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A·V R U P A 
cephesi birliği 

---·---
Dünya sulhundan 
önce Avrupa birli-

~ 

TCirkGemilerininBulgarveRu Lim n 
larına Se erleri HUk-m tçe Menedi di 

ği ve •• Sulhu •• ----------------~21121: • 

~~mhö;ı~nbi~ute~:b~~:; Bu Emir Uzerine, Limanımızdan Varna, Burgaz ve Köstencege 
· ~;g~,f4,;t:~~:~ 

1 
Harekete Hazırlanan Otuz üç Motörün Y.!_kü Boşaltıldı 

;::.d~~~ ırayret edecek. \ ALMAN TIBL!Öl Libyada iki ta· 1 SOYJBT TIBLfÖl '' .- - -vapuru kurbanla• 
~ruı:ETEMIZZEiBENICt Moskova'nın raf pigadesideRostofun gar- enıce,, 

R,tJ.\·elt'iaı hu~,u"ıt k3.tibi bir 
lok lama un } .. pı'.\ ur, ) oksa doğru 
bir habP•·i 1ni isar.. l•diyor'l. Bunun 
h· kikatini biLucmcJd,, bcrııb<'r 
~•rdii;i mnlünı:ıtı s<1hihe atfet
llırk pt>k l er, iz olma,_ Bu habere 
'"'" Almanya niha~ct Jkintild\
n~n ShllUna kadar bir A,·rupa 
~'ıııfer&n'1 toplıracalaır. Bu kon-
1l"tansa A\:rutı;t dc\-ll"tl~ri, bitaral 
devıetı.•rdı•ıı lıirkacı mnlıariplcr-
~t ,ı bazı~ı t·~1aır1'o~aktır. Ancak, 
lı·ı.:Hter~ ve garp nı..;1[ ki.iresi dev ... 
1 ~tl,.ri bu konfcranı..111 daveti dı. 
'>ı.da kafoc•ıkl:mıı... l{nnfer.uıs 
l\\tuJ>a ikın·.oıdi;vahnı ;,·rnidC'n ni~ 
'Qmlıvauk vo kavholaıı i.tiklal-1 • ' 
<ti ihya edecektir. 
Anlatılan .«•kle µöre bu bir v. 

t 11lJ<t devlctlpı·i k.tnılt·ran.~ı oJa ... 
ak Ve A'\:rlllH\Yll yl'niden Vt!'rilc· 

tek iktısadi \'e siyasi nizaını bir 
4•ticrye baiılaıııak kararını bedri 
ltihaz "de.·ckıir. 

Alman • Sovyet harbinin basın. 
ıla"lı"rj )ayılan baz• h•herler, 
ı\lınan İktısat :Saı.ıruını Ron1ada. 
~i llutukları, Beı·1in ~iya~i n1cha· 
fılinin nılit":ı.d<lit tebliğ ve izah. 
ları hirllıiı·iııt' eklenir \~ incele· 
~i'Sc bu hahcri galip bir ılıtimal 
1
le dh~ı·n sn:yn1aU ;rcrinde oJ:·u ·ık-

lıı•. 

Alınanı·aı o göre AH111ıa ha~lı
h,tına bir alemdir. Hıı alem i<,in
~'ki milletler kendi mukadderat· 
'<tını kendi başlannR tayın et. 
"'~k ihtivacındndırlar. İngiltere 
~ . 
e Amerikanın bu kıt\uıın hakla-

tınl ,.e nıcııfaatlel'ini nüfuz ve 
Ilı" h ıtdabale altında lıulundurmıyn 
hakkı )'Oktur. Harbin birinci "'• 
•bi dahi budıır. Yi11e hu dii~iinii-

ı. gHrt· A1<irupa kıt'o:--ı .ıni~Jetleri 
.'' kiit halinde ve ı·ent nıznmın 

ıı.. l . d' ' 1 . . ~as Vt! ıktı!'>a ı ıırrusıp crıne 

l•rc toplanıp Avruııanın hal<h·ki 
v~ istiklıaldeki dııruımınıt te,bit 
~l lcmeli ve herkes kendi lıisscsi. 
lte dilsen i!'lc ıne"gul oln1aJıdır. 
~\rııp·a işleri bu Şckilıle istikrar 

1 "
1•eak 'c kıt'a barid ıniidaha· 

~ı.,re karsı kendi ~ulh ve i~tikra. 
\ını daiıni.,bir birlik ve toplulukla 
•ruyaeaktır. 

so kilometre harbe tut_uştu binde m~him rının ceset e i Bulgar ahil
şimaı batısında1Göğüs göğüse çarpış- malzeme aldık 

1
• • m_aJar, süngü süngüye lerinde bulun a ac andı 
Solençnogorıkl muharebeler oluyor Cepbe 'boyunca Dlll·,--~-------------=------~-----

febrl zaptedlldl 0~~~1hi,;-;:;, 82e5cec~UJ\~-;;-.~~ :~ı".:: ba:!~:25d1~~~~,ı~di~~r Liman idaresi hadiseye ait tahkikat raporunu 
1'''ührenn uınumi ka.rarg;.\hı, 24 t • G ç ·ı" d 'l'ddCtll 1 

muş ur. arp o un c. mu ıa- ce yamı Moskova.da ııe~redileıı d •• k A k •• d d • 
(AA) - Alın ıı 'Jrduları 8'ıjkumoıı- rcbclu devuın ediyor. Şimdıye kadar 24 u n a Ş a m D a r a y a g O n e r 1 
danlıltının tebliı:ı: :ınuharcbe tankl.:ır arD&ında cereyan Sovyet tebliği.: Seınte.·rinın · iin- · 

Şar:..;. ccphesiıun nıerkeı. kesıı})ıude etmekte idi, ~imdi ikl taıafın da p!... cil günü bü.tii.n ceplıe boyu.1ıca 
yenlı!C"Jı arazi .;:<.ı.taıı ·l:ır ... tenıin ettik, yad~.ı h.:ırbe gjnnr. e baş lam t.~tır. nıu.harebele-r det'ü;m etnti.ştır Ros-
Şictdetlı •nuhil -ebeler neticP.sirıdc llün ~öğüs göğüse ~iddotli ı11uh.:1re_ tof'un ya.rbinde yap:ıgınıız 1 aa.r .. 
~[" 3:<J\: ın...ı 50 kllon1:etre ~imali Gar.. htleı. (1lmuş ve sUngli ull~nıhı~ıştır ruzda ?nfüıim nı.alzenıe ele geçir ... 
lıi. lnde bulu an Solt~nçno~ort;:k.i şeh- JVluharcbe çok gf·n·1 ve J;er türlü. ilc· ... 

1 

dik 
ri zırhlı Klt'.ılar tara ındart ı.aptedH- bcr \lf'rn1c vasıta.ti'.tı·ındal\ nıahı·um 

"YENİCE,, NIN BAT~JIASINA ŞAHiT OLAN iKBAL MOTÖRO 
KAPTAN 1e MÜRETTEBATININ DA İF ADELERI ALINDI 

nüştir. :\-foskovn bölgP ·inin deıniryo- bir bölgede cereyan etiiglndCll şim- h b 0 l K1lvıı<tkdere ntotoı.unu.n \f on 
ıu te:ıisatınn knıı-tı nıuvarial<.1,yeıli ha- diden bıı husust.1 m tim. nt veırrıeğ• Bu saba ır kiben de .. f<'nJt·c vQpı..rli 1U;' Knrade. 
vn t .. 1. rrıızları yapılınL)tJI'. Bir k:ıç jmk!'ir yoktur. nizde n·l.t;. 1u dcni2.ı 1 1-1 g(ını'cı t&'-

(De,-amı 1 üncü Sahifede) (Devanı> 3 Un u Sahifede)_ odun muhtekı"rı" rafwdon lorpılknmesı tac .aTI üze. 

ıa.1nın Boğa. d n l;ık~ıala ı n cnMil .. 
mı5tir 

Bn kar.:tr nı .. cfbint~ Varna. Bur .. 
gaz J{b tr.rcc lim nlar- ~ n·al götür
ınrk ii·.ert~ ytik a :ı ntuz llÇ moiö.. 
rün gitme!crinC> izın ver1ln1em1ştlr. 

Dikili Maliye Veznesinden 8 bin lira 
rine. v tan<lJsıaı l.:!lü: . \·e ~anln
ı·ıua kıyan bu hadlsc1C'r1 onlt'w.ek 

k l d 1ıtp•üı· .eahipl"'r• nıalla.tın bo~ltılma ... 

g a a a n ı lçlıı hükünıc~e yeni <"tlblrl•, ahn.. laruıı ~tcmişle, dı . Bunlarn boşalt.ıl-

ı h 
. . k b" d raas.rıa li.zur.u gunlln1tı1 \c )'111 ka.. Jl'.lasına başlnntlmr~tır. 

Ç8 ip şe rımıze açan ır vezne ar rarı, r verılm.ştir. Diğer taraftan Karade izde baLr::_ 

•• Oduncular Valiye mü- Linıon rl;yııset.ıno ver t.ı en < nıı- laıı Yenle<> vo u.ur.dln kurtulabilen 

ı:nıştır Süv rı MJ su• Ş::ışmazrr d• 
ha.zırladıAı raporu vcnn ştir, Lfnıan 

Riyasetı kend~ tabkik~t raPorunu. 
diln akşan1 ADknr lya gönderml:;ıtir. 

Yenlcectn turvllon .. esine şahit o
llln •İkbal> motörü k<ıpt..in ve mfı:.e1 ... 
teb=ıtının da I.iman ldaresint.·'1 ıra .. 
dcler! alınmıştır 
Dığer taraıı.:ı gemide bo)tuunWJ 

olan toyfalnrdün baııhırının cesetlen 
Bulgal' sahilkrlnde görülmilştüı, Bu 
ce-seUer, nu.-g:.ız Konsolosluğumuz va•. 
s•tascyle delnettlrll~lerdiı·. D •• B k k zar.an Türk bnyr:ıjını •a ıyo.~ ve- R~·· sll ı . .Afak ut Şa~ınazer 1Je !kinci 

Un gece a lr Oy• lrac;ıatla zam İSiedıJer men Bulg"'1' !inı:ın! re~ •• ı a.ına gl- k ı>l••l Ilayrı~1'th Den zci'nın d1Jn li-

1 
df"(.-ek oL.ın buthn ıh •ı. n kil vası+a.. man Tiya~etıııdc- re ıni 4-"adEleri alm .. 

Fın<lıklKla odun d•P~'u sahibi !-~~~-~--~~~-~~~~~~,~--~-----~~~~~-~--~---~~~ 

d ecı •c p 'ru.u... endi'line mıiıa<:aat e-e pusuya uşuru 1 <lUl 'JHu,ıerilel'C'. ' l Ege adalarından gelen bir yolcu anlatıyor 

l gd; :~~':~i
1

;i~'· n, on beş ED İ RN EN 1 N 1 Ad 1 d k k f "d" H 1 
Üzerinde 9 beşi bir yerde altıııı 1 ~~~~:l~~~~~~~~:,~~~~~~~E KURTULUŞU .a ar 8 8Ç 1 ÇO BCI lf. 8 

i 1 e 7 o o 1 ifa· ~a~ıy~ ~ı~I! ~!uş~ıı? ~!,~J·.e iu ı;iu:~~~~~1t~-(:~~~~c'~,~~u~~ t E19;ıudnni.~n·"u~"'ly~ıbld~'.ofniuısusımku'.~:rtuı:ı.1ı~Ş~•;hl~~r ~etli va yabani palamutlar J yedi! 
l>:.tklrköy ja d'1rmat-ı ı.ıuu ı(.t-t·e r.ıat j Bcyagln :aıfiirldeitımun~ıHğinc v .. .. - " 

19 ı. nu\aff"k•yetli bir ıı '· ' ııeU uc H': rı'lıTii>,·\iı. dfüıd .nberi boşta aba .ıı donanmış, imu· 25 (Husıısi) - Ege den:- le fasulya gızlıct, ~iden C'!<' üç 
ersinde nluhtelis ci. vcın~darı y üt:-ı. DlkUi Sdndık bnı ı'l Abdi.ilıı'.t ik , k l 

~- - oğlu K~nnn s,zg n ,, rlnn b> tıd- D'ğer tan.ıt.ı~ topt .. ncı depo mu '.<!if yerlerr LJ; ar uru • zuıdeki Yunan acıaıaı.rnlan gelen liraya satılmak•~dır, Ekmek bu. 
\---------- det ı·vvcı Dikili Mahyt: \'i.'ZJJ<' .ıul~n s;...ı 1 inleıi <lı.: ,ıi· :'\ \ 1u i \ _. Bclrdl- n1U' bulunuyordu. )01cular ora1a.rda.kt .a.a~ vaziye .. ıamıyruılar n~ıplerıni dağlar • 

Bl•r· Saat l•ÇJ• n,.
1
de sok z bm Ura çalar.ık oıtdan kaytı<.ı_ ~~ ,;nisı' Lul!i Kırdaı.ı müracaat Bütün Edirn~ :abahtanberı co~- da, kırlarda arnmaktdırlar. Dağ • .,, "' l' k. tin n kalplrri sıılatacnk derecede 

ı muştur. ednı·~k r.vvek~ 435 kı: ·u= alıp ku'l bir •~vinç ırindc •:a .<anma 1rrda<ı yabani p ,Jamutlar<laıı ye. ·b· ' ı ... .. '' "- · ,_ l.'lim c-lduğunu .:;öylcmekte-dir1er. 

1 9 ı • J k Her ho"c.ı·rla gı ı <) bı.n "' a P'l- 510 kııru.~a saıt,kları h•'.rle zarar ndır. IstanbuJd,ııı müteaddit me..... nılmcmış kahıa,rı~tır. Yunan a • 
yırtı an ıra } 1 roJ,ıı yçmiyc ~•hrin '"' gelmis bu- (Devamı 3 üncü Sohi!ede) ;;slor, b""neraller kuri.uluş \öreni Ezcümle bıl' yoicu diyol' ki: dalarında tavşan,., kedi gibi hay. 

ayak k a b ı la r ! . ı K. a· d(Dcv.a"l'lkl :ı uno.:uySnhJd!fde)e b •• r a -a m 1Cin şelır miv~ ı;elrnişkrılir, ıa:da'lb~~St'~rs~ı~~'~:ı~'.~';ıl~e: ~:~~t~;,\::ı~ l~~~ hea:ı~ı:~~:aa:: 
_ mıştir. Ekmek yr.ktur Ölümler yliş etmektedir J alyan adalarır~ 

1 B o g u ı u p crtm&ktadır. Bir kilo pırın~-, şeh. d&k1 kıtlık ıs.: o adar elim rı., -
~~r~~~~d~~!o~~~y:~.~ ·tramvay altında kaldı 

1 

rıyelıulmakimKansıwır.Birki- p:(dır.> 
n.~ ~~ gundur n•ç•!' bır 1 - k U Y U Y a ., Kartalda hı" r turlu cevap vermıyor? 

d' Almanya, Danimarka, Finlan· 
ı)a, Bulgaristan, Ronıanya, Slo. 

• j'kva, Hırvatistan, . lacaristan, 1 
d'•I~_a, ispanya bu prensip üzerin
~~ hırı~~mişlcrdir. Norves, Yun:ı-

ı ıaıı, Yugoı;lavyn, Belçika, Fran
~· Polonya, Dolanda da istila 

Kadıköyündc oturan v0 adresı 

bizde n1.cthfuz olan cir ....... ı1yu1.:-:..ı ... 
m11z su sayanı tlikk,.t srk{ıyettc 

bulu.nm<•ktadır; 
Ben 48 lira ayl.k bfıt~si o. 

lan bır \•atandaşım. Azami ta
sarruf· kaıdc1crinc uyar:ık g'yec~. 

Ağır surette yar~landı ve ~al~ı- atılan bir Finlandiyada korucu ortadan 

ld OJ h t h d ce oldu Antikomitern 

~~ı~öy~!! G~nc~ gi~n~ı~·t~ y!~şur. Yaralı ad~m Şo ör ! pakta resmen k a Y b 0 1 d U ! 
: tıııdadır. isviçrc ve Portekiz A,·. 
~Palı devlet olarak bitaroftırlar 
v~ "lovyct Rnsyanın Avrupa kıs
~' da işgal altına alınmıştır . .'\!. 

• g' lmizi yiye~egimizi ayarlıyorcı•. 

İnekte olan bir tramvay arnb:ısı Haydarpll§a Numw1e ha.staı:<e>sı.?e 
Kadıköyünue Söğütlüçeşmevc gol- kaldı~ılmJiSB d~ ı:e"~ .. olrnuştur. ı Gelin getirmek ba- ı"ltı"hak edı"yor 
diği snada Söğütlü~"-'§'™'de otur. Tahkikata Üskudar uddemmu-
makta olan 45 ya1lerında Hüse- mısi B. Fuat elkovınuş, vnt.man hanesUe kan dırı-

"Gaz almıya g "di· 
yorum,, diyen Ha
san bir y rde 

' . 

d aııya Birincikônun sonuna ka· 
ar So\"yct Ru,:vadaki harcknh 

Esim" bi rayakkabı yaptırmak is-
' De\'amı 4 ünrfı Sah~fedc) yin adında bırme çarpmış ve ag•r yakalanmıştır. rılai't Hüseyin müt· 

' (Devamı 3 üncü Sohıfedc) -----------

~~z~~e~'n~n \ Şima 
l.ı. eıerini per4emba gÜ • 
~İinden itibaren neşre 

1 
Q•lıyacağız. Bu kısa, 
Qkat pek orijinal ro -
'tıQndan sonra müellilin 

ov v 
iha. a tehi'" 

erke o 
esige ir"'y r 

~EVEN DELi,, 
ll<ilı büyük edebi roma • 
"1111 nefre başlıyacağız. 
ttenı izzet Benice, timdi 
~on T elgral okuyucuları 
•çin bu eıerini hazırla • 
"1oktaJır. 

