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EN SON TELGRAFLARI VE BABERLEBİ VEBBN AKŞAM OAZJ;TESI Gazeteye gönderilen evrak iade edilmez 

Japonyayı 
Çıkmazdan 
Kurtaracak 
Tek Şey! 

• Y.; 
K~rlttr drftS•ad• bir .-11.ılw.,, 

ı....,if: ~.., .. ; 

RUS CEPHES!NDE: 
jJıponya mü§külatın 

"n çetinlerile karşı kar-
11ya eelmi!lir. Bu k;,ırşı
lı:.4mada l•endisi için üç 

iitnitvardı. Fakatb .. nla- ' Harkof bölge· 
rın iiçü de kaybedilmiş 1 • d 
HytJabiJir !. 1 sın eki muha· 

ı rebe yeni bir 
· safhaya girdi / 

ET EM İZZET BENİCE 

Ankaradan: 

.. J·lpOn.\ a nlhai ıatc-re ,-"Hrına sı
rn~ ı t;eliıH·i~ e kadaı- daha ~·ot iis.-. 
ıtü11r-e \C hcıher.ccc:ik halle n\rc
bıı. altltığu u~ dam il<> karşı kar· 

1 

şı)-Jılır: 

l - Hiıııli~tau, 
2 - Çin, 
3 -- Anıstraly~. 

'<H·ye! Ru•~ a ile Japımya ar~-

1 
Çenber içindeki ! 

! RUSLAR ı 
i zor vaziyette! 

snıdH ş'. .. ıd ·ı J"a'cle ınC\.'CUt Völlİ· 

ycl;n olJugu g-ıi•i lııra!.1ln1a~ı t~r
1 !"Jngoa~:l .P.lmı:.a!ar 43 

l !ı ed:! yur. Bn tt:ıcihte h~·ıı 

J;-;.11on~ ~J henı de so,·yctler h~~a- 1 
l•ıııa al~ıwl•a .,(dırmadık pak· 
tı;ıJi\ :ıl:di~1: ;cap rtt ren sehetlle .. 
ı-i ıı huttil IJ ... h: ... ,ı İll! bugiin ~aşa .. 1 
nıa' ta ht ]uı_tııah•rı a.uildiı·. ' ı 

Sı)\'Yt: l J-ı~usl a JoıpO'Jıl'üdıııı gü .. 
' rn Lt•larak tek cr.pl;c iizt·rİııdY 
ölu.nı k~1uıt ıniicarleJc-_,jııi l:.a~r .. 
n~Iya ç .. ~lı :rhrn l"ot,yo da g\."r:ısrlı· 
tll•n rrniu cla.ruk i\r.glo - ;~;ı:-k:;un

ı~.k ~ı 11i !c sa\ i!.'-rl"'•;k i1:1·s;;.tın1 

bulıuaktııdır. Anc '" · Jq><>ur.ı l1aı-. 
be ho~!ı~alıh•ri mı.lıa~knk ki, eşi · ı 
ni ı·e\tlun1;uf:<Tı en ınii~.kiil ÜC\'re
)·c gnzııi~ '''-' ı: t..111•~trr. Bngiin~ 1 
k"dar Jıcnıcn hrıı>cıı hi~!>ir cid,Ji 
nuıkaeı:ı .., ra :Ja.ıı. ·1.ı:ı ı·al ıl· 
Gığı ~ilgel eri..ıı ~0tıu&.:.tla k~a~r..;;ni 

bckl;Hıı d~dı te!·l keler bdinııj
)C ba~L ıu*': ı.·. İngilt<.'re ve Aıne· 
rik.a, Japoıı sea.ldır?n11 ba)-!ar ba!!
ı~uı.nz ~u ı,attıharl·~:e~c ge~'dli-:~. 

lcrıli: 

- :\lliınklin o!~L.ı~ıı kaclilr .za
nıa11 kaznıını~k ,;c bu z.ıın.an i\•İr:

t~r.: 
Vı~i ~5 L'\.A)- llar<o! biiı

gcs:r ':le n1uharobe yet!' bir scı.fb::ı
~-a glrm ~ti~·. İı:)'u n kc3imirı<le 
~~\·1~Jm1~ olan Rt:ô oirlÜ<leti kur
ıu.ab;].m~~ ve l(cr.rickı i<.u.,vetlcr
le b:rlt'-~bilıı.t.-\ic için c;ok gayı·et 

(DC\ii'.?rtı 3 iir:cü Sahi'ltde) 

Almanya' da 
l{adın askeri 
birlil~leri tes· ;a 

· ı e ·ıd· 
Lomlro. 25 (A.A , B.. St.<;•~-

htılm gazeteı;\Jıin Beriin mlZ!rnbi
ı lı·n b;l<lirı .. '-.~inc ~ö~·r; Ahnanya 
<l~ aqherl makü.l"l1!~rın kurnan
d,ısında .lrn<dııı as:-Ceri b'ıl.kl<'ri, 
t"'ikil ohımnuı,-tur. 

(l)evaıtn 3 iiucü Sab::Cedel 

r 
Korsika 
ve NiS 

• 
Hitler, bunla
rın İtalya'ya 
terkini terviç 
ediyormuş 

İtalya1 tehdit 
dolu bir nota 
hazırlıyor 

u Vişl ltlhıb eti 
art~k ~~8 "~~~· 
l!:~!r'ırm~!!l!!!'n 1 

Kent Cianonun g:;.
zete.si böyle (iiyor 

Lunc:rü, :?~ (A . .o\.)- Il.B.C.: 
Ikrlinde n 'c taı ..r " ka~ı,nk
ı.~rddtı . gl•len ha1.l~rlere giire 
l!it'"r ltal~:nPlar·ıl \ 1 :.n.,.ad:ln 
Nh·i vo Kor-,,!ka~, isteı11e ta· 
lepkrini ı!ci(Tıı il'ulmak!~d'l'. 

AJınnn Rur!ciY~İ.nden bfr 
2ıtt I•r~tJı.t.ı .. İt.tol~ •n 1ııü.ua~
betlerini:n 7aft\r ile ma.l{h'"ıb-i

l'ei ara•mcı..ki {arklara is.tlnat 
<~~Jl.ı, :ı iırc~i S.l:.iieJe) 

Şıırk cephesinde k:>rlı günlade 
Alıııaıı a"4<erleri bir iııti:rah-at 

aw:ada 

ılc ioal...J.i AmcıiLııı ve İııgiliz ·'""· ================-=~======= 

miid•f•a•ını ;'huslraly:ı. \C Jliıı- r 'flJTu••nakala""t 
d,;tanda le"" eJlemek, lY.l, Vekilinin Betfanalı .... 

1 
1 
ı 

GniıJ dep)erü Wr sahra 
topu baJUUla 

UZAK ŞARKTA 

/Japonlar mü· 
ihim kuvvetler
iie yeni taarruz-! 
ı lar yapıyorlar 

j Çekiang eyaleti 1 
i merkezine 
! ya!{laştılar! 
' 

1hu fstikam ~te 100 
bf n keşi f~ r'ilfor 
Vi~i, 2S (A.A.) - Ulak Doğu

d...:u gcl<~n cıı 5iln hıbcı·l~rdcn aıı
ıa;ıld•gına göre Joponlar miilıiım 
lmn~tlerlc Çcldang eyal<'tinin 
nıet\..~1ine doğru Jü1·iirncktcdir
ler. Bu lı.uvnll~r 10-0.Wll kiş~~ 
bulm~ktadır. 

Jlmdiela" Btrmatı . .-a lmduduıı
<tH-v:wı~·ı :ı ü.nc11 S;.!ı;,fcci't} 
~--

Ruslarda yeni, 
gizli sila lar 

varu•ış ! 
Sovyet 
Nazırı 

!V. ii h i ın nı a t 
böyle diyor 

1\1.,, .. ı.ova. :?5 (A.A.) - Soı\-~ el 
Mijholro.111.ltt Na,.ır mua\'ini: •-Bu· 
gün eliın.İ7de dfü,.un11..ıa """'cilt 
ol11113• aıı, ölrliirücii, j·rn.', gizli sililı· 
farıını;r; vanlır .• demiş ~e Sovyet 
Rıı•yada mwr.a.ıı<ıt ;.mJılinin 

harpteıı ev\·elki.,i11 3 nıisl.ine ba-!ugilttrc \C Amerika '!mnu 
nıüıııkiin olııhi!<li i;i bdı.r )'ap
nııştır. Avu!<ıtraJya taın ~r(:rber 

h ıddcd;r \ 'C Anıeı·ikadaıı A\'US.
tral)'a \'e Yeni Zolirnda,·a her tür· 

•• lit oldvgunu iliıve elmi~lir. 

C· Sarıge:d~ki in
i filak hadisesi Jii harp \·a . ılası ve bol denct>ek r . r e ne 

dcret.-ctlc a-l<er gclrııt'k!edlr. Ay- 1 a 
rıca J\lcıcaıı dcnl1ir.dc kamııulan j 
zafer tk J ap"nlara AnıstralyaJa 
)·apıh.11.:ak a'.urıın \'eJa ~Ekanna- K •• •• k ı • • • 
ıım nıli.,kfılat:ıu a nlattUl§lı.r . omur na l ıçın tedbir alındı 

ItjnJi ... tanda, csıt~en 1939 dan· 
. 1 1 1 Ş~ıYJ<:ndjfcılerde eşya nakl~ya- ı 

bcıi In;ı'ltcı·c hazı r onma <hıycı. I 
. tını uıtL.r-:ınak için yclcu sc \is-
lııg'l!erc buro~a ,_:•)(),00-0 ki~ilik 1 ler'r. ı: a,.alt.lac~g. n l.ıik\ L~m• ı 
bir ordu v iinıılc getirdiği gibi 1 lcrinc zan1 ) apıJacafit lıak'i:ı>.~nda 
harp sıntyii de tesis etmittir. 

, bi..L rivayet ~ kn1iştı .• 
Jlhı{H'.'l'tanda tay~:are, tank imal 

1-~~·~~~~~~~~~~-f 
cdilcbL~ıncli1l" \C t~J-n?. yr-n n111ha-

rı:lcr ycıi~t=rildiği gibi her ny 2s - Mesire ve say-
30 bin J,i,i de ortlıı a kntılınaktn-
dır. Hindİi suba) la; mcdern horbi f • } • • 
id•re eılebilerck ~"ğa get;rilm;~. } Ye yer efJillll 
!erdir, Hindisfanda 1939 danberi d b J d 
kurulan bu orda)·ıı impar.ıtm·h·k ta I aş a I 

1-lüual\.«ll! \,'"eh.iL . .\.ı1~iral Fahri· 
Ergin bu rivayetiın (~ı{;ru oin1a~ 
iığın• ~öy~i:y<'ıC:.;: Şlt bıe'~"t.na~to. 
bu~un mu;. .. u~·: 

- Es~sC'n _y,Jtc .... ı.~1~h· o.tını 
ia;ıdiı ccıcr su. ette bttı t"Elt...ıirleı 
al'dık. ŞİrrldiLk ) eni tahciit mev
zuı..ı b:ıh•~ <l<.:gil:J ·r. D:lt:~ Ül:I"C't1c
r: cie arttırı:'!r'.ı:v.:.ı.ı.:kl:r. Ailcak 
~Dh ece 1 ;ne· ~ :cci ıe 3 ü'lcü 
sınıf YC.1(.'ll lı·Jetleri ü7.rrinden a
l:.rıan rcs:n:o bit-az z1ı.n1 vap!lncak
tL ·. E1ı t..~ cilorı. nı.iytts,~üiı-. 

hiçhil' ynnd:ı harCGn1aınL~, g;n~a
pUJ' \-'C' ,'\r .. rı:n\'n hnrP~ar noJclct
tİği kı-t'alıırın sayı~ı birkaç tihnf'
ni gc(.'lıtlC'llİ~tir. llat ta Birnıanya
da dnhi hu ordunun k11llanılnıa
nıasınn d'~ kat edi1'»i~lir. 

S;!yf'ye lneY · llni'"' ~ı '·ne ı r zerine ~\·fenl~L~{ .. ·t).mi.ziıı is.tilisal faali-

Çindeki a·:keri clr rllll\JI gelin.:e, 
fDt..,"amı 3 üncil S;ıhifffle) 

.... 

ş.ch. irr_lı.in Adalar, B<\ğH..:;ç\ gibi yer1«:- (De\•oı::nı :.t li.nf:ü Sahifede) 
rlııc , kın üf•\'ıur~ eWYıektcri.lt. P.tz'1r ve ı--~---------

t t.ı gün~~· ·i:::ıd.e btı ·ııl::.ırı dah<ı l;.:ıl.a . PAŞA BAHÇE 
·lınıık o1:nı<.1ttn ve uıun i:-o.tijta:1 bunalz!o · 
h::ılk ke-ndinl 1\ıtolı-c >L.lcrne ~·n1ok-

>adır. Dün c>c -;ı.ı:ı rliz;ıiıro ~"l:- Fa b r •. kas l Cain 
nH.-n- dah..,, a> .. b..:-h:;;.a. Eoğ:aı.·,ç-:, Ad:l-

1 

_ ... --
coevonu 3 ilııcü S•h:f<'<leı yapacak 

, 1 Almany ~an maki· 
•, 

' ' . 
neler gettrtlliJ or 
Yaln·z '~ ve bardak g'lJi zii.

cadye eşyası unal len Pasab:ıh· 
çc şi";e fabrikasının cam da ·,·apa' 
bilmesi içh1 Alman~ adan yeni 
makineler g~lirlilm~si kararlastı
rılm~l!ı!". -ı.~aJ:.ırikun n nmuın n;ii
dü1 ü Ethf~n1 Erllcım c:arşarrııb? gü
nü l;u i~ ~in Bcı· ne hareket e
d(.\(;c.ı..r=!ir. 

