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Sibiryaya mı \M os kova· 
Cenuba mı ? önOnde Karadenizde 

·lan m töriim 
müre ebatı 

1 
•• Uzakdoğudalri karşılıklı 

hazırlıklar gün geçtikçe 
artıyor ve harp teJ:ılike
ıini kuvvetlendiriyor. 
Fakat henüz bir nokta 
aydmlanmamııtır. ja • 
poıılar Sibiryaya mı, 
Cenuba mı ıaldıracak -
lar?. 

~n: ETEM iZZET BENiCE 

General Vavel Kafkasya, Hin
distan, Singapur arasında mekilı: 
do~ur gibi devamlı tedkik lle'&İ
leri >aı>arken İran, Hindistan, 
Singapıır, Hongkong ve Arap Y~
:un•da. > ile Mısır da mahşeri hır 
"1giliz ordu teccnunüünc saha 
•luY<>r. İngiliz ve Anıerikan kafi. 
:•leriniu hergün bu sahalara yüı
•ree \apu.r dol..su asker, top, 
~anı.. ve zırhlı vasıta getirdikleri 
a.bor ~eriliyor. 
lran ve Hindistan şimali ile 

lıtısırdaki hazırlık Alman ve ltal
~~n ordularına knrşıdır. Fakat, 
d111 Capın, Birmanya, Hongkong. 
J alı; hazırlıklar da daha ziyade 
•Ponya~·a kuşıwr. 
,Japon, anın kat'i vaziyeti he

~~ı .!eb~llür etmemişti~. Ancak 
rgun biraz daha Amenkan. Ja

)oıı - İngjliz münosebclleriııin 
teı;ldiği ve. Japonyanın kendisini 
'~ıııı. adını harbe yaklaşır gibi 
~!erdiği aıılaşılı~or. Ancak, Ja-

11Yınıın bu havayı yayarken 
:~ııuba mı Sovyet Rusya Te Si-
ll1tl' ) 
ti! .aya mı saldıracağı bel~ de.. 
1 dı,, l\fançuko • Mongolıstan 
~~lltlarınm tnnzimi itilafı siııi~-
h• ı Ve dikkatleri uyuşturacak bır 
id' t ise <>imasına rağmen Japon-
~~" Uzak Doğu JlnsyaSllldaki 
~•taslarını terkettiği hakkında 
ı~.•da hiçbir miisbe~ delil yo~ 
~ ' ~akat, Japon iktıdar mevku 
~ ltıdiki halde biilün gayretini 
ı·~'~•İka ile olan münasebete 
,:1 .llıiş 'e dikkati Amtrikıuı - ln-

ıı J ginl'•' ,_ ıı,; 
1
, · apon ger ıgıne çe,._ 

ı, t •r. Ru gerginlikte Japonya 
ı~ "disini masum ve tna21nm ro
lil~~ ,gö<termekte, abluka edil
lııkı~' ıfacle dmekte, iktısadi zor
•tr illa •e,·kolıınduğunu tebarüz 
ı~,~~ekte ve çıkacak her türlü 
,, 

1 alııı mes'uliyetini İngiltere 
ıı, 1l\ınerikaya yükletmek iste
ı;:~1edir. Bütün bu hareketle
ı,~1ha~ırlıklann, feryotların, si
~n erın sebebinin hakiki bir Ja. 
tn ~·~•tuzunun hazırlanmasın
~'ll~lurij mü, yoksa bazı men
t,.n ·~~·itilaflar güden bir blöf
\;, ~· ıleri geldiği üzerinde kat'i 
•~ıı 1tlı.nıe \'armak güçtiir. Fırsat 
~'Ya~ ve büyiik devletlerin 
ı,,t\11lıYet' od en istifade etmeyi 
~.. •t \:e fiillerinin ana daya. .... 
~~il'< ıt~ilıaz edrıı Japonyanın bu 
ı, ı 'lıni terkederek Anıerika n . 
tı~, ~V<ltereye hemen çııllanara-
~ • ""huı etmek giiçtür. Biz hi
ti\;,, ~•naatteyiz ki, Japonya İn
\ ~, Aıneriknlıların tahmini. 
ıı.\;a~nıen Alman ordusunun 
>ı~llı ~ tııukavemetini tamamilc 
lıdQt••nı, İngiliz Hint ve İran 
'-tta 'l?ı ile savaşa başlamasını, 

· • ı\ınerikanın harbe mtidaha
' hekl<!Jnektedir. Bu v01iye
~l~tahatı içiııde zaman ve inı
Su"'ı •tıcak kendi lehinde gör. 
"lı,~ lalı.dinle Japonya cenupta 
\ıı~ •te geçecek ve fırsattan is
\)~ •lınek istiyecektir. Yahut 
~ ~n~ bu vaziyette dahi hir kı
~t ı\ 11~ük Amrrikan n İııgiliz 
ıı•tı··· k p• ''ll~ rını Uzak Ş.ar ta, ası-

~İn~ Cenup Asyasmda kendi Ü-
11 }' rekıniş olmakla Almanya
ı~"'~:tdıın edecek, kendisi muk.a
~·~ ~n d!işen Sovyet Rusya 
• '•' 

0ihısuna saldıracak ve bu 
·~ ••tin· · · 1 
1 ı ü· ı bır Amerıkan ve n-
~ \ıı,8knı bar bine meydan bı
~tı •ııın yapınıya ve başar
l"'~, ÇalışacaJ,:.r. O holde, Ja
\;•ind1•~1.e Felemenk Hiııdistanı 
ı,~ t.''" biitün i1tibasına rağ
,'lı~i qı aya dahi saldırmakta 
\'~i· gö~tererrk, göstermek 
~t'.~ '~de kalacak, de\•ler har. 
l 'l ~ .na Asya ve Orta Şark
•' ... ,e1tıcesini bckliyecek, demek-
'ıı • a '·' • ~ cıı nıtilayiın gelen ihti-

~ Şiındiki lıalde budur. 
c;'l'EM iZZET BENiCE 

100Alman 
tümeni 

• 
Rostof cephesinde 

Alman ileri 
hareketi durduruldu 

Londra, 7 (A.A.) - Ruslar bu
gün ihtilallerinin 24 ~ncü yıldö
ııümünü kutlamaktadırlar. 

Şimdi Alman tend!ıat .,._ <>'!Linnırn Tula ~hrinde 

t$kld'en ıılm mi§ biT resim 

ALMAN TIBLIÖI 

şehrim 
• 
iZ ge 

Kaptan ve tayf al ar gazetemiBitlerin mükerrerer. yak.ında 
mnvaffaklyteler vad.-tmesine rağ
men Alman kıt'alarının bu mü. 
nasebetle ·Kızıl Meydan.da ge
çit resmi yapmaları ilı!imali yok.. 
tur. 

Bununla beraber Almanlar 
Moskovaya yaptıklan taa1TI1Z
da neticeyi bir an evvel istihsal 
için hiçbir fedakarlıktan çekbı.. 
ınemektedirlu. 

Sivastopol 
topçu ateşi 
albna alındı 

h adi s e g i anlatıyorlar: IOVYBT TEBLfil \ 

B··t·· h ze 
1 u un cep e-

Lozovski'ye göre Rus cephesi
ne 100 Alman tümeni Eevkedil
miştir. En şiddetli muharebeler 
Kalinin ve Mojaisk ktsimlerill
de cereyan etmektedir. 

Ruslar kar fırtmaları ve don. 
dUI'llCU bir soğuk ı~inde !ıickaç 
kere mukabil taarruza ıeç~ler
dir. 

Hava şartlarına rağmen .Rı.ıs 
ı tıevamı 3 tinci! Sahlted•" 

Dağlardaki Rus mu
kavemeti kırıldı 

Ji'iüırerin umumi kamrgal'.. 6 
(A.A.) - Alman ordttlan Baş • 
kumanda.nlı0ımn tebliği: 
Kınmda bütün cephe üzerinde 

mağlup edil- dii§'manın tald.tıi. 
(Devamı 3 üncü Salıl!ede) 

de muharebe 
devam etti 

---·---
Moskova civarında 
34 tayyare düşürdük 

Londra, 7 (Radyo ı;aat 7.15 d") -
Dün rıece 1arw l\loskovada nqı-e. 
dJJcn resmi Rus tebliği: 

Kıtaabmız: 8 İklnciteırin gllnü bli· 
tün cephe boJUDca dOşmanla harp 
ebnlşlerdir. 

(Devamı 3 Uncü Sahl:fede) 

- --
''Meçhul tahtelhahire Pazar gecesi saat ya
rımda Midye sahilinin üç mil mesafesinde 
tesadüf ettik. Tahliye emrinden sonra, 

açtı,, tahtelbahir motöre ateş 

"Kagnakderenin deniz üstünde yanıp batması 
6,5 saat devam etti. Bizi · 

deniz üstünden Gürpınar yelkenlisi kurtardı,, 
Karadenizde bir denizaltı tara. 

fıııdan batırıldığını dün yazdı -
ğımız Kany.akrlere motörümü • 
zün kaptan ve mürettebatı Meh. 
met kaptanın idaresindeki •İna • 
yeti bahri» motörile gece lima -
ınmıza gelm' 0 lerdir. 

Batırı,ian K\,:ıvakdere motörü 
eski Mavnacılar Cemiyeti Reisi 
B. Yakup Yıldırana aittir. H5 ton
dur. 1935 yıhnd~ sl!ın alınmıştır. 
Makinesi de harp eımasınıla ye. 
niliınm~t ir. Sigorta,-ızdır. Motör 

pamuk yükile pazar günü lima -
·mmızdan Varnaya hareket etmiş 
ve o gece müessif Jıiidise vukua 
gelmiştir. 

KAPTAN ANLATIYOR 
Kanyakd,.renin kaptanı B. Melı. 

mrt Arslan bu sabah kendisile 
görüşen muharririm!ze vak'ayı 

~öyle anlatmıştır: , 
•- Pazar günü lstanhuldan ha. 

reketle Bof'azdan çıktık. Hava ve 
yolcului:umuz iyı idi. O gcee saat 
yanmda tam M<diye açıklarında 

Bir kadın, dostunu\ 

~ahile 3 mil yakınlıkta , .e lgno 
adanın 10 mil gerisinde bulunur. 
ken önümüze nıec;lıul bir tahtel
bahir çıktı. Jki defa nıo:öriin :ı • 
:ı:ün yannıdan g::?çti. Etrafımmla 
daire çevirdi. 

Motörünıüze oon slh·ati, yar,i 
7 mili vererek karayn doğrtt hı:.:. 

landık. İcatıında kara•a blıırl. ;:o
cek'ik. Fakat dcnrLaltı bı;.i dur
dunlu. Sandalı indirdi:; Bindik .. 
MOTÖRDE YANGIN ÇIKIYOR! 

Akabiııd(' boşalm:~ Jlan n·ctö
rümtizc iskL le taralındnn b.~:-;;Je 

biı•d:ra~ Fokat darb" su hsı. 
miniıı üstl~ndı.:n te!;:'!)ü! l>t1if:i 
için n:ı:tür br.tn~n<lı. R.Jr.un ilzc .. 

(Dcvanıı 3 ünc,i Sahifede) 

,- .... cec,he.rinden ruim lcr: l!'.ımanlar tarafınchn 11{/tinam edilen 1>tr ağır Sovy~t t~ 
-biça la yaraladı ,:_o __ _ 

Amerika eğer 
harbe başla
mak istiyorsa 

• 
Evvela Demokrasi 
rejiminden vazgeç

meli imiş! 
Roma 7 (A.A.) - Wcstdentsc • 

her Brnbachter gazetesi Ameri -
kanın muvı:fiakiyctli bh· harbe 
başlıyabllrnesi i<;in demokrasi re
jiminden vazgeçmesi lazım gel -
diğini \'Ünkü z:llerin, hudutsuz 
iktısadi serl;estlik usulünü ter -

(Devamı 3 üncü Sah.11ede) 

GÖBBELS'IN 

BiR MAKALESi 

Yarına hiç 
bir şey 

bırakamayız 

. Bu harbi kazanmakla 
her şeyi kazanacağız 

Berliıı, 7 (A.A.) - Haftalık 
•Das Reieh• mcrmuasmda Pro~ 

pagan da N nzırı C'.öbbels'iu mü
him bir makalef;i ~ıknuşlır. Bu 

(D<!,·amı 3 üncü Sahllede) 
---------------------------) 

Balkan Harbinde 

Darülacezede 
bir ihtiyar döve 
döve öldürüldü 

Dayak atan iki 
yaşh aceze tecrit 

edildi 
Darülacezede bir hidise olmuş

tur~ Hasan ve Hüseyin isminde 

iki ihtiyar aceze ayni müessesede 
yatan 60 yaşında Halit ile kavga

ya tutuşmuşlar ve enu dövmilş
Jerdir! .• 

Zavallı ihtiyar yediti, dayağın 

teıoirile evvela felç alameti gös.. 

!ermiş, yarım saat sonra da öl
nıüştiir. Katil ihtiyarlar tahkikat 

sonuna kadar tecrit edilmişler-

Bir adam da alacak güzünden 
arkad-aşı nı vurdu 

Tavukpazarında Mesihpa~a so
kağında Remzi Bey hanında Neşet 
Nes'e ile metres\ Adalet geçim -
sizlik yüzündm kavga etmişler -
ciir· Adalet ekmek b:çağını ka -

Laleli apartı -
manları tahki
katı bitti 

Hava Kurumu 
Reisi ve kiracalar 

ne diyorlar ? 

parak metresini ~•iS kolııııdan ya. 
ra!:imıştır. Yara:ı tcda\·i altına a.. 
lınmış, Adalet yakalanmı.ştır. 

(Devamı 3 tınc,J SahJJede) 

ÇERÇEVE 

( ltalln ) lloaa,ıa 
NECİP FAZIL KISAKl:REK 

zahir perdesinde boy göster
nıeyişi, sükut edi~i ve esrarlı 
hallerile meşhur (Stalin) ılı>, 

artık harp ve politika ifadeci. 
!eri arasına lı.arıştı; komüniz ... 
ma ihtilalinin 24 üncii yıldönü
mii nıünasebetile, yalnız harp 
ve politikaya temas edici bir 

1 dir. 

Laleli 3parlıman:arında bazı 
ıdar~;iz , .e yolsuz işler cereyan 
ettiği hakkında yapılan ihbarlar 

<De, ... ,,, 3 \lncU Sahifede) 
nutuk verdi. • 

(Stalin)e göre, Sovyet Rus
yaıla herşe.y giillük, gülüslan. 
lıktır. Horp Sovy~tleri zlıfa dü
şiırecegıne, kuvvetlendirnıiş· 

tir. SovyctJer cephesinin gerisi, 

hi~bir znman bu kadar kD\'\'etii 
olmamıslır. (Stalin)e göre Al
nH\n J\ayopları tarn 4 buçuk 
milyon, Rus kayıpları ise, ölü, 
kayıp ' 'C yaralı olnrak 1 milyon 
748 bin kişidir. (Staliu)e göre 
hiçbir rejim hu kadar muka. 
vemet edemezdi. Sovyet ordu
su rğer bugüne kadar bazı ge
rilemeler kaydetmiş'"• buna se
bep, Avrupada ikinci bir tep. 
he kur1ılaman11ş olınasıdır. Fa
kat meraka asta liizum ~oktur. 
(llloskova) ve (Lcninı,-:rad) ns-
15 dii~nli~·ecck, Rıı.s nlt'k&Ye· 
rrıeti kırılarnı~·arnk. Avrıınnda 

ikinci ttphe pek Jakmda le. 

Deniz Harplerini Niçin 
ve Nasıl Kaybettik ? 

Yazan : RAHP.11 YAGIZ 
Okuyucularımızın merak la bekledikleri, zevk ve lez -
zetle okuyacakları bu eser de bir zaferin §ahsi ihtiraslar 
yüzünden nasıl hezimete çevrildiğini bütün teferrüatile 
ve ibretle takip edecekıi niz .• 

Cevalnnı tarihin henüz vermediği birçok mailer araımda 
Malradan çekilen ve iki hurucu hazırlıyan telgrafın 
mc.'.iyeti L'e hangi esrarengiz el ile "!alıineye verildiğini .. 
«Dii r.1ar. donc.nmasını bir kömür gemiıile Mondros li
man;nda batırmak üzere Nezarete müracant eden ma
cero.perestin lıangi iimille rle haTeket ettiğini» de bula
cakıınız .. 

Pek Yakında SON TELGRAF'ta 
' 1 

'-==============~=============-' 

Tula'nın akibeti ve Cenup 
cephesinde Alman taarruzları 
(Yazan: EME Ll &DBMAT SUBAY) · 
Do'.ı ~nhesinde bugün g~:e ı;ar

pan vaziJet fJdur: 
1 - Tula ve Kursk bölgelerinde 

Alman taarurzları tekr~r taş1annş.

tJr. Ru~lar 'fula şrhrindek.1 sLliı..~.ı fab
rikalarının n'akinf'lerini Şaı~e nı:ık ... 
Ied:yorlaı', Şc·hri .\ln~aıılar:ı taınaml

le bir haraı•e ludin<ie bı:akt!caklar, 

Simale V<' ~~rka do(.rı çekilecekler
dir. 

Kurak ~hrin.1 alrrıış olan Alır.an 

' 

kuv,·ctle-ri \"oronec istikametinde ta
arruz e<l~yor. Bu §er.jr, Kursk't:ın 200 
kllo:ne:re u4:.ak!ır. Fnkat ehemmiyeti
ni ~rt!;r:n r.c.ktıl 1 Cennp Ru3 ordu
!'urıur. nı;. ('(:~.:ır..:.!i.ın bu bölgede bu_ 
Jcnr .... ı f::r. 