Libgada Tobruktan ve Cenuptan birleşmeğe 1 

çalışan İngiliz kuvvetleri, Alman - ltalgan or- 1 

dusunun geri muvasalasını henüz kesemediler 
( y AZAN: i H SAN. BORAN Eski Bükreş Ataşemiliteri) 
1) Şark eeph.,,,ind~ki harek:ıt 

.bııgiin 5ö~le hıılôsa ~·lilelıllir: 
Leningrad'da Ru, kuv,·c·tlc•! 

cenubu şarki i.slikaıuctİJıdc ıuıı-

~ .. rrakiyetli hir ~ıkı~ taarruzu dil". Alman lelıliğine göre Rfüla. 
iaı>nlı!Jlar: Vninl!)'~d • l\.In.,l:ova rın hu tJarı u:1u ı>il'ikiirti.ilnlÜ')tiir. 
dtı-ınİı·)_olu.tiıcrindt.' Jıuhına ( J •. H11n11n1:1 hcruhcr ,\llllö'lı • 1-'in 

!()\:j~cra) )t:"hriııi i;:_~~al c.'t111i5ltr· iDevalnı 3 ünı ıJ ~...,_.ıfdcl 

hiş bir cinayete 
kurban gitti r 

Geçen pa1.artes günü, Bursada. 
fec; bir cinayet ışlenmiştir. Ata. 

. ta . k t ıürk c".ddesınde pos nenın ar. 
.ı• .,tlaki bcnZ:nci Niyazinin dLik
kanınırı önlide uurnıakta olan 
katlayıkı na!T' le maruf şoför 
Hliseyınin yanına biri yaklaşmış 
ve: 
•- Karakö;• ''asyonundan ge

lin getinn~ğc gıder misin?• de • 
mi~tir. 

Şoför Hüseyin de benzi11ci Ni
yazidcn benzin alıp meçhul mii.~
teri ile birlikle hal"eket etmiştir 

Fakat bu haıcketten sonra. n
(Dc"amı 3 üncü Sat.Hede) 

ÜÇ AYLIKLAR 
)talmiidiirliiklcrindeıı nıaa~ al

ıuaktn olan ınütckait, cytaın ve 
cr;ılnİlin ıHaa~ tl•\':t.iat ına 2 Kauu ... 
mıen·el salı ~ii başlana•~ktır. 

Berlin, 25 (A.A.) -Antiko. 
nıiutern paktın imzalann1ası· 

nın yıldönümü ıııiiriasehetile 

Berline g~len tlc\ lct adanıla. 
nnın· toplantısı, bııgiin büyiik 
nıcrasiıııle Aln1anya Devl('t 
Rei~lği yeni ~arayJnda yap1-
lacaktır. 

Tielsinki, 25 (A.A.) - Salii
hi;) ;tli bir kaynaktan ö;:renil
di~inc- göre, Finlandiyanm 
Antikoınintern pakta iltihakı 
pek yakındo, res,men jliin c. 
dileccktir. 

.. öldürüldü mü ? 
Kart~! Yayalü_' K<ı.)!ji koru,-usu 

· Ja yaşlarınd" 1 sm •• ı c.,)tı .lla an 
{Do• • , LllC~ ~J.fedO) 

Maltepey ucuz 

et almıy 
·giden iht~yar 

Geceleri şeh~~~[ 
su verilmiyecek 

Dönüşte yere dü
şerek öldü! 

Kızıltopl'ak Zühttipaşada olura 
55 ya~larında Besim isminde biri, 
dün ucu< et almak üzere Mal1ıe. 
peye gitmi~tir. Adamcağız iki iti.. 
1-0 N alııııs. diinm<>k jçin Malte
pe ist.ısyonu bekleme sal<ınuııa 
gdc·rek otıırınu~ıur. Bu esnada ü• 
zerine bır f·cnalık gelmi.>;, yere 
diiserok ölmüştir. Yapılan mua. 
y..;.•!dc Besimin knlb sekt.esin~ 
öldüğü anlaşıl n.<tıı. 

Tcrkos fabrikalarm•:. biriiide 

arıza olduğundan tamir ...nlincıje 

kadar geceleri saat 20 ti<..n sabah; 

lan B ya kadar şehre su verilme
mesi kararlaştırılmıştır An>.anın 
acd~ tamir olunması:\a çalı~l

maktadr. 

f 



2 - SON T t: L G RAF - :<:.> Z ııci 'J'EŞKI~ 1Ml 

HALK FiLOZOFU 

CEZA NE OLMALI?~ 

l\Iuhtekirc dnha ağır cezalar 
verihncsi, umumun an:usudur. 
Mııhterem bir meb'u•, hu•usi 
mahkemeler !~kilini isliyor. 
Muhtekirin idamını, dö"'iilme. 
5ini. kiireğe mahkum edilme•i. 
ni i t iyenler de var. 

Avrupa harbiniu ba uıdanLe· 
r i, nıulıt ckirl"rin cezalandırıl. 

ruasını aliıkalnndıraıı hiikilm.. 
ler, birkaç defa değ'iştirildl. 
Her defa~ında, daha şiddetli 

kararlar al ındı. · 
Nclice \'e vaziyet v~d ir ?. 

Şudur 1..1, dcği~eıı hiçbir şey 
yoktur. Suiniye t sahibi .-e bu· 
l.ınık •uda ba lık u·lanıak ~i.. 

~·ln~ Jiin~·a buhranını ~ervct 

~·apııı .. k için tam bir {usat te. 
ı .. ~ ki eden baz ı siltii bozuk 
ldn.sder, iaali~·ctlerine biitün 
kurııazlıklarile dc•·&m cdiyor· 
t ... 
'' halde ne ) np:nak lazım?. 

\'atandaşuı cel>i udekl parayı 

çalan bu adamlrra karşı uosı l 

BAKKALLA! iN 

TALEBi 

Bakkallar da, diğer biı'çok es· 
nar ~ibi fiallcrc zam isti~·orınıış! 
l<t~, bn ftna .. çünkü, bakkalların 
a ... rzuo;u ile terzinin, hnmanıcıla .. 
rı::ı. taksi sahiplcriniıı zam ar:ıu. 
su ıuiisal'i midir?. 

Allah, bakkallara insaflı ıam 

talebi arzusu ihsan etsin; )·oksa, 
h~lliıniz nico olnr? 

KEÇİ ETINI 

NARH !\il? 

Gazeteler yazdı: Fia t l\Iüı·akabe 
Komisyonu keçi etine de narh tes· 
bit ediyormuş! 

Garip şey! Buna ne liizum var, 
canım? . istanbulda keçi eti satıl. 
dığmı gördünüz mil ki, bu nevi 
e llere narlı koyuyorsunuz?. 

A\TKAT 

P AZ ARLI Öl 

AHıkaUarın alacaktan iicrcl. 
Jcr hakkında yeni kararlar .-erili· 
yor. Bir avukat da,·ay ı kazaıur. 

sa lıa~ka, kazanamazsa başka liir. 
lü pazarlık edecek n peşin ola· 
r ak ınukavele yapacak! . 

h i amma, hangi al·ukat, ınüş· 

t erisi ne, daha dayayı alırken, 

k aybetmek ihtimali de bulundu. 
ğunu söyliyebilir:' .. 

DAKTiLOLARIN 

ÇALIŞMASI 

'fraıııvay \'O Elekt rik i daresi 
daktilolarının iyi çalışmadıkları 

bÜ) leni yor. Daktilolar, daha inli· 
zamlı bir ınesaiye scvkolıınacak.. 
n11ş!., 

Ne yapsınlar, daktilolar! Onlar 
da, tramvaylara bakmışlar, inti. 
zamı kaybetmişlCTdfr. 

AHMET RAUF 

Tefrika 

REŞAT FEYZi 

bir hareket tarzı takip etmek 
liuım?. Muhtekirin suin; ·eti 
neticesindr, borçlanan. geçimi 
daralan. ailesi peri'.i3Jl olan in. 
saıılar çoktur. 

O hslde, bizce, yapılauk şey 
ayni ile mukabele olmalıdır. 

l\lis li ile muk,.bt-le muhtekiri 
iınaua getirecektir. Düşün<.-e. 

ıniz11 göre, on parala ihtikar 
yapan soysw: dahi, derlıal ve 
ebe<liyen ticaret icrasmdan 
nıencdilıneU, diikkanı, tezgahı 
kapatılmalı, malı, mülkü mü· 
sadere olu nmalı, kendbi ac, ai.. 
leoi per işan hırakılma!ıdır. \'e 
ihtikar yaı>an ad.un bilmelidir 
ki, bir daha, bu topraklnr üze. 
rinde, dükkiın, tezgah sahibi 
olanuyacaktır. 

Eger , bu ~iddeti göstermez, 
bctt on rııuhtt .. Jdriu diikkinını 

eb;diyeu kapatmazsak. ibtikll.r 
hud ioeoi l'hcdiyetc kadar siı r iip 

gidecekti r . 

CAM EŞYA 
SATIŞLARI 
Yalnız mağaza sa
hiplerine t o p tan 
satış yapılacak 

Pa.;ab"h, ~ ~c w, c< 'Il fabriı<ası 
mamulatı t(ptan sa~ıs1 'irının mil .. 
racaat "':rası He yapılması karar . 
iaştırılmıştır. 

Dil!er taraftan zücacıye t'ca • 
r.ıtı ile iştigal c~mlyenler hiçbir 
retı ile i~t,gaı E'tmtycnlue hiçbir 

Milracaatcılar zücatıye ticareti 
ile u~raştıklarmı \ e ma~aza sa • 
hibl t.:<luklarau lsbat eu ct-klcr • 
di.r. 

Türk borcu tahvillerinden 
bugün vtuleıi gelen kuponlar 

~o 7,5 fa,z1t ,.e 1933 ıarihlı Türk 
borcu tahvillerlnın A kontenja. 
nına ait olan ve bugünkü 25 teş. 
r:nifani gününde vadesi hulO.l 
eylemiş bulunan kuponları be. 
dellc-ı·irıin.Türk lirası üztr~nden 

ödcnır.esi Maliye Vekalelir.=e ka.. 
:-arlaş!!rılnı!.$tır. Beher ·kupon 
ıç:n 0,9696 Türk lirası ödenecek. 
t!r. 'I\:diyata yakında başlanıla. 
cakt!r· 

l\lezkür tahvi11<orin C kontcn • 
janlarının tediyesi için ise !ea • 
beden rertil>at alınrnı:;tır. 

Tetkikat laılı 
Blr aya yakın bir zaman süren ek. 

mek buhramna gazeteler <Sun'! Buh· 
ram iınılni verdiler. Şimd~ iş norma. 
le döndükten sonra dC~üntlyoruz: Bu 
kadar zaman, neden buhran önlene.. 
meroişllr?. Tetkikat lle vakit geç>· 
rllmi•tir. Ne ıetkilutı?. Halbuki bu 
g'bl Md:Se!erln to~!!derl. planları, 
progrJmları ço~c daha cv\·c1den yapıl
IJ".ak ı:tZ!m değil n1idir':. 

Sonra, bu şehir fı;in ekınck buhra.. 
ru yeni bit hff.dl!~ değildir. Vakit va. 
kit ortaya çıkan l>lr acayip şeydir. 

Bi.n.a.enaleyh1 işin tetkikatı doksan 
dokuz defa yapıiınış, bitmiş olmak 
lazım değ!I midir!. Tetkikat fasılla. 
rını artık IUsco kesmesini öğrensek .. 
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Çıplak Model 
Yazan: NEZiHE MUHİDDİN-~-__.,.,, 

O günü ıak·n gı.:ç.ıc h" t ~·KŞ r .. a ı 

doğru bir kriz ~c~ r 1) ~ dı. ı 
NöUeL birdenbire :ırttı. r ·.ua.) Lt.ey-.! 

ıe~en doktorbr bLı.sbul . ...:ıı u:nıUerinl 
k tiler. Stllın y:ırall \'l~cı.ıdıyl.e çır. 
P ~ısc~·. bug\lk in:ıt:ıer arası~o.:ı f;~-

• rd Nu.r:ı·ı bir s.:ı.nıye blle y~~·YJ u... . .. 
oda!ından ayrılın>Jı. Günahınln l>ü· 
Lli.n ezasını çekerek Selirr.l sabahlara 
karl~r bt-kled~. l!a:>ta ı:;aatlerle süre.n 
müt.lıl~ 'ihUt~çlardan sonra ~u:;t.u, Bır 
ulil hare~tsızligl ı.aş!adı. Ölumle ha· 
yat ınccadele e<ilyll;du. Tekrar yok. 
tam.ya. gelen nfibet.;i. doktor yanı ba-
5.1u b"tk:n s:;ıH<..n 1:1 .~uran:ı: 

_ 0 ,.8 , ıı.ı Allah k bul ottl -ded' . 
hasla salaha dö~du.. Slz de b:roz 
i3tı:-aha~ edm:z. 

:-; ;!r:ı.r. cevap verr.Ei!". GJzler- nden 
-':;sizce boşanan )"&~!arı kurulmak iı;ln 
d··orı çıktı. Sellin uıumden kurtul. . . 
nıu~tu. Gi.ır.leri at;:ı\.t.ı. F.ıkat bu gvı· 
ler Jxımb·J tu. lien1JJ du~ün'!cek k3 .. 
dar baya' k.ıdretl bu yaralı vücutta 
ıı:e;r.!nı cı;. ıe:-e:n!yoro·.ı., :ır~ ııaa 

}, \ \"t' t \·e 

y1.:.tı .. : ... gıo. r. ..;t .._n ~~l. 

Nur .. :. on Jn 'l J n !tn.t~!r.den 

k<.ı. kty rdu. Si Hin hilcllıı:!erı hatır .. 
l3Yll> dlışünn1iye o.ı, . .adığı za:ı\tın Se
l im rr:aı~cn öleceıtti ..• 

Bir ka~ gOn daha geçli ve nlh~yet 
Nuranın korktui.ru oldu. Sellm konuş .. 
nı:ya başladı ... Duktor ona hayat.l 
tcb~ir ettıgi zn~an ıo.yıt ve solgun 
yuı.andc derin bir acı iı.l belirdi. Nu... 
ı-an bu ac•nlu ebedi oldLJğunu biliyor· 
du. Yine gvzle?ine dolan yaşları ltu.
rutınak i.;in Uı:arı !ı.rladJ. 

~~ll1ni.n en1cktar iJŞalı Mehmet A. 
Aa ~tinde iki de!a. hasUıı,cye geliyor .. 
du Daha b;r çok gelenler w,rdı. He. 
le Re;j:ıt en çok yok.lıyın bir ziyaret.. 
çtydi. ·Nuran kendini tanıtmam17a 

ınu\ aI!ak oL"nuştu. 

Selln1in her dai<ika b.'.:~ ucunda ol
masına rab'n:cn kendini n~uhafaza e
diyorclu. Cenı: ad:ı~1-:-ı dalgın ve bed
baht bakıs!ar~nd3. kl"nd ne a it nefret, 
ı..ı;ıµ..ı. R"TI bijlıqoı·dıt. Aacaba gün. 

uz, kadına 
benzer mi?. 

B" rı.:u·bin ınuhtaç o!dugu en nlii
lfın ıptıdat maddelerdeıt biri de gaz 
bcn..=iıı .. Gcçeulerde bir gazetede oku
dum: !\tuzdan betı1'.in yapılıyormuş .. 
o;dukı;a millıhrı ır:Jkt.ırda. ınuzu ezi
y odar. suyunu çık::ınyorlar btt takım 
ldmyc\•i <JmeLlyeleı-d't11 sonra bcuz:u 
oluyoı 

l\.iu7. lezzl·tlı blr fıl(·)·\·ndır. \'2kt İ)" · 

le İstanbula..s çok pdhahya saıanardL 
Soq.ra, yerli muzla r :ret~. ucu'.!. 
ladı. H eW kokusu ne gilttldlr . Ben,· 
şahı6en muzb bc.-nzin a ra!>lnda hiç bir 
miıntıfCbet gör~tnectin1. Faka t, böyle 
zi:hirCTI, aralarır.&:.ı hiç IJ.r münasebet 
olmodığ: h::oldC', o:_rbir:t'ri):·le 3l;iknlı 

bulunan rt"a::!d('!et c;okh.ır. 

Yalnız, nnızdan benzin yapa.bil .. 
mek :ç·in, 11e kndar çok muza lbt.yrıç 

buhınd..ığunu düı:ün i.n. lk'r.7ln, bu su
retle çok pııhc..hya mal olııuız 11:!?. 
Iierb:.ldc, nı.uzu11 çok yct~...Uği. ve ki ... 
lo.~•-u11:n c:ok ucuz o:duğu b!r trılum 

sıcak. reeı:;~ekcUer:n ır.u7. onnan:arJn
dan istifade edilse gercl~Ur. 