Alnıanı·adnk: al.'..kadar mnbm 
lar fobrikara liU:un-.'u ınak·nc e
r~ rnern1ekct\n1ize \C\ln~cy· kabul 
etmi~len..iir. Yeni les:sat n ~cle 
<'ek ser.{:~·e kadar "mal cd;lec"
ğ; ta!jln11:ı c.hı-&lı-Jı.\~t~d:r. 

Müessif kazada kim~ 
senin suçu olınaoığı 

anlaşıldı 
Scı.rıyel't.lc Kıı:-ııY.<-ıya ~ )yünue dıln 

.. vukı;a ı:cıc_.n iJ1l;ı~:: h.;.ıd',.,esl t&ıh"-"'-<ttı- ı 
na bu ı:;;;;Utıh ta Sa.rı.)""Cr n1üddeiami.I'!l•l- 1 
21: n. F~hri Kszan devı::m etmi~!i1. 
S~n tah"t L.t;Jta &0re hadi.se ;;ıöyle CC

rtya 11 c~n1\,,ı!.lr: 
Bu. k~ · o't...,ran ~tusta!a og:lu T 

1-.lınleı•:-rırll' üç rocuit Cunıa. ~~ ~ünli 

ot t.opleı.r:....;. ilııc~ Ki.ou',.;.ı:,>~Y..ı 300 1 
ınttrc ıız. !\l~l bulun:ın sahne g'•r,l~
Jcru -r. Gc::c ~n ~ 23 ~ kJrlar bu saJ.ıil_ 

d.(" kalu.n. çocı..::.ı;jar y~ -Oc tr.adt>ni b:r c:
s· ın buk:nuşlaı.· ve bunu oı k .. ""Jyciuklnrı 
a, .:.:tb~ıy~ i.;..ı. l .. ltö~ dör ... ııtişlrz:rd1r, 
Mc~rUk u'.· bo~~adan ~baret ol::ı:n 

bıi c!c~11· o gece c\~1<'r1nin öniinrleki ar .. 
~yn 1i:ıt!t11J-'~'11 ('ocukh:ı.r. diin s:ıbah er
ko::r.<lcn bu ; rıJf4k n"~ 1e..J4ıl :ık!~d:k.ı.. 
-4ı'""ı yerden 1111 r, 1aş!~r üzt.:r~ne 
VlU'n1ıy:ı. ba ~ı.-lrdır. 

Bu t-:.ry·k k~r~ısında 1.>0m1)a blrden~ 

!D('va•r.ı 3 üıL:;! Sn.hitedc) 

l{ISAl'A 

Korsika, Nis ! 
İtalya Harlc~yc Na::-ırı Koııt 

Ciı;nonuıı gazetesi, Vi~i 1ıiikı1 · 

mctiııe ı;ai•yM: 

•- Vi.~i Frnnsası. crtıl' >nıa.•l:c 

si11i k.aldırnıa!1dıı·.• 

Diyor. 
İrı:lyaıılar Korsikcı ve Nisi yine 

isteın'f?pe loosladılar. 

TC11n bu talep ünındu, '?11.aske
niıı. •1ledcn -nıeı·.:au ba1ısoldıığıuı ... ı 
mcı·uk ed<',ı bizim ma7ıııt ıırka 

da~: 
- .'Ha 1,,, tokrnınak içiıı e>.,.elıi 

?Jiİ"'. 4."t;,·~·. dedi; bi;yiiJ.: 1ıeziJ11ette~ 
sorP'Ct ·a.-a1!1 Fran.~acla, ·dünynya 
bakacak ;..ii. mü l..a1clı? . • • 

TOKYOYU 
Bomhalıgan 
Amerikalı 
GENERAL 
• 
istikbalde bu 
gibi taarruz ... 
ların çok ya
pılacağını 

vadetti 
Lendn. 2'5 (A.A.) - BAl.C.: 

Ni•an ayında Japon hW.,..,,.,t ıll<!r-

r__,~~--.-~_,_~~~~-----

8 ütçe müzake
resi başlıyor 

Maliye Vekili bir nutuk söy)i • 
yerek yeni bütçeyi izah edecek 

A•'\..ar•, 2:> (Teld.cml..) - Büyü.k M>llet l\lecthi Ut4Z 11uıli 
~lı Bfü~c Kanuını.nuıı müza kert>sine lnıgiin başlıyaolı:h:r, Bu 
nıiina&ebeile Mali) c Vel<.iH. Meclisin bııcünJ<li fuplanh~mda 
~~ an»tta IMılnoarak ~-eni lıü tr~n in hu;u,,jyedcrini inb <>de
cektir. (lle\a>Dt 3 üMii sah ifede) 

'-~·~--=----~~~----~~~~~_.._....~......, 

Yanlış Bir Kutlama Dolayısile •• 

~~;,;~I~::;~I 1Fatih istanbulu 2_9 
;;z.:~art.:ar~:1~~;:n~:~~~:· ... ~.~~~ 1

1 a 1 ta za p tet 1 
l"kaıı hall..ma •t.dobn1~tıl', ı 
Tuğgeneral bu ba\'U höctunnna s· 1 h ı .. .. .. .. .. 

diiny~ıırn en i• ! layyar•l~ıi:ı.in ınaena~ey yı donum unu bugun 
•~tirnk rtıni~ ol:luğ'unıı i!iiı'P pde· 1 ' 

r.k donıi,,ıir ki: 1 deg" il 29 Mayısta kutlamak I" 
•- Bfzc kar~ı lıa,·alanan Japı;n " t azım 

ia; ·areleri bir '0~ yapalıill'ct'k Bı.: sa.'b~h.'ki i3t.rilal ref'k'ıııız. ki, b.i<ım blirligxrnizc ve bti1un 
lılr "'"i)crte dei;ildiler! .. , "'u-~-"k punl"ltı ~an~~tlerle, ı·s· d" \ "-1 ,, , u ~ •n ">'- unya ari» < ~min k•yılları. ~ * \'a ngjo~ 05 

(.\.A) · Ö~cn;ld' ta;)bulun Fatih .ıc:unct tarafın- nazaran, bıarfoul, 25 mıa'·ınt.ı 
~E> ~öre, ,1•~rf t~J:9l: ·yt"" · r-r'tl'"'n ın\.:- J 

ı~~ l:n- gl1ıp Şlrn ıı Fr0,_ Afrl'k•- 1 dan zaptının 4ll9 uncu yı 5rrumü• oeğll, 29 rnay,,,ta zapl<d 1rniştir. 
s. g• . 'ftir. nü kutluıyO"du. Fatih Meııor.et, 14ôJ y•lınm n'-

___,,___ Bıtgüı1 Jn~~,ı~u) 2ı5 i~i'ir. IlalJu- (Dh-·a2r.l 3 üncCt sGA:feüe) 

ih bir · ut?ama ı 
T~. 25 (A.A.) - Jı1>0n aunan- ı 

Jr.asın!n Rus rion.~·n )",1ağlı1p et
tigi Coş!~na f'iıt-nlz mt;l~: ~·~ın 37 jn-

cı ;y:K1ÖJ1ti4nü ktrtlaı:m1 t.ud'ır, 1 
Aksarayda pat· 
lıyan n1erminin 1 

5 iııci kurbanı ! 
• 

Z6SI rı1ııretın ce 
bugln m ra~lmle 

llald!rıbycr 
Ak.saraya ka.nen de-şen mernıi

nin ınfilUkı ııclicesinde karaciğe
ri paN;alanarak ya .. aiananl~ııian 
Fikı-et is)rıir.<le 17 ,,1~1:ıda b:ı 

gmç de CeıTahp:;~a ha.st:.;n~siı•ıie 
ölm liş\ür. 

Bu suretle kazad:ı. ölenl...-· n sa
yısı 5 e baliğ olmıış~ur. F;-ire'!n 
cenazı.-si b.,jıgtln hllh.U!ni.•t tarafın
dan ;kiooi vakti Crrrailpa•a has
tancs:nıekn ır.crasimle kaldwıla
cak ve Aksaray cam!nde narnau 
kı.Jmdı.:-tan sonra· Şehitliğe dd
nolunac,kb-. 

Diger taraftan hü kfımel yara
lıların \'C ö1cn1c!'":n a:lC'lcr~ne pa
r .. ·~1-nnnır.ırla bulnn:ıcakhr. 

= 

lrz manıH 
• 

u 
Kızına tecavüz 

Sarıyer' de 
Sarıyer müdldeiumu.rnilıgi ı ÜJ

lcr ii~r!ıci bt.r facianm ıahk .• 
katına efk.Q..vmuştur. 

Sar;yerde Del'~boyunda oturan 

ir Baba 
eden bu adam 

tevkif edildi 
5Q ) a~ •• da :ı.ıoornct adında lJ,r 
adamın huNdan oôrt •Y "'"-"·el ka.. 

rIBı ölmü:stür. 11 Yll{lında Melek 
CD-oramı S üııc .. S;ı.h:tede) 

Mensuca fiş· CJ.c 

n? m an eyap 
Bunlar garından itibaren Büro 
/ara müracaat edebileı:ekler 

Mensucat !işloriniıı tevzii bu 
al<şam nihayet bulacak.iır. Ya'flJl
dan itibaren her mı."!akadaki iaşe 
biirnlannda bu;u~ meonıırlar bu-

!ANKET 

lund•ırularak , . ., ıuu.ı.t .. li! Sl!bep

lerle fir alınal'tı'j olanlar niifus ka
~ıtlarilc bn 1ne-mnrlara müracaat 

(Dev&ını 3 tl!ı ... --fj s~tıiıt--rc, 

Ders Programlan 

Cok A~ır mı? 

Fedakar bir 
işçi kız bir can 

kurtardı 
Paşaba)ıç" P r~!ıri'.:asıntla ça

l ;i3n Fatma ·smınde iic: aylık lıü
ın le genç b\ı· ka.dın diin elektrik 
!l':l'törü ü?.erinden allamak iste
m ; fakat ctcı;i mile \akılara!;: 
yere yuvnrlanm ış, ncakine tara
fmdan sür,i;klcnerck par.çalan
ma11~ fızc-,J·e iken ar~-;:ı.tl?.ft Ati.ye 
hetren duvı.rı:faki elci;trik kcltına 
ke .• ;;..ra k rcre~·anı kc'm ._lir. Fa
•kat Fal:nıanın vücudünün rnulı

telif yerleri ezHerek lbfdarpaşa 
ha•tanesı:ıe kalıd:-ı·1rnış! ır. A \iye 
de koııku ve hC<vecnndan bayıl

mı5tır. 

• o er ar lebe 
ıh·maye m· edi or? 

ll!suoONlll 
SPOR 

• Dördüncü 
Sahifede 

'11111ı1ı11111 11111 

Doktor İbrahim Zati'nin fikirleri 
Mektep!<" :le: ıntıiıan haz:r!rk

Jarı, ders kcs:mi ve kanaat v0k
l3n:aları har l harı.! devam eder
ken günün en d;kkate değer mev 

zuunu. dloklorl:ı.ı-la lcrbiyeci ve rna 
ar.!; lcr arasındakı ders ırüfre
dat nroı:r.amlar!lll" münaka~ası 
teşkil ediyor. 

Blitün dünya W:c>rındc y;ıp,lan 
etiidlerde son kn".< sencden·ben 
ilk, orta ve liselerde ders prog
ramlarında her yıl bil' parça faz
lalık, buna rnuk:;b:.l d~ yine ay
ni ıY~ıiouet zarfında her yıl hiraz 
daha zaman azl:.;ı bı·lıcd•ği an
Ja.şJııu.ş .. İıj!e doktorlar bu r. '<· 
tayı esas ittrhaz ederek, IC<roi:•e
ci.ler tarafından hazırlanan prcg
ramlar1n bugünkü tedris s:eterr.ı:
n.c uyamıyacak sıhhat vaz'yel-

(DC\ .. mı 3 i>n<:ii S•hi!<de) IMold.or İbral>tııı Zllti öı:et 
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HALK FiLOZOFU 

VİCDA i MÜEYYİDE 
Fe.l;alaılo hal!enk, ccın')'el-

11.:rin H:hlak porl.:rlcri, <i<lhn va.
Z&h olarak gOrül~bilfyor. Ka
rıuı.:l.d(, aİJarulaı·, ya~~klar, e
u u-ı ... ,, lıulitu bu niueyyideJe
r·n lı'.~ri nih,.aet vio•hın 1nii
r.ı:ı:ak>i k.adu J.afı n t""irli 
t,!:ıınll:&. 

ı-:.ıiclrnla: l\J•I sa l.nna, he
ya11ruı.::nc ver, di,)-orsun112. 

8:'.11'.lıyo:r. 

F.ırıtcı~·a: Toır-tı ı taw ckıtaıck 

çıkar, d;.}OrSTinuz. 

G·aın çnlıJor. 

ı;,. ı.;01h:h.nc: K:rayı arttırııı.t!, 

d ) orsunuz. 
I\:oııtnrftttan hn ... k:a uyn bir 

"'"Ç srncdi yapı) or. 
\Ilı ... 