Efre.r A n~an!ar 'roror.<'ç-'i alırlarsa, 

Ru:>lnr'n m~rktz v~ Cenlıll orduları 
&riJ r_ııJki irtlb~t ve t::mas kesebi
lirler; ~.;;-, t~ 1 ·r; r.' :erkC 0

!1tın Don 
il.><\ anu 3 uncü Sahtıede ) . . 

A 

i 

a 

tek.kü; edc:cek1 o :t.an1an Rus 
muka\cnıcli biı· darbe tesirini 
kazanacak ve so,-~ et toprakla· 
rında tek Almnıı bırakınRl ııı
cı.ra 1'.adtir sa\"as..-ı d<'-\.:Dn1 t>tlc· 
.ektir. (Stalin)c göre. İngilt~ro 
ve Anıeril.a, So,~etlerin, pek 
yakında nıiiessir hareketlere 
girişecek rniittefikleritlir. 

(Stalin)iıı sözleri arasnıdo 

dikkate şa)·an en nıül:inı nokta 
(Slıiv)lar bahsidir. (!>taliıı)o 

gôrc Alınanlar (Slav) düşnıa. 
nıdır. Yine (Staliu)c t;~re 

(Sliıv)lar da A!r:ıaulara a}ni 
şekilde mukabele cdet ek ,.c 
AJııı4nJarın topyekıiıı ba~ı'lı 
yiyecektir. 

Bıı sözleri şöyle bir tcrb.ip 
edecek olursak, ber~eyi, ii~ id
dia biikn1tino İren c:debiliriı: 

1 - So,·yet Rıı,yd bc,abıııa 
ünıit dolu bir vaziyet. .. 

2 - Bir Rus kayıbma ınııka· 
bil 3 Alman kayıbı ... 

3 - <\lezhcp harli değil, n.it 
Jet ve nıHliyet lıarbi ... 

(Stalin)in sözleri, nçı~~a 

g(i\·lcnıeliyim ki, bir fotoğrafya 
romı gibi. hadiseleri oldıır,n ~i
bi ak!-ettircn f,ffıki bir vc~~ka 
olnıaktan ziyade, biı· (röntgtn) 
taını gibi, kenlii::ı.lnin deruni 
pl:\n1n1 1 arzularını ve hl'l\1 nf'f
sinl', hrn1 de n1ill\.otİne telkin
lerini belirlen enfiis! bir huc· 
cellir. 

' 



..ı- S O N T E L G K AY.:__. 7 • ıtci ,~lttM M'l 

1 AL K FiLOZOFU - . 

ÇOCUGUN Sİ 1EMASI 
iı.ESA. T F EY 7. I 

i ı~aım 
1 <lıl -. ( l~[[!lJ 

taabuluu O ·. erıt 
l lyacı 

[MAHKEMELERDE 'ruaa: 
ııt~sntN Bznc-r:r 

Bir kahve parasına tenezzül 
edecek adamlardan değilim 

Yangınlar 
ı azalıyor! 

Çoculu sinenıadan ~oj'ntaaıı· 
·ontUoı~z. O, hcrgün artan bil' 

-:lıidt•tle ı;.ineınaJa -;önü\ bağlı
~or. Ko,·bo,\o· .filtnleriuiu hc)·e .. 
c41un·. ha ·ka hiçbir hidi~t-de 
~''rt'ıni~eu ç<M:U'k, mitthi~ bir 
1. ı·rak. tccıe!-,fis \·e hayr•niıt· 
l.ı. beyaz perdenin ınari{et \'e 
hüru .. ·rh:riui $e ı·et111~ktedi.r. 

. '\c: rad~,-onun ~özde rnodern 
k:ırastOıü, ne de h11~m e:.k.i 
l.l:hik J..a<agöz, bugiioua Ç<>rll· 

cuou tatmin etmemektedit. 
Fakat. höy le olunca, çocu. 

- n kai"a~uıı tahrip eden fiJnı 
r.ııibal gacılığı vr müfrit lıeye
c:a ,, ticareti nacselesi orUıya Çl4 

kı_,or. Bu me'iclo ne olacak?. 
nu ııu ını5tl, ne vasıta ite ve 
kıııılcrlc hılledtteyiz?. 

Ragiin, oa karu~a mm gis
leL~ft nıah.alf" ara~ı sincn:1a<:t ı. 
•u .. cun satan, niyet baktın.a 

diınüıı ~ocuk sevgilı,i tipinden 
çok ılaitA rağbettedir, 

{'oı;ı u u ~nieroadan aJtko • 
nıak ınüınluia tlegıldir. Bu ıu.. 

kikBti ka{an1l.Za y~rl~til'tne1L. 
yiz. Hiıdbe böyle olunca, yop.· 

lacak şey, sinemayı müuıkiin 
mertebe u zararlı b'r hale ' lı.
nıaktır. (Çünkü tamamen 1 • 

ranı""l bir bale geürw:1ek ıuüın
kiln d~tihlir.) 

Faydalı film, krbiye.<i film 
fjkri, projesi ise, 1ti<trt, taıua... 1 

nıcn bir lıikiywr Çocuk bu 
.lilnıi asliı istaıniyrcek, beıi':n
ıniyecek, oey..,tuıi~·e<ektir. 

T"<:nibe'i bedno. Terbi,evi 
film yapınız ve)'a getirtinlz. 
Sinonıanıu Üpl!iını hntiiu u· 

Cllldara bedava &ÇlUll- ll;,ılu· 
nıı, kaç çO<'.nk gelip sııı:ia f'!mi. 
nizi se,·redecck~ 

T ı.ınouiun e-g:ı .. nce v~.sı·:ı ve imk:A.n
la nt ı ve ı· .... uJuı. ol.du.cu OledC'n· 
oeıt:ı nyit!:ı.? g~ ~1 l)lt l ., BdifJn, 1 

beı.k. e~eJ.ce n1e\•zuu ~ .. cr.nde ı • .d.ı. 
d1ırıı·<.1.tı.n y•.r 'l' ı.aııı;ın~ degiın ı·, 1 
Diı ny.1r t:! fev.~aıade \i\' yeı.i.. mah.ı.:u, 
b.ay.t ;,1ah:11~~ıcı eır\atla. 

K !.1'lannııa, J nhuüticd.r slılema 
l!e ıktita eYnek &l!CburiyeUnd r.

1
. 

Ben. burda, su esk.ı OJH~t ı:tı mevı;,.ı~ • 
ba.h;; t."1ece.:ıın. B:zım Şc-i. r Tiyatro
su, btr k.a~ ı tl e\·,-.:1, atf'.li bir opt:--e-t 
taraft..'\rı !di, Hat~il.. ilk n.gıut.a, pek 
3lc\ h~r l~kım J:'l7t!l opel-et.:e~· de "Jll!Y- 1 
rettiJc.. Vod\'ille üperet. at·a:·l gır şt::w ı. 

la.J: o e~r!C!·, uilMiY"t in~anı pek .ıW 
eı:ıcn.-HrJy !"du. 

Ma • ta ei;tendhm~ oluncaı o{le-
re~ ·k ··la ttılr:l'ti btr şey ldı. Kim
bll:r, neot:n, '~ıro., ..,per-et i~i nih.1yet. 
bula u. li.uf\tMi btr tdkur op~ret le.;.Ck
k:U.1 ~ı·, P ortad<>n kat;ctı llalbuki, \JC:.:i 

orı ·ıı~ e·rve:, !· t:u'!~tı1du -ayol za~:!an
d.a aa!Qret~e 1.>u,unan Uç dö.rt. operet 
va ıl., 

Da\' .·ıa y1rd·.1· 
- .ıÇ, , .. •J.th.anedc ot•ıru.yon:ium. Pa:

deru~· t: aı>i~.J:n :i:J, portınant.od.ı. a
aılı :ll. Hen\ arka.daflmla piket oy-
nı.ıyo,·, 

cur . .ı v 
den ... 

htn dıe- ar da "'ırada gö;. ıı ... 

• ..icsOrn(" bakıy,u·d· nı. Bu ,.uz
kl pa:rtı kaybettin\.. .Bir ariıl-

lık J .':' U&ktuu, pal·desuı~il:ı yerıu.ie 

yeH~r ~~ıyar. •Aman! Dea 11:. Şimdi 
d\trt:.~Qr\IU . .. Hoern•·n Y"ıimden hrla
dın. Ev\·,.tfı. kF'l.athanenın ~c;.ine göt. 
ıczd.t dtm Ktmtt'lin oe a:rUnda. ne 
de elıı; t~. k'liuodtt gOtent!diı:n. Fı!'.'111. 

dını M•t.Jııita ~l p"'rt!e uınJ., mail. 
ş~-d.e ,;,ıJrı:;err. tanırun. TA Ueride, bi
risi, sırtLnda benint pa.r~ü. ürke~ ür
kek e·r .. ına haktuarak. gidiyor. s~
ğirtı :ıT"' •rrkasırıd:ın ... İlcf"ideki soka
ğa ,.,,;:ıpıırk("n. kı~e ba~lrıd.a y;.ıka ·L·1a 
ııa.rıl·i· Yiıii.:.ıı~ına ~a.rıldığım e.dam 
da, f.$te ~Htydu. 

- ~\. zhn, d~tin1; Bu pardesü.yü. 
ııerc•le· a:dın! 

Hit: :.. .. t·nl bo.ımadan, 

1 
sl '! tM? gotürr . ~· Ben d' yanlışlık-
la ..;ey·ıı p.:;ı;rdı.:-U5u.sünü ;.;.lmı.şım. Be
n!ın '!<;aba hatirı ı yoktur; berael :ni ~- L 
teTlm. 

şah. l . ıar9>'1. ,ı.~~l.ik din~ıld ': 
- Ef~ndim, t.lt•ii. Bu t:~T.~o:;a l'Cl

cliil za ın•n au;ıında \Mlrdeaü. rıan 
yoku~: ctkeUe ge1d•. Blı-az oturdu; 
bir lı::t!t\'e t~H. K::.sta g:ö~ ac:ı1 :nda. 
kaybllluverdi. K.!:.hve par&.$ınl da venne 
d"'1 gitti. Acaba yer m[ d<"C~lirdı dı-
7t etr.ı(t.a aranlrlc:en, bey~e ve bır po
lis1e t>·.!rabeı: kıraıtbane1~ U'"ldijlni 
corduın. Amm• . mesele buyül<tu. Ar
tdt : .. ah.ve para .nı is"'rnı.re lüzum 
ıönred:m. 

ll::\khn maznuna sonlu: 
- Bak, kahve paruın1 da venne

dıen ıt \"llillllı~::uın~ .. 
_ Belki unutıuu;um .. Yoksa, bcr:, 

bir kahve par~.:ıı.na \.en.-zzill e<ieeelct 
&d"1tıI.ıırdan deıı:;ı!lnı . 

i~ı ~.;.bit dail:ı d:nleni.lt1:ı. Bun1at' da 
FaztJ:rı kıraathane~ cekrt1e g"'1rlı:.tlııt 

Bu yıl geçen yıla na
zaran 120 yangın da· 

ha az olmuş l 
Bcled:y Rc•slıı,'i '!"hriırıiz«ki 
ım • !arın h · yıl giltıkçe azal. 
ıhğt!n teshil tm.ir. &r 
tistiğ<! göre 940 91:nesı lıa:ıiranın. 
dan 941 senesı \eşnncevvel ip\i. 
daııın:ı. kailar 566 yangın Çıkmlf 
ve söndürü!miiştür. A:rni llliid. • 
doe~ çıncie in dan su 1-hlıi,.e 
edilm:ş. 10 çöküntü vak'aSLna. 48 
teh!ikedıe • a n t ve hayvan 
kurtarma ameliyesıne gidllln~ • 
tir. Halbuki ~n yıkn ayni Qy. 
!arı ıarl'ında 120 yangm valc'uı 
d•ha fazla Dlmu~r. 

Bizde büstü dilıilecelı ilk 
Beledi ye Reiıri 

Japoa llç ıı .. 
Yana: Mi K-a\ SU~ 

939 da harp çıktı;. zaman ga'f' 
rimuharip İtalyanın vazi~İ ~ 
.ınıinah seyılıyol.'du. Hcrt>ald~ Jtll1' 
hariplerden :hangi tarafa W 
temayül ederee o tuaiın k•'',,_. 
cağı silyleniyorou. Bu kavP'~ 
b~madan böyle talihli t>u· nı•V 
kide bulınımak az karlı deı,nldı 

italy• gibi Rusya da öy ·" ~ 
riildü. Fakat ne çare ki [)ır 1\1• 
italy.a da, Rusya da birer ,ur< 

d·ıert01 
le harbe karışmaktan ken 1

, µ 
koruyamam~ardır. Deni<'" 

n1ı.tc 
dıplomatların hesaplan ı.-'1 ' ,c> 
bari.hin mll'kadderatı nr k1 

kıırşı durulamanuııtır. ol 

s===-'====================~..,....--~-=======,.."*"==== 
O~ret ıçın iyl elemanlar, bol mas

ra! .. ,,r. B'iyle .71lınar:ı1 operet t'::.'

X::llrP<' Co.K: sa ~ Uır ne.sn~ o~ur. 

F'ill:..ı t. $f-bir Titay!"Osu, b·.ı iş! P"'~ 
.i~ •J;lıyo ı. Oz~rlnCi~ r&r edt~v
d. i\.l mal, dahl ,y elo!manlar bu1ı·
n3.~a...:, \'f'J:l !.)'~ eiemaıııar yeti,.t:ri~
b;.eceıı:U. 

- "\ pt_ n.;n, lled!. Kendi tıen:ime 

yaptıri!m. 

söylf'ri ier. • 
Biraz ra h.A.klm lutra.ı·ı t>Udirdı. 1 

1zmir 5eh'r mecli•i evvelki 
günlui top' .• ıntu;tnda, İzmir şeb • 
riıo '>'iyük hizmetler tfa etmif 
olan esk. Be'.<"diye l'eİ~i '}imdi De
nızli mebu"u B. Behçet Uz'un !>ir 

büstür.lın yaplir:larak İzmir ~h.. 
rlnin en mut'<'nl bir verine dik.. ı 
tir'lrtı('sin~ ıttifalcla k;bu'. etmiş. 
t:r. B. Behç;,t Uz memleı<etım.ıde ı 

ilk defa bü-.\ü dılcilecek olan bir 
Belldı~·e R~isidı-. 

B;ı sayıda şimdi JaponlJırı~ rı;"
ishkam<!t alacakları b~~sı h• ~., 
tazelenm .. lctcdir. Tokyo ıi.,,·Iet ııı' 
damlarının gözü onun<l >'"' .c
l'ecnibeler vard;r lngilu \'e \P,\. 

rika ile kavga tıkarf"a!:sııırı ei· 
yaJ.:ı. ü!cd.kleriııi bıı-er b"1't.,, 

Bl;( iH:CMUANIN 

AlllNı\ DAiR 

;.<'fl\lerJe bir 7eni ~tebiyat 
nır ,,: uası intişara ba'jladı. Mec· 
nn.;..ı.nın ilk il:itılar' ııı:H~r Kalftll• 
tli ga:ıetelttde çıktı. W~ llutau, 
btı ı.ıtt•(· 111uada her kalem yazı 
,Y8l:ii.'1ılir, ıuiin. almqtık. 

, .. nradan baktık ki, ilinlar 
•l-li.ır- Kalenı .. olarak çtluyor. 

!',ki harflerle ilall \'ermenin 
•luıarlu u uriiyn eıu 14~. 

Gece vakti ceza ~ 
\ evınden kaçan 
l ma~ıkurolal". 1 

l iki m•hkum, g;ırdiya· 
nın uyku sersertıliğin
dcn iüjf8Jle ederek 
nasıl lir1lr etnıişler? 

E·ı,~e:r.i s;~ Ödem~ <:eı.~~vinf\e h;r t 
tırJ.. .ıııct · eat olmuştur: Gece yarµın
dan. '3nri sa:.. k,ıye ~ !'\. ıc.:da, hır ... 
sııh'.:"'..J.n lli:. cx;c ou ay \;.! :u G·..n h:..p-

1 

se ~al"..kL.111 ı-:t:"&z nah .• e_ ~'l T'o ... -
buH.ar kiJ; [inden Hliseyüı cığ!u ?<ıleh .. 
mtt · ~ ·c t~hd 1 t'le:\ <" ~b. o.
fus c zdan1 Ul;,lmakt.in 2 9ene ve .\ ;;.y 

Ynpıfa:ı 'fr,. <.::'d.fları da, :Mterü~ 
ra .. : )O'~ kc.rşıl!J"Or l'J.. OpP-.et. s:a.lon·ı her 
~t"L' tıkhnı tıklım dol:..yo~du. 
B~un ·ı::n de _·l, fekat, ileriai i\·ı:n, 

n·.ır·ı>a ı.etıf''.er~n .avdet1 ~tln. istan
bıık:a bir oı~~·et hazırlaınak UzLm 
ıc. " 'k!!n \:.nı:iey 7. l'{usu:;t t-t-.,ek
ltül\.er bJ işi yapaoı;70< Tea'lıbe r 
buı.ı:.ı gö~len işt:r. Tiyo.lır ;r.uzun ko
meıit ı·t- traJeo.l kısıın.lan.,Jan ayrı. 
h~r de opeti'l ~ ıhne~t • J('·_ıd~ get~r
nıesı ~k ula rtl~mk{.wcL;:- Slk t lıir 
dl >11'1 :"3n r~c ... ve gr ?retli bir 
('•~ ;, J .. :~ blr opere ..... hı esi yap
u.ı;.ak kJi:>i\d'r ı.::ınntd.yortı/.. 