Bcnin1 size a.:;;ıl bahsetn.:.ek. L.tedi
ğln~ şey benzin degU, muzdur, ?wtu .. 
zı:n güzel t<..nıflaıından biri de, ka_ 
buğunu il soyulrr.ası,lır. 1\!uz soyn:ıya 

bayıhr:n-:ı. İ~i.c.den 1 tUylil tüylU, muz 
çıkar. Bazı edip ve §airler, kr.dı~h:ırı 

rnm:a. bE!nzetfrleL Elbise1erfn, <'Ikeran 
bir kadından bo.thscderken: 

- Bir muz gibt soyı:ndu, de-:-ler 
Kabugu soyulmu!i nluza d:ır..kat c ... 

dince, renk itibariyle, kadın 't ... ~in.e 
benzemez dogild•r. Benzor. \\!;.,:, ğlbi 
bi..r koku burnunuza gellr. K.ad:n:n da 

böyle kendisfne n~:thsus bir koku.su 
vardır. Keza, bu kokuyu, kadın soyu
n-.ırken daha çok l;i.sscder::!niz. 

:P.'luz meyvaları.n en kıbar, lüks ,.e 
naı.iki olarak kabu:l cdai.r. Kad:11 da, 
canlı mah.lUklıı1·ın içinde a)'lli ayar 
\·e mc,·k.ide değil n1ldh"?. GüZel, iti
nalı bir sofranın ..;ü.;ti ınuzdur. Ksdın 
da, bir sofranın SÜ.>üdür. Kadın olmı
yan bir z.iyafet sofr;.::;ı dü.';ünllrı. Ne 
rengi .. n~ mbr..ası, ne de ın.anır. ra ~ı 
Yan.tll·. Sofra, iste:-ıildigi kadar iyi 
tertip cdllmiş ol.sun. 

J!albuld, bir ~ofr"'.lda, iyi giyinmiş, 

dekolte b!r kaç bayan uu:uudugunu 
dUşünün .. ıı.ra.-:.:ının ihtişıımı artar, gü
zelliği art:ır. Yemek neş'e \-'e iştiha 
ite yenilir. Bir yem~k sofrasında, ka. 
dın1ar ne derece güzel ve itinalı gi
yinmi~. dei<olte olınu,larsa (tabii ak. 
••m ycmoklcrlnden bab3edıyonım) 
eıkekltr de ~im.s.Iyab blr manzara ar .. 
zederler. Sanki, n1ateınc bürünmüş 
gibidirler. 

Erkeklı!r resmi kıyafet baktmmdan 
talHuizdirler, vc~llim.. Boğaz.? ar.ın..
dan toı>uklarına lttıc\:ır sımsıkı kapa.· 
rurl~r \'e b3ştan apğı siyahlar gi-
yerler. B", neden böyledir?. 

lltıtz, nast! kadına beıızc"'e, erkek 
te, sar.ki bir kabu1du k"lT•nedlr. A. 
r adaki rurkı dlişüniiyor mu:;-unuz~. 

R. SABiT 

MEVLÜDÜ 
ŞERİF 

Radyolin di• macu· 
nu sahipleri Necip ve 
Cemil Akar kardeıle • 
rin pederleri mütevef • 
fa ·Bay HÜSEYİN AV
Nİ AKAR'ın vefatının 
kırkıncı gününe tesa • 
düf eden 25 T .ıı4riniıa· 
ni 941 bugünkü Salı gÜ· 
nü öğle namazını mü
teakip Beyazıt camii 
,erifinde merhumun ru• 
huna itlıafen Mevludii 
Nebevi kıraat ettirile • 
ceğinden bilcümle ih • 
vanı dinin teırifleri ri· 
ca olunıır. 

lerdenberl ba~ ucundan aynlmadıj!ı.. 
nı anlasa ne yaplc~kh?. Herhalde o .. 
nu karşLSında görünce muazzep o .. 
lacağma şüphe yoktu. 

Bir gün öğleden sonra Selim ri c.ı 

et ti: 
- Bana biraz bir şeyler okur 

mw.unuz?. 
Odada Nura.ndan b::ışka kimse yok· 

tu. llast~ya cevap vermek ıazımdı . 
Yavaşça yaklaştı. Sesini değiştirıniye 
çah,arak: 

- Size gazete ok"yayım mı? .d.ye 
aordu-

Selim birden basını kendisine ce ... 
vap Yeren scşe çevin1~e.k istrc gibi bir 
harkct yaptı. Başının sa!: tarafı J-.cotiı 
sarıLydı. Nuran bu hareketi görünce 
sarardı, litrcm:ye b:ışladı. Selim: 

- Okuyunuz .. . dedi- Bu&iinkü ea· 
ze teler var mı'?' . 

- \ .. ar .. Ne istersiniz!. S:y:ı.sl ha .. 
berleri ıni? Yoksa b:r hlk;iye falan 
gibi b!ı· şey mi? . 

Selim cevap vtnnedl. H~tıriısın ı 

yoklar glbi bir düşünce ile yllzü n11 .. 
na landı. 

Nuran titriycrc.k. bekl:yordu 
Ya\·a~ı:-:ı sordu: 
- Niç-:n daldınız ... 
Selim gOlüınscdi: 

- ıı;~! . Bir ş~y düfı 'ldi.im. 
LCıt.reıı bana bu· ltil<;iy e okuywıw; 

"A, A l Bu öyle senin bildiğin 
köpeklerden değildir!,, 

Adt:yeıün dış kapısuıd:~n g. "t ,·;.en, 
odncthq'rlaıı bfri müdahale ett. 

- Hanını ... But·o.ya küpek1e giril
mez. 

- .ı'-ı\! Nederı kö.ı>Ckle girllntiye. 
cek;ıoiş. Bu öyle ,ı,eıHn b:'d ğ~n köp · 
lerdcn d<'gildir. Hem temizdir ... Hem 
de 5eo>I' iz sadasııd ır. Ne !.stlyon:un 
hayvancaj:tıdan?. ı 

- O!maz erendim .• Yrı;;aktır. 

- Allah Allah! Şlnıd/ 'ben bunu ne ı 
yapayım?. 

- Evede lnr<.ıl:s~.y 1 1:ı... 1 
- E\·ıJe yalnız dllnr..;.ız k; .. Kı.ya-

ıneÜcri kopctnr ... İlle yaıımda ada'l\ 
J;ter 1 

- Ora :nı hllnı~rr ~:c yaparsan 1 
yapı.. 

1 - Şhndi yukarıda. d~\· ... 1. \";..r Da-
v~yı kaçıracak değ.Hın y;ı... 1 

- C'rÖtür bir yere bırr.:k. 

-- Ayol... Nereye IJırakeyım".', 
Haydi evt.idını. . ~na bea kuruş ve
reyim de, :itınu ben çıkıp ininciye 
kadar şuracıkta n1uhafaıa Pdlver. 

- Oln1nz efendiın.. Ben :rapa-
marn ... 

- Haydi on kur:ı:J \'ercy.;.ın ... 

- PEırasında değiUın. Bc-n balı:a -
ınar..ı .• İşiın gücüıa var be.nin1 ... 

- Ne hiy~nCt adumn11~suı.. Ne o .. 
lurdu sanki?. Şu sessiz cac!asıı hay_ 
vana l.Hı.kı1.. c·r.-,cyUin bir.:ı." ~ur.ıcı.kta~ .. 

Bu ar1.1lık, boynunda kordele b3g. 
l ı, yun~uk yuınuk tüy~Lı fino köpeği, 
oradan geçen bir kt.'tliye, kad:.nın u.. 
cunu elinde tuttu:.u zincir:n ru.üsaadc
sl nisbetın.de Einldırdı. Yeti,eıneyince, 

ctrl., bir se~lf', havlamıya ba~ladı. 

Odacı tekra~· elti: 
- }fo.ınıın .• Size sôylüyoru1n. Ba

ğırtn~ayın burada ~u hayv(tnı.. Götü· 
r iln n ereye ıöti.lreceksCniz ... 

- Ben de şuradaki Uörekçiye- gö,. 
t ürü.r on kuruşl.Uk bbrcl'- dotralırun 
öni.;..n<' ... lleın hay\·an 8\.1.Ulur, e~lenir. 
lfern de börekçi orada muhafaza eder. 

- tıay aklınla bin yn~ay:t'.ltm! Gör .. 
dün mil Jşte? .. Her s~yin "bir kolay ı 
vardır. 

- Ôyle y:.payım bari ... Ne yapa· 
Y'tr•~ I Ioıydi Tontcn 1 yürü brıkalı.m ••• 
Kadın, köpcY.le konu :ı kollUSa ç1~ 

~ ctttL I!iraz sonra tekrar geldi. 
Bu .,eter yanında köpek yoktı.ı. Me
rak edip sordum: 

- Nereye bırakt ı nız. Tontonu?. 

- On kuruşluk börek dograttım ö-
nti.ne ... On kuruş ta baksın diye bö
rekçiye \·erdim ... Oraya bıraktın\. 

- İyi a!ol ettiniz doğrusu ... 
- Ne yap yım? Aklıma o ge! .. iş. 

tc ... 
- 08\<i.nız \Ci.r galiba? .• 
- E\•ct. •. B:zi.m Tontonu kom1111 .. 

nnn Tun1l:;1 var, kocaman bir kurt. .. 
O ısırmış. Ben de cNcye gôpeğinize 
mtık3yyel olrr.uyol"'sunuz?• diye çıkı

şacak olduın. Koınşuyla knvga cttlk. 
Bana h~k!'\ret etti. Onu d: .. ·a <'diyo. 
ı·um . 

- '\ .. a~ Ço~ güzle!! diyebild.1111. I<a
dın ı '\'t-divcnleri ~ıkarken dil.;ünü
yordum: Yarabbi! Ne tuhaf lıısanlar 
·\.'ar ·şu dünyada... Şu kadının kü
çöoiık b:r köpek için katlandığı şey. 

!ere bok:n!. 

Motörlü 
Treni.er 

Hatlarımızda çoğal
blacak ve 150 bin 
liraya bir garaj 

yapılacak 
De,~!ct Deın~rvoi?an İdare.:;\ e .. 

iektr:kli, motörİü trenleri hatla
nmızda çoğaltmak üzere tetkik • 
!er icra etml'ktedi r . 

Ankara • Ça okm ara;;mdakı 

motörhi tren seferleri çok istifa. 
deE olduğundan bu tecrübeden 
ınuvaffakiyetlt net;ce al:nınıştır. 
Bunun üzerine Ankara islaı.yo • 
nunda yüz elti hın Lıra sarfolu. 
narak buyük b:r cmotörhı tren 
garajı• inşa olunma~ı kararla~ • 
tırılmı~tır. [nşaa~a örümüzdeki 
.a~y {ç!:~de ba.~anı 1 acaktlr. 

---o--·---
l atanbul kütüvl:a,.elnrine me• 

mıır alınm<!3t iı:in bir 
imtihatı açıldı 

Maar:f Vekalet\ Ş1:hrL'Ilizdekı kü. 
tüplıanelcrde miinhal olan 10 lira 
asli maaşh nıeını.:riyetl<>r için bir 
amtihan aç-nııştır. İmtihan önü. 
müzdeki ayın 8 inci pazarte::.i g.ü. 
nü sabahleyin s3at 10 da Fat;h • 
deki Mill~t kütüphane; r.~.e icra 
olunacaktır. 

~- -===================================; 

l\Ieınurin kanununun 4 üncü 
maddeso1'ddti ~artları haiz olma. 
ları icabeden talipler 29 te.,rini. 
saniye kadar bi.rer istida i\.e r.fa. 
ori f Vekaletine müracaat >Hl<' • 
ce.cl ·dir. _..,..._ 

82 Top Kaput bezi saklıyan 
bir t üccar adliyeye verildi 
Fincancıl~rda 31 nu.1':.rada Va· ı• 

hi Kc>keryan isminde bir tüccarın 
kaput bezi sakladığı haber alın. 
mış ve dükkanında yapılan araş- 1 
tırınada 82 top kaput bezi bulun. 
muştur. Hem bunların sonra<lan 
boyanını;ı oldukları anlaşılmıştır. 

Vahi Keşkeryan hem ımal sak. 
lamak ve hem de hile yapmak 
suçile adliyeye verfüniştir. 

iki garaj sahibi cezalanclırıldı 
Her garaj sahibinin müessPse. 

~ne girip çıkan otomobilleri mun. 
tazaman bir de[tere kaydetmeleri 
mecburi bulunnıaktadır. Bu hu. 
rnsta kontrollere geçilmiştir. Be. 
yoğlunda yapılan kontrollerde 
Taksimde •Lüks garaj• sahibi 
Niko He •Sıraselviler garajı• sa.. 

(HALK SÜTUNU ) 
lı hayatına atılmak istiyen 

bir genç kız 
17 yaşında orla tahs!li bulunan 

hayatın nnnc:>:yle yapny;ıln,z kalmı:t 
bir kızun, Şimdiye kndar hiç bfr işte 
çalı'.;tn::ı.mış olmakla ber:ı.ber h:..yatımı 

idıtrr.e lçln iıf hayatı11a atılmak iztı. 
rarındayım. Husus!, reunt mües.:rese 
ve yaı.ılıanelerle emsali müstakim, 
tldd.1 yerlerde kanant.k;lr bir ücreUo 
k endime münasip uır v:ıı.i!c arıyo

rum. 
Bir Bayan yanında it 

arıyan kız 
Orta tahsil görmtiş, temiz bir aile

nin kızı nail bir ailenin idare ljlerin.. 
de veya yüksek bir bayanın yanında. 
cFemme de Cbambre> cmademoiseUC 
de Cimpanb veya. buna benzer her
hangi bir işte, bir çocuğun terbiyesi!• 
de meşgul olabilir, ça~mak lstemek· 
tedir. İcabında çalışaea#t evde de ya. 
tabilir. İstıyen iş sahiplerinin ı<ı.t.ren 
bu sütunda (İlla) ya yazmaları rica 
olunur. 

tı.omılre ..• 
Nuran sesini deği~tinnekte devam 

etmiye çalışorak okumıya b.:ışladı. Fa~ 
!_t:at bu ın~kül rol uzun sürmedi. Ha
deme bir zJ.)·arelçi geldiğini baber 
vermişti. Nuı':ln dı~arı çıkh. 

Selim yatcığında oturubiltyordu ar
tık .. Erte~i günü de sargıları .ıçUa

c:.ıkU. Atadan taın yirml jki gün geç. 
m.fst!. Nuran haya!ıııı nezretınis bir 

rahib~ gibi ha~l3ya baknı~tı. Bu ınüd. 
det içinde bir gün bile sokağa çık
nian1•ştı . İ~te blr k::ıç gün sonra. Se
tm buro.da11 çıkıp gldccckti. B:r gün 
:\ll!lunct A.ğa ~ldi~i zaınan Selln tn 
ona söy!edikler'.nl işitn1l~tı. Za\·alh 
Selimin ha~tancden çıktıktan sonra 
niyeti doJtrudan do~rt..ya Alemdağı 
tara!ındakl çiftliğine çekilmekti. Ar. 
tlk bfr daha evine dönnliye ccsttretl 
yo;J.u. İnzh"'cıya çekllcrek yaralı ölü 

b!r ömür geçiın~iye karar vcnni5ti. 
Fakat Nuran ne yapac'.<ıktı?.. Bütün 

hayatınca Selime böyle gizli gizli 
bakrr.ak, yunında i:>ulunnıak t.a bir ~a

adetti. Artık onu da k.:ıybeln1iyc ve 
bir dal'.J. onu görm<"miye ır.nhkü:ı-:du .. 

SeEınc ! .. cndini göstermek, ikinci bir 
oyun olurdu.. Bunu asla. yapmıya

caktı. 

- •• (Pevaııu Var) 

hibi Petronun ::nuntazam defter 
tulmadıklan gö"ülerek hakların. 
<la cezai takibata geçilm!ştir. 

--~}-----

Bir arabacı yaralandı 
Kızıltoprakta Kuyubaşı soka. 

ğında 32 numaralı evde oturan 
AE Aktunç isminde bir arabacı 
dün Kurbağalıderedcn geçcPken 
hayrnnlar iirkmüş, Ali Aktunç 
yere düşerek vücudunun :mu hte
lif ycrlerindı;n yaralanmış, Nil. 
mun-e hastanesine kaldınlm~tır. 

Çamlıca yaza kadar tamamen 
ağaçlandırılacak 

Be1ediyıe Reisliği Çamlıcamn 
ağaçlandınlması faaliyetine de • 
vam elrnektedir. Beykoz f idan • 
lığından )'\'niden birçok çam fi. 
danı alınmıştır. Bu faaliyet yaz 
mevsımine kadar tamamen ikmal 
«iflmiş olacaktır 

Diğer taraftan Üsküdarın muh. 
telif yerlerine ,Y'Cnidcn 800 selvi 
fidanı dikilmiştir. 