REŞAT FEYZi 

Ccmi~etiıı umuını hayat çer
çnesini tc~kil eden birblı-i içi
ne yerh.·~nıi~ ın;ıyoıJ:ırcn claire-. j 
ı.ı.in her noktasında bir kontrol 
dair""i kurıııwı..,,ır.-iz. lkr dük
kana bir ınemur, her vll'l •ır.ıla
ştn yanıbaşına bir g®~H otur
taı"lazsını.,. 

Şu veya bu katarın taL~.;a
tında birtakım a"'-'ıklU.lar, ha
tular, aykırılıklar oluyor. 

l''akat. n.- yapalım?. 

Aht;ık'S'tz uz olnrf.-ı. nlticadcJe 
kol:ıydır. Ya, Ç<>k ı>lur-a·!. 

.\.hlak'iı7..a, M>Y5U7.a n'!l'Üs&.m.a
ha etıne~ iıı.İ7.. Ncr·edt gö,.iirse
n'z, haber verin'ı. llugiinün 
wrlukları ile, Jıep berahcr mü
cadele cde~ck oıuva{fn•1i olabi
kc.-ğiı. 

Evenl{ ··yünde 
ı Kadastro 

~~.ı::-~~( FAALİYETİ 
1 

Ercrııkcyuııdc ka'lfastro fa•Uye
ı;ne devam oluıımakt.ulır. Dir kı
s.ııı mahalleiı ı de çal~nalar ni

.r E çc:~ KiŞİ 

K,~ YDJ:.1>!\"0R?. 

Lk.ıuıt:.ık karne!iliİni ka.)~<len va
uı.nda .Jar o ac.ar çoı;al')-.>r ki, 
Ju•rgiitı ;vü<Clt.·ıces•, al~arlarıı. 
ha~\ urıırw.k ) enı .karne İ;ııtiyor

larnu.ş! 
littıiin ~u nıüracaatfere inanı

lır 11'1?, karn<>yi kaybelmenıck 

J.aı.ın~. gıı...,teler, bırt•kım tt<ilbir 
\ ~ ıa\ sıJc!eıuc buı .. uıuyor1ar. 
Haydi. Lir 't;ıv<ı:ye de biz yaııahnı: 
Mu~ı.:ı gıbı, iple -L<ıyna ... malı! 

BİNASlZLlli. 

r.ıE5ELhSi 

B'r guı..'ie~<!.i tiyatr<> ar(k<etlnc 
ce; a p 'rr~n eski Lır sııhue eıu..k
tarı: 

•'l'üd. t~atrocularıoı dükkan
s.,Jlk, b;ua.:;ıı.iık ) •.u)( r.• diyor. 

ha:Yetc cııı:J ... t,r. KôSelec:, Nl)ter, 

Kaptanarif. 'Iu~-carb~ ve H:ı..fı.z
.iırı<lln sokakları: timalcn Bo:;tan

cı - MerdNenl:uy voıu, Kayıi"iaği 
yoıu ve Çaeanaj;a ç~mesı yolu; 
garben dere ve pl:ij yvlu; Ö:ner
pasa S<>Kağı ve Bo~taıocı - Merdi
\•en~ ~ o,Lt; cenuben d1? de-mlr
yoı...le mahdut Erer.ık<iy - Yenisah -
ra mahallesin>n grri kıılan kıı-ını
nın kada9trolar 1na da bri ay son
ra bas'aııacalctır Bu s""1a :çmdc 
ga')Tl"'m<'nkulu olan'.ar>n posla ta
pu mPn1ur1uf!una müracaat etme 
leri meebuı-i tut-.ılmuştur. 

--ı.-~-

l@IOCt: ffirrıf {If 1 
•ıul :iiii ~ ~ -~J i •j ,ı · ı 
Bes mde ulamak 

bır llaner o .. du 
B"zkrı. Basın B'.rl:Ui sa:ı:.nlarında b1r 

nS::m ser~~ a-t:aa yc.uı geuçter.ı:ı eser
ler.ni dü..n. b:r fırs.ı~ bulup gidip gQr ... 
<li.ı:.n. Bu _,~ Y~ sçacl.:ırın ~ cEn 
:.)"euller .. -» yan., y<.ni neslin. ~euçleı·..tı 

tn yeo:.:..r., eıı getıc .. Gene sa'n.. .... >.1ı :a
ıın vucude set: ıı.J::-;;:t ıı.ı. e~rl.er ar;;ı....,:n

da çcf..;;: Oze-ı~mı .ıezıen ıfŞ' t"lbıoldr 
\ar x:ı.ac~t, U2, en ye-nJe.rd~n. en 
t<.~~r<ll,, ol.zııa'Ci.ı:,:mız lıc,uı, ılxa! e
Ci :..mı, yt'n! I'f':'t.iı:n .te\"K ve tel~ S.K lilni 
pc.~ ton rıı.)")n.rt. ii .. Lı.c1, Vy~ r ..J• r
le J\-8• ı karş .. ya tı:a:;) l''4 ~~\, .rıc ol
du:;.;.tıu 1yı~_,; .!il• .y ı... r i<. ."Ç"in, da
lk .... ı.Jren. dU.~1.ı ~.ll c z ıaz :n ge1'yor. 
~ Ou ~.·.:l.4ıll tez~•lı y.;ıp::r.ıyn~a

ğnn. Bu ışten var.get;~.ırı1. <..- u. tı::n

k.:~ ya.,.aOıLn<'k \'·t.ı o ban..... t;..;"r.aı. 

kavran1ı..1c., la.nı .. n , anlaırL; ve ze\K 
a I'1 - ... _1 ı:. ı~.raC c-..t:,Y .n k!.., bu 
ese ~cr.n ınütı 11 b r kL ıtnı n~ 3nıa

C.;n1, ne k vr::"tci :n, ne dt: ı.:?\it ıJldtın. 

S:oııı aı cserı, ctbe.~c. l:ı.a-'K..l ııı..ap ct
nıt:z. 'ı'<ı1!1uL ....ı. b • ~ n'a.1 e ... ~r n.n .ınut .. 
lt.Y..a ha .. l• tt·P Nnj ::ı. eilıe•.e Ll.1.ı.:
nc.1~z .... :._..!n JJ ı..:nacn anl3.n: .k 
iç" :rts ktilt ... ruııe ~h! yJç v;..ıd.ır 

F •. ~t"'t. 2'l Ja, ı _ r.l CJ~ .. .:. o . ._:u.vr1.f
•e de o.;.r I'C.>Hl a ·ı;c. .-aa 4lftr..a.lca yu.
rLiıtlorueı. ır..ıy .u;.. Go. uı1u. l.CVıro•, !,üs
ı.ıl n._, c v~u o.r 11!.:...n d:l ~;;>:n.C'\..n 

an...:.ıır. l alı tı: Jır, y '1ut ~. lıa rest!ı1ı.-

·ı-den ze\'k aı.ın!.ma .. ı u:.ıdı.r . 
ı....,cr zcVk a &l .11yo1.:.a.k. Lu:n.ın ka

a.hı:.ı.1 VtYa e -~1 g. b..z m..d .. r, Y\-~
' rcs n"<er.n b.r fu mınuı fo::..zla bir 

tiCY i.1ade e<leuıemes~nde m..7. Geçen 
B.r·u<:l na~n ~-·1., li~i.ôl San'&tUr.n1 

l:ı-er fube:.t na-e b r kriz s-eç}l· • .ıni~t.:r. 
Her S<'n'zıt ş~lıes! i.f::o.ıta vara,1 b.:r ye
ıU~:...k v.e {i(arı.:btl y:-.rışa1a Çl!ktı. Iç~t.r~a.

de en Lr,.ırı g.den ga~ba~ l"f ~ o!du. 
Rca·m, Güzel S.au'at~-er içı aıde .zaten 
ınüştct'"..s: en az olaJ §Ubea..r. Son de
\.0.r~C: :de reJ m o ho.ie ge.:cı~ Kl, bu C:?Cr

.ıcri , yalnu yapanlar ı,n:.A. ury.ı .ba.~a

dıl:ı-r B.r çc,!,. cr.unevv~r. •r ve :o.al)'at 
1 ad'.Jmiarı, Q<.r çıYı< t..hk'>lar karş!ıSınua. 

aı-pac·ı kı..ı.mrusu ı; ı.>1 deri;) b:r di.i,..ı.;.n... 

ceye d:;...dı.a:-. 

Haibck, <' ~i b'.ld t:ı:n.:ı ..:."J:. ·~< re-
11'.m, h ç te boyle drb.1d!. Bugü!l' -i-S o 
ha!c gc,d, kf, ~11.)dc~n re- mıc-en an:a- 1 

ma.k lı.;' n ant Sık, ınoÇ.<E.m resf'8-tll oı ... ı 
mak Jtıztmdır. 

Fa..'.<at, h~n is! gücü var. B.r de 
ayrıca res."nt ta·hs·ı cciemc,·lrt, ya .• r\e 
y· palım, bu ia!.en ele a~':Tiıyahm .. r t~ı,bıı1da b;r Lc1:il, b.r\·i>k ti

yatı-o biı>asına lüzum \'ar.. haki
.katle, evvelce bu bi.na1ar \'ardı. 
F.•ı<at, hepsi sinema ı>l.<1u. ll.'e ya
palıın?. 

YE LİÇAY 
ZERİYATI ı,, --~A!!!!_ 

G ZF.L J{ONU5. "\ 

I~O.'\Jl'ERANSI 

ArJ<ada~mız Felek Burhan, gü
zel ve tıı:Uı lııonw,-uıa mevzuiu ı.:r 
konlenns verdi •• 

Guzd ve tatlı lwouşrua f6ki de
\•İrlerin yadigi...ı .. ~meli, h->s soh

Lı !.aç k şi tanıyor unuz .. fakat. 
tallı k.oııuşruak için, tatlı yemek 
ıazıın c]C'giı nıi?. 

SEBZE 

~ı.ı t.ıIBERLİGİ 

Bir ~azetede ~u St.'fle\l;a göı ü
ı·. · il:!'f: ·&~b1e ~It"riıt>rl: :.ıi. ... 

Bc:ua ö:yle geHr \i, 1u ı-2 .. ı~rber

Hk kel:ıııesini de pek r .. z~a krllan
nı~l''-' bn l.a.1ık, )J3.\J.l, z;rai ~ercr-
1,,t r 1 ı...: <ıı uu.. fdkat, St..1bze ~efer
ı .,ıLJı de olmaz, J--a .. yarın, ohür 

giın dcmate>, pathc•n, L.hor •e
forborligi Je d.y(;cck ıııiyu?. 

AHMJ::T R/,UF 

T ckaüt ka;:.ınunda değifiklih 
yapıfacak 

T-:',.,,~~ knnunu.nun lti ncı mad 
döıın.ıı de~:ştirilını>si hrarlaştı
r"mşt.r. Bu maksatla Malıye Ve 
k~ di b.r kanun 13.,yihaoı haz.ır
lamı.;;lır. 

Yerli çay zer'i~atın•n ar•tı-Tıl
mnsı .çn I\JOOEn b<:şka hangi 
rnınltlı:;ı,!artla iv -çay ist h•al olu 
n"' ··e':ei'i hakkıl"da esaı>b tet
·kıkler yapı makta.dır. 

Ziraat Vekaleti bu maksatla 
muhteU yerler<! mütehassı.skr 

)ıo.~laım~tır. Yalovacia <la modern 
bir çay fid'anhğı toois olunacak
tır. Bir kaç vıl sonra memleketi 
miı:in te~il çay ihtiyacını daJı.l
den temin etımok kabil olacaktır. 
D:ğcr taraftan İzmit, Bursa ve 

civarı yer;erdek: dağ!a.rda yeti
~cn lJ:r nevi otu &yerlı çay .. neıını 
altında ~~hrcrni.z p yasa_,;ında ba
zı ti\ccar:ara utrııı.ş o. an s:ıhıte

kar'ar halıikında te!cbata g€çiJ... 
mi.~t.r. 

r. ul 
ll"'<f';. ılllZ cıkz kabağ .• !)e11ı-·n ınuh

telit yı. ~. nde ayr_ 2)71 f!:ıted·r. f1!ly

d • u~ ;ın k rosı !a1f.u beş on kuru;# 
pcluıı.L olsun. l!a.yır, bu kadar değtl.. 

~!ese!.&, lVla.Qk3..dc;. b.r duoc.'7.l:ıda ~" l""u. 
el!! KU u;;'ur. Yo: ... us e.5a{!1 :ıı:.n·z. Be
::~ ş ı1a:ı:ar1T1d'.1 2yn! !~aba:ı 20 - 21 

'kL'."\l'Şa Jz.b .yorsunuz. 

Ht.:r maCden:n üzenne muhlaka eti
ket koydurmalı ve eWcE't~ n:uh~evi

ya.tına de.; dJKLltatle bakına,ı! 

BURHAN CEVAT 

~ 
Sarı yerde" fi oter

hk,, açı.c.cak 
Sar:yer kazasında b.r ~erf:k 

1 

daixesmin açılması A<l'-'ye Vek.;.
le •• r.<:c kararl~tın~s:t,ı·. 