- Bı.ınu ı:en ya~brr..aJtn.. Şura
racl:tkı ktr:Jat~l~cJen :ış1:-d;n~ Dedim . 
Yak.a!.111!) po~ tellin\ ettim~ İite 
bu a~t~tlt:, :n.ı:tunı llfrlie ka,ıar g~l

dik. 
Mauıun Fe:ıU.. htN1Zlıkti. ıab1C9.!ı 

1<11. Kend•tlni ı;Öirle m\ıdafaaya '0&>-

Faztt Tılrk Cc-ı.:1 Kanun ,ı ul'.n 491 i~
ci maddesinln. üçüncü 'ıkr::t3lC.3 güre 
ve s•bıkaıo. da göz. tx:n..!te a. ı.nar.:..ic. 
dokuz a}" h.ıp!>e rnabklım Ye t..e\~klf 
edil;ynrdu. 

Far1l, m;ıbk<·.menin örh.nw.le 
mü1Pkke~intn ıcesil~e ln i 

tıe:k i l 

\)8.\Pt"-

ladı: ite, 
- B•n IUraf ea'10rum.. Eakulen - Haydi, dl70,du, h&l)Oe mahkum 

fey~n- ,;yup blr kaç kere lnnızlık old, k. Amma, ıu oirlın ' rd<Su ne Tu"" tu"" n piyasası 
yapl..un. Amn1a, artık ıslahı ~!Rlt:m. oldt1! İçeride, bu ha·: da, 73.rın O-
~ • kı-ath·-·•- •tul"•ll bı'r '-•h bllr "n ~ ........ ~ıı '"'"'Ttnıı-ca m "n.!lr:fs-~· < '" .,_,,, "' • " ~~ ·- .,.. ~ Ege mın!akası t\itün piyasası 
ve lı:t.n'.; blraz caıete okudum, Son- süsu'T..., f{iç oln'IS.Zia fU benıın pardesil 
re, t:·karkf'n, benim par.ie•ümün ye- bulun~aydt.. Velllettten gel-e\,.,~k dıtf'ktife gö.. 
rlnd~ ıla 1>e7az, tıpkı benımiı:i. gibl Yaılı::a bir Hl, k..,iı kendi e Te bu ay sanlar nda açılacaklır. 
ltil' pa. t';;;Ü "orjü:n, KenJ ~ paroe-.a.~, söylendi: Şehrımızd<· 'j: i.nlJ.teaddit ekspe~ • 
diy~ 3t~ strltrr.a ~iy~:n. Giderkeı'., - Seall pa '.'d~ü. de lıuluo.ur am- jer naha · ındıdt..n alıın m,ntaka. 
yo1Ja ~! ;e;.·ırdi. .Meger c.nun p::ır~ m.:., .... tılc, lı.:ıp·shaned~n ~lkt:~~.ın l la.rı " harelcet et i l..lt<tl chıli - 1 • $.ln!"B gidip l::ah.\·ede be sonra, y!ne ~ka bir ~:1!"3.o:ıalhc;.ncde ··

3 
· m ş . r · 

nh~ pa;~~;ürr.ü ~radık.. &lama<ilk~ buhnur .. S.... de, ,ı.ne hapW....n•1" &il Ç""llf' B A 'il> 'k'. B"· t' • 
Deme=-., ni."!l pardesumü ba;ı;ka b-l1- pardc..,ü:ftis7 «·:rert1aL.. t.:A AD.L .MA.A 

~~============= ı· 

ViLAYJ::T 11e BELEDiYE: 

d rıJJ" de etn,enin kolaylığı u k~r;' 
Lci b:iyük deniz de..-kt "" ·kC" 
5;Hahlı 1-İl}rr.an olman 1n teilli ır 
lerinı Japon dipl.:ırr.atbtı :,,.,c· 
po'1 Aıdrallc:·ı · de h"sap • · 

!ar. t'"' 
0ıı ı<" 

Rus. Alman harbındet• uı 
besli~erek Almımyıı klııne ,ı· 

"' 1 ~11ct" 
.harbe karı~ayı Japon <>" ,~· 
!.erı ;;;tiyebilır, Faka: ~,rtc~101ı 
seQ<,n lıaberler,:, bakaraı< 'fü r•~· 
denn lıir ter ... ..-ldüt lıukiııı'. O· " 
gtınu :ann<>tmemek geıd<. ~C" 

:\!•. C\OELENİN 

su a.ı 

tı..(' .n~l\ Kuşad~ M'..lıstı!a T·.ı
~!ınaic' :a':'d!)"I..~• a.lar1lk ' ~ya ~@ı.ti... 
.rül e:•.:ıtinl ıstemisterdL. 

B~. buy lt ,..,,hir!cr .,:ıh~, İ.~ta:.b:::l 
~1 ~ ~ ı.... iier.ce n•ıe.:ıs:ewe-l~nne 
r.ıal :t b ,. .. ı- eıtl'4'1', V\ ce· -
ril~ic. <wyi.~ ; ::nalı bır operet -;ok 
n: .... ' L.!e ı ·.;ı e:t, İslanb~.' 1 i'lJrın rağ
~t ı; ~tıert"r&o.'<!eri bit mllt.'S~t:.se e>l3· 

Karagümrükte arkadaşının 
boğazını kesip öldüren katil ! 

* .o\. ~:ı:ıaya gita.ı.ı. ow.n \i.;ı:ı \"e 

1 Brl..-d1 ·t 'Rf'u. Lül(l Kırdaı:. T.car~t 

\·ekJı'.e. ı ... tı,uuı...-lara. t> ~tanı .,t•r. ·:.~

n~ İ11~ 1udurlügu •·e nıür~kabe teş
k\lilt k.aı:!t"OS'Q g~rUşülnıek.tı:>d~f. 

da t.ere<fout değıl, etrafı b~ JI 
sap var B•r gün so:, ı-.ıırll' ~i' 
Huktirodarlık makat:'• ~orı!<#' 
ı·e art:k diplomatı tann, 18 J'' 
törl<, amir;.li ,~ g<>.r·~ral~ı:1i'' 
lXJn içın o karara ıtaat ~oo~~ 

\ R tır. O zamıına klfla,· 'l'~,.ı:ı~ 
dunva \~aklvüni nasıl ,1ı!' ~~ 

h1ne pni17 t malı~" uu . . "' . 
le taktp .,derek ve k.-ıı<h'~I b'' 'til cu, :nı•la•• ıt ..... ilt'"" 

kduıed kaia11larla uıücadelo :ıek
ı. d .,,ıirilecckıni ! Et pahalılı· 
jlıı rn lıah,eden bir gazclo böy
ı .. > aııy ordu. 

ı...~· .. "'Ü.. ,ıt.arı.t.r.a. :.,,t9d·k~r~ yere 
gulürtnUı, !.uc.&t U,fkusundan yeni 
kalk.tur.ndan ~yikiyle r:ez.a-"'Ct ett?

m.~· r. 

ILk :AğtZG& ~t.!ti, ~yce nllıtifilf 
y::ıp?•lak lizı..ıvdır. Fakııt, eminiz. k~. 
btt n'asratı ç-ık:-tm.ak. ınllro.kiln -o\a

cık~r. 

• 
Ahmet Lekesiz dün mahkemede dört yıl on * Şehit· !.J~~L$. bu.gun öaf eı ie.."l 

wcuıı t ı~i r.ık imar p\8.nl üze•·lnde 
mu:za erel'!-ı·de Uulunacakhr. 

likeve kaptırmaklll.(:ın ". ı gar' 
İsl:kamet o imek is~~ o><:el(UI. 0p• 

dail •I 
n:ei< pek rn~raklı ı:c ta~ 

1 1,ııı· 
'S· '1da~ isltfade ed~ kt mah':'lm 

hapu..l\arte avlu du.,.·arın·:tan 7&!"td.&ki 
e,~ n ı.nr;uıne atlam1$1.&r ve k.a.c·r.~

lı.z'dtr. 

İupall::ıh, d;.;nya. bir an. evvel suth 
v-e s;u.cune k.avt~~ur ve Istanb:.ıl da 
!tına~~ ·bir D~i"et sahn :ıine sahip o. 

gün müddetle ağır hapse mah~ um olundu 
caktlr. 0111.ın 4çm <!"gı ·ktİıJll~ 
Rus • Alman harp haf1. ,~ ı\.rıl•yaıaachk doğru.u~ ue .ıa. 

cak vani?. :.'\Iücaddedc tank. lay
~ "re vesaire de mi lı:ulhtntlaulı.~ .. 

v zi "E'l' 

t'IL olDitc 
Ru, harbinden bahs.,.!eıı bazı 

• \' ••ııa gazeteleri son güuterde 
.. k ·;ık •vaziyet ciddldir .. myor· 
hr. 

p .. :.aıa, başlanııçta ~aka mı idi? 
llnrıı ııa>et tabii ciddi bir iştir. 
F'.j:cr. ba~lanı:ı~ta ciddiye almı
yunlar var idiyse, o, başka ... 

HA~ILl:.""f'iN 

Yr\, 'LI::,LARl 

Hru tunıur Selimi lnet Sedfs. 

Hidist a.~ta.ııı.uıca her::ttn ta.~ı:.llne 

b.a~l:.ı ı .:t: 1 • ---o--
Sandalcdarın kontrolü 

b;t.fladı 

S~ıt<h'cı1arın yıllU sı.'1hat 

ve ehl yetname kontro!.i.eru.e 
b;ı~!anu.llll?tır. Bu kvıı•rol~r l:ıir 
ho.!:~ devam edecektır. 
Noter maamelatı ~ Kızılay 

N(•Ler rnuamcli~ın<kı k:.;.1 
J 

ma:.O•a olar. tekmil C\:aka •·,a 
l:uk ;>u'ı•n• gihi bir de ·Kız lay 

u • vap:i\:rılma~:nı •.sı..' 
tlbaz oiunrr.ası hakk::ıda :etkık.. 

!er ~ apı~:na!adır. 

·ıu!', 
R. SABiT 

l -

l t.Pfl! 
\ıngaa ftl'ldJe G1lra11 
ı btrıuclllklerl bafb.yor 

1 
Ti:rrkiye grekoromen güreş 1ı'.r. 

El<ler: 7, 8, 9 ikinci~~rin 1941 cu. 
1 ma, cu~arres-1 ve pa~.ı:ar günleri 
Beı o>:lu Halkevı sa.lonlaruıda ya. 
p,Jac3'rtır. 

Karagiimrükte, bundan b1rkaç 
a".· ev ·el, içkili bir eğleııt• .meeli
sindı;, çtkan kavgada, Aluncl Le
kes!! adlı bu: genç. arkadaşı I'.a. 
maz~ı.ı 1'ıçak!a g.rt!ılğını Jr.eı;erek 
ö!d'..lrnıü~-tu. Aradaı<ı !">ki bir me
selenin tes;.ril<> bu <'lnayeti ~\e
digi a01a\iılan Ahmet Lekesiz, dün 
alqan: 1stanbu1 ikinci Ağırceza 
mahkemesinee dört sene, on gün 
ağır h2pse mahkfrrn edilmiştir. 
Kararda, suçlunun yaııır.ın küçük 
olma>t ve a;adaki eski nıe-el~?in 
tesiri cezayı azallıcı .,,hep mah;. 
yet~.de gösterilmektedir. 

15 yQfında l•ir çocc:Jr kazaen 
9 )'Clflndalıi karJeıUıi öldürJii! 

8.a7mdu:. • (Ru.IUOLI -
Harm.andal1 k:üytiode iU.an eU~len 

muhaclrlerd~ıı Riza Karntas, eHade 
bulunan M>p';•\ bir tab:ın~y: Iturc<1131"
dt.g1 $!:-ada f\ast l a. ateş :ıldtl"Clı~lu ~ 
Çık.sn brşuıı k ·ı :fc.ı ... t.afa K.:i"i.
ta~ıı 111ırli.nu1 "oJl tarahı a "nı l>cl et • 
miJ ,,e aj'ır ,,. . ...;r<:lte ya..-a\.anma.~ 

.ebeO<yct vec !ihr. 
Yar-ııt.ıl ha:hJl neyf 1~•k.H sıruuı.rla. 

Qln;Jj:;!ür. K:rıı1..nın. ta.i!i R u Karıl!t~ 
15, fllCn !rt"J.st •fa Kat" :.Ji U;e d<ll.."'lız 
ya,,ınd!tdtr. KPrı.ieş:lni ~k ~,~.. Rtu 
Karata~ bUyı.ik bir 1sl1.r11.p ·~.inde hıi.n
gür hüngür aıi;lamak:t;. cırp1nıp. tiö

\.~nn~ck"..edir!., 

Parti Rei•i rreldi 
An«amya g't'DIŞ uian Parti 

idare b.eyctı rei.sl lzm:::: meb'usu 
B. Reşat Zı.tin~lroğh..t -ehrimize 

"* Tia~l .."t t-'. rl~1"İ.U kıs. me.aı.ıxlel~ 
ı~;n ,., {~ıcn •hıt•dlilaru ı:ı ~;k~ye-t. 
efi;ln1.l-Ur. Rı""14!d·yc rn 'e.Jı t.etk.i.lc.. 
Mmekı..edir. B·• ı1ale meydaıı \'e-"U

mi7eıı....-ektır. 

MAARİF ~e ÜNiVERSiTE: 
* :'-tırklf!Ple-r Je :ic' rulıın !e-.,ej.:kül· 

ıttı \•lli\\t'.c',,1yl.e 35.0ou tıı!t.-ue !lav.a 
K'ı.l "U:rt:n3. ;1za 7atılm;.:':.ır . 

.. Üc .-er·•iıe Rektö:o C~ınil Bil... 
sel Ür.i,·e-ı·~.le .şlerl iı:•n bir h:lfta 
sonra Ankar.ıışJ gid~ktir 

TiCARET U• SANAYi: 
* Yrn~ bıt 'r''.ı:k - Ru~ en Uca

rf't anla~1t1.ı..--. ya 1uh·, • t: ~ere Ru
men. t ret hf',Yet: .; ı ıı ~ehrin'!Ze 
&eierek -~ -~faya J:de~~'ı •. * Yeni Gürr •• ..ık Kan.:n l/tyihası 
Kedl ·•r\l ~ır. B•• Iİl}'ih.a le 
esle ' G .!"1riik Kanunu rrıeri7et~n 
kaldu·ı ncaktır. 

' ",.ıuı• ~ 
geçmlı~i sa!b.aların ın,..~ ı\ııı"' 

1 ~n gec:inr.ekte, n.esc:.uef'~~ 
\'e Amerikan nıür.a.e 1.,. ~ 
ro<> b:ıld" oldu,ıı.111u ,.,. t ı~lı 
merıkan te~rıki me.sııi,,ınill,:ğ'ııl 

l - ~ııv .,. 
vat sz.haı;ında nere "'~ ,_ıtl 
~lamaktLdtr Japoolaıln ',.ı: ıY 
. h . . d " r . ..maıtl 

tını lÇ &•'! en .m.3~u··· J 
zım """lttek ıiteıt' ...- s !!' ı· 

Fakat vukarıda tern~ Jel' . . .~ ;." 
geçilen. noktaya !Kkraı f!U.;. ;. 
mek iktıza ediyor. D.ıha .-tı 1 

!!' ]18• '• 
mıın harbi b~!adıJı · • r ,,.rı 
da Tokvoda kat'i bir kara ~e gl' 

<lig t söylenmişti. O ~an«111i~ J•: 
dugunu dünvara ilıln ttııl vtli< 

· · rrı,en 1 
ponisr ' ''> lüzum go ij D 

dfr. Henıakie karar ..,.-erıl~ı~I<"~ 
cali, hu- t;"n iktiza edPı 0 · ~ 1• Harıılet piybinin terciime vanlı'i

lwrı ,erisini bitirdi. Sayın BaHde 

F.d;p tl.lftkııl cdcalcr yaulı~ güs· 
l<rmi orlar, deoni§ .. Sel mi hıet: 

4 ayda ~ehrimisde kaç ~di, 
köpek öldiirüldii? 

Haziran, temmuz, 
:ül aylan ı . rsinde 
3013 ktrpek ile 2139 
d.i ;,y., 4(ir. 

aıiustas. ,._ 
şehrtm 'de 

kedl ıllif ıe. 

H b j' ge~; n en seçme güreşçi. 
lerinın l ·\iraki!e yap1lacak tkan 
b:ı ı:r.üsabaka ot".l cuma akşamı 
s.;.a: 20 de baş!anacak ve eumsr
lıe.;. giin:i 15 en pazar H de:ı 
ı~iblren d·"a:n ed.lecektir. 

3 yıldır kitap yazmıyan 
profesörler uaı·ml§! 

Vapur JO!caıarı 
:.ltkeU ll•1:iye bu 'atne ihtiya cı 

kar~t ·yı.tc~ıc ~kildt b r ,~ıs a~~e.::~ 
yap tı Ta.rile ;~mdJ.ik a:i.lıe!d:r. B,\_ 
ha""-!"a , mektep t.alebesınuı ınem~rla. 
rın nesı.i saa~~ı nazar' o.tkkate aU ·
mı~t:r Yalnız Şirketi Hay.:.:~ye ge-.:e-
1"ri ,..,rerlere biraz çabCLk nlbayeı ve
riyor \'~ Kö.prudtn ka:k.an son v~pı,,r 

-lônm\i.~r. 

