticenin 
malt ıcudretini bilenlerden ba~ı zevat 1 

araya girerek her iki t.arata b~r hi~.et 
olmak Uzere Muhammedillemıne lu
zumu milctar sermaye verdiği ~alde 
istifade edtteğint Cenabı Ha.tıc..-eye 
&(}y)ôilcr. Ve lüıumu kadar teşvık ey

ledil<r. 
Cenabı Hatice ise teşvlke.lı mM<:ul 

görerek Hazreıı Peygarnb<'re pek çok 
aıermaye verdi. Ve ticaret:nc 701 ac;tı. 
Cenabı Risaletpenah sermQyeyi al

dıkt:ıı.n sonra ticaret etmek üz.ere Şa
'ma gitrnek üzere yola çıktı. Ve Şam 
karilesiyle beraber haren! eyledi. 

Cenabı Hat:cenin kölesi de Hu.reli 
Muhamrn•l ile (S. A.) beraber idi. 
Hazreti Muııa.ınmet (S. A.) bundan 
evvvel de Şam kalileıdyle Basrııya 
lca.dar git>niş.ti. O zaman görüştüğü 

Ba.lıiranın manaııtırını bilirdi. 
Oraya ~ardı.k1arında Cenabı Hatl-

cer: n köles1le b!r ıığaeın altır.a otur
du. I!albuki "Sureti ve!a!ını l Ukanda 
yazdığımız' Buheyra o vakit Y<- hudile
rin su:kastine uğrıyarak verat ettiği 

clheUe makamına Nastura adıy l a şöh
~t bulan rahip yerine geçmişti. 
Nasturanın Cenabı Hat.icen:n köle

s11e e\.-velce ülfeti vardı. Kiı banın 
Bahira maruıstırının civarına gc lmesi
nl müte.aklp Nasturarun yanına ge--
lerek görüştü. 

Na!llura da ulümıı gayyibey" isti
naden H.azreti Muhammedin (S. A.) 
naınzet oldukları makamı Ati~ keş
!eylP<li. 

Ve, keş!iyatını Cenabı H. ·'cenin 
kölesine söyledi. Ve Şamda bu işaratı 
bliyeyi bilen bazı klıhln1er oh .ğ'unu, 
binaenaleyh Hazreti Peygamb""' in o
raya gitmesi tehlikeli olduğun ,ı söy
ledi. 

Hazreti Muhammet (S.A.) Buhe;-ra'yı 
tasdik ve yahut anın nasihatlerini ta<
dilt demek oıan bu iht.ar üzerin€:' bırlıı-

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

ISTANBUL DEFTERDARLl~INDAN: 
No. Mlllrellefln Adı 

283 Slmon Fasulyacıy-an Musiki ~!et 

295 Halit O Yahya 
17 Ahmet Necef 

315 Yorgi Ten:! 

tamiri 
K. tamiri 

Sinema 
o. Arzuhalci 

828 Vasfiye Küçülı: Yılmaz 
39 Hızır Saruhan 

Terıi 
Manav 

195 Salt Gab4,l Kahveci 

82 
298 
122 
311 

Tevfl.k ve cemil Mobilyacı 
SeyfetUn Boray Tütiln ve rakı 
.Argiro YorgJC.A. Muvakldtane 31 
isıe~ Acem K. tom!ri 

• 
Adı işı 

Niko Xahvebane 

Adres! 

C. A. Moda 99 

O.A, S.~180 
R. P. Tep., 105 

C. A. Moda 24/1 

C. A. Milhürdar 57 
İ B. A. İB. A. C&d 8 

R. P. Kare.kol 2/8 

c. A. Muvakk.ltbane 83 
o. A. s. Çeşme 182 
Fotojlrafhane 
C. A. S. Çeşme 228 

840 40.0 

939 48.0 
840 500.0 

941 

939 
941 

90.0 

80.0 
24.0 

841 180.0 

939 
938 
939 
941 

420.0 
72.0 

270.0 
30.0 

Adresi sene Kaı:ançı 

C. A. Muvalı:kitane 2/1 938 12.M 

3.87 
1.18 F. Z. 
5.15 

58.71 
22.50 

0.77 

1.03 
11.34 
4.60 

5.62 
2.91 
3.47 

F. Z. 
68 
89 

87 F. Z, 
33.31 

8.33 F. Z. 
40.91 

0.49 
38..'i7 

8.00 
1.50 F. Z . 

e.aa 

8.18 
0.10 

7.71 
1.20 

Bulınln Zam 

0.58 

98 
10.21 

52 
03 

0.00 

2.57 16/10/940 

37/H 

32/43 
32/10 

24/35 

55/20 
29/45 

12/8 

49/36 
18/41 
50/2 
8/43 

2470 Kararla Tasd!Ji 

Sadettin Dural 

Vuil O Todori 

Hadi Günsar 
·• 

.. 
Yor(i Teodoridla 

Toma ve Dedoollu 

Mehmet 

Mehmet 

' ' 

Sall O Gabel 

> 

> 

.ı ııaranııoı 

Bakkal 

Foto&ranıane 

Sobacı 

Ekmek Bayii 

1 

Kahvehane 

K. Z. Y. Tel<lııe 40/l 939 19.60 

C. A. Moda 251/3 938 24.82 

O. A. Xuıdili 27 938 12.60 

C. A. Muvdkkitane 33 938 12.66 

C. A. Muvakkltane 31 938 94.50 

O. A. Hay. P. 78 938 27.22 

S. C. Köpril istasyon 2H 936 uo 

O. A. Kuşdili 108 936 192.00 

R. P. Karakol 218 938 77.62 

3.92 

4.92 

2.52 

2.53 

18.90 

96 

38.40 

_15.52 

3.51 28/8/939 
52927 

us 12/3/941 
680 

19/4/941 
65171 

29/11/039 
55067 

8/10/940 
2404 
29/11/940 
3001 

31/7/940 
1688 
10/6/940 

, , 
> > 

) 

• TA dil 

• ) 

• > 

• 
> 

1 r Cihan Harbinden Hahralar J \ 

CENEVREDE T AHSİLD.,~ 
BULUNAN TÜRK GENÇLİGI 