1 Pamuk;::::;:nıcat li1leri ! İ"f<' bürolarından alınai>ilecek 
Yerli MaUar PazarlG.rından pa

muklu tr.enu<>cat a'mnk hsı kım 
veren f·-c:!erin evlere tevz. olun
masına aün de ü,ıkü Jr ve Ka
dıköy kauların.da devam olun
rnı~tur. D. er tar<iftc..n '\'ier:rıJe 
bultmrradık!arınrian <Di~y ı fış 
alamaPıış olanlar rnıntakı:.larll"da 
ki a•C bürolarına miirocaat c-tfp 
ni:f"S cü>"<lanla·:~ı il>·az c-ylife
rek fş alabilece'«'.er<lir. 

lstanbuldan AnkaTa, Adana 
ve Elazığa loy ;me ile 

gazete nakli ;atı 

İstanbul paızelelerini Anka-ra, 
Aciana, Elazığ ve civarı·na günü 
f_!Ün.\.ine yetşt. ı:maıc nıaks...ıdıle 

De·:~et l{,:.\.a Yo~arı '"c' r'-- 1 tay
yarelerle gıozete nakliyatı iç;n bir 
tarife h•mrl•,yar&k t:ıto>.k~ baş

la-m~tı:. Bu ter .e ınuc '1.rr.·p İs
tarllıuld"n Ankaraya ve Ankara
dan Adanaya, E]a.z>_a .bir ki'o 
ga?ete tayyare ile Y kurt.ı5a ve ts
!an:Lu'ldan Adanaıya, F.'a.zığa 18 
kuru.:;a naklolur.anakfa·..hr 

r- "DEBI TEFRİKA: 22 

1 Çıngıraklı Yılan l 
OaıreOCnin onü:ne ge'lml.Şt:.m. H'ıç te

reci-düt etroeci~n kapc.h ulan kapının 
z..:.ı..u. ker.ıi:nde ha.it gört·ıı. ,;~:-t·.l>t hak
ıur..a tcca.\·Uz c<; .n:.~J b:r ' an cesare
t:.yle ç.~kJ:.m. Dcrlıal l'~r!.a.n krptda Ua 

Zll!l bcylu, l'\~fıl.( ye sn'frıa:ı e;b!:seli bir 
kapıcı ~u1 karsıladı. B<:n ev"..ıJ.. b:r e
f( nd.si g..ıruru Ue h:c b:r şey scr·1....a.
d.:!n ~er! doğru y...ırüZ--..;:en n(;.ı""' ,.(.\le 
C..n üı;;,, geç:.. 

Yaun: NEZiHE l\Hılll'l'TL"i -J 

m .. z b.ı.r tab.r \'e kuru bir nezark.e".Jc • 
t -· tti, 'i'e-C!on IT"ıetı.LH'U d..ı her ıO-
r ae r'ı. n b·r taaccüplt.• bana 
ba...:t ... f_ g .uı..a, ha...ııın, t.iıys.fctmı.n 

ı.. v 1u · ;.ıt ı.ı u. nıyv~ ... m ı .. kz t gvın-
.. ~ y ... ~1 tvr.icn sıı ıl s ·"'-· ~n b.r 

t: gt:... ,;-. o_ •. ı.ı.>: i-ıh .... t... :n , __ 
b b fi .,; eccw-~! Ne 1 '-*1t .. t! Za-
t ... n l: .,..a 1 

- u .1 1 
f.; a e .,; v .,.ti ipi. 'dan b·:e l 

derhal s:yr I•. ,-lııı: 

ı.:. ı n tutWJa tt.tuş3 ı 
k ~ ... _ u > r u ... 

v .. ı r y n ..... B n ha A b·- de. 
ı · ; .e te.d<>Q " - r. .11 ön.nde 
~J' .cı y rdum.. lJı.ı.uıik thwıce nefc.s 
n • r .. k V4Jı.u& g ... atad:.n. 

ı. 

c. 
( 

ı- \ 

.wn. .... e )e çl.K: •a..m. la.11 .. n, 
.1~1,, A:..ı...:o. .ıL.>ll ~ulı..nc.u&a 

).. . ~1 y °'""L..J.1, ~ ...... ı... C.~<l. 

·< .. -c..~t...m. 
n y y v ·yacağ, :nı l.ıu 

• sey .. htl~ lJana :..;!m ı.l. 

ye d ilnı"Y"Uş v~ 1r:• )~r obn!yil ka
rar ver~ti:rn. l"E.J.at c.na y .. Kln eıl.ıı1c:
nın rı.ıhurna aşu ı ıera-h .ç r.~e lıer 

~·vye kcty>t.:.ı: ve ı:u~ursuı. ol;inao~n zev
t.;ıü. c .. y\:;·vr .iun , 

Ber.:ıın ç·n ~ıı..y.at ve s:ıa.dtt ondJ:ı. 

~af\,~ k .. - ·-1~•··· 0!1..ı.<ı.n u.es" hiç! ..• 

O:c.c a. § .t!r.de g .rdlın. B=nl görcu 
b r lanıd•ga tc: dl! E:-tı.-Cyd · , k..ı.r;"uıı 

1 iô'-Vtn ve me.aktan ktnJ nl 
..::: .... ybt "1:1.tk b:r ttroca sa:::u. d~. Fa.-

h.;ç Kd1'lı.>"'e ben~ ı;örmeo.i... Yahut 
ben i.J!.e sat:ı.c11In ••• N"'zıaı!Jrtlan ı;aıkı
nactwt, Jl~.yat.u olc::ax J<ada.r şuurunıı 

yoı.w u z~,en. • Tt. e.!or:.aa bile art~ 

l>Eı~ckn ke d.ni C.J rg, J•i:n gllzcl. ve z.a .. 
&ı m :.ık ... ma '\'ojjtıyorduan. • B>!::C, 

"&'ı Mc-ı b!r ~Utmın kol~rı ara
ıs.MI Bu acı ve yakı<.·1 müt.lı....l t:a
sa vvur c ~ bir humrr.a nôf:>t.t, g -
b; ur.,.,re <k goçzye>r, d:çlerinıt. birtbl-
.... ne çı:ı.Il)f : :yo -u.+. Oh b..ı- g ce evvi"l 
.:Jl.~ C ı ctic.e«lerlu gıp • .ı edeceği 1 

1:,..; e. ~ .. ~ .:... ı 

- la nıi gö~r.(~ bt'.yorsı:nuz bCa 
y!!n? D -·e s;;.ı-lu: 

- r<.· • o."'.:~ !t? P E"n~<fi! 

Örürrrde durırYı::Jkta devam f>(l!yor
du: 

- Fba.l ünce ism .:niz,ı h btr ver
mek ~ I~ütfen S:z, surada t'<~ 

c! • ıb Jxkk ıkc n k>rt v'.:0 n .zi 
~end'ler.'ne ç:öndc.ı.!t!.m. 

Be-yn! ,in dL.nar! ı :nı zehir:! bu: 
itan aog-.:yıo dıı Yum a .. ıını ~ ldır
nı_:, \e hrr!i. önlin ~en i."'11!'&: lstea 

d'm. 1' x" Uı.:nu y.. :ı.:llrn... BC"y
nl>"ı. e k.ı.ı.a!'l aon ınu.h.a.Ke ne parç·a ~Y

le. buyle b ... !.t.areket:n l.ıenJ be.o.ı\> CiJe..
d.ycn onu ;;.-·.~~c:-n ma.ılr'.o n edece
ğ!ci düşünc"'..,rıı. 

İ-'ter l.~ n ., ıınn:ı fu1,.!~r.m1lı ka
pıc:o n .~ret ~-!i ·· ıçUJc ı .. ek.~~ sa
lonw:;.a. ıtobru ~r- ... dı.!ln. Bu nıera m 
gt:r.ı urra. ağır 0" d be g·bt :::m;.,..U. 
IIn 'lu c. bf""O bı. .,.,.e b:r gcc-e ya: ıstn
d:ın sow ;ı, ~czuı. yft ~.:ı.cbn ::.rn;;!s 

Harkof meydan muharebesi 
ve bunun verdiği ilk intıbalar 
(),azan: İ. S. l:sl i Eükreş P.teşernıliterı) 
Doğu cephesinde: 
l>ou.ç O<"Ph"-'mde muhnehe 

gitti.k.~e genişlemektedir. Harkof 
jJe b:yunı arasında devam eden. 
Alınan muka.bil taarruzu karşı

sında Uu"1ar' fl!'krar müdafaa) a ı 
geçmi l<ırdjr, Ruslar, elde elıWıi
lerı mevzileri saglamıya ve Al
n1aıı hiicun1lrnını pus.kurtrn1ye ça
lı~ıyı,;.rlar. 'Iaarrwc bakın1ınuan 

)ı._,rLkot tL~~bliu.:.u ~nUı Ahnan .. 
l•ra geç-m.)lır. !>u halce l\.lnreşal 
'l',ııwçenkıv, llarko[ btilirunetuıde 
Alına.ı:ı müdafaa cephc;.ıoi yara
maınış, bir ın.iktar arazi kazan.mış, 
fak~l stıaleJJ( Lir fayda tcmıu 
c.d~nıöntı5Lr. 

Bıı·kaç gundcnberi mukabil ta
arruıa dc\.anı ecien Al.mantar da, 
göı ünü~c göre ı-.us nıüdafaa cep .. 
besini yn.Tatnam:ş ve İ7.yunt · ti .. 
kaıncı.ndc ilerhyeıucın.ş!crdir. 

Bunun l~in bir ild gün daha bek
len\.ıı~ lhlmdır. 

Ahııaıı tebliği, IJnrkoI renup 
çewe.;inde iınc.mli Sovyet kuv
vtıtierinin arlık Uıın:unHe sıı.rıl-

ıı:.mekl~ harp malul
lerinin kor.grelerj 

Eım.,hl! Su'b.1)'lar Ce·rth~'O~Jn.inı 
yı.İ.1:ı.'\: ~n,gı.x.."'Si du.n Ogted.en ronra 
yıı,p..ıı~tır. Bu yıl.ıu kur.grnJ:.o, 
ökıı cemiyet rr.eruıupl.ınnm re.:ı

kaları da harır bulıı:nmu;.lu'f . .K.oıı
gre r1yas-et.n~ en1eK.'.iı aIDu.y N ı
lııa.t, iwııihlıara tımek.ıı yı..ııu.ııy A;;;.. 

mi, cım.tli binb..~ı z.ı.ı,.., Dr. yü•

baş• Mdınıet ve Sa-c:t.>Lt.ın :ıeçic."'-"·
U::n sovra seııcliık ıaam.yıet r::ıPJrU 
okurunu~•Lur. Bu rar..ıora göı-c !!ı:J8 
fu.ay a 6-05 hra1'1< pan, y aromıı ya
pıln..ı;;. ~..:ı.n çocü.:darma 

· !~.~ap \~c~ı·.ın~J.:i, ceır.1y~t üzalar..ın

d:.ill ölenlerin oenaız,e;,ı; kaidırıJ.
m:.ş, ihususi .rnıeı\.lepi.Crde cikuy•an 
cc .. »yeL mensuplarm.m çocub.laıı'l
n.ı yuzde -J:ırka kaaar ter.tı:ı!ia t yap
tır .ını~ m;..aşa lxıj;lar.ma ı/cr.ve 
bir~ .:rao..ar.. k<ılayl;;,J,ar gwLJe
riJ.n.ı ;kr. 

Raj)OT, ekııeri}"tele kalnııl c!lun
n:~, eSl{ı Enuuyet r..slüi.ürü Cılr.ı~'ı<'
ll yarbay Şeı·,f söz alara.ı< e»:.'i.lm
le şunları bJylerrnşt.r: 

•- İslanbWcla oturan ameklı
lerın s~y JSl b.ınlerce.:ı"1· . .B<i.>ılc cl.
dı..gu ı arue cemııyete k.wyu"'-'1-
IDl.'Ulelerı çok y=L.şt;r. Ordu.da 
ruılu;n ıtı.ııı1e-,,m~ş oıa:ı "=-·.uı bu 
içt.mıai sahada da bll''2"'1ıuı1u!z çdc 
yl.!rınde olacakt'1' .. 
Yaıbay Şerif, ~~ır.d:ye kadıar 

oerniyeı.e kay<LoL.ur.uj aı'.<ad3'j
ların d:a b!r an evYel Y..;.y<1»ilina
la.r1.nı ıtcrrre-nni ed.::r:ck SÖZlı.e.rıini 
bıtrrrr.üş ve bu talep kaılıul oluo
rr.\b:j· tur. 

Mu t~ak:Jlıen lıazı madcı.eJ,er ta
d.: olunar.ık dh,anı hays:y,,t ve 
idaıe !wy'eti seçimleri yapılmış-
tır. 

1933 Türk borcu tahvillerinin 
bugiln vadı:.i gelen kuponları 

1933 Türk borcu tıthvillerinin 
,bq;.in ndesi gelmiş olan kupon
ların.<ı taksti olarak beher kupon 
mukaıhilind~ 0,7346 d':laru1 bizin 
µar&mı.z!a kanşılı,'lı olarak 0,9491 
Türk hr"8ı tediJe olunması Ma
bye Vekalotin-ce kararlaştırıl

mıştır. 

ve bizzat evıin sa\~\ ~em Prm.. 
3es benl beyaz tU.l .. ;!bistler" iç.nde 
ıntilcvazl ve mukao. ..P· ı b:r cl:olü.s> ol.. 
çei:l: g.bi karşwyara."' _;ô,Js~e atıl. 
nnş1 Ve ben o g-ece ' .1ıc- C&2;:p b'.r ma~ 
Ct'r:::7a koş;;n mağrur \·• ~tudretli b.'.r 
erk .it:ın; bu geee ose ~>" ... ı yc·rlenlıe 
~ilru .. ;:n ac.z \e ıneı.:..:i,.ip ;..- ;i~!.kt ... 