ı~·~:::::::::::;;:;;;;:~r,===:::=::::::::::;:::::~: 
İ l.ııgiiız 1a)'Y rcl~ri ,ı,ı lkacl.a sık 

·arllK n~akamı ver .j\•, 
1

., 

»aı•rı Japon rntlletııı'" ç-" J~ 
)'3\"e,,. hi.ldirccek.. Oalh

1 

'.,._.11..ö' f .. 
· ı.ar> · ıff' 

ponların ou harp ğil ~,: 
- ı~tc gö.-.tetd.iın, di)·or. 
~- kii.fit. öyle ise, eserin sonuna 

bil· ~ıata .. se\ ı-p cetveli ilive rıdi· 
lir • ır•'°le de biter .. 

A1IMETRAUF 

Balııt i.slıeleıi tamİT ofanuyor I 
.da1at vapur Wtetesin.in tl.mir 

o'.~nmasına b<4:anılmqtu. Dığer 

tar•ftan iki Haliç v<ıpuru d.ı l1a. 
vu?!ara Ç(kı>erek es>slı "'1I'ette 
'i•T r Oı.uıunoıkta:d.ır. 

Tefrika 

Domuz zannederek arlradaıını 
öldiiTdü! 

• T\ira4lı. k•ıasırun Çal)ak k.Oyti: :ı.al

kliıd:ı:ı "B. la!unut oi~u Az.iz -u~ 
va!-c:• Ters tar!asınd:ı yabJrt do:~~L. 

z:l '.>ekl'!rken !şittiği "::- gtırUhü ti.Ze

ri ~ k:aradıkta '<lor.ruz. zmnede:ek 
bir kQrartıya av tut'~ ile alet et.. 
mtŞ?~:'. Fa.;c..ı: ç..ıtan Jnfl°vun.lar tarta 
y1-ı .. nd:ı I'\ :l'!'\rr.ttle. o.!2.!l 3.7n! :"uy 
.:ıa.~:nd;ıın a:-kadq.ı Hü~yin Ş·,nyuıe 

ısa e~ ~~~ 1.1l\'Jltı ad:..rı.c~ıglzı. 

derh l -w.,..ı '" tur' 

No: 

Çıplak Model 
;----- Yazan: tVEZiHE MvHIDUIN ----J 

ünıvers:.c t~dds kadr-csunu 
te.·k l ~der. ·rıcrnil ecr.ebi pr.:>fe. 
~ork>•'nin 2 vt>) ahu! da azami 3 
v:lda hır k<' re kendi b.ra~lanna 
~ıt yenl escr'.er ı·ücudc getirme • 1 
ieri m.-cburi lcluğu holde bu yıla 1 
ka:dar henüz gerek ders kitabı ve ı 
gerekse ilmi bir e<t'r yazmamış \ 
olan 'pmlesörli!r mevcut olduğu . 
anla~ıl:nıtt:r. Bunlara eserlerini 1 
b;.ı ders yılı k'nde helıı>mehal ya. 
zara'.:< Üniversite R-ek '.örli.iğüne 
v<>rmelerl dün tebl.ğ olunmuotur. 

n . .-~ yazında m~ utt t r arka 
çcn!n 1' nbj:uıa k~n.,lılııır. 

Ito..uı:""l.t'fı~ndi. 

• kıt c<u.·ap \"tt'ftlCk .. e_Jt,.., ~r· 1 
ıı e h r ';: rk"l i.&ll<lo eden ıuz -

Bor.l c• da:ııgabyaı:...,,a -.. Ol'.ıtr. 

i7 • 

1 

'" 1 

C'i Ve? n.a:ı.'ll \'~z. :rl.:rrlen lı. n:n 
lc:;:ı'<lı. d bh 1•1U Po.,a. b' '"'k 
5-c g 11 b:iZ..!"ı b ıı.t1t ınnı ı~e ye•ıw-t~c

d ~t ;,: .• :-d~ tt.ıı. o~~ux a ,e,·Jcndln.ı -t
. Bıı a.ru.wı .a:n bir ~na sonr _ .... n-
~ &Ettin mulı "1 b ~eır: V ,;e 

l ' 

ı .. ~h e ı:oı k ~ç b. r ey-
1.lr('I N;ıt. t.-J.~. io ,....u 

eı' 

(' ' ı~d· 1B ~'t.!t b!.- Sf".,, ~= 
'e ~or Li t7 • ...>:ye : ' ' t 

, ~ i<' •ni 1 ~JU7> :.ubi btr !tav -

' ~U n -c- "' •utara~ be~
du ... -la ın.ı. kıp:I" •tı. 

l K1.t 

r • 

ı.uı.." l"J:n -.Y n ... '. 
k \.frlL F.vet uz:Jktan oi.r 

:..ılc ccı.y d'ı. 

r..sıtı sa ~ ~ -
,.ak·~ ı 

yvab. -vin!z. bu ! '~r'.. 
Oh ı a ba!il'<i ' 

_ • c1 Ba ı ± n . B l ne ~ ek: 1 
Kc· lı..: ko • .mı.ı ur.ıUp S. , u-

rak: 
- E\'e dt. , m"Jt'.aka. ba~tt1~: evi. 

~mlerT. P llslr" 0'1 

\• ouu 

b~r artla.!l yavr.ıı:.ı g'.bi 
içın koı u. Fil•. se-

• D'.. :'luı! H'.eyc:r: .1a k~pıl:L:.yı. 

r..z -d y't- yalvardı- :.....: ıe her türiü 
> ard..,. l .::a mıtk iste: iın 

l'!Z tn ıddeUe çek'1!rek: 

- O lı:ılde bı;a.•ım! .. diye t..ay .. 
kırtıı. 

K~çalL-n! ••. Fakat N8.!tl! ... :Se. 

ı-ed "' 
;·· 'l'&n nµn ko1una atir'"rek çek ... 
- G~ ır. . . B.?n yol b. ' ;.ını .. 

Ç'.~uk. çabtok'. .. 
\·u ........ c ltu kap.yı aç~ı:; aş3ğı. 

:u ,,., ·en!' en ıont Sel rn ,.~·,...tl~n 

t tarü 3n ç~ r. !ı.rlca . .... la 
ld.lt11k ve d!U' bir ıne... '1.'f'nde "on.il-

ler Tet.;:rar daha uzun \•e daca bir 
r.nıvenden ind.ikte-ı so-rn t: 'e-

kM. lK .. bab.;e kapısınw. .,. :le 
ı.ıL4.l ~· 1.lZ son."" .p c!Q....U J. ........ _. .. 

edllet4 n t.dile kılını Ao, r p .... va 
~ X1 "t: ,., ' o ı ,..°' e Ra!.1,c .a .. 
r. ... er<. • <.In. 1 !:ervet ve s ciı:t 
.. ,t ae par 7· n evinden \\-r.:p.aa n en t 
~il: v~ en k ~r bir .nıubı' ne gir! ti. 
'Tı...luil \~ te .y ç K ırıc.:t·, " k de-

l :,crh i.r kadu::::it. H(.-) ~ıl~'i ~yuk 
bir {t.bı' ye\' kabul l:tn.ekte h{"Ta. 
bcr, osk:i ~ı • ... n~~lE' ~4oo katten bir 

İ a!l ayrıln l ys:yt· n1ese!Pkr:ne 
· ı 1ü.ı.Z bir ta .. ~ ,.;p..a ~hydl. Ot.!lu Se-

l 
1 

• nı at~!1 \e ""J s b:r ara .~itJ
tiY e sevınc · c ı .. .., . c•ı, ona z f"!nı 

h. ""Ur :nf' .ı, 15.Jb.thl ~c h:ç laha "1· 

lr'Ulı •• yr-:S..tu. Aru e il' n kıbar, necı.p 

ve ı ... r pa~lı ~\& t ... + ı am:yle h.s-
't • • e, ona c..e n ye so.1 z bir 

~ ~ t be yen s~u bu seveı" .1ce 
u ve val;. r ann<."'5. ıi ı. ı: t'ln, 

f'\r" L'll 1f'n ç 'k ~k. lr i. Bu u ı.e-
xa 11 h · .. r ~ kl.:~1 ., a'Je h<1ya•:n .. 
d.a cuk l r <l c. z t(. a:orüln·c-7:
<L. I: .• e..... .ı-.ı, tıı,,ı..1.LL.:..J.Z ve me.:ut 

lar pf'k K:Uçilk tılayor. .. 
~eıı ı.ış çok sıkıntı ceidlmişli. Us

küda ~J>, Bognda oıuran blr çok 
kimse:er vardır ki, bu h.&lden şüciyet. 
eldir. Htrhaki~, Şirketi Hıyri7c '!'Ol
culılror:ı bira~ daha fazlaca duşiliı-
me:idir. 

BVRHAN CEVAT 

bir nava ııe aoıuyau. 
&ıl lı·Jn b~.Qa.sı g~ç denecek 

7· .. tı:. ııı·ı:i..ı t.ı.. Kocaliıt'...;I da a,-n: ~ef. 
katle n1e:b"t c.ılan Ila:fc .Ha:ıun bt: acı 
öluı· r!rn son..a k.:ılb:n:c• Ltitti.n 3;,;k:.ııı 

hep r-k oğ,T.., .a ver·.11!.,.. Sclını de. u
yar ;tı zaıri:i:ı, kah\·.ı~.ı ıı yuparken, 
(.'alı.u-l~n, uyw:ken lıep t>'ıacınd.ı an
ne ... n.n b:,. gQlge Jıb} Qo""'aşl;tır.J O· 

nun ' r lşl:e, .z.'aç etı-..cden sual sor .. 
m J ır ... .,,g ıl olduğıoıt- hJc:stder, an-
ne ., 1 l'k" th tar;'l'S!' l\unu her aıı 

yaıın,o ıduyaı d •. 
S~ı: geceu.n Ou C'-; va.kt.ı11e ka_ 

d r ır.utatluı feıvk.:.nde t:nüz eve gei.
ll•C•r" a"'!nc !li ne k ·~r \"öhhr.. v~ 
ezlr 11 t.1r ist.ırapla bCkU'; ~bll a :;;ü
neı~i( dehşe ... , bır a. ı. cıı..:yı..y r~u. 

Hele k~rn:lls!nl mer~kte bcıkt has~ .. 
lan:ını.\. beki ytn bu asit., mlı.şfi..k. ve 
v·3Jrur an.nc...ınin, yan1nda garip k:!ya. 
re b'r genı: kac'.nıa L·vc dOndüğü
L...ı ı: JT gJ .. .-ıan duyac~!t acı stı 
bı <h' Ü"t...j' ~e çılrl1 1 c1.r;.l.eol geliyo.du. 
Bel.\t ıavallı kadın k ı- ··mdar.. UJebl-
1 ı-d:.. 

A'ı Y'lr b 1 OP. yapmalıydı.,, 
Bı.r te:k tı 1 ı klar t:.ltrcL., -.fı:,.:.,.l!n 

bile l •ret• b:u:; :-ak ... ~ına aldığı 
vr .a. k...)\ -ıa anln.ı.j o'duğu h3.~<le 
kor • ı;ı i::ı.n ve ııın "'·1 >::~yeconL fan 

lıu zuv n, ·• t. i zı ne 
(&;makaleden ne ... · .. ın.l 

vaz"·eııcd~ tereddut ue 4 tU 1 • • • (il•· ,ı 

lı bir h<.>sahı n•rd 1ı:1 1 ııe i' 
. l .. Ö'e'' . ~ 

harckc'_,ız kıteoır: ~ J~p:ı1 • tıt'' 

Tta'bıos lle bıagazı .. 

sık Tra. l11~ia Bl!1gdt l\·i bon1-
bardnnan ctn1okiediı:~<"r. Afri
ka harhin~n bu ik; ehi hak. 
kında in.sana !ıalirl4tltk!arJ ... 

!erdir. Öyle kı İlaly .. ıi Ba;yc\di 
Tam otuz sene ohmış· Afrika. • Sinyor Cıyoliıü o günlerde Ho • 

nın harita.mu yenıden d<'ğ~tıre- mada l>ukııımadı!iı gbi< Haricıye 
tı!k yer aimak iç'n Avı•upanın bil- Nazırı Marki Di>~~ulyar.ı> da 
yilk tievleclerı hazırlığa gın.şmış sayfiyesine gitmitir. İşin böyle 

mey.:lı.n okur gıbı b•I oeı·' 1: 

l 
riyatı deyam etnıek~rrıJ'.~~··· 
Çiı .. ku l:zak Şark:n .,eJır ,~ 
siy etler: ı·ar. Son on flll ııııt, 

.. , __ .b .. ~nı,ıı·tır· ~'t ruvc unu gos•~ ' t l" ı· , reV J t 
de Japonun ı.asıl ıı• tef' 

l cegi keyfiyeti bir o!Ç~ 
olduğ 1 , Fransanın Fas t\zerinde-ki tertip edildiğini Ciyoliti hatıra. 
emellerin! bü.,bütiın tahakkuk tında da anlatı.r. 
etı;nnek jc;in ugraştıgı tıir sırada Başvekil ve Hariciye Nazırı gi. 

ı ~k-te_d_'_'_· -----

8
-;- . . . ~E,.,11i 

ı rı !"'.ı:'."Octf~ 
epımızın ~ ~-

İtalya da 911 sene.~;ı eylülünün oo- bi devlet erkanının lStiTabat için 
nu.nda fırsat budur di.,crek Trab- her biri bır tarafta bu~u"°"'"u o . . 
lusgarbe taarn.rı: el.ıni<iti. Bu '<av- günlerde c>ıırup dururken bır harp 
ganın müzakere yollarile halli çıkarmağı ,şur.miy !deri zan. 
ici ıml<an g1irüleme<li.ğı mali'1'11. mru vermek i tıyor!ardl. 1 

Çünkü Trab1t!sgarp Osmanlı İm- .'\.vr· pa .~tbıratın n o zamanki t 
paralr>rhığun:.:n pelc haya • ,·r ne<ri'. ~·ı ela ':ı.c garip ~reyan :a-
u.:v ol:nus. onu !Te•' ne su rct.e k :ı , ~ ı • r. İtalyanı• .\hnam a 
o.lu 'Sa olsun erk-d·c·crmc:· :ısla , . ., ''u tuı") ile müttefik bulun. 
ca.iz görülmc·'l;ştir. Terııhat şöyle dı:ı;u ma'ı'.ıTc· Kayser Alıınanyası 
oimıış}ur: müt'f'i'k l•a ~1yı glic~ndi•m '< ı 

ltalyailaV., Oiyol:t hü;cunı,.li • ıs; ,,ıyor:lu ~ rans:ı gıbı Afükada 
n Harit::ive Nazırı M:arl:i D~ •n. alakası olau diğe· <ievl le:' de 
culyano da Bz..bıfrli)''l' ,J:r li1' .,.,;ı. itai 'ayı b;r 4ıün Al:unycdan a. 
tom vermede.., cvv \ tst ınbuı - yırm 1'.ı hc,ao etiikkrir.den • ni-
da.lci tlal)ım e\çisini merun ·etle t•k'm üç ~ne sonra umumi haqı 
gW çaf:lrnil~, yalnız bir m..sla • çıkınca t~:ıl a ev\•rlfı bitaraf kal. 
h~.tg\ızar bırakmış ı· Ba.bıaliye mı~. son~a da İl18ilt.:?re, Fransa ve 
Trablusun italyar. kll\"\"ellcri ta. Rus\'& tarafına geçivcrmiıştir . 
raf.ndan i.ı;calini tanımak için I.akin Tralılusgarp ve B'ngazi 
)1İcırni clört s~~t mühlet ve·i!di • taarruz 00..nlel'in maddi louwet. 
ğir< l>Pdirdi. · !eri ~k faik l·masına ra<',Jlı1'n 

Mahut notan1<1 tevd l ~eker Bay. kahrtmanlık'• müdafaa cdilıtl'.Ş -

ra""'lına •ast getl• !Me1< d<> ; · • Ur. 
nca ıhmal c ı;ımemişt... H la.sa Trablns ık Bingaziyi işgal e<len-
italyanu• u..p <ımat ar. ol .. n Ka. le. n :~-en ere do;ırtı girebilmesi 
ra \ dC'niz k·J.vvctler .. n-e kt.: .":.3.Il· : .. · rr.ni sene vi.i.nmti.ştür . .Ararl:n o .. 
da ı:d nle.ri o U..."1 i; ı~ı ni 5.f' ola.. ll.4-. sene ~ Bug:.in de T blilii--
ra;· '·arşı' t"'n<iıkile: şa ır ~·1ı gwrp !İ<! i3:ng zi ha-p •ah~ -iır. 
;hp~n Ni.PrP\r v.:1.nm't"k is:ttı..::..ı:.a • .. _ ., • 

Kasımpaşıı'd.a .ı.~;ı 
ranlık, eleltlr': 

bir soka" · ·•· 
ı<u t<fl"~;• "' 

t~ ~ p:. Ô'-' 01' w 

ı:. re 'Jlde Oul<'~b• .' d'1' !). r.' 
ı;.rıı~· -l -a..ı k. ,füCU \tt t 

etttn aldıtıınlZ "'',:;...ııı: Ql 

ı..-t- sok:ıi.'m ~~ ıtl' 1 
i\I ' y prl- b ' .. 
!el;:trık tarr.1'a:ıı.CJ.a'l şcl f :'°" 
l.TUlmt:i oldulti acı l . ' 7 

olw-.ar:ı.: e lınk J<l".,!ıı 
ektedir . r""1 P'...ı· 
- • Il< ~. ·rı~ıdı .,ıı:.rı 

ç lt ııı>i<:ıkl~ı .ı .e crıı'· \,_' 
1.."0Y:IC&ğını ışıttY . sol' :f'' 

)'...naı olunan blıiR'cıı J<'ıf. 
·-·~· " •• ı ~r;ıv1 r Qluntr.ı.ıo:>-· t'- uıı 

:>ON' rı::ı:.aRAf bi' ~,..ı' 
gıı..ı en t;e11:ıb t:k . 

oka"~"" c•cıcı:;:i< dal"' t~ 
b Jcıltr ~ hlw liJ: I• f!''tf'. • 
•• Bc!<'d.yc !'!<." tJ.Ot ....ı 
•-Ue ~·"'" ııiJ<l"> -rr· ,- ir ıtı 

\ ~ t w .r L,Jct,,,.. 