Alınacak asistanlar 
Siyasa! bilgiler • Mülkiye • o. 

kuluna doçent alınmak üzere im. 
t ihan açılmşıtır. İktısacli, m al! 
ılimler, biyoloji amme hukuku 
·branşlarına alınacak olanların 

lıntihanlan 28 teşrinisani cuma 
günü yapılacaktır. 

AVRUPA HARBİNİN : 
YE'Nİ "MESELELERİ~ _ _.____ 

HARPTE TABBIP 
Şu muhakkak ki, ~adiındenberi 

harp devam ettiği zamanlarda. 
tahrip vasıtalarında • birdenbire 
y.cni ilıtiralar peyda oluyor. Hat. 
1.'i şimd: bin;ok kimseler •harp 
15bor~tua rlarda kazanılacak ' 'e. 
ya kaybedilecektir• d iyorlar. 

Askeri h:ırckPtlcrin inkişafla • 
rını resmi tebliğlerden öğreniyo. 
ruz. Fakat liıboratuarlardaki gizli 
çabmalardcn k'min halx'ri var ? 
Şimdi diyorlar ki, eğer uran • 

vom dcn:kn madden;n bu harpte 
;ıfak yollu ôs\im:ıline başlanırsa, 
dünyanın mukarld.ra1ı ba~lan ba. 
~a deği~ebilir. 

Bu maden nedir ? AlimlErln söy. 
l~d'ı(ne göre, blJ maden temin 
Ptlı~i "Cncrj ıtib~rile o kadar mü t. 

•Jıiş hır ş.ymlş ki mesela bir si • 
gara paketnin "lacai'.,'I kadar U. 
ranyomun lemin edeceği enerji, 
düny,ının en bıiyıik bomb:ırdı • 
man tayyaresine hlç durmadan 
üç sene dün:va cı:rafında cevela •. 
nıııa n:üsa~de e·l<'bil!r. 

Bilha3sa İngiltercde, Kanadada, 
A\-us\ralyada. Sibiryada bu ma. 
<len cevherinden yüzh:r.;;; ton 

Etiketaiz ııalış yapmıt! 
T:;.ksm:de S!rr.sclviler cadde • 

sinde 72 numar;ırla bakkal Van. 
gel 1E"tiketsiı olarak \'e fazla fıat. 
le satış yaptı ~ından hakkında ce. 
za •a!'h tutı.rlmuoıtu.r. 

Vsküclar pazarının yeri 
değiştirildi 

Üsküdar çarş:sında her cuma 
günleri kurulmakta olan p;ızar, 

yerin darlığı ve seyrüseferin in. 
1 tizamı bakımınclan cAlımedire· 

ye naklolunm~tur. 

YENİ BİR PAZAR 
Ü'sküdarda cKeçed<de. me v • 

kiinde de ayı~ca bir pazar açı • 
lacakttr. 

ViLAYET ıı• BELEDiYE: 
* ~Iurakabc Kom:~yonu dltn Vi .. 

lAlACtle toplaıın:ış, et narh.ı hakkınd.'.l 

tetkil<lC'r y'1pmış, l:asapları da din!e
mişir. N~rlıın de.ı::.i-1til'ilır.e~i lç!n bir 
karar ver.llır.emlştir. * Belecf!y('Ce t:~küdarda İcad.ye
ye yen!dcn ~" c-lel-: lrik l~n1bası takıl~ 
mıştır. 

TiCARET ıı• SANAYi: 
+ ICar~ta bu sene ilk defa Edime 

tipi beyaz peynir yapılırı.tya başlan

lJUli\ır. * Altın fi,,Ueri yükselmektedir. 
D Un bir altın 2610 kclrt: tJı:1 sahl.ır.ı~. 

tır. 

MVTEFERRlK: 
* Kızıltıylıı ü~;üncü p~rt! yardım 

ı:ıda maddelerini yüklenC"1 Kurtt~luş 

vapuru dtin akşam Ph-ere h~!'ek:et et.. 
mİjtir. 

. . - _.,..... 

Muharebeler uzadıkça, 
yeni yeni müthi4 tahrip 
'l(asıtaları da gizli gizli 
çalışan laboratuarlardan 
meydana çıkıyorlar. 

mevcut bulunmaktadır. Harp ha. 
!inde culunan ve bulunmıyan bü. 
tün memleketlerd~ bu roülıiş t~h. 
ripkar madde üzer:nde tetkıkler 
devam etmektedir., 

Yine iılimll'r!Jl söylediğine g·'>· 
re, alelade bir kiiçük avcı ta::yn. 
resi ~ımdi kullandığı mitralyöz 
kıır>unları yerme Uranyom k~r. 
şunları kullansa. bütün Avrupa. 
daki cc;:ıoları, lımanları. kal .. lt•ri, 
tayyare maydanbnıı. tahrip "de. 
b ilir. 

B'r ~thrin üzerine bir layyare 
1ar:ıfından Uranyom tozu serpiL 
se, o şehir ı;eniş bir mezarlık o. 
lur ve birkaç asır gt'c:rn~den kim. 
se gc!pi o şc!ıirde oturamaz. 

Bir Ur~nyom kurşunu 16 pus. 
:uıc schil t<lpunun mcrm sinden 
daha tahripkardır. 
Yalnız su küı:ük misaller Uran. 

:· -0nıun Hk~d:ır korkunç bir,ey 
olduğunu an!atmağa kafi' 

Dua edel:m k', bu korkunç '1'ad. 
d-enııı hasi~·etler• b:linmekl<· be • • 
ıabcr. lıcnuz keııdısi elde ld,I • 
miş de-j:::klir. 

•• 

Garp çöıtlnde Al• 
muıa '!8 lnglltere 
Yuuı: Ahmet Şükrü E;SMEH 

Ge~en salı günü sabahı garp 
çölünde Almanlnra ve İtalyan • 
iara karşı ba~lıyan Ingiliı ta • 
aıTuzu bütün şiddetile de\'am et. 
mektedir. İki taraf kuı·vetleri çok 
geniş bir alan UZ'eri.nde dö\-ÜŞ • 

mt>kte old uklarından kısa 1ı:r za. 
man !çinde bu döviişim gelı ·ı ıtı• 
hakkında bir fikir edinmek ınünı
kün dEğiidir. C:phedcıo gelen h~
berlere göre, l>ugarp çölü muh.•· 
rebc:;i, tanklar :.rasınd:ı büyu!C 
btr çarpışma hul,ni almışt-r. Asıl 
büyük meydan muharebesi hC • 

nüz başlamamış'ır. Ne zornan ,·e 
nerede başhyacağ: -Oa M:nü~ be .
ti değildir. 

Fakat bu :~k çarp:şmada b<iı ' 
ren bir hakikat ~ııdur: r.lih'"r 
cephe>ondc muharebcnlıı :ığırlt 
ğ!, Almanların cmuzl:ırı ıüzerı.r~e 
yıiklennıı~tir. Bir İngili?: tebh • 

1 rol 
ğindc İt<ılyanlorın oynaclık arı • 
iı.•kktnda şu dıkkate dcı;er f;k~a 
va,dı. cBir .. eLGohi l:ü!gr-si~ct.e 
harekete getirilen italpıı zt'h. 1 

. . h be .. . 1ı•rbı r ti.ımenı n1u are uzer ... r.e ·"'f 

tE>ir yapmamıştır.• Gazele uıu • 
hablrlcriniıı Mı.sırdan \'croikl~'. 
haberlere gör<a de İngilizler. bu ~ 

\•ii<te bütün dikkatlerini Alman 1<u< 
' L-~fi U• ntlcrıniıı yok edilmesi n<.-uC 

zerin<' toplamışla~dır, Bir Alın:~ 
askel'inin yok edümesı, altı it .. 
yanın esir t'<iilnıesinden daha bt) 
yük bir başarı sayllmaktadır ... 
Şimdi garp çölündeki dôvU~ 

İngiliz ve Ahna'I askerleri ar•. j 
smda büyü!\ bir imtihan şc~li%e 
;ılnuşıır. Şunu söylemek yeruı. 
clur ki Eğer Alnıan!ar bu iıntı ' 

hanı kazanamazlaı ·a, Y.enil~t'• 
!erini tevil >Edebilirlcr: ıngılıZ 
ı in Ftansada, Norveçte Ye y u • 
nanist:ıııda mağlübi)etl<!riııi teb·'. 

'kl . gt 1 vil veyahut da ızah ettr · erı . 
Fakat İngilizler için böyle .. b~ 
tevil )olu açık dC'ğildir. çor:.,ı 
söylediği son nutkunda bu te • 
kapılarının lıepsini c:c kaparıııŞ 
tır . Basvekil B ı·;tan\'a kuvvet ' , . ııı· 
!erinin !xş aydanberi hazıra 
makta olduklarını söylemiş. ta.' 
k'.p edilen hedefın, dü~:ııan l<U~· 
,-~tkrini tnııı&milc yok dn:ck ~; 
duğunu b; ldinniş, düşmanın rlık 
har,ketl~rc k r:;ı h:çbır haZl 

b. .. · ı karşı· 
·yapma-:nış, \·c ır surprız e . ,·e 
l:ı~mış olduğunu iliıve ctmıŞ 
11;ha,·et dcmi~tir ki: ' h 

' ·la 
- Bu askerler Almanlarla 5 ' Jıı-

tecltizat hususunda ilk defa 0 

nk müsayat halinde- harbe g:r • 
;b,,rD- .. 

diklerini düsünccekler ve L· • a.-
da elde Ediİecek bir İnı;ili2 ı 
ferinin bütün harp üz:.rinde r~; 
pacağı büyük tc;iri gözeten uz 
tutmıyacaklardır. . J• 

" b' rııeoa Askerleı·e yolladıgı ır , 
da Çörçil, garp çölündeki rıı~:k• 
rebı;yi W;\\erloo ile k~.yaslaın~eıl 
tadır , Tahm.inler " .e umıtıcr bı • 
ibaret olan sozler hır \arafd··ı il t' ' 
rakılsa bile, Çört:il'tn, bah<:~ ııık 
cleki muharebeyı, yirmi ikı ) 1 i ııi 
bir mücadelenin son perde5esi • 
kapıy:ın Waterloo'ya tıenzetn• f;. 
en hafif b ir tabir le, aykırdır . p..i 

.. l " "" or.e sasen manası, şu~u u ı; .• .
8
rc .. 

ne olursa olsun, bır askı ıı l.d ııı 
ket başlarken, netiı:e hak.~1~1;,1' dErece kesin tahmın yurU ıJY 
b;r politika a<lamı için daiıı:; tP 
tiyatsızlık olur. Bay Hıtl,,r 0 ~;ıır 
çcn ay Rusyanın yok edil<."ecW 
söy:erken ayni ratayı i~lcd"re~ ;.t 
cil'in Norveçlcki Alnoan 11

•. .~ 
~ ·fL \. 
ba>iarken, bunu mu!ıaretıeıt· 51/ • 

. .. k \'a 
agır s.n1.EJı halası olara 13e 
!andırması da ı:-<•lılika adart' ol • 
nın ihl iyatsızlı klrın:. örr.ck 
r11u~tur. b 1..,· 1 

Acaba Çörçil neden yine ~;.ı· · 
bir ih\iyal.sızlık\a bıılur.ı~U~ ·l~ 
BirÇ')I< cevı.plar akla gel r. ·ııd r 

. k t'" ' k ıtıt'' ~ retıceden a ı o~nra , ttC 
Belki mun bir hnrekctsııl ~t 

k • ıaa 1 
~onra ant·ızın as·, rı ı.(t , 
ba,Juması üzerine h•~·~car.~nc ti> 

... . ··ıcrı 
pıimıştır. Eclkı Euşya u · q,e 
sir yapmak i~.~miş ve n \ ; 

1 tc 
belki Libyadoki asker .• S • 

d '1 . •I n-ı1ı:t • ıC'in bu ka ar ı ı:.·rı g ~ ~ ,. '1 
· 1 heıh~ 

bep n" olur"'& oısun .. ıterC' 
Çôrçil batı çiiFJnde lıı~ı ~l~, 

ı\' bBft, rr.utlaka zaf .r k:z~nın · k v~ • 
mıştır. Bunu ba~arman:a ' ~ r 

Ç .. ·ı,. · · si n~u1'4' " ~ nır. orcı ın 5l~a • , ,..,.:-... 
üzerine te>lr >elmPklc kaJ::ı. .. ~ 
İngi llerenin prc.;tıj.ıı. <-• •" 
"'•ktır. 
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HARP VAZIYET/ Avrupa cep-. 1. 
hesi birliği 1 

(1 lnci S•h.,eöen Devam) malan ve orduyu bir imha muha. 
'"'luları Ladoga gölü ~arkında rcbesinden kurtarmaları bizcı 
henüz birle~emediklerindeu Rus. daha doğrudur. 

Olu :raıının m,etınıt:ri AWıoom 
Ajansı billtenlerinden alııım•~tırı 

Berlinde bugün on üç 
devlet daha merasimle 
üçlü pakta İştirak edi · 
yor - Pakt be, sene da· 
ha uzatıldı - General 
Vavel Libya harbinin 
Türkiye ve diğer mem · 
leketler üzerin_de akiıler 
yapacağını söylüyor -
General Veygant göz 
hapainde - japonya • 
Amerika müzakereleri 
devam ediyor. 

Amerika'da bir 
kadınlar ordusu 
teşkil ediliyor 

Moskova va zi
y etin ciddiliği
ni kabul ediyor 

(Başıntı!~ ... ~e•ten .ıe\ :ım) 

nihayete erdireceği ve batla la. 
nıaınilc tasfiye edct:eği kanaatin· 
dedir, O halde kıt'a iizcrindekı 
harp bitiı·Hıniş olac.ıktır. Kıt\ 
dışına taşmak içıu eğer ilkbahar 
beklenecekse bu fasıla içinde Al. 
manya dün,ya sulhundau önce bir 
A nupa sulhn ve birliği kunnıy: 
\'e balta bunu başarnııya müte. 
şebbls olabilir. Bu teşebbüsünde 
muvaffak olmasında ise illi katL 
menfaati vardır: 

!ar bu göt vasıtasilc Leningrad l\losko\·a garbinde 5iındi Kllıı 
ı;~rnizonunu ikmal \'O tak\·iyc ve Volokolaınsk bölgesinde v• 
imkanına sahip bulunuyorlar. Ka· l'tlojaisk • Mosko\•a istik..1nıetinde 

Telhis eden: Maammer AlatUJ' 
AnUkomintern paktının imza.. 

•uı.n beşuıci yıi<lönümü müna:;e. 
betile bugün öğ;_ iizeri Bcrlinde 
Başvek5let dairesinde bir tören 
Yapıl:maktadır. • 

leden yapılan bu çıkış taarruzla. yeni mülıim muharebelere intizar 
ı·ı muvaffak oldul!'u takdirde, Al· edilebilir. 
ınanlarm Tik,·in • Vologda i•lika. Cenupta Doneç havzasında 
metindeki taarruzları dıırdurula. Rostof'nn diiştiiğilnü Ruslar be. 
bilir. nüz teyit etmediler. Bununla be-

Fakat l'\loskova garbir.4c, bü· raber şehrin cenubunda ve isi.as· 
tiın Ru.s müdafaa cepbe+)n., yapı. yon civarında sekak ınubare~e. 
lan Alm:ııı taarruzları yeni bir !eri olduğunu itiraf ed',iyorlar. 

Malum olduğu ü""'re komünist
liğe karşı koyrr.a paktı 1936 da 
Almanya, Japonya ve İtalya ara. 
sında lmzalıuımJitı. 

Bugün Berlinde yap: !makta o· 
l:;n törene yalnız vaktlle komü. 
lıistliğe karşı koyma paktına gir· 
~iş olan d~, !etler değil, işg:ıl aL. 
tıııda buluııan bütün Avrupa dev· 
~tlerinin mümessilleri de iştirak 
etınektwiı-. 

gazetecilere heyruuıtta bulunmuş, 
billıassa şunları söylemiştir: 

c- Libva muharebesi mühim 
ncticeltt verecek mahiyettedir. 
Kazanılacak zaferin Türkiye ve 
i:ıütün Akdeniz devletleri üııedndr 
mühim tesir ve 3ksilerl olacak • 
tır. Ayni zamanda bu netice düş. 
:manıu İskenderiyey:e hücum ve te. 
şebbüslerini ortadan kaldtracak. 
tır .• 

Vaşington 25 (A.A.) - Madam 
Ruzvolt mıttbuata raptığl beya • 
natta, keneli idaresi altında ve 
münhasıran hasat mevsiminde 
ziraat bölgelerinoo çalıştınlmak 
üzere, bir kadınlar ordusu teşki. 
linin mu.'ıtemel olduğunu söyle. 
lllİştir. 

Madam Ruzvl'lt böyle bir or • 
dunun "alnız kadınlara inhisar 
etmi~'Cceği. ''e a•kerlik yaşından 
küçük gençlerle iı.n~ları hase • 
biı" askerlik yapamıyıınları da 
ihtiva edcccğiM işaret <etmiştir. 

Londra 25 (A.A.) - (BB.C,) 
Alınanların Moskovaya karşı baş. 
ladıkları altıncı taarruz, hızını 
kaybetmeden .devam ediyQr. Rus. 
!ar vaziyetin ciddi olduğunu ka. 
bul ediyorlar. En ıti.ddelli 1a?rruz 
.Moskovanın ş:imaligarbi i~a • 
metinde yapıhnaldadır. Nara bo. 
yunda ve Tula'da taarruz durdu. 
rulmuştur. 