İsnt!m .ç<:r1 h:ı:b~r vert."" ;~e.p1cı el
le •• ~ og;ı r -1< gcıi tiuıP"~lU: 

- Pl~n-es ~u csn:.da mı.;~o.;l bulu
'21~.Jlo.:a.n:•-y e!md.rr. .• 

Dışler m. ve yuımruktarıını ;ıkarak 

adaını.: .. _,,z o ~er.ne ognı gi!-~·1'. n 
hJ t:.rl :yoruın • 

- Meşgul tnü?! Fiikat geı Li;tıı}i 

.KeıvJ. .~ h lıt;: \eıcl."nz • J''. 

Kapıcı bu gar:p va:t..yeti~ni· ha)"''""t.. 
le ti.aı,, .... r. ır.ı. O da ka?-şılı.k ola ... .Jc 
!r .raı-ı \'u .. uctunu gı..-c:n b.:.r tavırla l').... 

- Kend!s.-ne ho.Ucr ver .p veı. tnen1e.k 
b .. a drı;.ld'. bey ım. Oda h~et.. 
Ç-· P:~ ~l Lu C6C:..ia rahat"ız ed1-
rnekt.cn he.; rnıı"" ı sc:.,.leın·ş .• 
b .. dl uş!l t büyle h.:t.ber getirdi .. ben 
de s.z .. soyı!ı;yon..m! 

Bu ne nlera.1.:ım; bu ne elhtct!ı böy
le1 Mevc:.ıaiye~1 rrı knrrn-aJta. ı-şı~ ol ... 
rr 1l!)•t.:. K ~ cı us J, ıti<t'k oda h':ı.. 

oı.(!o ,.ı !ne., . Arr.arı y .. 2tıbi nerelere 
dü,.ı:ınü . ..,tıim? B!r gece ev\'el saatlc~e 

(De\ J ... n" ·va:\ 

m~ bulunduğunu ve çemberden 
kurtulmak için yapılan Rus ~ıkış 
tcşcbbiisl.,rinin nct'ces.iz kaldığı
nı bildinnektetlir. Ru,Iar ise, iz. 
yum htikamct:nde şidt'.~tlj savaş
lar uldıığunu, bura~a Alman mu
k~bil taarruzlarının piis.hüı-tül

düğünü hahor veri)orlar. 
Bu Zld habrrlerc rağnıcn ~un· 

lar tahrııiıı edilebilir: 
llnrkof cenubunda Ruslar ev

velce bir cep ııçmışlardı. Bu cep
te buluuan bazı Rus kıt'nları mu
anıudane müdafaa uğrunda .. llJ. .. 
ınan ZJrh..Jı birlikleri La.rafından 

5litılmt> nlabilir. F•kat Almanlar 
iz;ı.nı ,_,ı.:kametiode Doneç neh
rini !!!bnal doğuya d(l>ğrU geçeıne· 
ılHJ,ainden Harkı>f d'>ğusundaki 

bHJi.ik Itu~ kuvvet!erinin cenup
tan &urıldıgına hükıııe<l'l.,m<•z. 

Rı:.sl&r İıl· nnıtla ~ağlanı durdu..k.

larındkn böyle b;r telılike hrnüz 
belirmemiştir. Ahnanlar e>l<İ !a
biyeyi kullanıyorhır; yani Ru< 
mtidafa.a c-eph.•,.:,.lude muayyen is· 
til;.aıııcUer üurindc taarruz ede
rek cepler açınak ,.e hundan son
ru kuşabııa muharebeleri vermek 
uımlıinü tatb.k ed -)<>Tlıtr. 

.ı1lman.Lar.ı.n 'fagau.rog - Rosto{' 
istiluı.nıetinde de taarruza haşla

d:l<lnrı söyleniye>r; bundan <laha 
duğru bir h:ırtkct olamaz. Alıtr.ın
lar stratejik bir nrt'ce almak iç:o 
tek.ı1til cephe üzerinde taarruza 
geçmek z<0rnıuladırlar. Ancak bu 
sayede belki llarke.[ d11ğusun~a 

\'e Doneç nehri şiınal ind.- hulu
nan ltus kuvvetler 11 in geri~te 
düşerler veya doğu i~l.kamet~nde 
r!c·ate nıecbur ed<'r?cr. Un araua 
i'osl.of'a e. i ıcleri de nıüınkün o
lahıliı-. Aksı takri.irde Mare.,al T:
ınoçe.c· ... o, Alınan t.narruzu?;u ku
dıktan scnra tı.-krar mukabıl ta
arruza geçebHir. 

Bu. muharebeden edind"ğim'z 

umumi intıba şudnr: Silahlar u
şağı JUk•rı denktir: Rus mukave
meti geçen yaz gösterilen muka· 
v cm""' ni!tbctle ddıa u e llll • 

Alınan tauruzu 4 - 5 giin.dcnlıerı 
büy ıi-k bir mııvaffaki:yet ehle e
deınemi~. Bundan .baŞka Al
manlar Rus taarru•wıuıı durdur
mdk !çın aşağı yukarı ru hafla 
müdafaa muharebeleri v<ırmek 

·zıLrtıııJn 1alınısla.rdır. 

... _.,.,,_ 
ı ... ALTA'1 ı.: 
Yıi DÖn"ımü 
r az.cm: Alı A.emal b .. rm.urı 

i.!ct1~<.. ..• n yıldônilinılı ne olaui
tı·? .ı\up,.ı.Un kı.açüi.t( oın~;.;.so.na rag· 
n.t"D ~QrJntt:k..i anorı''JD'li.YC'tti az Lu
yu · .,t-g •. ıU.r. Oııun için bclk.. de 
'İL"(.·,n~ .... Li::aı:unlaıdar.ı bi.r~:r.ıi na-
"' . ' li.ıl.ıS.) aı ;.ı.,~ ;t'ıı:ıltanın k.:anbl.r ka-
çıncı yıUııiitnü bulunab ilir. Coğ 
rafı m~vı<ii ötecienberi bu aıiaya 
Akı.ienuıde askeri bir mev':. le
nün e~mJStir. O it:barla Malta her 
vakit ke,;.ıınaen bahsetlirmiş oi
du4;u g :b: Ak.denize iıakim olma
yı kuımıış olan her kuvvetli dev
.d de bu adayı ele geç:rmeden 
olm~dıih c\hetle tarihte d" oranın 
ayrı bir ehemmi.yeli olduğu aşi
l7:'ırıhr. Fa<at bu seferki yıldö
nü.,-,ü övle değil. Tamamile bu 
ılıarbiTı ic;1;de yaşanılan tar~1in
den alı,,a-ca1{ b:r gün: 11 hA~iran. 
Hezi'anın o günü Maltarla anı

lacak oknı sudm: 1taiyan \JY'ya 
releri :J.1< defa olarak il haz'ran 
:>J.'l <fa Malta,,·a dun yaf'lll:~lar, 
tial.ga hll'nde o gün yap:lm1 b_u 
ak:nlan!' orıodan ~mıra stklaştıgı 
g<3rü 'ımiİ«I ür Daha sonra tfa Al
man baya kuv'\·etlcr'nin l\taaaya 
!Jarrl.'2a başladtkları gödlıdü. 
Şu s~n b. r sen<'<lır bu taarruz

lar dt'Yam e:l'yor. Hele şu avlar
da fas•Jasız denecek sure't.c<lir. 
Drunek ki a"a iki seoodenberi 
'nep tc'.o>d t alhntl:ıdır. M~!talılar 
eskiden sulh ve süıkı'.ın iç:nJe, a
clanın füze! iıklirnin.de tatiı b'r 
ömür si.ire1fken iki sc~edir neye 
tajradık!armı bilememişlerdir. 
Bugün '\h •o~a halkın çı>Ju çı
karı!n,ı:,. ya'nız mü.dafaa işleri 
iç'n bu'unrraları lfızım olanlar 
kaiır ;t·r Bu,-ıunfo beraber bu 
llar.h.n dehşet"n' ~ren Maltalı.Jar 
.danın ne İtalyan, ne de Alman 

Davocı Cem:ıJ ıw.l:alı~r· 
- Dun a!kşaı:.ı. T-t\.-1..:le bf-t·abeı: ,f

d'.µ rakı h.;''k. Rakı p.Lıraları, me-le pa
ra.er~ he\J$i b•nd<o:ı ... Tevek, hem .,.,. 
ki ark:adaıım, hem de n·ı-eslek'da~ımd.ı.r. 
Kendisini de ı;ok , ·vctt:n anıına. bu ı 

jşt.en sıonra sıtlom. ~ıyrılıdı. Bentbe.: i)'<
C'~ ~ kalalıırı tul:.ıf.ö..La;ı .:.onr._ ç.wk
tbk.. Ben, !a.z..lacn, bQ.~uca :;arlıuiji vl
ınu1u.m. B.r a..ralık kendUT'J dıe kaybe
der g.:b.I o)dum amma, şöyle hatu!ı
yo_-u~r.. Ben t.C'\oe g'.ıdtyLl'V ı.led an. O 
t:o'.maz.!> dedi. Ş!crJU;. eve ka.d3r yııL
nız gd~nıt-~. Sc:nı O:.:alaı eve göLürc... 
yam. Hem otuı·ur .1\J.lalı ne "·ci'd..~e lı1r 
1k.:. lokma yer...z. l..t.em c!e yatar, ::ı..;ı,bah-

1(."l n erken kc..·n ... r ·'·.UC g.deı...1n ... 
Evde de, hahs wrc)ag'.'e y~lflı:n~ fı.ta 
nvr:k p~livı var. li•.yd br:ıt~·~'?T'.!> 

Sarho~uk bu ya! P.cn Q"ıe Tevflğe U· 

yuµ evi;ne ~~...an. f~vde yC:ıne~ çıkar

<.lılar. Üzeı:ı.ne de )(U.ı;.el Wr V:lav. P!
ıa\.· ho~u.ııö 1ır; ,.tı . U.ı:.i.ı.m h.:,şaf_Je lıc:r&

bcr altını lc'-:ıi .,ı... v:..d ... n sonra da 
UJ.ri.l.lı.n 1r1(L. l.... "" b.'.r Y•'k.ı< sı:::r-
1n:$1'ercii. ~ı.:ı..n,ı.:a gr:p yo:·ga....,ı k .. fa
ml ("t'kt..Ir. Lyı..ıreuşum.. S ba!ı'!.e·y n 
k:ılktjn'\ .. h~ç hatır :nn.ı U r ey }ok. 
Bl:raıber ç:ı.y ;ç~ k. Vı _.d, :n sonra sc.ı-'1-

ğa c;;kl Jı, ı.......-. ... :ı.ı. g dı..)'\Ji.Xh:nı. Dı.ık

ık.itna, y,;kın, lüwı..JlL' Hl ü OnUnGe o.ur. 
dJ.n1. B ... ..- aıga1a a .. a,yım Q.yc C"h.::::~: ce
b'.ı.:1.e ..:ul.ıı.111 1c:, ıe p:ırl çan ~sı var, 
ne de mrt Ut. O \ılıt'.t ...nl.iım k be
n~ roı-h~ lZJ.ıtf'!.<.ı n lsı..ı 1<.ıd<!, Tı vf rıc, 

o.:.-liınıde-n para ~nnta-sını ı..·~ı.-ern1 ş. 
Yar.!, b::t:e b '!' D. 1" k p....:.a\ ı y~ mi 
ti.?'11:)-'1\ n':'t!lo·rtı:!.. A.~·o:· md.lt't harc:ıaı

ğımız iQk.i, nıeze pJrnlırı na c.atıa~ı. .• 
- P.!k. .. Tevf!ğ.u çcıh.iıgu1ı ner.foden 

s.nl2.d·n? 
- B$a kim olur? Ba.ıka blryt>rt. 

K:t.rr.t?dim kı ... 
Te-vi k. lıu iOU &.y>ı. it.iı-az et.ti: 
- Akşa:n, ben de ı.artr<>:ıtunı .. bu 

da, bendm çok fazla ""-1Wı,tu. Mey. 
haneden çılc.!'l'lıC'a, evvela bir karc;nl.k 
~ka~a girdi.. kayboldlı .. ara.ya a'rnya 
zorla !Julduıan .. g'~µ b·r kcı::zı<ı.•, }ı;ı-u
dır1m.n ı.:."tünde yatrr.ış. Zetr.a on.ın 

ıç.n P.n Z.J.ırl. ... yalnu: bınt-t!:f> ev·ıtf. 

yo ':'Bınmk is:Pnıe-'rrrı feo+~. n 7~n·ın dü

fÜ!"!'!.1\i oı~b.\'r. S<'bch E~'1fl htz.'ın ev

den. ~~er.rktırı de, hf:IU. ayl~n~ 'TTl~d.ı •• / 
Goz~r: ;:Jpalı, sallaa.p cı .... ru.yoırlu. 

Ondan sonr g'dıerkt-n yol da <lJ.~- 1 
b~!;r. Naınu.-;wn ı.i.ze\'.·T"loe y&ıınh1 erieı:fn1 
&:, be-n~-n n~ 'PJrt'iı;- ·a.1, ne cUzda.-1 
11.ı..ı:ı:ian, hh;U r Şı('"yci::ın l"j. !>er rn yvk. _ 

Cemal.. ~-h dı o.ı:n. dı;::ı g'L T-..."\·t.k 
a'!-c-.vıh'uc 'ı; ~~ m --ı .... o· L"lle·'f•t;: hiç j 
b·r "lıı:'rı de yoll~U. ~.!mııkP"m<'. Tt>v.f.t,.ıın 

bf".rae!cnf' k..'1ra, vcıd. 