"' 
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,rs·.1 yazırın !nennıer, .i'\.UclUVJ.U 

Ajansı bültenlerinden ahnn\t;tır} 

.!!gıi& eden: Muammer Alatm 

Loııdrada çıkan cTaymis• ga. 
~Qlest Rus cephesindeki askeri 
n_ıı,,elçr;,1 inki fının Türk<ye 

ı<Taymiu in bir yazısı· 
na Alman mahfillerinin 
cevabı - Stalin bir nu
tuk söyledi - İran hü -
kümelinin askeri mec -
buriyetleri tahfif edil -
rniyor - japonya, Ame
rika vn yeni tekliflerde 
bulunuyor - 5 Alman Sivas top o 1 un 
denizaltısı Amerikaya 

=go=·tu= .. ru= .. '=m=ü':.:· =====muhasarası he-
"ın iı.r tchhke olduğunu yaz • denizaltıoırı. yakal:yarak, bunları 
tııışt r. Amerikada bir limana gö~ürmüş.. 

Beri r.den bildırıldtğtne göre, 
Aır.o 1 n mahfillerinde bu ne§ri • lerdir. Amerikan geır.ılcr .. deni-
raı.ı ciddi naıarile bakılmaınak.. zaltıluına ka~ı su bo!llb3sı kul-
1aa· B hf'l' d .. ,_ ~ !anarak, onları deniz altıı:da kal-

rı. u mı ı ıer e şov,., ue • ' mak imkan .ndan mahrun• etmek. 
lır.ek:cdır: eMes'ul Türk s:ya • te ve bu suretle yakdlc.m~kta<lır. 
le l~ri bu teşebbüslerin arka • RUZVELT BİR ?iUTUK 
nua nelt'r gizlend'ğ'ne ve İngi. SÖYLEDİ 

·< • Rus ı'Uifakı~.Ja ııe gı'bt' ~en. " ... Ruzvelt, B~y;,z Sarayda topla· 
,;ı_atler bulu ·t:.,~unu uzun zaman .. nan beynelmilel iş bürosu kon
'"r.b :i her l~l<le anlamıs ola • ~, 1 ~ • feransır. 1 n ~:ıo murahhasına hi .. 
q • Jrdtr. B r. r:.. Ref.:..,icumhttr Is.. 
ı:, ;~önünün, rneml1!ketin si va. tabcn bi( nutuk söylirerek hula-
'l satan Jeır.iştir ki: 

· hakkınd• •u•.,·lediklerı· nııluk- · 
u • ' • lslikhalde hür bir dünyanın 

• -!.'>it ı>ttigi ıçık hedefde bu mevcut olabilmesi içın, taahhüde n: 3 e~~.ın b:r rr.iieyyldAsıni gör. girişmış hulunuy<ıru7.. Bütün iç. 
tin;ai te ekkülleri ınemleketin 

i lsınet İnönıin Türkıye ile hüyük bu taahhüdünü yerine getirebil
• «·t.er arasındaki münasebet. mesi için, yardıma da,·et eder;m .. 

ıa.r yaptığı muşa!ıl'dcl~r Al.!==-============= 
~ Harici re Nezaretinde beyan. 

r Lığuna güre, 3!clka ile \"e 
• llan • Türk münasebetleri hak.. 

1 iaki "zierı de hu;;usi blr 
~·e llnuniyetle kaydedilm~Ur. 
~ tk:ve Cuınburre;sinin nutku, 

~~mlekct arasınctaki dDstlulı: 

r: ırıl:;ebe:lerin:n nasıl gözönün. 
~Jtu:duğ·Jnu gösterir. 18 hazi. 

<: rihlt Türk • Ahnan dostluk 
hede.>i. iki memleket araır...n.. 

• l.ıın bir itımada dayanan it 
ğ. duygusu ile akdolunan c·.,. • ,t \•e ıktu t an~aıas:na e. 

• J•n>uştu~. 

ha,·ay baltalama!t için İn
> propagmdasnun yaptığı bu 

•." te;:.ebbüs dolayuıle Alman 
'• e'\•e !'\ezare!ı~de, Türkıye 

{~· ... rreıs.ini:...'1 reaEst siyaset 
k ıdaki a~ık anlayışı üzerine 
!t:at t~k~1:-nı~~te \~e Türi~·e .. 

~·- 'ı ngi taraftan tehciit edile • 
""' ;sualine bizzat Türk ta.-

'I C'e\'a!I vereceği mütalea • 
a ııılmıulmaktadır. Bu bu -

Rus harbiniıı bajında neş. 

1
. ' lman muhtırası, bu mub. 
•lan 'Iolotoftın Boğazlar hak. 

• ' it; istelderme dair mevcut 
S,: •r J.atırlatılmalı:tadır .• 

ı\U~ BİR NUTUK SÖYLEDi 

S, \·yet Baıvelcili S'.alin. So•:. 
ili tı'. !iıl. ın 24 üncü yıldiinü. 
" ın·· . uk ~na.-.ebetile bir ııut ;;öy. 

• t r 

ı\~·:ara Radro gatttesinin ver. 
~. ~~liımota göre, Moskova 
1• \'.'t.:ıin fe·~·kal&tle içtim;ıında 
· 'i {l bu nu kunda Stalın bil... 

.. ~m:~Lir ki: 
ıı .. ··ı ''d .. 4rm.:. c>ı sene ~Ç·!l e mu. 
•ııı e:ıerkr mev.:iana ge:ir;: -
' r. Fakat bugÜn Alman sal-

ıı • ile b:r !ıaı-at mexa! har. 
• .ıtuşmu: bul~nuyoruz. Çok 

'"".ı~ b • .r teh!i~ k:ı.rşısınday!z. 

•ına Kızı!ordu her taı·lfta 
li b'r mcıkavemet ,;iist-er • 
<iı• :Faka~ <hlşman cephe • 

, ~J.e~:ıı.Lyen taze ku\·\--etler 
i :tor. K<ş gelmeden önce 

• . .ırat \'" :Vfosk-0\•ayı zaptet. 
?} -t,vor. 

, illan 4,J00,000 ask~r k:ıybet
•., ~· .B:zım kaybt z 373 bhı 
l;~ıı:;o~o.ooo yara!ı, bir m'lyon 

lıb.ldye ••lllll geldi 
Sıhhiye Vekili doktor Hulusi 

Alataş bu sabahki ekspresle An. 
.:Caradan !P"hrimize gelmiştir. Ve. 
kil bazı tetk'klerde bulunacaktır. 

--O---

Kadıköy maliyesin-
de bir ihtilas j 

Kadıköy Maliye tahsildarı B. 
Mustafa Kaytas makbuzları tah
rif ederek 700 lira ihtilas e<tigin. 
<ien tevkii ~dilerek Ağırccn. m~lı
kemesine verilmişt:t. 

Tahan helvası ve 
patatese 

narh konacak 
Patates ve taban heh•a.iın:ı dı narh 

konulm:ısl için Fiat Jt..1ürakalıe Ko
mlsyonunca tetkiklere J~çllmi~tlr. 
Yakında :tıarni !laller teib.i.t olur.a
cal<lır. 

Belediye mumur 
ah yor 

Belediy~ he,;;ap i 'ui ~lüdür • 
Uiğür.de rranhal olan JO lira üc
retli \'eyahut da 15 lira asli ma • 
aşlı memurıyetler iç:n ayın 13 ün. 
cü perşembe günü plruz Ort:ı 
mektep mezunları aras:nda bir 
untihan yapılacaktır. Müracaat 
müddeti a.yın 11 inci salı g:lııü a'<
~amına kad~rdır. Azami ya.j haddi 
30 dur. 

Üsküdar hapishane
sinden kaçan mah

kum nasıl tutuldu ? 
• 

Bayraı:r.ın birine: •ünü Üskü-
dar Ceza E\•indrn k:ıçma a :r.u. 
,·affak ı)la •• katilMn ,..rnhküm İp. 
s'.z nam'.c n·aruf Recc•p dün Ka. 
sımpa~acla b:r sarrafta para bnz .. 
dururken ) akalanm51tır. 

Recebin :.ılıksız olmasına rağ. 

rren sarrafa giderek yüksek kıy. 
mette dolar bozdurrr:ı$ını gören 
'r.zibat neferltrx :rıiphelennı:ş ve 

sorguya çek:nce de fr:ıri olduğu 

anl~larak 'yaka:annuş, polise 
teılim etmişlerdir. ----- -~ ·eı r~jıaU ş:mdi olduğu ka. 

t. ~hır zama:ı 1<uvvetli o:ma- Bir kadın bıçakla 
t ••• ll.;ışlca h:çbir cejim bu ka-

" •ll~qvemet edemeroi. Sov • dOStUnU yaraladı 
"<IL.sı.nu g.~rilemeğe mecbur (1 lncl alt!leiieıı De,·aoı) 

, l:ıazt gayri müuct şartlar Unkapaıı.nda Zeytek cad"'e•in-
• B •nJar C\""elden Avru - deki f.!i Bey hanınıi 9 numara. 
it ci 'n c~p!ıe me,·cut ot. 

•- ian :ıcrı gelmek•ed:r. da . t.p 'kalkan Sup i 'le Ayni 

k
'U k ne; cephe rr.evdana yerde mukım h!clıarrem para 
t I:' Alrrı.a:ıl:ır bi.r t.:thı-:p me~eıesı"f"!"'ı .. "'°' bi .. b rl~r·ıe !<avga. 

l\orlar. Pek yakın<ia bı.: ya tu:uşmuş!ard:r. 
k arbi ile J.:arşı karşıya ı;e. 'VTuharrem bıça!:1nı çe :o·rek 
~-1·r • ı Suphiy! sağ me:ııes: altınd :ı ajır 
~ KAB!NES!NL~ BİR sur~ıte v.ı:'a!amıstır. Yarah Cer. 

TALEBI ı rahraşa 'ıastanesine kaldırılmış, 
1""'!j·ated_, Pres'ır: ~ab~an_ mu- carih tutulmu..~tur. 
t . an hukfunetı , Iııg.l·z. ....:..------------

ll'iia:C muahı'dcsi!e İrana 'ı 
n ask~ri mecbı.:r~~ e!. • r i , 2 tramn iktı.sacii 

.• n c _,~t ni mt&ttt. • 11.uml n;p HJ.ıu,. ıum: ı 3eo 
B. U:ŞK.İS 186 
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25 17 
c r-ca etmiş r. Tahı-an-
.ı.tt'--1 i mel-·ı!.1 1 · lı l 

\1 94ı "' : ı Vas11.t! •,·tj: .. 
t ; 1 l 

S. D. b r 
et.:ni muahcıd ı • 

, ba katmarr.ası mttt " -
". 
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nüz başlamadı 
Vişı 7 (A.A.) ·- Ofi'den: Gelen 

son haberlere göre Moskova et -
rafında ve bilhassa Kalinin ve 
Tula mınta!<alarlle merkez cep -
besinde çok çetı~ muharebeler 
vuku bııln:'lkladır. Tass ajansı, 
cephenin ik> ceı:alııııda Atman 
tazyikinin pek ş;ddelli oldıığunu 
itıraf etmektedir. Londra rad; osu 
da Moskova ctrafıuda fddetli 
muharebeler cereyan ettiğini ka
bul etnrektedir. 

Beriin melıafili. Kırımdaki ha. 
~ekat hakkınd:ı taf<iliıt vererek 
burada mağlüp ed:len Rus kuv -
vetlerinin aıttak Sı\•astopoldan 
irnçabileceklerin: söylüyorlar. Fa
kat Sıvas'.opol, Alman ağ:r top -
çusJ.le tayyarelerinın mütemadi 
bombardımanlarına maruz bulun. 
duğu cihetle buna imkan voktur. 
Ker.ç ile Sl\•astopolun mul;a.>arası 
nenüz başlamamıştır. Almanlar 
Sıvaslopolun dış müdafaa hatları 
önüne gelmişlerse de henüz gire. 
meınişlerdir. Cenupta, Alınan • 
iarın stratejik hrdefi Kafkasya • 
dır. Doneç havzasında Alınan kuv. 
vetlerınin harekatı Gorloçka ve 
Voroşilograd mıntakalarında in. 
kişaf ediyor. __ _, __ _ 

Efgan Meclisi 
toplandı 

Kibil, 7 {A.A.} - Efgaıı.istan 
Kralı dün Bü) ü.k .Meclisin inti· 
hap devresini açnu~tır. Kral, ha
lihaıu vaziyetini tedkik etmek 
üzere l\Iedisi içtimaa çağırdtjını 
söylen1işfü. 

LAleU apartmanları 
( ı lncı Sahi..'ecien Devam) 

üz.er;ne Hava Kurumu genel .zn-er .. 
kezinin i~e e!ıeuım, .etle el koy. 
duğunu \"e Ar:karadan şehrim:ze 
tir müfettış gönd~rı:erek tabki • 
kata geçildiğini yazmıştık. Tah. 
kikat dün bitmiştir Hava Kurumu 
Istanbul Şube.ı \ılüdürü B Rı. 
zanın imzasile a:.d:ğ:lmız bir mek. 
tupta bu lıusa>ta şu izahat veril. 
mektedir: 

el - B;ıcaları..'1 ~~;,l te yapıtl.Il La .. 
mirntı ile perıcere k.ı::..3:aruıın tebdi
li Belediye Fen lıeyctın;n keş!fna
me:;.r.e l'e fdtıre h~7et::ıin kararına 
\.'e mlinakada ~t:ıruınun ın hükürnlerlııe 
göre yapll!l:lıştır. au. lflel·de bir yol
suz:uk olınrı:hgı lla\·a Kurumu tcş
kil.itının ::oıJn se;:.e?er 7.a:-Cında yapı

la!'l üc def 't:~ teftfşiy!e de teyit ~dil.. 
mltjtir. 

:! - Gür.e$!i da.r~:e.r~ kom:syon 
al.:narak isteniier.'erı! \·erild.:gi \·Aki 
deı;'.!dir. 

~ - ~l nu-..ı1.ara!ı da re de ile! sene
denherf. yağ !ticc~rı D. ZaH'nJn !ahtı 
iş\ic r•ndadır ve ' l ses.-a.f!Z'!be"i ou
rası boşalu.:ı:ıaş.tıl'. 

4 - Kontro.ttlur jt:t~clik olara'.t ak
tolunur. Bu ebep1e de b;,. s.?nede 
üç defa kontrat tanzimj k:.bil ola
nıc;z 

5 - Baz d..ı:-e!erln bek .. 1 kfnlSe
lelc icar ol ndt·~una d:.\lr ileri sü. 
r·•i~n lddia da lıak.r\~Lten çok uzak
tJr. 

6 - İki hacif'ı1'!:t gecel~rl 7anı:n ve 
t:"U:! kort.:.runa c•bi fev~3lide ah\•al 
ô-ıü.o.de bir k$den ıbare\ olan gece 
beıcçbiin.e yarril.Qı etn::.eü ıuak.s~diyle 
f:c küçük odada yat:rı1m.ı!rtadır. Btın
:..lrın rnah.rvkat m~ra:tlın da kecdi~
rine ~dttir. Ancaet k:.." g«-1tlerl bekçi 
lı.t'lüLe!~ için idar~ tararınıJan lüzıu'"'lU 
ltaditr köır.ür veril... l\Wdlr. 

7 - Muh~bi1ln Kv.ru~n Uını:nıl 

i\!l"rkez Ba,s.!:an'ığı wr:ıfırıdan h •fi-
yrtln m.U! tt .. t~h1tl~l·ı~ ıu;.uı!ı. 
gbf;c.erllm(ısitıL lcrL e 1 rnii<' ·e~e-

·n hatta en k..o.'lıl..ı~ lf fi'lbar ·.:n.r11 ı ... 
ıtr.da dö. .l r. k ·qar h3 s \*C titit 
da,nanaığın .. \·e Urr.ı.;n~~ B:ışkaulıil!n 

şH~yet sahı.>l1Jr~ ~ cıtol.:tı.:.p 1.arın~1 re-
Een CC:"'wl(l "l?lTr.P.:k 

ş·1.e r.e ka<i r l 
1ı ti·y·d ett ,,_,: ç n 

ıur tıyıe . ..z.lh ıe
c· - oulı...:ı .ıiu

r • ...ı.1..lndaşı \'.C· 

ıanen ı.at~ .• ıt e ~ ... e~.. k.ymet4 lı..r 

rr :ızara arzettn .:!.--,ilr. Bir baft.a
i,.,aııber'i l$e \·az'ıyt! ( tru. ı buh..onan 
Kl"l'C ı1 ~lı tt c!e ta""'I< fk;.t c E". 