1 - Avrupadaki sükunu temin 
etmek ve dünya sulh davasına 
karş. nizasız bir Avrupa birliği 
çıkıımıak, 

inkisaf kazanmış, bilhassa Mosko- Diğ:er taraftau Rusl,r Rostof cep· 
un;n 'şimali garblsine düş~n sol heı;jnlo bir kesim.iade mU\•a({a. 
cenahla Rus sağ cenahını kavrı. ltiyetli bir mukabil taarruz yap.: 
yacak şekilde epeyce ilerlem~ş. mışlar, neticede Uç Alman tüme. 
tir, Bu bölgede Rus sağ cenabı nini imha etmişlerdk Bu hare· 

GENERAL VFNGAND 
GÖZ HAPSİNDE 

---"---

:ı - Avrupa ti.ışındaki işleri ve 
mücadeleleri Avrupa birliği adı· 
na başarmak şekli ile Avrupa kıt· 
ası kuvvetlerini kazanmak. 

üsliin Alınan taarruzlurı karşısın· kelle 1areşnl Tim~eııko'nun Roıı-
da gerilemiş. Almau kıt'aları !\tos- toru kurtarmıya çalıı;hğına \'e 

kovanın 80 kilometre şimali gar. Voroşilofgrad üzerinden cenuba 
bisinde bulunatı Klin şehri öııii. doğru bir taarruz yaptığına ihti. 
ne Yatmış ,.e diğer bir kol da mal \'eriyoruz. l\tareşal Timoçen. 
Moskornnıu 50 kilometre şimali lco Rostof'u kurtaramazsa, Ros· 

B(·r!in kaynaklarından bildiri.!. 
diğine göre, Finlandiya, Daııimar-
1.a, Bulgaristan, Romanya, Slo. 
\'aksa, Hın·atistan ve Nankin 
1 ükümctinin temsil et!ıği Çin, 
l:ugün nli!.raslmlc Antikomintem 
}lakta girmektedırlt'I'. 

Londradan gelen blr habere gö. 
ıe, General Veygand göz hapsine 
alınmış \•e y3ıu:l<laki subayiar da 
hapmilmiştir. 

Amerikalılar 
MARTİNSKve 
Fransız Güyanını 
işgal mi edecek? 

Vişi 25 (A.A.) - (Oü) Ru,; cep. 
hasinde iJ<i ;rerde şiddetli muha -
rebeleı:' oluyor. Bunlardan biri 
Mosko\'a cmıntakasıdır. Alman • 
l&r burada Klin ve Tula şehirle • 
riııiu kenar manallelerine kadar 
gelmşi1crclır. Moskovaya 50 kilo. 
me:.re mesafedeki Solcnçnogors • 
!:;inin işgalıne ehemmiyet \•erili. 
yor. Burasının sukutu Ül'lCrine 
l\foskovanın Volga nehriııin yu. 
kan mecra5ile alakası l<esilınıştir . 

Sovyet Rusya cephesinde Al. 
manya kendi lSO yıllık hesap ve 
arzularını tahakkuk etlirınek ve 
toptan bir tasfiyeye tii.bl tutmak 
için mııJıarebe ve miicadelesine 
•Avrupa milletlerinin Bolşedzm 
cihadı. manzarasını ,·ermiyc ça· 
lışmıştır. İngiltere ve Amerika 
ile ınüstaklıel ınücadel.,,ine de 
•büt.ün .kıt'anın emperyaliznı'e 

garbisindeki Soleııenogor>ki ~eh· tof fu:eri-den muhtemel Alman 
rini almıştır. Bu suretle !\iman kusatwasmdan kurtulmak için 
sol cenabı Rus ıııü•laf:ıa cephesi· Do;,cç ha•zasından bti>bütün ~e-
niıı sağ cenahını kanamı~ gibi. kilmin> mecbur kalacaktır. 
dir. Eğer Ruslar bir mukabil la. 2) Libya cephesindeki harekıil 

Alman ra<lyoou tıuıı bildirdiğine 
gör<, on üc devlet müıressili, Ber
l ııue yap;lau bir toplantıda 1936 
da aktedilmis olan Antikomintern 
lltkt nın lx-ş -sene <lalıa uzatılma. 
S'ır.a karar \-eımi~lerdir 

l\fo.car Başv-ekili ve Hariciye 
t-;<.7.:rı Bardossi, ltalya Hariciye 
Nazırı Kont Ciano, Bulgar Hari
ciye Nazırı Popof bu münasebetle 
lltrJir.de bulunmaktadırlar. 
FiNLANDANIN DA PAKTA 

İŞTIRAKİ LAzIM 
Stokholmden bildirildiğ:ne gö. 

re, Finlandanın Antikomintern 
llalcta girmesi, İsveç \-C Finlan • 
da<iaki sivasi :nıahfıllero.", Fin • 
landa htiklııneti ~arafından ~'On 
'"· Gene z3rf:nda defalarca tekrar 
~'i.:en w hedcfı, F.ııl.'.\ndayı, BoL. 
ft\''.zm iç ve d!ş U-hlikcsindrn 
(ıtt'armak olan Si) a""ti resmen 
ley l t·der mahiyette teliıkki e -
:t: · ektedir. 
Stokholındaki hitaraf mahfil • 

l{rin mütaleasına göre. Finlan -
dan." kararı, Rıısya ,-e İngiltere. 
J'e ~.ar5it olan vazıyetini· hiçbir su
t~tle değiş'.irmlyecektir. Ve ni • 
ha· et bu karar, bir Fin • Rus 
llıiltaı-ekesinin akdi muhtemel ol. 
~'&una dair son zamanda >doLa • 
1-. bütün şayia~ra da eon H'r • 
Ilı ştır 
~t~iRAL VAVEL'İN LİBYA 
~UBAREBELEP.İHAKKINDAKİ 

MÜTALEASI 
liindistan orduları umum ku • 

~andanı General Vavd Libyada 
~•Yan muharebder hakkında 

•Dey!i Il!eyeh gawtesi <kncral 
Veygand'm Antib'de mevkuf tu. 
tul.makta olduğunu yazmı~tır. 

Bu gazete diyor ki: 
cBirçok habc:ler Fraımz do 

nanmas:nı ve şimal! Afrikadaki 
üsleri kttll3nmak üzı:>rc HrtleT'in 
Mareşal Petrn'i gittikçe daha zi. 
yade sıkı-·tırmakta olduğunu gös. 
termektedir.• 

UZAK.ŞARK MESELESİ iÇİN 
MÜHİM Bin TOPLANTI 

Birleşik Amerika Hariciye Na. 
zırı Kordel Hal ile Japonyanın 
Vaşington sefiri NQmura ve hu. 
susi delegesi Kurusu arasında 
müzakerelere devam edilmekte • 
<lir. 

Japon mahfilleri görüşmelere 
ait zabıt huUs~larının gelmesine 
mlizarcn, Birleşik Am€rika ile 
yapılan ınüzakerekrden nikbin 
görünmeb.-tedorler. 

İNGİLİZLER FELEMENK Gü • 
YANINI i5GAL EDECEKLER Mİ? 

Vaşiııgtondan bildirildiğine gö. 
ı-e, Birleşik Amt>rikanın ham ali. 
minyom için külliyetli miktarda 
iptidai madde tedarik efüği kıy. 
metli Boksit mad·0nlcrinin h'ma. 
vesi için Felemer.k Güyanına İn. 
g!liz r:ıt'alar:ndan mür~kkep bir 
kuvvet gi;nJ<>rileceğL B oyaze,·'den 
haber \'erilmektPdir 

LİTVİNOF BA(;DATTA 
Nevyorktan Unayted Pres'in 

'"<'rdi~ı bir habere göre, B:r!~ik 
Amerikaya g?tmckte olan yen! 
Sovye\ elçisi Litvinof, lrand3n 
B3ğdada gdınişfa. 

İstanbul Asliye İkin- 1 Kartalda bir koruca 
~i Ticaret Mahkeme• cı bci Soh:kdeıı Del'amı 
S • esrarcng1z hır şekilde ortadan kay-
11'1den: bolnıı.;~lı..r. 
. 'l'ürk Tlcaret Bankası Anonim 

t'kctı ,·ekilı a\·ukat Atıf Ödül 
:<tndan Kadıköyıinde Mıihür· 

<!ar caddesinde Ege yağ ticar~t. 
~aııcsi sahibi ~üleyman aleyh_ine 
•rı:c olunan Izınitte mukim O • 

ltıeı- Biraderler tarafından keşide 
~e da\'alı ~rafından kabul edil· 
~ı,:; olan 18/11/933 tarihli ve 14/ 
rj~/~33 vadeli bir kıt'a poliçe be
~:lıni teşkil eden (631) lira (81) 
t~'tışun hulülü viıde tarıhindı:n 
. haren kanuni faiz, icra ma.raf. 
•atı ve takdir edik!cek a\'ukatlık 
•crcuıe icraen inkiin deyn roiL. 
~ · i hasebae tazminatla birlikte 

1 ~time dair ikame olunan da
'•da· 
~!Üddeaaleyh Sülcymanın ika· 

'l:etgahının n:cçlıul olm;;.sına bi. 
~aen tebligatın i!Anen icrasına ':e 
~ ~l •k,,ım-nin 5/12/!tH cuma gu. 
l'ı~ ~aat 15 şe tayinine karar \•e
~l illi§ olduğundan ve bu hus.usta· 
~ da'.e!iy-e de m~ k~me dıvnn. 
~ nesıne talik ~dı!mış buhındu. 
~ lldan keyfiyet tebliğ makaını
Q~ katın olmak üzere iliin olunur. 
"91160 

BEL Altlİ 
CitJy DE l\IAUPASSANT 

Korucu Hasan, Lundan üç gün 
evvel gaz almak üzere Yoyalar 
köyünden •Kartala gidiyorum, di. 
ye çıkmış, bir daha köye dönme. 
miştir. Has;.nın gelmemesi üz~ri
ne bütüıı o eit·arda .ıra~tırır.alar 
yap.lmıya ba~lanmış, diğer ta
raftan jan<larma. ve polis nunta. 
kalarına da malumat ,-erilmiştir. 
Hasanın üzerinde fazla para bu. 
lunduğLJ t~lıminile bir cinayete 
kurb3n gitmesi veya herhangi 
bir sw·dte ölrnü§ olmasından ~üp
he edilmekte, ehemmiyetle tahki
kat yapıll?Oaktadır. 

KanlıkEvga 
Tophanede Arıün kahve.inde 

yatan Abidin ile Karaoğlan sokak 
21 No. da oturan Rizeli Ali bir 
meseleden kavga etmişler, Ali bı· 
çağını çekerke Abidini muht.elif 
yerlerinden y.'.lralamıştır. AH a. 
ranmaktadır. 

I' <a .. sı ... 
HILDE KRAHL• l'J· 

Jn Yr.ni Fıtml il' 
MUlCADDESt• 

YALAN 
GvrUlınc.'1t1l~ U~r mu~·a!Ccı.k..iyet!e 

A K 
S:neı~ a:-tnda dc\"tım ediyor. 

.... /f4 .. 

rt1lliı:agom- Kitabı cdeb;) at aleminin mcş'alesi ... ııt:ıım•••u• 
Filmi su:ema dünya~:nın zafer tocı olan .. , 

Tamami le renkli , 

VAHŞiAŞK 
ltA.\'. l\lİLLAND - PATRiCİA l\IOUISSON - AKIM 

TAl\1İROFF "un yarattığı bu lıaribyı 
A 

... ,.,l'lnbe ·k~•mı LALE sinemasında 
• görmeI:e hazıriıın,uu., 

Nevyork, 25 (A.A.) - Birleşik 
Amerika A,yan .Meclisi, Dış l\lüııa· 
sehellcr Encümeni Reisi ayandan 
Connaly, yakında Amerikanın 
Fransız Guyane'ı ile Martinik'in 
koııtrolü \'azifesini alması pek 
mümkün olduğunu ima etmiştir. 

Moskova önün 
de iki alag 

imha edildi 
Mosko\·a, 25 (A.A.) - Son alı· 

ruın haberlere göre, Sıl\yet hava 
ku\•vetlcri Mosko\·a' cephesinde 
faaliyette d~am etmekte ve Rus 
süvarileri de gittikçe artan ınu. 
vaffakiyet!er kazanmaktadır. Pa
zar ı:iinü cenup ve do!tu cenupta 
harekat yapan Sovyet tayyarelc.. 
ri Almanlarıu 39 tank \C 1 zırhlı 
:ı;ahosını tahrip etıni~lcrdir. As· 
ker bindirilmiş 760 ka:uyon, ben. 
zin dolu beş sarnıçlı kam)on, 25 
ağır top, obiis ve mühimmat yük· 
ül yüzden fazla vagon, iki Alınan 
alayı ile bir sÜ\'ari bölıiğii kiiıni. 
len imha edilmiştir. Bir Sovyet 
süvari birliği Almnn h.ı.,,ım kıt· 
alarma mensup bir taburu taıııa. 
men imha etmiş, aralarında ta
bur kumandnnı da buulııan 500 
Alınan subay n erini ölılürmüş. 
tür. Bu Sovyet Birliği tabur ka· 
rargiıhııun evrakını elde ehniş 
bir radyo merkezi ile üç top, 66 
obüs sandı!;,,, biulerce ıııerıni ve 
diğer gauniu1 ulmı~tır. 

Bu me\'Zua temas eden muma.. 
ileyb, şunları söylemiştir: 

•Harp için lilzwnlu esaslı ham 
maddelerimizin himyaesi lçlıı 
Reis Ruzvelt larafından alınan 
tedbirleri tru>vip ediyorum. Vişi 
hiikfuneti Nazi nüfuzuna ho)·un 
eğmekte dc,·aın ettiği takdirde 
Fransız Guyane'ı ile l\.Inrtinik'in 
kontrolü işini üzerimize almamız 
lii?ını geldiği fikrindeyim.• 
Vaşingtonda sanıldığına göre, 

Holanda Guyanına gönderilen 
ku\"l'etler Trinidad gamlzonun· 
dan ayrılmış ve Panamaribo'ya 
gitmekte bulunmuştur. 

Dikili Maliyesi 
( 1 inci Sahi!eden De\·am) 

lwuıcağı tahmin olunarak ke)'fiyf!t 
İstanbul zabıtasll)a bildl.-llmls vo ta· 
ltibata ictllmiştir! ... 

Eu ara; Bakırköy jandarma komu_ 
tanlığ1 Kenanın sehr;mize geldiğini 
\"e J\fahıı1utbcy .ıa1U;teslnde ihltfa 
ottic;ini te:·bite ınu,·uf!ak olınu~hır 

GizHcc rnı.ıht.cl!., \'Czrıc-dar:n iz.ini 
.ık:p eden jand3r;'\1Jltu· dün ~ıl;~::ım 
?ı'l:.h:nutbey nahiy.,.sf11den Bakırköy 

yoltıyla İstanbul g:deceğlni de öğren. 
m:ştcn:tir! ... 

Bun;.ın iizer:ne Bakn·köy(ln.ô.e İn.. 
cirll n1e,·kdnde bir ptıJll kurulınuş... 

tur. ı\.ziz. ça,•u"un kuınandasında pu
suya yut. n jandannalıır ortalık ka
ranf:k olduktan sonra tarr. ~nat 19 da 
Kccan Seıglnin bir fJytonla geldiğini 
görıcü~ler ve hen~cn et.r::ı.(ını s~lrarak 
kı~kı\·r::ık y<ıkalaını.;;l"'rd:~. 

Kenan r.eyc uğra.:l.iu~ı ~a~Jrnıış \'e 
Bakırkö1 jandarnıa kon1utan!ı~?na gö
türülerek üzeri arandığı \·o.kit taidığı 
sekiz bin ilradan dokuz beşi bir yerde 
alUn ile yedi yüz C\T<jkı nakdiye bu.. 
lunmu:;tur!... . 

PARALARI BARLl\RDA l!EMIŞ! 

Al .ıınailevh e\.·v~Ll hüviyetini Sak.. 
lamış ,.e b~ paraların kendisine ait 
ohr.adığını ı;öyJen;ek istemi"Jse de tab.. 
kik.at dcrinleştirllince herj')'ei iUrat' 
etmi~tir, 

İUr::-Iına göre Kenan sekiz bin lira 
paranın mütebaki kısmnı Beyoğlu 
barlarında yemiştir. Kc..dırgada da bir 
ev tutmus, mobilye, bisiklet satın al. 
mı~tır. Bu sureUe }Cbriır.~ule bir ay 
ihtrla etrrlştir. Ke:ırllsi bngün AdU. 
y~ye teslim olunacak ve mevkufen 
Diki!:'ye gönderlle<:ekliı'. 

Odun muhtekiri 
(1 inci Sabi!eden Dovam) 

ettikleri odundan mevcd kalıruı. 
<lığını, narhın iııdirilmc;;ndenbe
ri de odun gcbııedigıni söylemiş. 
lerdir. Oduncular, narhın yeniden j 
tayinini ve perakende fiatin de 
600 kuruştan olmamasını iste
ıni~lerdir. 