Htl'SEYIN BEllÇF.T 

ldah edilecek iki Jere 

KUtaJ1yada S c: ·:<l•re v~ Ka
pan der~:. nin 1sl~'h oll'n'!lası 

~($11 su i~leri u·ınuım mt:..düriüğli 

tarafırıdan faali yel c ge<;dn:n' ştir. 
Bu :.şe 2'1 'ı-n lira sarfolunacaktır. 

oanasına ih1:ınail vermiyerek ne
ticeden üını:tlerlni keı.yıi>etmiyur

lar. Vaktile Kar~acun:n nıe!;ilıur 

kucnan.danı Aıı'.baLn Mal tada doğ 
muş olduğu o;ki bir an'aned'r. 
Ar..;bal Roma iır.ııaru.borlugu ile 
çok uğra~l:. Yeni R<>ma 'mpara
torluğu d~ l\ldlnyı a'mak isle
m')t:r. Onun :-;:n Maltada İtal
yanlar tarBf:nd~ n<' kotlar tahri
kiıt ya,;ıol<l•ğı maluıı'dur. Fakat 
An ·ba. n doğ·dugu yer yeııi Ro
n12nın malı o}ma-m~ı)tır. Bu mü
cacklcdc h'sse>:rı,. diı~en meta
noti ı;österen Malta rlaha d:a se
'bat Pdecek. lng l•z 'rrparatorlu
gun.n Akc "•de ker:-<liısinden 
bcJ.k1t<l,ri i~i gör~ckt:r. Bu iş n ... 
danın rli.~n.,an clint" geçnıe
mesi<'lir. M a 1 ta:;ı bunıdan kıoru

mak iç;n u~ra.<1111.~ olanlar her
hakle ~md:se kad3r pek karan
hk gün '.er görmüşlerdir. O günler 
adanın mukavan:et kuvveti a.z 
görün(ir.:or, d~anın hava ku>v
vetlcri pek üstüJ> gnli~:ordu. İn
giliz dbnanması 'çin o1lıa olsa Mal
tayı bırakıp uza '<1~.=ak, başının 
semetiııi c'rü>liı~m<'k kalnoı,,ıı. 

Birmn.:ıyad.an sAnra?. 
Yazan: Ah.--;ıet Şi.i.lzrü Eame:r 
Uzak Şarkıta Brim~ııyaıun Ja• 

ponlar tarafından işgaliyle neti
ce'.enea hareketlerden sonra İn
gil.:ı ve Çin kıt'aları birib.rin.Ueıı 
ayrı!ın ışla.r<lır. 

.Burada Ja!JOTl'Ya iki yoldan 
birini takiıp ed..O:lır: 
1- Ş.ımnle dıoğru yüıuyerek 

beş sencdenberi me.şgul o]<:iuğu 

Çin da'Vasını tasfi,ye etmiye ça
l"iabilir. 

2- Gaı•be 

Hindistanın 

edebilir. 

dioğı·u llerliyerek, 
Jı;til;;.;ına teıie.J.l:ıüs 

J aponyan,n bu iki yo.'dan han
g:sini taık:,, edect'"ği bngür.e ka· 
dar malUm değ:.:dir. Fakat Japt>n 
lann her iki te ·ebbüstc de ı,;r 

takım zorluklarla karşılaşacakla,., 
söylenebilir. Bir dda mÜn&kale 
yolları çdk uzamıştır. Japonlar 
Dirrnanıyanın :-ş2ali ç!n ü..::; olarak 
Rangoon lfal"a'lını kullaı•d lar. 
Hnreklı.t Birn1anyanın h11<iu•'·ıcı 

iç!ne münhasır b'dıl<ca. kfıt" e
len bu liman, B'rımanya d;r.ırdaki 
fhareket!cr :cin Piveri~li bT i'> 
say·Jlrtrra'7 Buı1cian b:ı~·ka a tık 

bu ·bö11gcde vul!n111r mt.vvsimıı bas 
lıı:mıştı~. Ma\üm<hr ki İngil:zle;, 
B'rm~nyanın istilası 'taımamlan

mazdan e'\"Vel, bu mevsimin g<>lip 
çatmasını iim~ t etmişler, fal< at 
Japonlar çabuk davranarak mem 
lekeli i~aller; a!tına almışlnrdır. 

Dikkate Javt\<tır ki Bımıanya 
hareketier'nd<C·n ronra ÇinllJer, 
beı; senrdenbrri tatb:k ettikleri 
muharrbe usulü;oe dönerek bir 
ne\•i çete mıılharcbcsi y&p.mıya. 

ibaşlamı~lardır. J apon!ar, hedef 
olarak ele aldık1arı büyük :;«'ıir
!cre vanı·la=; fakat varoıkıtan 

sonra a"kalarında birtıirirwl~n av• 
rı üç. beş halka iç'nıde Ç.n kuv
vetleri, faaliyete ge;.mekt.e \'e 
münakale yıolların; ke•rr.-e-kted r. 
Çin - Japon muharnLcsinin beş 

senelik gel'~:ınes:-ııe ba kı.lchıi;ı za
ma!I, bir nokta d'kkat" ç&.mek· 
hıdi<; Japor.!ar h<'Ce! ,,J.;ırak ele 
aldı,kları her bii.vük şehri ellrrme 
geçiı•misl• n.t:r. Fakat bu hedefe 
vardıktan sonra da Ciıu istil,, et• 
mek ve Çinlilerin mukavemeıle
r:n; kırmak yolunda hulasa edi
lebi1ecek olan en ileri hedefl<•r'n 
den e6k'•: kadar uzakta bu 1un
'tfuklarını g>iir:mü3lerdir. Kerdi 
tapraklanna çok yaı.ltın ola,-ı üs
leroen \'apı!an bu harekelle•, .Ta
ponyacvı Çinde b'r net'cr·•··, ı•ö

tıünmem'ş iken. cenubi Çmde bir 
neticeye götüreb'lect•l,ri şi.iplı<!J.i... 
d'r. 

R-!OO ıstanın istit:i.sına geliı~<'P; 

bu, d2.lıa C<"'k biiYiik ve çok daha 
t~ı 1-'1<e li tr-<el:lbü<für. 

Binnomya lıarekeıticrıni n:ha· 
yetlendiren Japonya, b'ri sİll"ale 
d~ru, 400 mi~'<'n nüfusu iJo, di
ğeri de gaııbe di"ğru yine 4llö mil
yıon ııüJUfiu ile boğuşa gerekieş
tlren iki yclun ba:.lang!cı Ü'"!er:na 

dedir. Her iki y<>lun da kendine 
mahsus zorluklarından bö~.- a, 
hangi yolu tak'p ederse d;ğer ta
raftan gelecek tehake;er· cie kar
stlamak ı.oruntla J~alacakt1r: Ç .. ~ 
Yürürse g:ttikçe art!nr.kta ola:ı 
İng~Lz tanare kU'\··vetlerinin ta
arruzlar;nı hesaba katmalıdır. 

Hinc!:Stsna yururse, Çin çetele
rinin hareketlerini he•mplamaJ.ı~ 

dır. Her iki '.stikemete doğru yü· 
rli;mt!k için elinde kiıfi kU!l."Vet ol
duğu bilinemez. Görülüyor ki bir 
hede'ten öte hedefe doğru yürü
yen Jaıponva kawnd;ğı bu ka· 
dar zaferl&e rağmen hlıl'ii son 
hOOef:.n.den çok uzakla bulun· 
maktadır. 

Donanmanın orana bulıınrnaeı 
Malta ;~in b(\,·ii.k b'r kuwet, halk 
için de 00111Sl!Z b:r iirm~t cicnı~k~i. 
Halıbuki İngiliz :ın'.iıalleı·ô da.lıa 
bı:şka türlü he!:ap ed'!Yorlarnı. İn
giliz d'Onanma~ının ZArar !>Öt'me
si. hava akınlarında kı; metli bir 
jki gemını:~n batırı'n1ası n11 cai-,, 
görüiÜt', yoksa Ma:tayı bıW'<mak 
mı?. Herhalde maltadan ayr<malı 
tbha seliımet çare~ görül:l't>;-tü . 
Malta için mhivcrin eline gcç
m~i rnUıi<adl:ier oıdufunu süy•:
yenler de buna bakarak öy:e b'r 
hüküım vemı~lerdir. Halbuk, 
böyl<! oln,adı. ÇGnkü :ıda,o·n hem 
bir kat daha taltı.d.'11 edilmesine 
çal·~ı,'.ıy>or. hl"!n akınları ya.pan 
dü§'1Tlan ha Ya ku\"Vetkr'.n- n da
ha ne i5ler bccerc'bi!C<'ckler .ni 
anlamak- için Ma1ta İ!"';fl:1le:-cc 
'bir tc-cr~~ sahası oluyc!"du. Bu 
tc-crillberle ş;md:,·e kadar mtı\'af
fak olduklarını söyl:ytn İnt; Jı;z. 
kr adanın iki ~enelik pek çetill 
bir inıbh;ını iyi geç:rd:gin; f/Ö~ 

lüyorlar. 
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irimizinaıı: : 
~epimi:zin a;(;O l 
Sinemal~r kontr,:! 

edilmiyor mu ? 
B '.!" ok.uyı.;.curr.uz y<l2.ıyur: 

Dl r.!ki.ı P:: z;.ı.r gunu .aa 
T ::.sirr.de bi.r tdnemaya ~ 

11 (,e 
~. (j_ 

r.;'i c- k: k.ai~b-al:k~ı. !çerli~ ye .. v • 
nıama.31 cnd'şes:ı~ ı Je".)"t' : -13"' • 
uwnda boı yer ver 1111?,.. d:.ye !o•
ı.ıwrı.. , .... r d .. 'd. ~5 «ur~~ '. 
ı .. cr" g.rd:'ın. BL- de n-e h~\:"Jy. n: 
o~.ı:ı baı..tc:ı, ı - or b~.e h .. a 
h. ·..c dolu:... r,Ic-cbı er. JJ a a 
ka.l<l·m. Sıcak ve ka.al>allk .... 
da ter d-Ok-e 1~.ok.~ fl."Jl sey- ·~ 
değ:l bunalm2k az;:;.bını gc :re'~
O ~ı. ~ brTkk:n c.c.nra da boyt a 
b"'c'L kec.Ji! . 

Had<lı bt!ab.:dt:;:ı f :tla n 
a1 ır._,k y , ~ :ı Be, ~ -YC 

ları bu h"'!i. n .. .)e g 
A'1:.:ı~!J-l.t:.rır n .... , • ' 

y 
·-

hot-ri ı-l ("3 { 1 T 
... ...,..,,,.., ...... ~-=z-;-z:ıır-rs~ 
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(Bu ya.ı.uıın ınetill~r1 A.na.ao.i.U 
AJaıı.sı bn•~enler-n.den alınmıştır) 

Şark cephesinde, Harkof 
keıimindeki muharebe
ler §iddet ve ehemmiyet 
kazanmaktadır. Burada 
mühim Rus kuvvetleri
nin çember içinde. bulun 
duğu haber veriliyor. Telhis eden: l\luamıner Alatur 

A'ıman oıduları başkuıınan<lan-

1-.;''lın tdbliğiııa göıo; Harkof 
cı:nı:.p çPvrc:smde yapılchğı bild>
l"t1'"'n kar:şı 1.(( t rruz :ır sayc~in
de mi.1 ı r ı:> \']Ct kt'abrı tama
m . şurı ..• t; bulıtrroıa r• atiır. 
Çembcm kum~.c tllşebbiısü a.k.nı 
ka ı 1\1r. Ilmen 1:.."0liı cenuıp d,;. 
ğı. Lı ıid k: Sovyc.t taarruzları da 
ak•mcılı• uğramıqtır. Doğu cep
'tıcsı g<'ris::ııde Macar kıt'aları hrı; 
I'\. evık çetco;.ni om.ha etm'5ler
iı.r. 

IlL' c<ı:rhes;nde k~ muharebe
ler ne iştirak t.U•n İspan:y-ol mavi 
tl.!'lrenı goniiPü"~r i"lr!rn 13~0 ki~i 
ık lıll"!uti trer.le İ ·var.vava cion
ını •iir İwe-ç ga1etcler-.·1 n B~r
ı.ır ~en ahl1k1 "t habe .. ~ere göre; 
'o. Yunan ııönıi 11.ü mıifrezt"li Al
!Y'~ll ordUGuna g'-nı'..t T. Yüzlo"<:e 
\tınan iqy:s. (.a ş.:rhJi At"ı.aflf.)'Tt· 

<fa ça'ıı;rnakt~d.r. 

SOVYF'l' TEBLİÔİ 

Uook.v.ı.d.ı m:, edilen l;ı.r 1 :,. 
gQre; liarlc r ~:;tı\am..:l.nde 

ıTcvzilcrir." tahlr m c;n-:.ckte l')lan 
RL:J kıt'a!<lrı, ı\ m~nların p:y::rie 
,.c l~rft mı.'<2'J l hü<:!Ull'ıa~ııı 

p~ :l:lirtrr.i' 'er, bazı kes:mlı-rde 

taarruz snvı~'arı yapmı~lardır. 
İ'J ''111 - Barvc~lc:-ı'\--o istik"'l.mct' n 
d(' · '~~ı.n:. muha!'.ebe'eT" 01

n1uş, 
n, ar, rN .. kı:.b'\ A1 a ta-

1~rınL pU :ıaJrtrrr:r 1eı-l~r. 