1> r de bu hnkayı'\: ve oet.c.yicc var-

SON 'tELGR"\F - lHtva Klırun1u 
Cıt.:n~I :v1\ 'k.c1.tnln vatantla:;lclrın f_ 
.~fıyetlPri He :ırus.ı :y ll! ı:uı ol
r.r. sına b.t. de t.Şıe: 1dt · t ederiz. \'"<'l
nız zc l.ı'" 1.r ı..•l ndc B~Y l'.\tudü
LUü ıt..?h· ~ıı ı•"' .i L .. lelL .. \p .. rtı .. 
men!- r kı ıcıl·ırırı lan h • ·ın ı "I \:e 
bu meyanda c...._'" ?.1ccl' hl 
mütekaidi 8. J r .• (;ı y· , u .. t•.ı-
lerini kayıtla iktu.a eye z 

- Yeni yapılan bac L::r1 , h 1 ız 
n r·itckiytz. Fakat ..ıur:u Y·-· r. :ır 
g g. · c-, t ... p. : olm~ar-

t ~ ! r );: v· v.e rah ·t 

Stalin'in nutku Beyaz Saray 
Londrada önünde bir 

nasıl karşılandı kadın nümayişi 
... ıacı ceplle ıçıa 
plbıar ho.zırdır 

Londra, 7 (A.A.) - B.B.C.• Soı-
yet P~Jsya 83Ş\'Plt.1ll Slal.1nin S0\"7Ct 
iht.ilhllııiıı ytlöanümU 'l'lır.asebeHyle 
düıı ~luıiko~ada s.öyledığı nutuk, Lon
dra mc:.hlilleı·lnde gayet derin bir t~
sir yapm~ur. Nutka LonJ.rada hali 
hazır \'3Ziyetin en doğru !:fade~r, n;;ıza

ri'y!e ba.ıtl:nuti':a. ve R:..ı.::;yanuı. ni .. 
hal uıterc k•d:ır harbe de\·am etn .. ek 
azün ve iktidarında bulunduğuna 
dair JcalOlere emniyet vennekte
dlr. 

Stalhıin nulkwıda <Avt·upada ikin
ci bir cepCen!n Jçılmaıı, Ru:1yc1.nla. 
yükünü nlsheten h:ıt!flete:.::ekHr.• de
mesi Lorıdrada bU7Uk bir al.Aka uya!l
dırrr.ıstır. İngiliz ricali, Garptt, z:m
dilik bir cephe kurulması ir.:;klnL ol. 
madıiJ,ru be7an. ~7lemekle beraber, 
münasp anın hulO.lüncie böyle bir 
cephenin teıtsi için icap eden plinla
rın mevcut bulunduj:unu JUleıniyoc
tar. Aı bir zaınan<la, ikinci b:r ceptıe 
tesisi lüzumu Londrada lj ınamiyle 
\3.kıiir edil~ktedlr. St&l!nln nuttu 
42 dak'ka sürmüş, !evldll~de at:uş.. 

Jaıunıştır. 

Sırbistanda Komü· 
nistlerle mücadele 

Bern 7 (AA.l - ~lgraddan 
!svi.çre telgraf ajansına bildiri • 
liyor: 

\'•şiııgtun , 7 (A.A.) -- Associa. 
ted Press'in bildirdiiinc &öre ba· 
zı kadınlar Beyaz Sara~ ın önün· 
de bir ııihuayiş yapıut~l:l:dı.r. Ka
dıularuı ellerindeki 'evbafarda 
şunlar yazılı idi: •Runelt'i zan 
altına alınız•, cİngilizleri Vaşing. 
toodan kO\'UDUZ.• 

Bu kadınlar Şikagonuıı, Nev
yorkun ve Nev-Yer~ey'in siyasi 
cemiyetlerini temıil etmekte idi· 
ler. 

BallD Koagreıl llltU 
Ankara, 1 {Telefonla) - Türk 

Basın Birliği umumi kongresi 
murahhasları, düıı öğleden son· 
ra Atatürkün mu\•akkat kabrini 
ziyaret etmişler ve kabre çiçek 
koyarak Ebedi Şefin mukaddes 
huzurunda beş dakika sü ·en bir 
hı.im sükütunda bulunıııuşlardır.-ı 

Kongre mesaisini de d iin bL 
tirmiştir. Gazetecileriu tcr!ibleri 
için yeni esaslar tesbit o!L1Dmu~
hır. Dünkiı intihapta Birlik umu
ml merkez hey'eti ve iızolıklan· 
na aşağıdaki zevali seçmi~tir: 

Reis: Falih Rıfkı Ata). 
Azalar: Necmettin Sadak, Alı· 

met Şükrii Esmer, Abidin Daver, 
Kerami Kurtbay, Cnit Oral, Na· 
şit Hakkt Uluğ, Kemal Turan, 
Etem lnet Benice. t 

Yüknk Haysiyet Dinnı asli 
balıkları: Asım Us, Hüseyin Ca· 
lıit Yalçın, Ferit Celal Gfü·ea, 
Reşat Nuri Gültekin, Ziyaettin 
Karan, Nurettin Artaın. 

-SON TELG 

!Kara 
rılan 

en • 

( ı lr.cl S.hlle.i ıı JJevam) 

rinc ele 10 metre ka'.iaı yaı.:.noan 
rrtotöre at~~ etti. B:tt~,bi yangL'l 
çıktı. Motör iıemen ya ı'.'"a bar 
l•uı. Biz g~cenin !ssız s;yahl ğı 
için e kzıl alevlerin seı~aya y'-lk· t 
seti);ni, motürümiınin yenı~rnı 

sar.dalımızdan seyrertiy,,rduk. ~iv. 
törün deniz. ilzerintfe. ,. _n, .. 1 ~am 

altı buçuk s:-.at de\""!!'. ettı. Yan
gın sahilden de görüldc! .. 

GtffiPI:\ARA TESAnUF YE 
İSTA.~BULA GELİŞ 

Bız sandal ile ~- nile drı~ru gi.. 1 
der~en ~iyazi kaptdııır. :d1"ı!.iı • 
dekı •Gurp nar. yelker 1 .,ı e rast
ladıA:. Derhal bizi aldı s;ı 1 ııe yP.· ı 
ni lğneadaya çıkardı Orada ha. 
diseyi alakadar maksıııla~a bil- ı 

clird:k. Ve oradan cİnaye•.i Ba!ıri• 

·•-•• o 
motor :e hareket eder k ıı.ett bu. 
rap geldik!, 

TEIOIİL MÜRETTEBAT 
KURTULDU 

•K;..ynakdere. motötiınde kap. 
taıı '.":!. l\tehmet Arslana•n ba· <a 
bulunan n:ürettebat ,.ın1ardır· 

Mokinist B. Fikri Ydım. ·r.·;
fa!ar. Osman l\Iehmet -\!!, ı~ır. ... l, 
Yak~p Hakkı, ÖmPr u~ı:ı ldı· 
met, Ahmet oi,\i:ı Mu•tafa. 

Btın!ar k;'.tnıilen ktn·tuıır ,~ lar 
\'e k:\ptar1la birlikte ?irr:aı.ın• _.a 
gelncişlerdir. Kend.lerı C:e hidi· 
~eyı yukarıdaki ..şekilde ""niatmt?
lardır. 

!.1otör 50 bin lira k._ ·:netir.de
d:r \'e sigortalı değı!dir H;'ıdı,e 

h3kb:ında alakadar maırnml:.r ı~ 

hem'l,iyetle tahkikat ı·op:ı::ai<t~

dırlar. 

Amerika llırbe b&f· ı Moskova öı ünde 
lamak lı!:yorsa 1 ı ıncı ::; . .ıuı • ..ıen Devamı 

t;,ry3felerı faaliye.ler.ı e dnJm 
eıır.ekte \'e r-ephere ... evk~ iicn 
Alman tak\'ifc kıt'a1!l .. ı iız"'r ~!! 

(1 ~ Sahi! en ::J»am) 

ledenlere geldığinin tecnıbe ile 
sabit olduğunu yaımakta1:r. 

1 
b·,-,n:bal~r;,c~ yağd1rn Jı:tart.ri.o.r. 

N•r• nehrini g~çrr ~!: ıçın \i
manlar tırafından yıti"' •.arı t ·lı

! büs\ ... r geri pU.skürtUl:r ı~t'"'r ;. .: ... 
j rada Almanlar ~:md: ıı 'U~'"" •• 1-

1 

lincıedirler. 

Bu münasebetle PQpOl•l dı R0-
ma gaze!'e.;c )11u~.olin!nın son nu
tuklarından birinde a'i11İ '.·ana1ti 
izhar ettiğini hatırlatm.ı'.< ada-. 
Musolini fih-:ıki, RuZ\·e!l.n reii
messili görülmem-Ş dik atörlük 
salahiyetleri lstediğ.r.t s:; .. ıcmiŞ
iL Bundan çıkar•!on D~t ' o;, . 
yanusun öbür ldrafıııdak! ııarp 

taraftarlarının C:iğer meı ı ieket • 
le.ı:in demokrasilPr!ni rr:.üdnfsa ~~
mek ve kur:armak banar. >>:f.e ken
di demokrasi!Prin- nih&\ et \'~re.. ı 
cekleri mekrez;ndedir ' 

Alman Tebliği 
( 1 inci 3a.hl!ta,.'l ::-ı-a\-t r.) 

ne muvaffakıeıle de .. am ed:1•.Jr. 
ı•ayla dağlannda, .l 'm1n l'• flı:. 

meıı kıt'a.lan. ikiye lı\iluıı...>n d'* 
maıı teş1till"?rini ma;lıip et:rrı:şlı>r 

1 

Rt).::.tof celJhe.sindP ·\ 1 au .:~ri 
h3•eb:eti Rusların Y.t•ı 'elit b ,. 
rr.u~avcrrı.eti kar~ısu.d... durn u~
tur. 

.\L'.\IA.N' TEBLİÔLERINDF. 
MOSKO\' AD:\X BAHİS yn:\: 

Orduya mensup bir ır.üfreze 
1'omünist çetelerile birkaç saat 
çarpışmıştır. Komüristlerden dör. 
dü ölm~ dördü yaralanmıştır. 
Başka yerlerde de inüsademeler 
olmuştur. Asi şeflerinden ikisi 
tevkif edilmiştir 

Rusyaya bir 
milyar dol&r 

Mürakıplar: Hasan Reşit Tan· 
kut, Burhan Felek, Peyami Safa. 

Kongreye ,ehrimizden ~den 

murab.haslar bu sahalı avdet et
m.i§lerdic. 

• ve Ya.ita ıle Fecıtl-Osia aıa31n.fa, 
geniş bir cephe d«lıihnd.e, Kara. 
deniz sahiline kadar ,ı,.,ı..,.., ·1 
le.-dir. 1 

L ·nara 7 (A.A.J - n.ıs c->'>I •. 
sc:ıJe Kmm kcsimirtiEn ge ·ı 
ha:ıer:cr endir' vede! rr.ahl\'et'e
ı:n• :ııuitafaza tmektectırler. n, -
ğ~r ~ het:en bu nabcderden Rt·s.. 
!arın '.\ıoskova Önür.de mukue • 
:r.et et+i!~ rr. ögr n.~mektN r. 
Dli'1kJ. A!man l·~·ıliğ'~de Sv\'''"t 
hı.ikllmet merkezi ö ünde cerE)"&.tt 

ed~n muharebelerden bahiid'l • 
menı~ olması ılıkkate ş.ayandır. 
Son üç gün içinae cereyan <><kn 
~iddctlf muharebeler netices;.nd~ 
A:mar:iar lıiçbır nok:ada M;s • 
iw\·aya 60 milden daha µ hır m<-
oa.fev~ yakl:ışına.ğa mun•ffat .:ı-

Vaıinıtoıı. 7 (A.A.) ~ R;.m·olt 
Rusya7a bir milyar dolar i.kra• edll.. 
mesine müsaade etmiştir. 

"Bir lngiliz- Rus 
ittifakı zarurettir,, 

Londra, 7 (A.A.) - Teşriııi,ani 

ihtilali.nia yıldönümil münasebc. 
tile •Tayınis. gazetesi başınal<a
lcsiııde Sovycl mukavcmetiııi te· 
barüz ettirmekte ve bu harpten 
sonra bir İngiliz - Sovyet itti. 
fakının zamret olduğunu yaı· 
maktadır. 

Sovyet Tebliği 
( ı Jr.c! Sah1iecicn ~\-a!Jl) 

l\!o~ka\~'.1 c!»,· .. ruıd;a 3i .\~an !37-
yaresl d'J,JtirL.lr.ü.f.ilr. 

17 t3yylre !.>.aybeLa.e.r: ze ıı1llka-

bil 56 Aln:an t.yyaresl t.ahrip efttc. 
RL'SY ADA ill'GiLlz 

TAYY,!RELERİ .4.HTl}"OR 
Londra 7 ( :l.A.) - \ oıingtoıı • 

dan o.lmıııı nıporlıırı =~;reden Da. 
;;y Sketc/' gazetesi İngıli.z taııvıı. 
Teler'n:ıı Rıısyada durmadan art. 
tığıııı .•e İngiliz k-u1nanda'1lığı • 
r.ııı bel1:i de ;1!tıuınlaıa karşı 'JC- 1 
niş mikya!l"a bir haı·a. taarrmı.na. 
geçmek ta.'ICI rvunmdn bıılu.nd u.. 
ğuna iJazmaktadır. 

Geçe11 son altı lıafta. için.de pek 
çok miktarda !ngili.? tayyaresi 
mürettebr.tlarile birlil:te Rusya • 
ya gönderil miştiT, ---
Harp vaziyeti 

( 1 tn :i Sah:.r den DC\".:lm) 
nehri g..:ris •ıde yeni bir mildJfo.a hat... 
tı resi.s pUı:n da suya dü~cb111r. 

2 - Ceı:up ccph!! , e. '\f:ı, ~ol 

Tin~oc;enk!l, .-\tm.1olı.1 rı Taganrog ve 
Std ıo üz .i..'lden Ro t"ıf'J. ynpt;·.d:ı

rı çiltc t:.u ı hcnU:ı: dıırdt:r- .ı
ın1~~1r. nu.s kıruI3r St.L ı. ;>"nu!! 63 
kilc.rr.etre U >:U ~1. . l r.1-ekt Go. J\'

ka sc!;ı-!n b~r:1k.Anıs!:ı d !la de 
yeni r;-e\•Z 1 

.. e ç kilm enHr .\lm ... ;1. 
i<ı.rl,!J. RJ5to:C'a sar! ak lçin Şı. ıU .. 
\'oroşi'<Jtgn d ist .. Q. <Tit"Unöe ta:ı.~·.uz 

.rrf erı ıuh ıe!·.ı r. 
3 - Kın.'11 .-\lrr!ın ,ı cum ı.t'ıı-

~r Ka _, z sahilinde Ya!ta 
odC' :a•yr vo.:ırnş, Sıvaıt pol ve herı· 
Uo!:ızu a tlo r ıerl t· ckete k >
Y!!ı ıu:;1 Jr l v İ.<il\ ve .-1 k ba 
rnini olmak \ e l~us Jo unı.; "nha 
ctıı ek vr.z;J .t.lmı ve r:ırHdC'n bir 
C'ci.: eıııı bat ·ır; ş~ır 

".-Ju' l;.ırı. C' p c ııhc ·l 

bL..,. ;..Jt r rs:.al! ~t-ç riyor. lia.-\;şal 
'!':met k bL ttp. c ,. bı..y Jt. u 
t d c-r ı \ln1 l •.el.dk· .. nl u-

u 

!~ .... 
la .. 
r. 

e< en u.e \et 

,._ c :le e •. ı.t.r . .:. .. "r A.m !ar 
t n \ >ror"eç'~ t.:ılı·.ık vıınr .. 
A n o!J n l e. 

h 1 Yu?"ı3. er~. _ı .ht !il 

06belalD bil' mallaleaı 
(1 "1ci Sahileden Devam) 

makalede bilhassa şö> le dcniL 
mekteılir: 
·Aramııda hiçbiri için bir ka

çamak yola kalmamı~tır. Yarma 
hiçbir şey bırakamayu. Bunun 
içindir ki bu harbin her seferi 
tarihi bakımdan hususi bir hal'p 
malıiyetindedir. Ve biz lıu harbi 
şimdi yapımyacak olursa!. ileride, 
büyük bir ihtimali~, çok daha 
pyrimüsait şartlar altmda )•P· 
mak mecburiyetinde kalacağıı. 
Kıı'amuın başlıca me>eleleri gii· 
niin hiçbir gecikme kabul ctıni. 
yen meseleleridir. Avrupa iki şık
tan birini tercih etmek ruecburi
yetindrdir: Yft~amak ,·eya h r
ciiınerç içinde yıkıl:p gitmek. 
Alma ya, İtalya \'e müttefik dev. 
letlerin elinde, hakim bir rol 
o;)·nıynrak, yeni A\'rupa niza1111nı 

yiirütınek için tek bir fırsat nr
d;r. )teseleııin e ası bu harbin ııP. 
2awan lıitecei:i değil, nasıl bite
ccğidir. Bıı harbi knzanruakln her 
şe~·i kazanmış olaca,ıız. 