Belediyenin yaptığı tedkiklere 
göre İsl.anbulda rki a\'lık stok 
m~I vardır; hununld ber.ıb~r k~ın 
bir odun buhranına mahal kal. 
:ma.mak üzere molörc;;ı,•re fazla 
mazot verilerek n3kil i~'r.in tan· 
zimi kararlaştırılmıitır. 

Kuyuya atalan şöför 
( ı ine! Sah!feden Devam) 

radan üç gün g~tiği halde soför 
Hüsey;n Burs3ya dönmemiş talı. 
kikata gE-Çilınşit.:r. 

Bu ara Eskişehir polisi şehre 
yakın bir me\·kide sahipsiz bir 
taksi bulmuş \'e sahibi aranmak 
üzere itfaiye garajma çt'ktirm:ş. 
tir. 

Bir yandan bu otomelı:1'11 sa • 
bibi a~aııa dursun d4ler yandan 
bir korucu Eskişehir zabıtasaıa 
müracaat ederek Bursa • Karaköy 
yolu üstündeki Akrlajtda, Zinc!ı. 
Irk.uyu namile maruf bir kuyuda 
~aŞ3ğt atılmış, çınlçıplak bu 
ceset bulunduğunu haber \'er • 
miştir. 

Ceset derhal kuyudan çıkarıl • 
mıs ,-o!dan geçen şoförlere gö.s. 

" J 
terilince, bunun gaip Hüseyin oı.. 
duitu anl~ılnnşlır. 

HÜ<Ey'n boğazına b:r çarık ipi 
sanlm~k surctile evvelii boğul. 
muş sonra kuyu\•a atılmıştır, 

<Yapılan tahk;katta kcııdıo:ıı:n 
gayet !ıalük, sakin._ kimsey1: fe. 
nahk etmcmiı; , •• duşmanı olını • 
van bir zat olduğu anlaşılnıış'ır. 
Kendisi meçhul adamla Bursa • 
elan hareket!nin akşamında, son 
defa olarak İnegölde görülmü~ • 
tür. Yanında siyah pantolonlu, 
sarı rcketli, şoföre benzeyen bir 
adam daha varmış! .. 