R ; bai-l·· 1-raı::I'1n 1 ·~!n1n crnriJe 
~ "ı'E:I.. kb"'a1 ·ı l~,..t"Ç yar•mada
sır.<!an cek lr- · le·c·r. 

Kıt'a] ar ... 1 tr• !!.. • atı t[1- "i~·e e· 
ı.1nş~ir. 'T ... ~l'~ c int:"Z Jm~a ce

reyan c 1 n1 ştir. !! ~ rr J.V 'a 50 Al
ınan • vrar s1 t~h io f:-i.."L ·,T -ştir. 

HL :ır il t~ v '<' ka~l Y°<ler
u;,·. Balı r:ıma\ ct'p:ıe-; ~le Ahnan 
lar rnr.tı-m b'• mevz·d n la:-de
crlrn.'JS:~rdir. ru l'f't"ı1 cn:n bir 
1- ·.1 kc,c:·ıı.,..ı" .... ı'"p Rt s p ,,~~esi 

A '• an m'.\dafaa•ı~ n d· h ıttım 
''"'1lıl< ve el'> rr""'''Y •Ji b'r ccp
lı.c ~Y."al r4ı .... c:+:.ı._ ıı~.,.,-,. c f'l?""'-

l- ı::l~de l•<ıf."-l·et '.\' .. ,...~n bh· Rus 
birli i 850 A)rr-An ~Uıbav \'J"' erini 
Slri••ıımüşti'r I~ii"',.ptlı !"iktaida 
,,.,a 17tr.ne t8.'ıf' 0 ., Pıd .. nı:("t:r. 

Kalınin cop!ı~s:r.dc bir S'vyet 
Si.:\ ü:i bfrl ~i dü._ırrıarı rcr;_1Jr:ne 
nüfuz etnı!ı::, bir A!n1an ~a.,.niı.o
nıınu dağıtıP;ırlır. Son 24 saat >
<;irı1e batı cenu:p r"ph<"S'rde Al
ıııanları11 15() tzı '.<ı. askeri teç
hizat yüklü 215 kamyor.v. 10 u-

Ç'"I;· avrr- !!tarva,ı, 4 rnitral')'i>Z 
lfT'1f"'ı-·7i; tah~"'İf\ pt)'T'li,ı;;-lt',.df.r. 

Röylcr ;ı;a sı, Harkof k""i'm'n
c._ı;;ı mı. 3,o,:ı. !,.cdeıı bah,.-der
l:en, 3.3g!·n ra~r·c-ma1ar tabrini 
k.,·ıa~malnta.dır. B'r hal>cre göre 

Ruslar, Kerç yarıma• 
daaım tahliye ettiklerini 
itiraf ctmitlerdir. Alman 
lar, cephenin her kesi· 
miııde, Ruslaı ın bütün 
mukabil taarruzlarının 

pü3kürtüldüğünü bildiri
yorlar. 

ATmarılar Harb_,f kes:roiıı.<ile ta• 
arru.za gegnişlerd;r. 

J\U:.KSİKADA GALEYAN 

Mdksıkada ga~eyun d·~am et
ırıekkd:r. Ö!en dt.n:.zcilerin ce
na4"e merasınıiı;d.e h<ıt:.!r bulU!ll ... 
mak t:zcre :r-I ... -ksil:ıoda muazzam 
bir halk .ıoütlesı toplanmı.ş ve ba
gırarak mihvere k~rşı harp açıl
masını ~e."11·_,,..-:1; Bu toplantı
! rda ıco b:vı: _ _ı fa~;: lıı.;an lıa

zır bul unım!ihır. 
Mc'-s ka kongrt ,i peı'§'.''."'t-e gü 

nü fL•\ k:ı.ltıdr b'r top~antı yapa
ca!,t,r. Bu toplantı:la Re's'cı.un

lmr C1ımat'lıe radvo ile bütün 
mc•n1Te.ketlerc :vaı:ılacak bir nutuk 
süyliy.ccık;tir. McJlm'ka hlikı'.ı.meli 
iki ay evvel Tampiko ı:manma 
g:rc·n bir ltalvan gc..'11;,;;nı göz 
hapsine a1ıra~a karar vermiştir. 

UZAK ŞARK HEZThrETİ 

Ili r cl .stan N azrrı Am€Ty, Bri
tcnya iırpnraborluğu milli bay
r:ırn> mii~ıısebütile radyoda biT 
nıtıtU!k söy1em ~tir. Nazır bu nut-

1 
kunda Hon:g-Kong, S'ngapur ve 
'Ma>:.,.,,•"an bahS'l!tm'1. Uzak 

J Şarktaki he:z'met:n sc'bepleTini 

1 

~nlat:nıştır. Nazır de<>':<t;r ki: 
•- m:ıtün p'5nlar tııg liz do

nanmasının suilrn tekeffül ett;ği 
/ faraziyesine göre örii'rr~lst. Ha

d'.se1 :ır bu faraziyeyi yalan çıı~ar 

rnıştır.• 

AVUSTRAJ..YADA VAZİYET 

Yab:ı.ncı b'• rad')"', Avustralya 
kuvvetlerinin İzlan.cia adasma çı
karıl:Lo/lırıı yavmıştır. Nf'VV'Ork 
bu hr.beori t~vit ed~n b'r ma 1ümat 
bulu adığını b:Pdiımekted'ır. 

Maa:naf.lı. Avustralva kral'yet 
·hava kuvvet1e'l'iı,..,:n btr kı<-ımı-~ın 
bir ır.ı'ddetteni' eri İzlandarla bu
lunıJukJarıt'a da :şaret olunmak
tadır. 

Avu.;,tralyada g'·zli bir ~ooeke 
meydana çıkarılmıştır. s:dney 
pol:si bir tnkım \"CSikalar elkle 
etımiştir. Bu ve ·kaltıra göre, A
vustralya devlet adamlarından 

bazı~arı ö:dürü!rodc, ve mcmle
kct:ın bazı nokta;arınrla bal':ıla

ma hareket1-erine gir*1lecef.ti. 

( S E !! l R l> EN ve M EMLE K E_T;,r;_E N ) 

A:-IKARAOl\N vo 
~rn. 1LK!U.'l'l'l!: : 

t ' 
' ' * ?tf.t a ş. : i· .cnot inör. il d w-J Ar.ka. 

ra. 1...,cdPwuunu h.' j( OOeı'\.ık at ko~u-

• '" ;ı<yr...ı.n\ı>l•roh:. 
Tic3rc-t \ r...t..rı-oU .h.rat.~ ·"3 vc.r'l.ım::k

~ ol?n t;ö 40, ,.:hal..1'1a ~o o:: 48, .. ı\..ır.<:

ıtı:.ı.. ııe .:nr .. crıtt:a. yüm~ 25, .. .,,. ... nıa~t:ı 
YL 31{. pr 4J. _... bug~..m it!·_,:ı .. cn 

ka 1dnnı~ır. Serbc-.st. d<.ı\...z...e l-°·"'ı>:lan 
"....... i m .ı.bldetcıeır e..k..: g4>i, dıC'vam 
t. c ....... t!r. 

+ !\!C"hur Kt~rıınar gürew~i dün 
u~ ı.Jl'\f ... r. 'l\.ı.ı:ı.rdo..~-· }1JS{-y=n p.ebl:v..ln 
l-i .. ya.li ıJCbll'V~la gürcş..'TI& ve yine 

l'ı.ııitiye Paşı.~l.v.:nı obnuştur. &.~ 
.) ~-4l:ın.~rı a:.r n.cliıg~ a·lan Teık.i.rd.aglı, 

ll:l) .i pt'htıvrnil\ Türklz,-e Brfil-1{hli_ r 

vFr 1 .gına L:ıytk o:dtıf'Unu ve arlık ken~ j 
c ... S ... ~1l} gU~ . ..ıılı .. ·~ e:"f\I SÖYl\'.m-:ştir. 

•. esire ve sayUye 
yer~eri 
(1 inci Sohlteden Devam) 

'· r " pu c ı g.ıc. S rk<'ci - Yı~:ıt;..)y 
t~ r "' hı4.lc~~ d.JlcıUi; ş. .:.r 
r ~· rrrıdak .. aı-ıe yerl ; y m ... k.l .... y-
1 ge'n>lş a ı..""CTlc knp, ımı ya başı.::

ı " ı. ı~ oa J} rcie, Beyo.;1u 
llleı'ı. 4!Klc \·e neoıa arda roa..'13~ b:r 

l k gc.: 'JC ~arp)'\! du. 
i ft ıb•Jı <·h.tlınac a '\"ed-{uıe, B.J .. 

, FJ tı~ .aH k.r.a ... , '~ )'en.k pı, 
ı... --· ı llh .. g z"r.n. :ı.rı 3 ıro doğ. 
rıJ (v"en, ciu~-L. ~g eı.cn b.r k ... ·ab.;;. .. 
lıık ,, l..ıu u;ı;~1. ·ıop.tS'Pl 'lB.altı ve 
c \ 'i. ı da ,ı ~ı ı.oJ.\1 n,_ .a _.t .. n g..,-

..... .. ~ı<. .ı r ııaı Blffi!l~ı 'l pk .. pı as .. 
t.. L Rem.::l ı~l '""'~ ..ının An;c. 

+ Bilt"$3, CRhaı1gi!ıJ havalis'ne de 
bol \oC .lM)'a.A.ll y<.;. 0a~.ır.a.r y<:.~nı~ı.ır. 

lll Ü'I fil,..liliUJK: 

* Ali ve }.l~hınct Em'.n Islmlcrlnde 
lti yoı;~.arnıda 2 ı.;oc;ı..;. u~ı-:U.oar 1-'o.:.ta. 
l~nC<Sı kil:ı~ı.sa .. r.;J. LJ..;.J>..ı.~ Y~.,{uouo 

Ou.~,.;auuıa g z .. ·ce g .1u1.:;:.cr v;,,; p~ra 

çı .K.ı. •. ~c~-s n1 kı:·11), Y·.>"'t .. ~{ ve ~l:t:Cl:ii ta 
alm.şiJı-dır. b .... : .. ·.'<r t«r"'iı.un<.n gorU.. 
lerik yoka anan !ık.i. kuçı.ık hıısıı. tev .. 
l:ııf olunmlıŞ(ur. * Li.:m.üdarda r.{03:.COfluı:un fırının
da 123, kebapçı f; rını.nda 15ü nok.san 
ek.nek bu!uc::ırak nı\iıi&!dıcre olunmuş-. 
tur. * Beyoğlur..d ,\ynalı ~·eşmede Ağa!: 
ç\~ği s'*n~:nda Aıi<:ı~ Apnrtıma. 
nınria o!uron 35 yşlnnd Sııkya dün n
ıxırh!r.anın ~-~ l~atınd~Jc! ta.raçada ça .. 
mtışır asaı•icm 20 metre irtı'rf3.dan düıı
nli.ı~. par,:ılanar.ak ö11nü~tür. 

rt-::an N:hnu!le Bağına kad.J:" uzan~ 
y·olda kadın, t't~c-K, çocuk n:es·uı .k.a. 
-!: c:l.er Gc~:y\1r b< ğ;n )t..ırrye;ı;_ı ağ:ıç 
et .!.me c i nrasınd...ıı ara.s.ra yük.selen 
v<-:ı !::::ıhkaha·ar \le nıu.h~·:ln güze ;,·, 
ın:ıe,.v.c. a...ıoın nef:.;scıl, yU.z.Jıeıcc halkı, 
hc1°kCSil yl.:n! w.çlln:a o!<..n b:ı bağa çe
?iı yordu. 

Mec a:,yckiiyu gazinoları, Dutluktakl 
ka-ıba~·ı., ~ ın C ~ü ma~;..1i bl·r h:ıl 
~\rnışlı, Güneş batt.1k:tan sonra Bcğ:i&l.

d2.n oonas bnş .. yınca bu }{alı&'bal.ık 

bü..:.:bli an art~ı '~ !!ece geç Viiikıte k<!
dar J3eyoğlu, i:.-3.r•bu. sok;,ıl)(Iarı mes\re 
y ... r~r nı...~n dön.enler~n, B<!harın güzel 
b:r gurıünü nt'Ş'e ve tiü .... Un : ·ndc- ge
ç-.. enlcı·!n h:ırcke-i ve scskı-:yıe çul:.".;ı;:an

d .. Dudu! ... 

Ro,ln :.e ~ün Topkopıda eğlcneuler
~I'D bi grup sörüiın<>;.kdr. 

4 Atmosferli bir sdat u~a 
is·iim kazanı aranıyor 

, F~lcr!n-J \.., "":ı ,'in ş olGr~' 4 atıroo .. rer:ı b~r ufak. :,tim Jroz:ınr, b~r çama
tr n i r ııı!~ n~ı :tte" b.r srlt;me, b~ t'..c ç::m- ,,ır yl~\ama makhıesl a anmak
~ . MuToc<>.&tle!" ınckli!o)la, Sl.i<cc;, İ.sr..eyon Ole;I ı No. d;ı Btı;r ,.,;_... K•p.-

J· .. mı..1..;ıc::uı • cl'l.. 

Şimali Afrikada 
bazı hareketler 

başladı i 
Libya, 25 (A.A.) - L~\'azım üs

leri, hava alanlacı !Jmn.ba:rd.ııınan 
edilmi~tir. Derııe ve Martıdıa;•a 
J.ücum!ar yapılm,~tır. Silcte kör
J'ez:nde l.ıir tlü~.ıuan ticıırct ge .. 
nusıne taarruz ediOniş ve gcnıi 
sakatlı;n.hrılın ~tır. 