• lakalede uetice olarak zafer 
istih~al edilinciye kadar çarpış· 
mak ,.e cal~ınak !aum ı:eldii;i 
ti'barüz ettirilme·lı:tcdir. 

Sırastopo1ım şarkıııdıı1'i dag • 1 
lııTda. dtı ıiiifman mukaı·~ ·, ke. 
za kırılmı.ı.t<r. 

Alman lıava kııvr~tlerl ~ 1-.ı .. 
rek<ita yardı:ı1ı etmil t·e s.,vyı! .. .. 
!er•. Kmm S'ılarındu ııe Karruf,._ 
ni:in şimal do_lju sa1ıfü .",:nc!.ı 

geın.i. zayiatı 1:erd,Mt i'~rd&r . • l~ ... 
man tayyarel<'ri ce•"'an 13,ı>!»J tn-;. 1 
lıık asker :u'kli;,~ ge'.ıı~<i ııat•r • 1 
m1ş1a.r, 4 tu:·aret gtt·-::ut.crzni ltaıan:ı 

uğratmışlardır. 
Leningrad öniindd, d 'işnı,.ıtm 

1ı·a.p!'ıifı şaş- 11m.a te er•11ii,rle,...; t>ii.s
birtiilmiiştiir .• liman lıatary".:.!an, 

Lennıgradda re di4maıuıı Fı/T -

1 ma :şiardır. 

ŞARK 
SiNEMASINDA 

BALIKÇININ 
KARiSi 

landiyıı l:örfez:wı..i ı'ıı rd.a Emnlsiı bir muuffakiyetle 
a;kc>ri e'.emm;ye>'te -lı•ri•fl<'ri ~,;._ dcnm ediyor. 
tıtilş!erıiir. [ \ ...... ,ııc:milliEZllllızı•ıcııa() 

' ELHA RA 
2 ncı Muvaf f akiyet Haftası 

Büyük 31'i!U Şef ismet inönünün vecize&ile başlıyan 

1 So a 
l.lugun ü ı;Q·asetim.iıin mfni - 25 senelik dünya siyaseti. G<!nc. 

ihtiyar her 'J.'iirk'iln ır.>rnıesi liııru gelen filni Türkre 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu "'\ 
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Türkçeye çeviren : lSKENDER F. SERTELLİ 

llk sahifede müthiş bir cinayet haberi, resim· 
ler... Hayretimde küçük dilimi yutacaktım , 

- A.n.dn Mıster Hisso! Kütük bir 
fLJPIW! \•.te.nne sakın o çoı;;uı:u da öbür 
tluny.ay.ı gOoderrr.eylniL .. Gerçi bu yol
da en Lt.ık bir ~htlnıaJ! b fe ~Ölönun
de bulundurmak hl:..1:nsa <la, ben cın:
nin1 ki ,, çocwc bir';if'y du:ynl3mıııtır, 

- Nedrn o çocuJ{u hir .. aye eder gL
bi görunliyor:-unuı.'? 

- D•u.n karşı .;cık ~n:: pnti 'ôsleri
yor da. Yarın, Obur gün kendisinden 
beThar.'i bir \esile He tst:t;ıdc ede -
bilir.ı.m dil~tincesilc onu konınıak 1s
llyorum. Başka ne o1at.ilir? 

- Ufak bir gönül oyunu falan?! .• 
- Kat'iıfyetı bo)'1e bir~ey olamaz, 

illstcr His~o! 
Mister lilsso, .. n:otör dalre~i mak.i

.ıist :ran1aklarmd~ y!rroi yaşlarında_ 
ki C1nı adlı genç çocuga k:ıfll benirn 
zaaflmın ~butl ao1amak 1•1.iyordu. 
Ne kurn~z adam!. 
Kend!!iıni beıeket versin ıı:, çabuk 

lat.m;n etl>m. Yoksa ıavallıyı da öte
ki muhendislerin yanına. göndermek
te tereddut etmiyecektl. 

* Hisso yemekten sonra odasına çe-
kildi. 
Düşünüyorum: Demek ki, nıaktul 

ı.abıla ır.f'murunun ÇOk azılı bir met
resi varmış. Adliye onun izini arı .. 
ycırmuş. Güya zabıta memurunu o 
.cadın öldürmüş irr.Jş! .•. 

Bir yandan bunu, bir yiı.odan da 
n:-ak.bıi!'t yao1ağı Cım'i d:tilüniiyo
nım: Acaba Hissonun §Üphesi yerin
de mid~r?. Ya: bu çot."ttk, nıühendisle
rin kontı~tuk.larmı duyduysa' .. 

İşte .o zaman bütün ciı:ı3yeUerin 
ıabklk•t ~i~ll)(!tı te~rat dtfrŞecek 
ve b.iz çok mü~kül vazJyete dilııece-

fiı. 

* 

İlk işim, erlıtenUen gelen ıazetcyi 
almak oldu. 

Mister lli..Esono bana, sabahleyin 
çok c:··ken kallc.~c:.~ı ""fn, gece de er
ken y~t..-ıı.;ut:•nl . Ü)·~C:m..._ \'C sn.al on
dan fazla oturnlilffıl$tı. 

Kal.valttrnı baı.ırl.:ıdın1 .. 
Pijan:::ımı henüz ._:ık.1rır.adım .. 
M:ı~anın başında pişirdiğim cayı 

içiyoı~m. 

G;.zetivt tlirr:e aldım,. 

İlk de müthiş bir cinayet ha-
beri.. l>t.:.!'ıınler .. J(ahn ba:lıkh 7azı-

lar. • 
Hayretimden az l{aldı küC:Ük dilimi 

yut.acog::n. 
StLr!yOOaki m~kinlst yaınağı cCim> 

bir Ott•:nobil kaııHnna kt;rban aitmJş. 
Birdenbire a1<1:ın durdu! 
Gazetedeki haı)C·rı ok' yorum: 

<B. N, S. Film Şiıkrt1 Stildyo. 
ıunda c:alı.ş.'.ln genç makinist ınu
avinlerinden Mister Ciın 1 bu ge
ce saat "oir ruddtlerinde 17 inci 
c;;ıdcien!n kt;,c.,!nt.len birdenbire 
Ç!~.'.'!n hü\·iyeı: \ e numarası meç

hul bir oton1ohile çarparak ba
şından ve knrn1ndan çok !E'ci bir 
şekilde yarahınmı~ \"e hastaneye 
k<ıı.ltltrtlırkeı! yolda ifade everc
rr.edc·n öhnü~tür. Zabıta hltdise .. 
ye ~ebebi:yet ver('n nıcçhul oto
mobili ararr.aktndır.> 

Çay fincanı elimden yere dU,til: 
Dizlerimin batı kesildi. Bu, bir lcaıa 
olamaz. . 

l'..fiF:ter Hisso: 4'.Ulak şüpheler, bü
yük ~!ılikeleri da\et ede... dem!,ıti. 

aı kabile 
Çok uzaklarda Pasifik denizin. 

de bir adada, jki aşiretten mü -
-,,ekkep garip bir kavim yaşıyor • 
du: Kınıklar ve Kanaklar. Bu ik' 
aşiretin birbirlerinden şu fark -
l:ırı vardı ki Kııııklar daima ya
lan söylerler, kr.naklar da hiçbir 
2an1an :-·alan sövlcmezlerdi. 
Bır ı;ün tesad;:ıf b;r seyyahı bu 

adaya attı. Adaya çıkınca bir Kı
nık ile bır K:ınak'in kenclisine 
doğru geldikleri~i gördü. İçlerin. 
den birine sordu: •Siz Kmık mı. 
~ınız? Kanak mısımz? • Sen· ah 
b irincisinin cevabını pek iyı an
l~mayınea, ötekl arkadaşına sor
clu: 

- Ne dedi? 
İkincisi de şu cevabı verdi: 
- K ndisinn Kanak o!duğunu 

söylüyor. 
Şimdi söyleyin baliahm, bu iki 

yerlitlen hangisi Kınık, hangisi 
Knna~;: idj? 

EGLENCE 

Sihirli rakamlar 
Apğ!daki darp ameliyelerini 

ya mz ve alacağınız yekunlara 
tıakımz. Ortada şu rakam var: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 yahıız bunların 
ııçinıcle 8 rakamı yok. 

1!!345679X 9=111111111 
12345679Xl8= ........... . 
l234M79X27= ........... . 
12345679X36= ........... . 
12345679 x 95= ...........• 
12345679X54= ........... . 
12345679X63= •.........•. 
12345679X72= ....... .. . .. 
ı234551sxsı= 999999999 

AKILLAJll DUllDUıtAN 

BİR HADİSE! 

:h'fokirı.isı yamağ1ndnn şi.ıphelend.lği... 

mi k€ndisJne keşke söylcmfi>eydim. 
Bu h!Jdise benim için iyi mi oldu, fe
na rr:ı?. 

Bllnlfyorum. F<Akat, em.inim kf, bu 
n1eçhul otomobilde b.1ister Hissodan 
başh kimse yoktu. 

Bayrakların renlllerl 
Erlesi sabah Stüdyoya yalnı. 

deceldim. 
Mister llis...~ bana ak.şôlmdan: 
- Yarın sabah çok erken kalkaca.

lun ve stüdyonun c-all§ma saatinden 
önce bir c:"ostumu ı!yarete gideceğim, 

Denıi' \'C bana !;abableyin refakat 
Memiyec<'i;;ni bilc! ir~iiti. 

Artık her sabah, abo."':e olduğum 

bir gaı.e!eyl kapınıo gefüiyorlardı. 

Tuhaf şey! Harıiya erken yata
caktı'. 

Erken kalkacoktı .. 
demek ki. saat onda odamdan V
rıl!.nca, bu işle meşgul olmuş. 

Bu, t1erhaW.e bir te~adü.f değil .. 
Onun hazırl02dığ1 bir vak·adır. 

~Devamı Vım 

1 IST ANBUL BELEDiYESi ILA~ARI -, 

Beyaı.ıt lısil 11\:D<sl bmasmıo ilımıüve inJ>atı kapalı z;,I'! usuliyle elc.siltme. 
,. konulffi1J tur. K<'flf bedeli 4317Ş lira 54 kuruş ve ilk t.trninatı 3!!38 lira 16 
lı.unıc.ter. Muk:av.le , eksiltme, bayı.ndı.rhk işleri gcne1, hun.ısı ı·e !e-nni eartname
leri, proje k.e~i! hul...t asi;>·le buna mtitde rri diğer evrak 21C \::.:·.LŞ rnultal:ı lllndc 
B~ledıye Fen İşleri .\-Iüdürl il;ünden ,-eri itıt""cktir. İhale 18111 /9 ll S:.dt günü saat 
J5ı de Dain-.1 Encümende yapılacd.ktır. TaFpledn ilk teminat ınakbi.lz vPya mek
tuplan, ihale tarlhi.nc:kn sel.iz gün e-..rvel Bel~diye Fen Jşleri Mi.ıdürliiğône Mü .. 
ra~aaUa alacaklar fet1nl ehliyet, 941 ;yılına ait Ticaret Oda'.51 vesikaları, imzalı 

·ı:.a rtnan'le ve kanunen ıbrazı lit.!Ln gelen diğer veşaik ile 2490 numaralı kanunun 
taril~tı çevresinde hızırlıyacaldz.n teklif mektupl;ınnı ihale günü saat 14 de ka.-
dar Daimi Encümene venneJPr! lözımdır. (9465) 

BR ON ŞI TLE RE KATRAN HAKKI EKRE" 

Muhtelif milhtlel'in ba) rakl'a • 
rını iyi .b.iliyor musunuz? BiJi • 
yorısanız, aşağldaki suallere sür. 
atle cevap verini: 

1 - Hangi memleketlerin bay. 
rakları u.fki olarak ikiye ayrıl 
mıştır? 

2 - Hangi ılç devletin bay • 
rağı sarı, yeşil ve 3tırmızı olarak 
üç şerıde ayrılıri~hr? 

3 - Han,gi memleketler;n bay. 
rnğı safi kumızıdu·? 

4 Bayrakları birbirine bl'02:iyen 
iki memleket hangileridir? 

Oörlnml en 
re&k 

ırmızı 

Renksiz bir mayile bir kumaş 
boyayabilir misıniz? Boyarsanız 
Bunun j,;in kırec suyu ile .bUıhar 

5U)'llnu karııştırı.nız. Bu suretle 
renksiz bir mayi huımle gelir. 

Fa.Jı.a, bu suyun içine batırır ve 
l . urufursanız, b~:vaz kııımaş kıp • 
kırm1zı bır renk alır. 

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

İcabında ır!inde 3 kaşe ahnabi lir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz, 

TARİHi TEFRİKA: 40 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ "'' ____ _ 

Ya~aı.., M. SA;'ıll KAfü\~l:.L------" 

tmarn1 AU Hazretleri, R~ uıiillah E
frndim!ı~ k ·r.aklad: ... t ·ı nı: ..,a!dc bul- j 
du. \"t. l • ı Kll'.. l azr" c~i ce ge
lip li Jzreı ... h:ham nedin (5. A.) gel-
melerinl tebrik ctt;.!er. 
İmam J\lı lI.ız:-et:ı.;i'inın gclrneie

r'ını ı.1btş~~ ip bi: c ır.ıa ':..u1ı. y!iz ka .. 
Car .Enur.ı Kıram ıJe beraber konak-
1.:d.ktarı yerd{'n t> ... ~·eket t:~tiler. ·ve 
tu, k b·r \i'ıdiye ı cıek ur. Cuma 
r .. ın1a21nı b v6did~ kıld•lo; ... 

Hazret. ;"ltı..:?ıarn-:ıet (S. A..) bu ilk 
Cnır ... n n.ıJ.Zll"d:ı t.c!'.: b:r hutbe o
k id;;ı!lr k.. u'!\.. h •t'::ıe eri bu ıdi. 

Nr.hıtzd~rı Eonra y;ne de\ Eye bi-
r. p Mrd n le yı.ıl • .ıtc' ar. YuAarıda 
b:~dır• .. dı&i uvıe Hlc:tch Nebc\iden 
e-vvel m,·h...t; c -:ıunıın E~h:ı.bı 
Kt :ı. 1 J! .z.retlcrf .Me,.u et :\Iunevve .. 
rtyc gelır. i \'e Ensa1·1 Kl:-;ı- 'Tl.da.n pek 
çok htirrneı ve rL yrı gö~-erek her bir 
S.~ halıe Bn arc.!;.!l bı 1nln hanesıne 

kahı. l ol nmu.?.ardı. 

llozret!e:ri Pc~·gamb(.•tJm.iz Efendi-
m.zin tc{rlfıcriae ı ınt<Jzır idiler. 

E: l Kiru l H·ı:c 11c i 1 Efendimi
zi c\ leı . .,,. ,nisaf r eb k !t;in ne ytı .. 
p •. caklan.111 sa~ınnl-,; bL.luntıyorlardı . 

1!ıer bır. bu. liıL!a uğı-a~ak !çin çalı
i~·or<lu 

Peyg~ırr.1'erırn1z Efen '!miı. ise bu
nu bil<lıkJC'rinden n('rC'ye inecek1erln.i 
kimse)·c .:f.) lcınedı!er 

Ve !\fe'1ıne ~ehrlr.e girer girme-ı;: 

- Bt~Uı-un. ).';"• Re!\l.ll(11lait. 
Te!t._ı ie k. -. ı:a:;tılar. Ensarı Ki .. 

ram 11:r t.:tıcri, t.•vle:-lnlıı ı.apıları.na 
çı!-<:mı~. 

- Bı.;yurun ..• Ya Rcsu tıl!ah: 
n:ye nic!a edi;rv.:.ar..iı. \·e develerl

r.1n yui, r·.ld:.n ı+up jı;er! 4Jmak isti
yen Er. . ı K:~:arn ıı:;:;.rşı. 

- Deveyi bırJı..ın. O ~:\leceı.'1 ye
ri bil"r 

Ce\·~•bl"U vc-rdi er. 
Hatta kendileri de dl~,,eyi yul::ın 

.ı 'bı srrbest 

bıraktıl~r. 

Deve, bir :.r;.ılı)t hoH bir ::ırsada o
turdu ki, f\-talik bin Neccar;n oturdu
ı.Tu evin c;varında ıdi, 

De\"e. çok· geçnıeden baıt ar~adan 
kallc•ı. t:yübi .En.s:ıri HaZreU~rinin 

evlerı. ün .rırie çökti.i. 
lI.ı.iYC· tj l\.1uhanlrı-ıt t (S. A.) tlevcden 
.miy,lr:aı-cJı, Boş birrJtın!,i?oı..rdı. 

Deve, Lck raf oradcı:ı kJLk.:ırak ev_ 
\'t:olkl .ar!:a;ra gcld. ve c;L>ktü. J.Thk o
rad<ın k:ılkn1ilC'ı. 

Dur..u 1 ı..iı.cr1ne H<..zıcti Peygam
ber, ue,·ı.:dcn lnere;{ Cenabı Eyiıh: F.n
~ari H z~ctlerlnin evlerine te§r;i bu
Y'-ırdu1rır. 
D~veyL Ue kibar F.nsarr?an biri•ev

lcriııe göti.lrl'tüler. Devenin birinci ve 
i.i~·ünı..:ı.i f;öktüt.il arbn ise Bcr..i Nr.ccar. 
dar. ik !'<-i n1in nl 1 ;di. 

Billho.ıı e bll ::ı.r . .ı H<'l" ·l·t :Pey-
grurbcr F.:fenc..m .ı tat"o::ı nr!~n ~alnı 
a•,narcı!~ buriiya blr ınescit ı:e cİ\3-
rlnd b kaç od:ı yaptır•ldl. 