Zavallıyı boğduktan sonra oto. 
mobili Esk!şehire kadar bu ada. 
mm rürdüğü tahmin olunmak • 
tadır. Kendisilc dil!er meçhul a. 
danun Bı•rsa<lan kaçmak Jnec • 
bur.yetinde kal1ıkları \"e •gelın 
getirmek. bahancsilc şoför Hü. 
se,-:ni kaııdınp bu i<i i~ledikleri 
ra;ı:m;htadır. Tahkikata Eeh"1!1 • 
miyctle devam ::-lunmaktadır 

~~~~1Em-.:::.~:111%::Jlıll:~~=:ı::ıı:rı=~---.~ 

Şahane Viy:ıııanın Liik.• ve İlıtisaınını gö>lereıı Iilııı 

ViYANA AŞl~lARI 
emsalsiz oir güzellikte olan bu filmi yaratanlar: 

ROBERT YOUNG ve HELEN GILBFR'!' 

Bu per:ıe, be akş~mmdan itib3r~n 

SA R A V Sinemasın 

karşı cihadı• hü,.;yetini \·ermek 
ister, Bunun için de herşeyin ba. 
şında Fransa •·e di!;er işgal al. 
tında buhman milletler ,.e bitaraf 
Avrupa devletleri ile anlaşmak 
ihtiyacındadır. İşgal altında bulu· 
nıın de\•letlcrin çoğu kralları n· 
ya bük\ımet reisler! ve kabine iı. 
zalarmdan bir kısmı tarafından 
Londrada temsil olunınakl:ııdırlar. 
Fransayı da hür Fransa adıyla 
General dö Gol temsil etınrkte. 

dir. Ancak, Londradakiler nıillel· 
lcr değil, her millet aruna ya bir 
kral, ya bir hükumrt azası, yahut 
<la birkaç ki~idir. lHilleller istila 
ve işgal altında açlıktan, Çe'j;t çe
~it •claleUen, hastalıktan inle. 
mektedirler ve baskı altında el· 
lerini bile kaldıracak halde değil
lerdir. İstilll. tazyiki altında Al
manya şekli bir istiklal vermek 
niyetinde buluııuyorsa Norveç, 
Yunanistan, Belçika, Polonya, 
Holandada kendisine daha uygun 
ve )·eni vaziyeti bcninıscr hük\t.. 
ınetler kurabilir. J\lnrcşal Petc:ı 

Fransası ile de işbirliği ve Auu. 
pa sulhu bakımmdau geçen kış e· 
sasen aulaşmış bulwıuyorlar. Yu. 
go,!a\·ya taksim edilmiş haldedir. 
Bir Sırp de,·leti tcsısinc. ytne- bir 
Polonya \.'6 kıl'ada bir RusJ·a dev .. 
leli teşekkülüne müsaade edip ..t.. 
miyeceklcl'i nı3llıın değildir. Fa· 
kat herhalde istila edilen So\ yet . . 
bölgeleri Finlandiya, i\1acanstan, 
Slo,·akya, Alınaııya al'asında tak· 
sim ve ilhak olunacak, Polonya)-a 
<la istikLil verilmi~·ect'ktir. L.paıı. 
yn bitaraf olnıasıno rağıncn ~aten 
l\Iih\'CTle bir ve heral "rdir lwiç. 
re, İo\'cç ve Porteki•in de fiili 
ınuka\·eıneti ve p;':in1i~ a~a ~u lta
tabilıııesi miiınküıı değildir. O 
halde Almanya ittifakları ,.e C.ti. 
liisı ile hakim olduğu kıl"aya ne. 
den istediği manzara)·ı veınu~sin 
\'e neden Anupadan zôbiri olsa 
da kıt'a dışına: 

- Biı· A\ npa BirHi'r:~. l:'CTÜ Nt... 
zamınl kurduk, Yeni hudutlc:rımızı 

çizdik. kendi aramız.da sulhun'\17.U 
yaptlk:, istikrara kavuştuk, hariçten 
ii-lerimlze kar~ılın.ıslol i teın:yoru:.ı. 
ingiltcrcntn bizin1 r..ckl.ırırr.ı:ı, n:tn
fo.ıt\Oerin1izl, ist'.kl1ll,..rl·nizi korumRk 
iç:n 1~hıncl ihtiyar etn~e:<ıine art!k se .. 
bep \·e lüzum kalmamıfhr. Blı kendi 
arzumuzla, isted!~imlz şekilde v-e is... 
t:edi~miz gibi !stikh\Hnıize ka\'ll.'?!UUi, 
siyasi \'e iktisadi hıklıtrınuzı tesbi\ 
ve Hiin ~trr.:!} bulunuyoruz.. Bunu ka
bul etn1ek. i..sleıniycnl~r Alrr.ar:yarun 
deJfl, kıt'31un düşmanlarıdır ,.e onla
ra ka~ı el birll~i He mücadeltrle bu. 
Junmak vazifemizdir ... 

arruzla Alman sol cenahını geri da kısaca ~öyle huliısa edilebilir 
alaıuazlar.a ,·eya \·ardı.klan böl· Bardia ve Sidi Azi• me,kile. 
gede kat"i olarak durduramazlar· rini işgal eden ingiliz ku\'vetlerı 
sa, Moskova \'C bunuıı garbindeki Bardia ile Tobruk arasındaki 
Rus ordusu şimalden ihata lehli. Gpınbut ııınkiiııi de almışlordır. 
kesine maruzdur. Mosko,·aya Tobruk'dan çık" t:ıarrunı ~·aııa. 
50 • 80 kilometre ~aklaşmış bulu. rak Sidi Reze:(e doğru sarkan 
nan Alman sol cenahı cenuba ve- lnkgiliz birlikleri, Si·di Oma· ve 
ya cenubu şarkiyt> doğ'rıı sarkmı. C.,rabub üwriıı<lcn şimale doğru 
ya muvaffak olıırs:ı Vnlokolnnısk. Herliyen mo!iitlii birliklerle bir· 
Mojaisk hattındaki kun·etlt>rin !eşmek iiz<n•dir. Bu iki İn:;iliz 
gerisini yani Moslıo\•a otomobil ku\•\·elini ancak d kiluınetrelik 
yolunu kesebilirler. Cephenin Tu· bir arazi saha<ı ayırmaktadır. Al-
b bölgesinde bulunan Rus kuv- man • ftalyan ordu~t nun g!'ri 
Hlleri de arlık i\Ioskouya doğru muvasalnsı da bu der soh.od~n 
çekilemezler. grçmcklcdir. Eıı sahat!a i:· i tara· 
Alnıanla-rm n1nksadı n1rrkn. (ın tank tiinıenleri arı:ıcnnd~ ~id-

deki Rı;, ordusunu l\leskorn şar. detli bir ımıh3reb< d.'""' rtmek. 
kıua kacım1an1akt1r. Ru~la.rın bu- tedir. Ff!cr it1gili1.lcr J·az~rı1rır-e, 
nu anla;naıuı\ olıualarına jhtiınal Alman - ltal~·an ordn un:u bir ·ın .. 
verileıncz. Bu~ sebeple, Ruslar Al- ha rer.1hcri irine alrr:ıl\ ol:ıC'-ıt.:Iar· 
man sol ccnalunı durduraınadık.. d1r. • Y3ni Alnıan - italvı_;n < 1 rflı:. 
la.rı takdirde Rus ordusunu kur.. st1nu11 kurtulmu~ı \'C:\ a garhr ric. 

tannak maksadile şarka doğru ric· ı at clı'lcsi iç:n henüz a(ık hepı 
at edecekler ve nihay·cı Mosko· nrdır. ı\lınonlarnı , .• ltoh·anla· 
vayı da tc-rketınC'.~ i g~)zc alacak... nn asıl ~cpheyc dii~<'n h~7ı ~..,ev .. 
!ardır. • kHcri bırakarak Tobruk'dr" ve 

Rus cephesi l\1o•kova garhinde cenuptan gelen İngiliz tnnrrıozJa. 
hissedilecek derecede sarsıluı:ş r;nı knı:::ıl~·mıya mecbur kalnıa. 
ve tekmil bölgelerde arazi bna. !arı, ortada böyle bi. tehlike ol· 
k~rak geride yeni mevzilere çe· duğunu güstermcktedir. Vaıİ\e. 
kilınişlir. Mukabil taarruzlara tin inkisafı simdi Elgobi cİ\:arın· 
muktedir olamıyan Rusların. Al· da cere;·an , ed•n tank ve zırhlı 
men kllljatma .-eya yannasına ıniı. ınubnrtbelerinin neticesine bağ. 
ııi olmak için çekilmeyi ı:öze al. lıdır. 

Bir kadın odacı! 
rişvet alırken 

gaka/andı 
Fikriye, elli kuruşa 
fırancala raporu 

verecekmiş 1 
Em:nönü Bdc<l:ye tababeti o. 

<i3cısı Fikı-:ye Hoşgör, Sirgecide 
.\eımusluk sı:rkağ:nda 23 numa • 
r<:lı c\'de oturan w mide hasta • 
lığından muzt;.t ip olarak francala 
ı-apor:ı almak istiycn Zeynep is. 
minde bir kadından dün 50 ku. 
ruş riş\-et alırk-!n yakalanrnıc;t1.r. 

Bir matbuat 
emekdarı öldü 
Türk matbuat aleminin tanın· 

mış sermürcttiplerinden Vatan 
refikimizin sermürı>ttibi Jl, Yab. 
ya S:ıy dün ölmüş 'e- ~enazcsi 
bugün saat 11 de Sultanseliın ca· 
miiııdcn arkadaşlarıııın gözya'° 
!arı ara_ında kaldırılmıııtır. 

Ailesine taziyetlerimizi suııanz. 

Alman tebliği 
(1 inci Sahı!eGen Devam) 

dex.iryoluna bow.balurla tam 1t=o.bet.. 
ler kaydediln1iş ve bu h~tlar kcsll .. 

* Detllr., 2{ (AA) D, N, B. ye 
bildir:ldibinc göre. Lıugunkü Alınan 
tebll,<indc aınd ğı bildirilen Solenç· 
nogor;kl. Mo!!ko\·anın 50 kilometre 
Şh11al batı..:ındP tL.500 niıiuslı.ık lıir şe. 

J"Jrdir \'e Moskovanın bir va: uşu ma
hlvetıni ha;z bulunmnkt:ıdır Bu e. 
h!~. :\I• -ko-:.·a - Lc>nin.grad yohı uıe .. 
rinded.ir. Burada ~{alinin - No\.·og
r:ıd yo:u ile Unın.grada gidcı· ıki 
bUyü!:. ~~e birleşmE'k:tedir, ___,, __ 

Llbyada 
(1 inci Sahileden De\'am) 

Sidl Rezek'dc 4.3 serıttenberı ınu· 
azzarn bir tank muharebeıd o uyor 
ATrııaniar çok sert çarpış;y.;rlar 
T.-ıok 53YJ ı kl.;)meu kayıplar, k;~men 
~~ :z.al'1r yüzünden &.ltlikı;e aza~ıno.k. 
U.dır iki tarafın d3 harp sa.h:ı .. lndı 
büyük taoürat ser\isl btılurur.nsına. 
rağrncn bunlar kay .tı doldu ·an~·yor. 
tar. 
Alınan hc.ıberler dü~:riln hnvtı kuv. 

\'Ct!~rinlll arlttlıtıı \ e Cİttik('e {azla 
:Caa4yet gösterdiğini bildiriyor, 

Tarzında hiç olmazsa gürünü~tc 
bir ses aksettirınekto ve Anupa 
halk efkarını da buna inandır

mak ve alıştırmak te~ebbiisün. 
den geri kalsın. Almanynnın csa. 
sen bütiln istediği hem bu siyasi 
göriinilşü yapınakt3n, bcnı de Av· 
rupa biltünliiğiinü her bakımdan 
İngiltercnin kaı ~ısına ik.aıı1e et.. 
mekten ,·e harp yükiinü Alman. 
)·anın sırlından bafiflctmeklen 
ibaret değil midir?. Bu itibarla, 
hakiki yoziyet, Alınaııyamn A\·· 

rupa kıt'asıııa halde 'e i;likbnlde 
gerek istikraı·, gerek lıarp hali ile 
vermek istediği şekil göıöniine 

getirilince Ruzvel!'in kiıtibiııin 

verdiği haberin sıhhatine galip 
bir ilılimal ile inanmak nıiınıtsız 

değildir. Alnıan~·anin islediği a. 
çıktır: Avrupayı topyekun siyasi, 

iktısadi, a'kerl \'O <;esyal bütiin 
\'arlıkları ile lıiikrnii altına al· 
uıak, münasip gördiii':"li nıilletlere 

fekli istikl:tller \Crorck dünva 
sullıu11daıı ünce lıir .\>rh),l~ suL 

İkbal motöründe kaçak 
eşya bulundu 1 

Kah:re, 25 (A..>\.) - Alır.trılnrrn 
L!byaya Ytınan~b.n, İt~:ya, Alıntın• 
ynd.:.ı.n, belki de Rttc-y~d n havı- yolu 
ile tc~·.:.zuı. ve takviye kuvvcU getirt 
tikleri L<ibcr veriliyor . ..-\hnapl'-t" bu· 
rıun için büyük udkLye to.yayı·clerı 
ve G!r:t seferinde nldı.:ıgu aibi J')l.inör_ 
Ier kı.ıl'.ıınıyorlar. Bununla lıcrı:ıber 
çok :htıyatları olan ı·.r:.}$ ,.e b. ntln1 
bu yıılla gctirtrr.e eri oümkiin değ:!. 
dl"". 

Bulgaristanın Burgaz limanın. 
dan evvelki gün şehrimize gelen 
İkbal motöründe kaput, iskambil 
kağıdı ve cum eşya ıı•bi k~çak eş. 
ya bulunarak tahkikata geçil • 
miştir. 

Romanya Başvekil 
muavini Berlinde 

Bükreş, 25 (A .. \,) - Boşı· "<51et 
Vekili M. :-..Iichel Anto.:..ıeşco, A1man 
dc,·leti t~rafından v!'ıkl ol::n davet n ... 
7Crine Berline hareket ctmiştfr. 

hu ve işbirliği tesis eylemek, har
bin dc\•aııu takdiı·indc de biitün 
kıfan AHupa ceııhesi birliği ha. 
Jind~ ve bütün imki'ınları ile has
mının kar~ısına çıkarmaktır. Hit.. 
ler, son nutkımda: 

- Onlar 125 mil~·on, biz ::50 
nıilyon insanız .. 

Derken hiç ~üp!ıc,iz bu lırsabı 

yapıyordu, 

ETEM IZUT BENiCE 
• 

l'ey!d edilm:yen ~·ir habere gö.~ 1n· 
g1h.z t.larn.ızu ba~ladı •ı z::ı:m""11 A 1.nan 
1tu~a.nri;:.n~ Gene:-::1 Ro. ~el c·rtt·tc 
bulunuyordu. Taa.nıztı halx'r · lınca 
tayyare ile acele LibYctYI donm 1 • 

tlir. 

Lenlagrac!da 3000 
Alman tmlıa edUdl 
~Tos,•OV> 25 (A.A.) - Resmi SO\'. 

yet Ajansına göre, tnpyekıın 3,000 
ki~il!k ik..!. Alınan p!yade al;ıyı, !.e· 
ningr:ıd cephe:.:n:n bir kesirr :!lıi.P. 
Sovyct ku\·vctlcri tar~fı..nda.n taı 
ınen ;...ı-rba edilml~tir. 

* Oıtaı·o, ~5 (A.A.) - Kan•da dalı. 
r:vr ;:"l;::·zareti bildiriyor: 

· i:,i Kanada ko:veti Ailas Denlz.l 
Şiır.a!L,de b!r denızaltl ,ı:crr.Isir.l ba .. 
tırmışl:J.rd:r Denizaltının 47 mürctte-• 
b;;.~ı ı~or\·etıer t.rafınd:ın kurtanl-

an,ur. 



4 -SON T .EL G. RA f- 25 2 aei n:şatN ıın 

' , ' - • ' ~ ~- • '!'~ 

lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'·-------------- 1'o. 44 _ _,, 

Türitç•ye ı;ev!ren : ISKENDER F. SERTELLi 

Balkan DenizK b ft"k? 
Harbini Nasıl ay 8 •1 • 

l, YaZ1H1: RAHMı YAGIZ ~o. 15 ---"' 

Odamda her şey mevcut... Mesela gözlüklü 
bir seyyah kıyafetine girsem, olur mu ? 

- 11,..ıtbu.ttı Katıforıııyçıcia, e\•1enen 
t-ı•· '< c• o ıı.11·-"l•TiliJ akıllanınt,i n<J?a
rı,. u" bak:ırlJr, Iiiç l.>lt yerde bekjrm 
.rt.'Y h!lm~z, Utin j,!Vli erkeğin hatırı 
!~)ılır, ve ya..n:z on:taro daıuııiır 

li.)e4..-eğüü vUdett.ı. 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Karargihı umuminin ve Bahriye neza· 
retinin terviç ettiği huruç hareketin• 
donanma kumandanı miralayı Tahir 

bey 'iddetle itiraz ediyordu 
ı- O bllde ben JUy~ı!etimı degh::• .~ 

rip (K1rm111 Bar) a gideyim . 
- Y.ı ben." .. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
- Çabuk de4J.,<•b;Jın,cnlı, b·na re- İtAbıııda günde 3 ka,e alınabilir. Htt y.,rde pullu kulvları ı.rarla ist.,yiniz. 

-- DedL>J1 y .. • Beu Koli!çmiyah de_ 
ti. ı !p"ma, ani.ıyıs :tablU:rct.ı.::ı ger .. 
~k Q.."l .ııalmı.J. -\ncak ş1, 'CI ~c de
hl(·~ ıdedigln :ı~!ıyabl1d1ro. 

,_~iı;ı5 üı de ~"' rd . 
- llan.iya bfr akşam ıcnlnlc ;~-

m&kn önce bit ra giclt.~khk .. Bil 
(J::rinde duruyor mwnın'·, 

- ırayhuy, Deıı de §JnırJl aan.a b:.;:!l.u 
kkl!i cdccckıim. Haylll gidelLn. 

faka• edersjnlı, 
Hay tı:ıy. Bunt.lan ko~..ı.y ne var 

oaaında her t-eY n•evcut. Meseld 5.i_ 
yah gozlük'u bi ::-<ı'l ab k1yatetine 
fir .. eın olu.:.-- n1w? 

- l\i'Ukemn1el. 
- Ya .ilz".' 

Ben de kaşla1·1, stıçları agarmıı;ı. 

eaklılll bir i c·l Kılıiına gireceglro. 
c~.Jıku oraya tş~ıleı· çok gelir. 

l3on oda na gitt!m, Hl•so da odasına 
çekildi. 

Stüdyonun ömind•k• meydanda on 
beıı d.:ıkika ııonra blrib:rimht bula• 

~j:Prö, 
' 1 

25 Son Teşrin 1941 
18.00 Program ve Memlek•t Saat A

yarı. 

18.03 MUzık: Radyo Salon Orke•. 
tro&ı. (VlolonM Necip A.;l<Jn), 

Bcndf'n tt:kuıcn ve \tilsonun ı;on 

nrüJı, ı tesebbüzünden bahsetmek ıs ,, 
k'mıyen Cınus bültye borcunu vt:rc\J,. 
fi.rkadaşuıın ko;:..ına j!! t'rel;. ·t\ldyod;1n 
(ı.lttı1ar 

Aksi w:bi Uster HWo ela bırı:, le. 
oı.kmlttl. 

* 19.00 ~üzık: ~·aeıı Heyeti. 
IURMUI llAR CİN.'l.11ETi 19 ~O Memleket Saat AJ'an. ve A-

Jan.t: Haberleri. 
Ccıban rvhlnil y.a~n bu ıkı .Arkadaş 

« .ba şlnıdl '"'nııı bara g diyordu•. 
'°"'"' yedi,ye beş v.<r. 19.45 Serbt>st 10 DaJtlka. 
Stiidyonur. o!lündc..'<t meydanda 1ki 19.65 Müzllr: Hicaz l\lakıı.mından 

C ru.&' n \Oy .ıı'ıı:•,k1ş1 evlend;J<ten 
ronra aptall:.ıştıjını söylt·rken, gü.l .. 
n mek Jç n kendinıi gü<; tutuyorduın. 

u 1: d.ıki.kadantxri doJa~ıyorwn. Hisso Şarkılar, 
b!ılll meydando" yok. 20.15 •Rodyo Gazetesi. 

Tam bu sırada yanımd•u ihtiyar 20.45 Mılzik: Akordeon Sololan -
bfr adam geçil, Ertuğrul Soysal. Şu .\ınorikalılar 1"'1;•lrten çok '"· 

rlp ın ıılar - Hazır mısınız, Yokohama?. 21.00 Ziraat Takvimi. 
Birdenbire ş:ışırdım: 21.10 Müzik; Hayden v~ Mo.ı:art'm japonyada kC'm~le &tlrn!yen erkek 

evlE'nmcı. Ev1\:ı~e11 er ;.c~1 hiç iti.rıhe 
yok ki, muhitinde bE"k:A ·lı~ından ço!\ 
d<ılıa f<ızLı. tnirmet gürür. fl tırı s&yı
Jır. T·pkı KaHtorniydlıl .. rda oldugu 
g; >I. Maama!ilı bu södi, büfede bu. 
lu~ 1 ihUyar KaU!orniyaJmın tasdik 
e: • l. :gıne bakılırs~. Ka.li1orniyada 
da boy1c bir 'id.eha h~u.o&l .sun-nedili 
an.1..ışılır. 

- Hazırını, Mister Hiaso! Fakat sı... E~-erlerinden. (Pl.) 
ıi tanıyamadın>. Eter ı:esınJıi alma.. 21.SO Konu.şu1a (lUO Ee-ne önce nasıl 
•oydım.. yaşıyo"lukl). 

- Ben ne yopıp yapar K•ndlml si. 21.4, Müzik: Klasik Türk Mti:dill 
- ı._,n1tırdım. Programı. Şef: Mesud Cemil, 

- Ş!mdl ne yapaNıııı?. 22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajana 
_ Hemaı bir lak>lye ntııyahm. Haberleri; Ziraat, Esham -
Geçen arabalard•n bırlne bindik.. Tahvillıt, Kambiyo - Nukut 

Yol uzun degllmlo. BorB<1sı (Fiy•\). 
D<ırt bes daı<lka •onra bır •~ka1< ba.. 22.4~ Müzik; Dans ,Mllılltl (Pi). 

22M/23.00 Yarınki Proınm ve Ka. 
.ıında durduk. ı . lLsao .ıeııyor ... 

Ben bu!eJe ycılnızım d 
. 01:1n13. Bura n durmamızı H't::o .ate-eti. Ve :-----....;;. _________ _ 

11 ,.c:..., beal yalnız gör1ınce- yan.una 
~oştu: 

- ÇoLa.nlar Vik Stirltte (Kıınız.:ı 
8Jr) il gidiyorhır • e;r ~ey Öğı·enebil 
din l'l"u~. 

l'11yıı. Benden t;ek nıHl~r Ko
nuF.m;ııhla.. Fakat Cims arka<taşına o 
mtjı, ın suTı bu lk..,:aırı muU:ıka ~öy. 

eolore: 
- lle.ııabımız nedir?. 

Diye sordu. Şot:ôrün ne dedjğini 
durnıudım. Derh;,J oto.lan indik. O 
civc~rda başka blr g.oknga dogru sap. 
tı}.ı;:,. Blr hoyll yllrııd·ık. 

Jfi3 .oyn sordıı.rr,: 

(Devarr.ı Var 

-. iLE SABAH, ÖGI.E VE AKŞAM 
n.r ,....... - aiııde l(ı: defa -lulmaıı 

diolerlnbl fırcala_vııınr. - ~'4- ', . .,.. • ' -~ .. 

lstanbul Deftei'darllğından: 

Dosya No. 
Tl.-minatı Muhaınmen 

Il<?dell 

52151-271 lleybeLa<ia Yalı Bahçe ·i sokağında 59 
aJa ~7 p.'Usel ve 3 ıtapı ?\o. lıı 170,50 
n~tre mur.ıbbaı arsa. 255 75 19 20 

3-lı5 Ga!atada ciultan &yazıt rr.alıalleslnin Ka-
!esci ı"ka=s ndJ. eski ve :J'(:nl 14 No. ıu 141 
a1-ş1n r.rs:a. 750 56 25 

5111.!-63 Beıılkt.ı, Modn:yc ma.halıoslnin Palanga 
sok<Jiııncla eski 36 yeni 54 .,, 11J.lu 2777185 