BL, ırtCECit, son?-Al::ı ı bir ÇDit bU
Y'-'J( c·;ler y':ıp.'orak t-'\· i ed . Ve 
nu~· lı~ r olan "llfesc'rli Nebevi C..t:r ... sı
C·: k' H. ·ret e!'!".a::>ı•·Hia. K;ıbe rııU;:

r!k'e.- l•'Ur;{:e bu!ıı:-ıd"J!U h,:t:ı Alcy. 
Jı.•tcl.~ır. Eft-ndhnlz. l\'le.>ehli Ak ıouya 
dr:lf'\. ı .. ı Az kldıkJ:ır 1d:::r k.cleci 
K .d İ' ı ŞC' ·r c!hetiJıe o!aro.k b:na
.. m;ı hat!a,l ,ı:~tı. 
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Bayanın birı kuyumcuya git • 
mi.ş \'C elindekı elmasları göste • 
rerek kendisine yukarıki şekilde 
dduğu gibi, + §eklinde bir broş 
yı>pmasını istemiş. Fakat kuyum
cuya şu şartı ko~nıuş: 
Elmasları aşağıdan yukanya 

doğru saydığımız zaman, 13 taş 

bulunacak. Sağ taraftaki kısmın 
ucundan başlayıp ortaya ve orta. 
dan aşağı uea kadar sayınca taş.. 
lar yine 13 olacak. Sol taraftaki 
kısmın ucundan başlayıp keza or
taya ,.e ortadan aşağı uca kadar 
sayınca yine 13 olacak. 

Kuyumcu bayanın tarif ettiği 
yukariki ~itle bakmış ve bayana 
demiş ki: 

- Pek aliı, hem ben size bun -
dan daha iyisini yaparım. Bu taş.. 
!ardan ;kisini çıkarınm. Bunlarla 
da size aynca küpe yaparım. Ge.o 

riye 1<iilan ta}larla tıpkı sizin ta. 
rif ettiğiniz gibi 'bir broş yaparım. 
Bu taşların i,kiırini çıkardıktan 

sonra da yine aşağıdan yukarıya 
doğru, aşağıdan merkeze ve sağa 

doğru, yine aşağıdan merkeze ve 

sola doğru taşları saydığınız za. 
man, göreceksiniz iri hepsi de 13 

çıkacak. 

Aeaba kuyumcu bayanın iste. 

diği broşu iki ekcik taşla tarife 
1Jygun olaralı: nasıl yapmış? 

HEDiYELERiMiZ 
Bilmecemzii doğru halleden • 

!er arasında çekılcc-ek kurada: 

BirinciLği kazanana 5 liralık 

ı>şya E yahut da gıda maddesi 

&lınması hakkı. 1 
İkinci kaı&nana maruf bir si • 1 

nemanın 2 aylık meecani ı.luhu • ! 
jjye kartı (Hususi me\•ki) • ı 
. Üçüncülüğü kazanana: 3 lira - • j 
iık kitap, defter ve yahut da bu 
liıymett<: oyuncak alm& hakkı. ! 

' D.rd.üncüliiğü kazanana: Kız 1 

ise komple dikiş takımı, erkek ise ı 
büyük perker t"kımı. 

Beşinciliği k3zanana: 1 ayl.ık 1 
Son Telıuaf aborresi. I 

5 k4iye maru.f bir sinemanın 
15 er günlük meccani duhuliye 
kartı (Hususi mevki). 

Cç ııımten bir ısım 
Şu üç ismi bulacaksrnız: 

1 - Gecelerimizi aydınlatan 
ı - Vilayetlerirnizden biri 
3 - Krallann otrırduğu yer 
Bu üç ımı.i yanyana getirdiği • 

niz zaman, İstanbulun seıııtle -
r.nden bir:nin ismi meydana çı
kacak. 

(Cevap: Ay • van • saray -
Ayvansnray) 

Bııap meıeıeıı 
Küçük Nihat babası ve küçük 

karde.J ile birlikte bir tren kom.. 
partımanına girdi. Kompartıman .. 
aa kendilerinden başka, gazete. 
sini okumakla meşgul bulunan 
iht!yar bir adam daha vardı. Kü
çük Nihat kompartımanı:lak.ileri 
sayar gibi yaptı: . Baba, biz bu. 
rada 7 kişiyiz• dedi. Acaba ne • 
den? 

(CeYap: Çlinkii küçük Nihat 
ıyi sayınasım daha öğrenme -
mişti.) 

Şaşırtmak için 
Yanınızda bulunanlara dün -

yada h:<; görmedikleri ve bir daha 
da görem.iyecekleri birş<>y gös -
tereceğinizi. iddia ediniz. Hatta 
isterseniz, bahse de giTersinz. 

İddianızı isbat için çle, kabuklu 
bir fındık gösteım<>niz kafidir. 
Filhakika elinizdüi kabuğun 
içindeki fınıhğı hi<; kimse gör • 
meıniştir. Sonra kabuğu kınnız 
ve içindeki ündığı hiç kimse gör. 
mcden boğazıııa atınız. Filvaki · 
oradakiler bir daha da onu göre. 
n'ıiyecekLerdir. 

Yapıur g aıerlnde 
Yağmur günleri11de kapalı yer. 

!erde eğleneeli vakıt geçirmek 
;çin bir eok oyunlar vardır. M4'se. 
Hl bir tan~si: Oyunculardan biri, 
bir kitaptan veya gazeteden 'Pek 
o kadar uzun olmıyan bir metôn 
\-e~·a bir cümle okur. 

Ondan sonra oyunculara <Yn • 
1cdiklerj cümlede kaç kelime bu
lunduğunu söylemeler' için üç 
dak•ka izin verilir. K im hakiki 
r<::ı.kama. az çok yaklaşırsa oyun .. 
Can çıkar. En S-On kalan ceza ve
rir. 

Telgral 
Herkes eilne bil't>r kalem ve 

kağıt alır. Bir k~lime seçilir. 
Meseliı balk. 
Heıkes kelimeyi yazar n keli

meyi teşkil eden iıar!leri, yani 
B. A. L. I. K. harfleri seçilecek 

kelimelerin baş harfleri olmak 
iizerr. muayyen bir zamanda, 
meseli. beş dakika içinde bir tel· 
graf yazılır. Bu telgrafın denizle, 
~·ahut sofra ile alakadar olması 

daha eğl~nceli olur. Mesdiı şöy
le bir telgraf çekilcl/ilir: •Boğaz

<lıı .ıkşam lüfrr ıskarası kızarta· 

cağtz.• 

Sonra ba~ka bir kelime se~ilc
rck, bu kelimenin harflt:rile de 
~ekilen telgrafa cevap yazılabi

lir. 

TUNGsa-A:tı 
[}afilö~lf@~ 
~~.> ......... ::::::;=-•=•.---
~~~~~~~~~~~~~~---

Bir tra~vay durağı kaldırıldı 
lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel . tJ: 

İşletmeleri Umum Müdürlüğiin°~,~ 
Görülen hiz.uın L.zerlne Beyazıt ile C.ırşık.tıpı ara~:ndaki Gct.lı!if ·"''

1 

vay durağının ağvrtlildiği sayın yolcu lcra bildirilir. •9723> 

Emniyet Müdürlüğünden : .ııa ~ 
. . . 60 t''"" ' ,.. Müdür:yetlınlı .,·uo.ı.batiyle karato11 arının teshını iı;ın azı l ~1,sı • 1, . . • f el ı . C' 

ki gürgen odunu açık eksiltme suretiyle abn11caktır. Jlk ve ık n r11-r ,. 
·-. 1 k !' 1 ] • 1 " ~· w'O nünde tabili zuhur l'-tml'<lı~:ııden pazar ı sure ıy e a ınmfl:~ n... efl ır •ıl 

hJ.ı11ıf· .... 
miı;\iT. Ekslltnl.e 14/l 1/ 941 Cum3 ıürıü sa~t 15 de odunun nlU .. 3,.!tt ~J.• 
1000 llrndır. Mu\'nkkat teminatı 75 lira dır. Tallplerin oyni gün. ve/ ş. 3 
düriyetimiz. blnasında kı_ırulH komisyona, ~art.no:.m<-yi görmek jç:rı c 
dUrlüSline mUracaatl3rı. t96U:5> --

Devlet Limanları işletme • 
Umum Müdürlüğündefl •t 

Muhasebe Müdürlii~ünde ıoo.-::"'- lira llcretli ve kcfal<te, ,\.''bid~;:,ı"'• ~ 
.r iyet münh~lcilr. B•.ı rr.eınt1rlyct teadul kananunun <-D:> cet,·cl;ı.c ıı 

' ı· ' ' ğundan UcreUn taınamı veriı4.'.cek ır. ı:-ınl.. l · 
Lise mez.unu olup ta bilhrı.ssa ticari usuli:i n~_uhos~bt)·c .~·<ı~l:; 0,~ ~1· tı· 

edileceğinden askerlik!e aliı.koısı bulunmı;yiln taLplcrın ,es~::::ı'~ı··~)·t-· - / 
}.t~<lürlü~!ne mürac~aUarı. c9636> ~ ~ -- ------

ı ılrı t. Jı!• 
Ziı.hrevi 1·e cilt Jı3 " t! 

30 kişiye: Birer kıymetli roman. 
10 kişiye: Birer şık yazı kalem'.. \ 

5 1<i~iye: birer sulu tıoya takımı. ' 
10 kişiye: Ye.rımşar düzüne def.1 

te-r hediye olı.:nacaktır. lit'"ıd~~~illli~ctı:~~tlll:~~llilıı6'11 
NOT: Bilm.:cemize resim gön- l'llllllil!ll\\Jlnıııı\J" Şehir tiyatrosu 

1\ 11'\l 1\\\1\\ TEPEBAŞI DRAM 
\ t\ "" j\i 1 KISMINDA 

... ,,.,e• 
Dr. Ha~ri O . ,,.,,~ 
. . . ğlıl ,.;ı;. •. ' 
O!!leden sonra Bf'Y0 _,a.pt. • 
\ı::arşu:ında Hasanb<'Y 58ş 

dermek suretile iştirak etmek is. 

tiyenler foto.grarıannı cuma gü • 
nüne kadar göndertn€lidirlcr. 

Evvelce gönderilmiş olan fo -

lograflar da I'.'Ün.dericatumzın 

çokluğundan bugün konamamış. 
tır. O gün ııeşroıunacak.ır. 

Hazı·,.-ti ııtJ ;ın1n\ d.n {S .c\.) Me
dincye geJcliklC'rj ,::ün 1\-fcdıne ah.a.-
1hJnde üyle ncfe ~örüldü ki, hakika
ten büyl\k bir sevinç Jdi. Kadınlarına, 

çocııklaı·ına varmcıya ka.dar damlara 
Çlk:Jrk şirı·ler okudular. 're keınali 
m~mn ..ıni:;ıe tlerinden: 

. ·- HC::.ulüllah geldi. 
S<.:c.1;:13.!"ı etrafı ç:ınla1.tı. Görülüyor 

ki, MeJ'.?1·~d..:- ehli irlG.m ku•:•.:etli ıdi. 
\ c çoG .ln ış!~rdı. · 

:r.·Itıhacider olan E<:habı l{iran1 
Ifazrctieri ise bir u I'!&ndan beri va. 
tan!arınd<tn aynlnllS oınr;·k y<c~ıyur

iardı. FBk:lt HP7.t·e : J\1uhenunedin 
(S. A.) •geln1esiyl\: ner\ tüdü kederle. 
riı..i lluuUvlar .. 

Haır~tı Jlriuhaır.;nPt (S, A.) ?,1edi
r.eye te.,nr buyun1· ktan ı;c.nr::ı. ?vles

ldl • 'ehe-vinin birı.· ... ına ba.,l.ı.ndı. O 

ö'l.ra:ık Ha:!"eti. J\'!\ıham111l + 
!l·t:rk~<cye i kişi rOncierere'-: 
rır.ı ı;etiı·tt 1 ler. 

(S. A .) 
k:zla. 

Haı.:eı i c~m~nın zevct:si lJazreti 
R.ıl:ye tıaha cv\·ei zevc!y:e bcı·ioiber 

~lfnir.ı yr ge:lmiş, ben ~z ~crefi isl!ın1 
i1e mü.şen-et olmıyan .ı-:bulrıs1 ın zev

ce ı V"' .:\Jcyhı~~el~.ıı E!C'!'1<liın'z-!n en 
bi~y,,ıl~ ker:nıelerj (llfl'.1 ll3Zl"Pti zey
rjep CR. ·ı\.) on ~h "rrıh:ri Or.h~ sunta. 
ya k •• lrı.ış oiup (f ğer kerirı ... P1ert Hriz .. 

(De .:-ıuı var) 

rotgral gindert>nler 
Çocuk sahifenıize fotoı;raf gön.. 

clert>nloerin resimleri yaZ!lln~zm 

çoklufı.ından bugün konamamış.. 
tır. Haftaya cuma günü derco -
lunacaktır. Özür dileriz. 

\ llllllli i.11 Bu akşam sa~t 20,30 da 
H A M L E T $ perde 

• 
İSTiKLAL CADDESINDB 
KOMEDİ KISMINDA , 

Bu akşam saat 20,30 da 
KÖRDÖVÜŞ'O 

r- Edebi Tefrika No: 59 1 

ı • Hatır için Öldiirdüler~ I 
j Yazan: AKAGÜNDOz.J I 

1 
- Halt~ izinlrrinde burada b:r Uğurlu k121mdan ilk defa ayn - 1 

iki saat ders alırsın, yaz taliiini ııyorum. 
1 de an1ıenle babrn burana geçi • - Dügür.ündJ büsbüıiin elin-

l 
1·irlPr, o zaman her gün derslıere dc·n kaç:ra<'aksın. O za..71an ne o .. 
devam ~dersin. lacak? 

- İç güveyliğe razı olmıyan 
- Böyle birıs: var mı? 
Az kalsın: 
- Baba'1 Canımali var! diye. 

cektir.ı. Kendimi güç zaptettim. 
İki üç gün içınde bütün işleri 

bi!!rdik. Kız ko!leje girdi. Her 
r.nı:a sabahleyin odacım Abbas 
gid'p alacak, a!<,ama götürecek.. 
t'. 

Babaşı Hay<larpaşada ikimizi de 
kur3klndı. Her tarafı harp yara
ltr:ıe delik deşık olmuş kriea as.. 
keri!l göz'eri.;dc iki damla yaş 
görfüiİn. 

- Beni ayıplama dostum, dedi. 

defolsun! 
- Ha şöyle! :Biraz neş'e. 

- Baba, bin arlık üçüncü ~an ... 
Köprüye geln'ciye kadar gizli 

gizli ağladı. Bu Hk ayrılış ona da 
tes~r e!ml~ti. Sus!unnağa uğraş -
madım. 

Mektebe kend;m götürdüm. Ab- ı 

bası da tanısınlar diye gösterdim. \ 
Ayrılırken yine ağladı. 1 

- Işte buna kızarım! dedim. 
Beş gün sonra yanımdasın, hem • 
akşama kadar. 

Köprüye kadar tatlı dü~iindüm, 
acı düşündüm, f elem duydum, 

• 

Te~e!on~ 4'3 

......... ~~;;-. .. ~~ j~~ 
• " ftcf!l 

Sahip' ve 13a:n:u1>arrl" ır<~ı~rO 
Benice - NcıriY31 f1,aJıl flf 

Cevdet Kt.l!}ill 'ffl"1-
SON TEL'Gı<Al' ]41' ~· 

a~n' 
. diyot ' !! 

ııeş'e duvdum. Hıssc ..,.n•111 J'' 
' ' dn "" ·• baba.sının oo'. kı~ın ,.tıııJ .c'~ jl 

.çımızde gızlı b>r fı i ı\::n b•ı' 
du. O dakikada pell< tır•B'ı 
hiç dinmiyen rO!h fır 

ı..;tl· 
denbirc kasırga:anrıı' 

* adi• ~I' 
B .. Al' b'na "~rli. r•' 

ır gun ı ~ ı·•·<' . 
Havat11111n en teh lh ·1 

. !1' ' 
z!n bir ~sadüfıi! JtOP~s ,J · 

Dalı~ üç be~ ktıiır:r.rril"e ~· 
l:apı vuruldu. kızı ıç ,. • 
N , . d ,. r·t t 
eşe ıçın cyaı. ,.iı·P ıı-

- ,.1 ııa · • 11' 
- Anıcacıgım, · '. . !';an• 0 ' 

ıılı • d>· •. 
tım . Siimco1r . t.a · ,.,ınıa J 

J ~· pn• -•P 
nrmed1Cn ~c "'"" · l'f1'1 '" 
Abb~sa-ıckfı;n c:sr) 

1 

be~ verc·<:"'ktı. J;.i .... 
Öyle şaşırmışım. ,.,et 

..l. ·ıı ıııf' ı; , 
- Yalnız geli..lıı; , cı•' 

B'.r dal.3 Yap:ııa'' fak~' " 
~ .. ııe. 1t.ı 

Ali, kız:\ yaı~ -~('J '·~rıc3..tr ,, 
katle bakıyordı·. (J' 
ıtidalirrıi loolı) ,,;·a'l<: jı. t" • ,,,. • ! 

- De !u'>· dcu· a " ı 
k d kızı t<ti ltıı 1 <,ı a tışım n 
ed~rim. 