~ıJttrc mlı.a\.ıbbaı a~F&. 1091 80 82 90 

6230J/2S37 .tl<yoglıı Pangaltı mahalleoıfliıı Meyve "°· 
kağında 632 n~a 15 pars<>! eski 23 yeni 33 
kapı No. lu 94 metre murabbaı arsa. :ııs 28 50 

Yukarıda J'azılı c•yı1 menkuller 101121941 Ç<ıriOmha giln!l •oat 15 de İe
tonbul DdtNdarlığl Milli Emltık MüdUrlüğtlnde müte~kil Komlryonda ayn 
ayrı ve ar;ık ;rttuma ile ı;aiıJacaktır. Fozla izahat için !\ıl\lli. Emlak 4 cii 

kalernine müracaat. (10324) 

BRONŞİTLERE f.ATRAM HAKKI EKREM 

TARiHi TEFRiKA: 54 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL -------

~ böyle 13bıt blr flk:r netic• --ı
dc ~·mdl asall.d• muhtasaran bah><'
dtteıin~tz bUtilu bıı:- menkıbe tevellüt 
etmiştir. 

)4ekke ı.aldı:uıda Muhom.nelten (S. 
A .) evvelkl z~ınana ait an'anat nıal
ı.cmesuıln 1.>h· t:ikri mah5Usa hizmet 
eder yoldaki mahiyet ve tflbiati bun-
1.-ırl kemali dikkatle tetki:._ ;,a~me. 
iılnden bı:al var6:ite kılar. 

ÇürJ<il bu, ıeııblelislam Aı'abblan 
tiiribinl yaa.oH..-ak bir "uHn vaz.ilesidir. 
hta.anıaflb, PE':y ~ , • · ı iddia edilen 

ecdoıd. araı;UHLt en ıı:ı.Uıln\ bir sin1.1Jyl, 
\-tekke ı;etırinin ınüessf"-'l olduğu sOy
'encn Kusey'i me.ı;kUt geçrmez. Tezeo 
Atl!l;:ı tçin, Romülo R"nıa c,:in ne i&e 
Kusey de Mekke !çin oduı. 

Şll fan< ile ki K.ısc;'ln iıir menkl
be kJhranoa.nı olnıayıp bir ,1dh.iı taf'i• 
bl olınaE-ı lhtirnali rial!a ı:ııiınair. 

G:ııy. ı me1(•• o?.:ın b\J isim '\Jc At•P 
'llU;/( -illl~"" ht: nr.,setni K.E:n. 
dilen ı &0 "ft n :ıa ı (i.l:ı~k.Wa 

gelr. ış) t k. ını ı.•act~ t."t.lccck surette 
tel ı.· et:. k lil::.ım .ını.ı lııs&et.neleri 
Kusey'ın Kuıeyı.i ol'.lıadığını isbat e
der 

Kusey'in çocuk.lug•.ı h kkındaki an.. 
anat ~ydurnıa ve sonrakı icabata gü
Tc n !1ettep olmakhı: ht~r;.bt-.- kendi
sin n y;:l:ıırıln~ı bir rr.cnşt'ini gö .. tern1ek. 
tcdiı·. 

Mt;nkıbeye •n,nınak ıtr.ı.ını gelirse 
Ku:,eydcn evvel ~TPkke ı.;öl dahillnde 
baiit bh· nwibctlC'n 1haretur. 

Kabileler muayyeıı devrelerde bı>. 
rada. toplanarak diııi merasin1 ne n1ü .. 
tcrnfik blr pr.ı.ar kur11.rlarrlı. 

H:ç bid 'Meltkede &;ıbit sure\te 
yeı-1 .. -memlştl. Çilnkll mevkıln gayet 
çol::k ''~ hali o~mas.ı ıiro.at ile yaşa. 
n1ak iı\lıltı\nırıı refediyordu. 

Bu \Oaziyetl !lk tA?h<lil eden Kı;sı>y 
olllu, O, KA-Oenln 1.1-:nin tesk~l etfği 
ib..ı.detin maddi ve "1anevl tekini! f-e
vaidl m·ıhterııelesln" ktlt eıneHyle 
14~~ biz- a.e.·l\;4 Ji..t..1.i..:~ vw::ı...a.. 

Bir saa içinde yır• 
talan ayakkabı 

(1 u11.: SuhHecien Dı:va:n) 
tedim. Beyoğlunda bir kwıdıırıı
cıyla altla.rına kendim lastik ge. 
çirtmck üzere bil' çift vidaladan 
kadın iskarpini yüzü yapmasını 
~öylcdiİn. Dokuz liraya mutabık 
kaldık. Yaptı. Yalnız vidala y('ri. 
ne glilse kullanarak . 
Ayakkabılan ald:ğımız gün e

&UD. bir saatUk bir §ehiı· gezme
sinden dönü~ie derinin boydan, 
boya y ırtıldığııu görımu., bana da 
gösterdi. 
.Bana altlarilc birlıkto on dört 

l.irnyn malolan bu knrphıin böy. 
le biı• saatte yırl;mlasınm bed 
ızra1· edeceğini fena malzeme kul
landığını söy liyerek Fia t M>iira. 
kabe Komisyonuna mürac.aat et.. 
tim., 
Kom~on tedlukat yaptı. Neti

e<."<le yedi liralık iskarpinlere do. 
Jı:uz lira aldığı noktasından taki.. 
bala ba.şbdı. Komisyona mürnca- 1 

at tarihim 11 Sonte§rin ve müra. 
caat evrakı numaram da MS4 dür. 

Bugün aym yi nı bıri olduğu hal
de hala bu tahkikattan bir netice 
çıkmadı, Gerek bir muhtekirin 
cezalandrrılrnas,, geıekse benim 
:ıaraıclan vikayem için bu işin 

.daha sür'atle göriılmesine im~J.n 
yok mudur acaba?.• 

Son Telgraf - Fiat Müwkabe 
Komiııyonunıın bu vatandeşın 

müracaat ve şikayetine 14 gün • 
dür el'an niçin ctv~p vermemiş 
olduğu cayi>ualdir. Komisyonun 
bu işi bir an evvel neticelen lir. 
mesini ve bir saat içinde yu"'ıla
cak derce<'<le kötü, çürük ayakk'-· 
bı yapanlaJ't •halkı iğfal, s11cl1c 
adliyeye wrmesini l·heff,miyetle 
bekleıiz. 

gelirdi 
Kflher1e11 bir menbaı servP,t te~kil 

edece:-: stıı't!ttc istifa<le etmek ve bir 
mcrker.i dinirlC"n b::ışka bilhassa bir de 
nıerkezi th·;:u·ı )';'lfıııı.:ık usulünü f\ dil
~ündU. 

liiç değilse bu :ıruliiıı t.err.clle.ıjni 
o koydu. Tvpı a[;ın corakl•ğı YC mev .. 
klin d~ğlık bulıııım:o~.ı z raati iınkiin_ 

sız bit hale sokuyQrdu. 
:\Ickkede ik.<ıınet etmclt lsf.Jyec~kler 

gerek haCJIJrda1 gert?k tıcarette yahut 
d:ıha iyi~i her ikjsindt.." ele bir va~ıtai 
taay:>;uş aranuya mecbur idiler, 

!\tekkenin nıüeSRisi <llrlfı& zeka sa. 
hibi biI" adam oıa..,ıa:tdı. Çünkü tesis 
ettiği ceınaat v~ 1nıi&ı~csat azun 
mudde• devaın ct\ıler. Bunların bazı
laı·ı rnuahh ıren 1\luh<.ı.nruedin ($.A.) 
göstE'rdiği nnıavcnet ~a.yesinde bu
güııe kadctı· lten1·~ hiç değişmemiş 
bir halde ictamci mevcudiyet edebil
mh;.lr•rdir. 

Mekkenlı1 b·alo'ki ıııti<t.J;)i Kuscy 
namını • t:ışıyol:' !l\Hychı, taşımıyor 

muydu?. 
Bunun ptk az. t:henı)nyeti vardır. 

Bıı müessis k1m olursa o.l~un şilphe 
yok ki biıyilk bil uıca Fahibl idi. 

lic, türlü yc~illi'.c:l n1ahnun dağ.. 
~- :ırı:sında, it:ll~ttk .ıı;'-·u olmıyan, 
bn m·lttrTl a;:ıhh:;;.t ,·o h<..tt5 kış y~ğ
m~·~ .ı c ... ıl6U"~Uıl v.-uİ11~.u .c1lct)o"' 

,. ................................. .. 
TÜRKİYE CUMHURİ YETi 

Ziraat Bankası 
Kurul~ 1'arihi: 1388 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira~ 

Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesnpl.ıruıda en 
u 50 lirua bulunanlara seııcda 4 defa ~ekilecek klll"a ile aşağıdaki 

plana r:öre ibaıııiye dağıtılıu:alrtır. 

4 adet 1.000 Liralık 
.. • 500 • 
.. • 2541 • 

4.0 • 180 • 
100 • " • 
ızo • u • 
ıso • ıo • 

4.000 
2.000 
ı.ooo 
4.000 
5.300 
4.800 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

D1KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içende ~O liradan 
;.şaj!ı düşııılvenlere ikramiye ~.ıkt ığı takdorde % 2'J fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Ey lul 1 BirincıkAnun, 1 Mart 
ve 1 Haz:ran tarihleI'inde çekilecektir. 
~ ~ 

Silivri Jandarma Bölük Komutanlığından: \ 

10/12/94~~~~ gün~~~!~!'!~ .. k<!!~~!n komu~ı- l 
nın riyasetinde tıe~kkill ed<'lı ekslltnıe koınJ~ycm ııdJsında 92ô lira 17 kuruş 
keşif bedelli Silivri jaod.arroa bölük dajresinin tan1iri açılc eJudll~yc konul
muştur. Mukavele, cksiltınc-1 Bayındırlık işleri genel, busu!1 ve fennt tartna. 
melerl proje keşli hu~ai)le buna rnüteferri di{:ııer evrak jand:ıntı.<t dairesin

de görtılecekUr . .Muvakkat teJninat 70 liradır. İst.eklHedn en az bir taahhüt
te ~00 lıralık bu ~e benzer iş yaptığına dair idaı-eierlnden almış olr.uğu ve,:_ 
kalara lolinadtn l.;tanbul VUiiyetine nıilı:ıca.ıtıa eksilim• larıhin<lcn •Tatil 
günleri h:ıriç' 3 giln evveı olu1n11ş ehllvej. ve 941 yı~~., &ıt Ticaret Odcisı ve .. 
sikaları ile gelmeleri. d030l • 

BAKKALLARA 

KOLAYLIK! .. 
Teminatlı R E K O R zcy tinyağlannı Ale.mdağ tereyağı 

teni otomobilindeıı arayınız! ... 

Mıntaka İktisat MüdÜ;lÜğünden :-
}.-Ietdck halinde calll;ian yani zcJti ihtiyacı 1c;1n olmayıp piyasa iç.in doku. 

ma imal edrn el tezgahı uhlplerinin 1/1/1942 tarihine kadar mevcut do
kuma kooperutiilcrlnden birine nıüracaatla. kayıUnı-ını ynpllrmı$ olnıaları ltı .. 
zın1 q;cleccği "'" aksi takdirde- yukarda yazlı tarihten sonra bu gibilere iplik 
verilmJyeceğl İktısnt Vekfılelinln 19/9/941 tarih ve 7 /4960 sayılı emri İktiza· 
sındnıı olmokla keyfiyet alakadarlara ilAn olunur. «10128> 

~ ... a.:~ En son n1odayn. muvafık 

BÜ':' . N MOBiL YALARINIZI 
~~ 
~ • 

Ç~itleri çok olıan İstanbu1'dn Rıza Pn~ Yoku&unda 66 No. 

AH \ll T FEYZl'nin ASNi MOBİLYA 
• 
ı, 

'-..~Q .... ~Z~.,..::.:~w'~ Mag:ıa.asından alınız. ~~ 

Sahip ve Başınubarrlri Etem İzı.et 
Beni...-e - Ne§riyat Dir.ektörU 

Cevdet KARABİLGİN 
! satılık · ·' 

SON TELGRAF MATBAASl 

manıt. olduk'u çin tehlike-ti bulunan 
sefil kaya ve kun1 vadisinde ikametin 
nziın fevaidi maddiye ve n1nneviyesi
n1 takdir etti. Burada it~i i ik8n1et 
edE'r:) .. , ve n1abedi hlınayı! haltkınt 

takınırsa miibedin ınulı:ıfız!nrın mc.ıh 
olacağını ani.adı. 

Bin~enaleyh, ruaiyet.lndcki blr mil<
tar kimse ile K:'tbCnin kan;ı ında. rui
g.hanl kış scil<'rlnin ilk Mckkc s<·k~ .. 
ne;inln 1kametgfıhlarını t.ahr p edern ... 
yeceğl bir mc\·kidc. kcıyal. ıllecin
dc yaptı. 

An'ane ~1ekken;n Muh;:ımınet (S. 
A.) zamanında Kl.ıbeye tp_so.rn.ı! eden 
kabilelerin ı::u:vı-i k<ıbılelcr eli1"Jde bu
lundtıgu hatırasını ır.uha(;-ız:ı et. 

n'i~tir. 
Kilbenin tasa.rru:fu ve senevt mera

sin1Tı1 idaresi hakkında malik oldu
&u.nuı. an'ano.t Mekk~ V•tdisindc ih .. 
ı :ııı tefevvuk yolund~ki niz..11n ga,. 
yet kaclim hatır;ısıntn iptidai ve avam 
arao.;ındo bar.~ kabitelf'.!ı·in K5benin 
Jo.(•ı.ıdi ellerinde olduğuna dc.~lr hnh-
rJlı;.,• nıevcııt idi. ' 

Ku~ey'in yeniliklerLıın bir g.;sp g!
bi teliıkki edllmi~ ve bir .. ıı:ı:.1-BzJa 
tevlit eylen1i~ olınıı"'ı nuıhteıne-ldir. 
Kt.sey g·!lip geldi v·'J. anl3ş1ld!ğ1nn 
n:ıza1·an, büyü:>: nli.ı~kul"il• mal"'.ız 
kaln1akf;ızııı. grıUp gtlcll. 

(Uevaını \•"-.r} 

' Otomobil 
1940 modeli, be~ kfj, 'lık Delüks, 

Por.<-iyak mark9, ttç ıy hususide 
r.:~ı'.1anılmı!i bir otomobil saltlıktır, 
I~t<'klilerin Nuruo!':mtınlyede nu~ 
n·.ara 54 Bay ·raceddin veya Vah
n, ·tine müracaatları. 

~.l'!lll!B-----· 
·\ıııı:ı::ım 1111111 J Şehir tiyatrosu 

llllı ı•:ı\ l \Hll TEPEBAŞI DR~\l 
ı i I "" 11' KISMINDA 
1 llııU'l lı 1 Bu akşam saat 20,30 da 

MERDiVENDE BİR IŞIK 

8 TAllVlll . '\ 
Rumi 1351 Kaeım Jllat lHD 

n. n:şat"i ZİLKADE 

12 18 6 

'ili 941Ay11 v ... u hı.n1 

~. D VAK! 1 J 

11. Teşrin -6 59 G!lntt 2 15 

25 
12 01 Öll• 717 
14 30 İklııdl '45 
16 4.4 Ak"1m 12 (•;, 

SA l I 18 21 Yaloı 1 36 
515 in.sil" 12 31 

1 

' 

Me•'ııdiye zırh lift 

Ramiz Bey rn ktepten ç>khğı 
zamandan itibaren doıı~nmo il<> 
fiil~m alıi.ka:ıı yalnız ünifurrna 
giym~sindeıı ibaret bulunuyor. 
du .. daha m"ktep sıralamıda iken 
arkadaşluruıın arasıııda turlu nıu
zipli)der icat edrn, b8ZJ: bu· mu. 
zipliklcri iki arkadaş arasında o· 
miirkrinoo Giir<-n lıır dargınlık 
ihdas Edecek d ı"< .. eyc kadar gÖ
tii.ren Ramiz BPy, y:ı<ı ilerleclik. 
çe bu huylann1 tcrkcd c<-k yccde 
ayn<'n muhafazada s ... · gbsten· 
y-0r, .ıüthe-;inin artrrl-..ısılc de bun .. 
!art bi. taı-afrı bırrka: ) rd•ı. 

Ran11 I~~y n ıhtııaslu11 ..-ıa

ınnda, mevki h..ı-,ı, biraz da ıstir. 
kap mevcut\ r. Y·n~ İtalya muha. 
ı:ebcsinc tckadclüm eden .e.ırnlar. 
da, Ramiz Bey Roma Sclaı'<·li a. 
ta~cnavalı iken halyruılıırın lıcır
bc ha2ıdaııdıkJ.arı .ıcıktan açığa 
göze çarpark<'n vcrdigi aylık ra.. 
porlarda italyaı>l:ırın kat'iyen 
(Meınaliki O:ınıaniye)ye bir te
cavüz emd ve niyetle , olmadık· 
!arını defolarla ' aycidıniş, hadi. 
seler bu n1ük<?rrer kayıtlan tek. 
zip eyliyer<'k ltalyan'arın Tıab
lusa taarruzlar. sır ısında ise Ra. 
miz Beyin bu hata yiizünd<n sor. 
guya çekilmcsı ic3p ederken. za-
manın karMkl ğı hiidiseleı 'n > • • 
seyri ve Ran1i'?' B(")'1n ınızsçgı.r .. 
!iği bu icabı da önlemi<. bir ta .. 
rafa bıraktırmıştı. 

Her muhteris adam muhakkak 
kindar olur. Bu; karakterlerin 
tasnifinde ter.adüf edilen umumi 
formüller mahiyctindt> değişmez 
bfr kaziyycdiı". Binaenaleyh Os
man Ramiz Bey de d, lı~etli kin. 
dar bıt uısan hüviyetine •ahipti. 

Haydar klübüııuc cereyan eden 
hadisl')'i duyduktan sonra var 
kuvveti pazuya '·ererrk nüfuzlu 
hamilerinin de ddalctile Donan. 
ma Kunıandarıhgını ele gcçirmi· 
ye çalışan :Miralay Ramiz &·y, 
yine taliinin de lı'.ıHuna mazhar 
oJrou~tıı .. 

Çünkü o sırııda, Karargah.ı Y· 
:mumi ve Bahriye Nezaretının, 
lngiliz talim hey'etinin tavsiye. 
ı;ilc terviç ve tcr.cih ettigi. huruç 

harı:ketinc Donanma Kumandam 
Miralay Tahir Beyin şiddetle iti
raz etmesi, donanmanın böyle bir 
harekete hazır olmaJığuıı, bir. • 
çok noksanlardan başka gemile. 
rin umumiyetle tamıre muhtaç 
bulundu.klarını ileri sürmesi, Ne
zar"t ve Umumi Karargahta Mi. 
rnlay Tahir Bey aleyhine bir ha. 
va uyandırmış bulunuyoı<lu .. 

Nfıraya giden f<.:>n hey'etı rrt:-.:ri .. 
d ' ' . nievvel nihayctın e n·H.ıı;as.scu 11· 

rapor hazırlıyarak bunu Nezarete 
tcvdı etti, raporda her geminin 
ayrı, ayrı mua~ne netic"".i .kny
dolunmu• en ehemmiyetlı arıza 
olarak d; yalnız Mcsudiyenin 
kondanseleriıı;n işlemediği, tami. 
re muhtaç oldugu, diğer gemile. 
rin nıahallin<le yapılacak tamir
lerle izalesi kabil u!aktefek arı
zalan bulunduğu ileri sürülmüş. 
tü 

Bu rapordan sooca artık Nere· 
ret ve Umumi Karargah; donan. 
manın hurucunu 'kat'i surette ka. 
rar laştırmış, buna mani olan ve 
itiraz eden Miralay Çerıkez Tahir . . 

Beyi de donaımı~• aP 

$w·larnı~tı, 

İste tam bıı ... , rrt<. 
ym nüfuzlu •n-ı k 
yaphgı tt>klifler , • 
mi K 11 ~ırgiıh:;a 1\

Jıa,s., :vliralay:.n 
• Donanma K u 

letin" gelir ')mrz 

·la 
ık \ 01 

n:mnıayı Bnğ ı .Jr,ı. 

mcvc. m. be, h ı lıı ..ı ,i 
denizinde pt..l"'\.!:ti.ZCi1 d< .ışa 

sın: donı..nın'"-'1Jc k lr ı 
onu yc:P_nr k ol ıL t ' 

i 1 tdia.sı onun Don .. 111•na ı-~ 
d~n nu. getın 

, ... 

bir ;mil old~. Avr hof ıciı 

büt .ln Boh .. f," r. } uf 1J ı 
...ı:ttcn dondu,;ı ı 1: )ll/.nrct j .. 

rıle .\'iya:ıa S r1 i at ı.: 
Jı ~ 1ircılay ().-.m;ın !\ar.l:ı" T.)ı.. ır. 
(,\miıal) unvr." ıl (ls;nanlı V • 
nanmr, Ku~rıa;ıd;ınl q1 vckfı!e.tJıt 
t.<ıyin olur.dugu, kc~ İı.> c~~in i 1lde: 

Seniyyeye m u~liln1gi, Dora• 1'• 
Kumandanı Miral.ıy Tı..ıır Be'' 

11 

de rikabı Şı.hJneye mahsll> r~ 
....• } •· L •v ı ı.ufJtu seıın ı ... umaycnu sr ~ 

liğine naKleo tayinı. Res ı C 
dede ilan cdıliyordu. 

IT.ıydar kli.ıbü:ıdcl<., nfıd 
'a'tc;i günü, Krs.'llp~ ada. N 

~ı-et oinasın<l• ı ark .. da !arın~ 
ı< 

neli sözlerle bir ~1 '~ ,1n1 ev\; 
hcidi!;eyi telw,h t.'<lCr{ ::,"Cl ,.cnı ·~ 

1 f' 
buJ~1nan Rnrr z Bt.y, O. ınaı .. \ 
paratorluf,'llncla i k (ı\11"• 3\) 

1 
' 

vanını takınarak Donaıın·~ J-.l• 
. ,.Jı. 

man<lanl.ğı Vl'-Kaletırı0 tayın ~ 
linet! artık h•··ndi-.:i ne karşı lH1~., 
ket rdenleı d lw~cp ><'rıı , 
sıra::,ı gelcligı ı , l st,rmış, 1 · 

bunu <la da:ıa ı'er,yr, vnni ı" r 
nına bırakaı ak ıındil.k hC 

ı 11 
donanmanın ba · , ,:ı 1eçı~ onı 

ruca mı.isait ım ııalı koyrıı•· 
zere faaliyet(> kovuhıuşto. 

Maamafilı Ramiz lkyi pu 

1 

K A ) 
0 Jl t;• ma ıtmaı~-... an ıgnıa tayı ,c 

ve ettırcn muh~dd rat, !ttiJı"' 
TernKkinin bir ar l>Sile .Bit~. 
Vasıf Beyi dı Dıına•ıın.ı t:rk·• . 

harbiye Riyasetine tayin ctlll 
f:ı. 

gerek Kumandan "crekSC ' ~ ,,,,. 
nıharbiye Rei~i Narada don~11 

ya ıltihak etnıişleıui.. • 
(/ 

R; iz Beyin don:nmaYn 11 r· 
şi bir yevmi enı irlc tebliğ 0 

du. ~·akat hundan evvel ;..ı.>.•, , 
Tahır Bey lstanbula çaı;» l· 

• d!ll '\i" 
K ttm a nd.a.n lık tak i ı dı ed "' 

d . . • d' tl'bfl ra cı senıyye i«'U ısınc 

lunmuştu. 

, DOKTOR ., )&l 
Handan Saracol 

ıl<jpf 
Doğum ve Kadın ırostııl 

l\!Utehowsı ddl,ı. 
Cağa1oğlu, Iiil~li~hmer c~0ıs9 "t'el .. 

Pınar Apartnnani.. · ............ --/ 
Belediye Sular idaresinden : .. ,ıer<'' :~ 

Terkos Fabrika.,ındal<l makinelerden birinde Ant olarak ba!Ş. go ctolO.'° 
azarnl il)tical ile izalesine çalışılan bir arızanın bmlr1 zaruretı 1,..., 
şehre blr n1ii<hle-t noksn-n su vern1ek mecburiyeti h.ı.sıl oJrnı.: tur. SLJ. ırı 8 ,J 
geldigi len.dar t.ı.hfi! lnaksııdtyle gereken bütün tertibat alınmakt<ldır. ı;1 
iı,:in şı. J lık ge~leri saat · 20'b tlcn sabc.h E.aat t6• y~ k~dar suJ3 rı 
n1~ci.;ıı..ı.r seti oldn~u nnWı.tercn1 haJkımi.za i.lf1n o~unuı-. .. ı~:t31J 