Libyadu kara harekatı el'an bas-
1um<7mış addcdilcbrl,r. • 

Malla üz.:ruııte dün de 5 düş· 
"Uau uçağı düşüriilmüştür, 

Alma ıada 
(1 inci Sah;!eden Devam) 

.Cıınlar 'bü~o iş!crin<le çah§an 
steno ve da·kt:lo askerlerin yerle
r;ne kutlıını!.ocaklar \'C bi~1assa 
l<:ıal ordularında istihda!Y' oluna
caklar<l•.r. 

E.ütçc mü2Q!~ere
. si ba!{ ıyor 

(Bir:nd s.ıyfadan dmoam) 
Ilükilmcfn Mecllse verd:ği 

mas.raf bütçesi 384,035,101 !iralık
tır. Ve bu mi!..tar gesen seneye 
nazaran 73,294,705 ı.ra fuzladır. 

Bu fazlalığın yüııde GS,6 sı hayat 
pahalılığına ].arşı rnan1ıurla.r.a ya .. 
pılan zaınla.rla he'! hususi idare
ler bütçelerine yapılan yardauı 

karşılamak için muhtelif fasılla
ra ) apılan ilu\'elerden ileri gel
mekted;,r, Artışın yü;ı.de 13,22 si 
inşaat ve Naiia hi:zmellerile köy 
enstitü!~rınc ye tiiğ~r ba'll mü· 
e-ssc:selcre vcr,Jen tuhs.6ata, yüz. 
de 7,86 Sl tasaıruf ooıuılan faiz 
vo masr lilarilc Irak demiryolu 
faiz ve taksit:, yüzde 8,C~ u bazı 

kadro farkları, yiiule 2,47 si de 
muhtelif teşekkiil!cre yapılan 

yardunlnr tl,,,Jayı.;;iledir, Iliikıi.

nıet sonraJan bu n~aınafa 7 mil
yon &alık hlr ilave ya1'1n'Ştır. 

Encüme""e ka bııl edilen masraf 
b~tçesi ~9 l,31u,lll8 y~arlır. Meclis; 

1 
but.çe muzakereleıruıo bir an ev· 
ve ikmal e.mck üzere bugünden 
soırra hergiw. 1oplanacalwt.ır, i 

Japonyayı 
Çıkmaza.an 
Kurtaracak 
Teıt Şey! 

Cd:işmakaıf'tl:..n Devanı) 

Son iki yıl içinıi~ Amerika ve In
gılt...e (,.~·1-.iay-Şd< çrdusunu 
teshlı \'C t.c .. ·o.ı jç .. n cllııaen gele· 
bıJeıı herşeyı )·apnııştır. An.e>~
kan \·e i.:ıt:. Uz g~ııuilu ta·.) yaııreci .. 
]erinin Ça.ı-KJy-Şck orJtDundaki 
rn:ktarları tia gün ~~~tı.kçc çoğal
dığı ga,; Uin....,taııda sayı<:a ü;
tün hale g~Jcn 1ug:ıhz .. Aınel'iıkan. 
lnmııb<ırıhnı.n t:ın .<releri de Ja
ponlara bir ha)·ıi zanr ver~cek 
duruma g;.,ni fordir. Halbuki, Ja
J><>ıll:ı.r iç.n h-"•P ve ı>lıın kı:·!lar 
ünııt de ~uyCu: Avustrc-!y~yı Lir 
baskınla . .,., Ilindistaıu içten l.rk· 
m~kla ele ı;c~ ruıek, Ç nle ,ba:.~ba
şa kal:mıı.I. v" Afr .ka şıı.rkmdan 
Amerika garbine ıı.adar butün Pa
silik'e li~in1 (;>l•nak. Japon')"-anın 

bu lıesa l.ıı ,.e bu iim:di boşa çık
m•ştır. A\ ustralya, Singapurun, 
Hong•Kon'•'un, 1\.Ialezyanııı, Fili
pinlerin, Felemenk Hindi.>tanırun 
şu ve bu üs HYa uçsuz bueak..ız 
bölgenin çarçalııık ist•liıya uğra
n1asından a:ild m::ı:ne\-'ı bvzgunlu· 
ğa uğramadı ve bilakis miicad<ı
le iç:n elinden gelebilen bütün 
iınk&nl:ın Aıncrilı.an yardm11 ile 
de seferber e~erek Japcnyanın 

karşL"na d>kadi. Hındistan<!a.ki 
bütiiu beş'nci kol faaliyetleri, 
padilcr a~asınclaki anlaşamamaz
lıkhu, d:n ,.e me>chcp, ıık ve ce
nıaat ih~iliiharı Japon;)oa için en 
hüyük ümit koyııağı idi. l'akat, 
Krip.,'in t:an randıman nlarak 
dönıueıniş olnıa.s.:na rağ'rnen bu 
seyahal ..e zi;raret Hindistan rnü
da.faa~ını sağladı ve Jn·pon i~t·il5-

sın:-;, ka,·şı nclrct hislc.riniıı a.rt· 
masuıa vcs:ı., verdi. Hind lu>u
grcsi, Hind :\l!i&lüınanları, 1\:tihra· 
cclcr \'C h.atta l';.ı,ryalar İn~ilizler· 

le ne kadar aııla~aıııaz lı~lde bu
lunllıl"larsa bulunsurJar tek ıı-OJi .. 
fada birilirler: Hindistnııı JaJl"ln 
istillısına m:ırı:z bırakrnamah! 

İy.c İngilizler de bundan billıas· 
sa istifade ederek lli d ordu~ımu 
günden l'Ü.ııc t..!a.\·!)e cJleuıc!ctc .. 

MEKSİKA' DA 
galeyan arttı 

Vaşingion, 25 (A.A.) - Blnler
ce lUeksikah, l\Ieiı.iko ş<>hrinin 
b•;.lıca meydanlarında to;ılanarak 

l\1ibHr aleyhinde nüma~·!şler yap· 
ıruşlardır. 

l:.eis.t:uınlıurun, perscmbe gUuil 
kıuı..gr"den M:hvcıre harp i<l:'.uı et
me•mi. istiycc"ği pek mubt<>1Jıel
ı!ir. 

Kurmay Ba~kanı, strateji"• e· 
heınmiyctte olan her ooktanın as· 
.1..eri kuvv.etler taraiından ı~-gal 
edildiğini bildinniştir, 

Yanhş lir hutlama 
(1 inci S:ahifeden Devam) 

san aynın biı-'nci haftası sonoa
rır.rla, büvi.ik kuv\'etler;e ko.ra
d:n ve denlzden İstanb .. lu mu
hasamya başl~.mıış ve eli gün sü
ren mıı!ıasararlan sonra, ın ınayıs 
tarihinıcle şt.1 11ir zapt.c-di!rr.i~ti. 
Binaenrıle .... h, İ!-.ianbu:u·n TJr!{

ler tar:ıf•r.dan z•plının yı~ .. önü
m ü bugiin değil, dört &iin sonra
dır. 

Tfrrklcrcn t.stanbulu aı:şları, 

~in yıl kadar süren Şal'kl Rccnrı 
il!!'fnr~torlu}!una nihaJ·et vf':rdi· 

ği gfui, ta r~h dt;,virlerinhı en t~ZU·n 

ve kaı"1nlık dev'rlerind~n biri o
lan O'taçagı kapamış, yeni dev

ri açmır:rtrr. 

İstanbulun zaptı, ayni zaman

da, bütün Avrupa Il'Jlletler:nin 

Türk~r karırnsında kat'i m3ğ'.übi
yetin ifadesid.r. İstanbul alın:;ı 
'bu güzel beldeve yerleşJ<likten 

sonra, Tü~klerin Avruıp3\)l'a yayıl

ımaları hı~la devam etnı\ş, ta Vi
yana kapıloarma g;di!mış, Vistül 

boylarında Tü"k süvadcri mah
muz şakırdatnı:itır. 

h:tanbulun Türkler tarafından 
zaptı, İstiklal refıkünizin de de-
d:ğı gföi, hı.:ıkika ten cxtk möl: :m 
ve c<1ıan<Ü'l!lul bir h"<li.soo.r. Fa
kat, bu hfıd;senin yıld.önl:ur.ii bu
{)iin değil, 29 mavısa miiısad. ftir. 

ıilrlcr. Çan-Ka)-Şek'e gelince, Biır
maııya • Çin ) olunun kes>tmesın
dcn ve Çin.in tecridınden roma beş 
yıhlır mücadeleye devam eJen 
nwli Çin ordusunllıl artı.k. haıbct
mcktcn vazgeçeceğini ümJt et;.. 
mek Japonların en ~ok baglandık
ları noktaydı. Çinın tecrit ed .:..Uiş 
bulunmasına rağmen Jap<>ıı.i,..uı 
bu iınıidi de SU) a düşmüş ve Çın-
1.le.r dol.a mües,.ir bir tarı.da ken
di vatanlarında hLlııa>sa Gerilla 
s·ıotcıni miica.!clcye hız \:ererek 
clövU~miye başlruruşlardır. 

Gü~·Jlüyor ki, J:ıpıHt~·n içhı en 
,9efn ve ınüşki.U~rle rlG!tt devrO? 
geln•iş çatn1tş ve T@lcy"' bi;.iın fuıu
hatma, yayılıııasıoa, beş ay için
de yarı ı..a:natı eli .al ... ına g-eçir
mes1 ne rağnıe,ıı bir çı1...ına"Z!n i~

ne gi.rıııi~lir. Buna mukabıl, A
me.ı:ırn \·e İugiltere de yalnız Hin· 
distar.da, Scy1"nda, Avustulya· 
da, Yeııi Zelaııdada kuvvetli ınü
dafaa tı·ılbirleri almakla kalnu
yor, baş döndürücü bir sm'atle 
barp sana.)i.İıun randımanını alı

yorlar ve bir yıl sonra, Jaııon ada
lnrını denizııı içinde l.aynatacak 
bir fön<t ölçüsü içinde bir taarruz! 
ve tecnüzı hazırlığa girişnı',ş ,l,u
lunnyorlar. 

Ilüiüıı bu vaziyetler kar~ında 
ş'mdi güııiin sorusu şuduı·: 

- Japonya bu çılıırııaz~an na
s>l kurtulacak?. Çini )·encrek .uıi?. 
ıı:ndi.stann girerek nıi?. A\'ustr.ıl· 
yayı ele geçirerek mi?. CellJ bıı
günler<lc lıuı.l:ırdaıı birinı yr.pmı .. 
ya toşeblılis edeccklir. Aru:alı, Ja. 
pnııyanuı A..ınerıkayı b::ı.ıal An.le .. 
rikatla, İııgôllercyi b·zıat lnı; lte
ı·ede mn':lüp etmeden iç rah~tına 
ka\·ut-nıasına ,.e kat'i nrt:ceyc \'ft .. 
;ıl otıuiısıtla inUr.fıo. t::;.sa\'vur edi
lemez. O halde, Japonya iç'n çık
ınaztlan kurtulınanıı1 te1t. ç::ıxc-si 

kalnııştıı·: Amerika \'e İngiltereyi 
ı;ırtüstü yere getirecek h-c ~'11-cn· 
nıiycn, diiştinüleıniyf'ıı, n111hakc .. 
ıne cd:Jc.111. 1.ycıı b~r n1ucire! 

Şahsan, bütün do~t \.'e ~rnpat:~, 
bi'5.!cr1nUzc rağınen haı itn~·a, iı11 .. 

kanlera, hadiselerin gel 1şimine 

b:.kıyor, bakıyor, bu:ıdaa ba~a 

tüı'lü Japonya hakkında !\l'hverin 
tam ve kahir zaferini yaı atacak 
b;T nıuc'zerlcn ga)·ri nihai bir sa· 
re dü~ünen1tyf1ruz, 

ETEM iZZET BENiCE 

q -SON TELGRAF- ?5 MAYTS 1~ 

• 

NKET Ders 
Çok 

Programları 

Ağır mı? 

Bir Amerikan 
şilebi torpiJene· 

rek batırıldı 
\'aşiug!tm, 2;; (A.ı\.) - Bahriye 

Naüdıgının bildird;j:inl! göre, bir 
kiiçük Amerikan . 'lebi Karai.lı 

denizinde torp'llew_ııi~tir. 

Sag kalanlar k~r:ıya ~ıl..ıtrıl· 

mı~lardır, 

Kors~ka ve Nis 
t ı inl·i Sah.it eden Devam} 

ettiğini ~)yleın'!lür. 

Cl'llO-\'adan alınan rapo00 lara na .. 
zaı an llaly a hiiki\ıneti Vi•i hüku
metinden nıe\-rnubahs tc;prakla· 
rın ltalyaya teıkini istiyon piir· 
tehılit bir nota haıırlamıştır. 

llall·~n Jlariciyc Nazırı Kont 
Cinno'nun gazete-si de •V!şi mas
k~ni atınal:dır!• ~ı:lcvhnsiJc yaı:

dığı bir )·azıda: 
- \'işı lıü.kiınıcli Lir l\libver 

nın-..,:.ı.[ınk.yetaıdf'ıı ka fiyen şüµ.. 

he ctnı· ... kı~·rin· Ve ~:nwiiye kadar 
y?p.tığı anlaşnıahır ~aman kazan. 
nıaktan ba~Aa b:r ~ey deği~diT.• 
demektedir. 
Lonrlıa nıahfill~rine göre Hit. 

ler Vi~inin lnm lejrik~ mc~ai'iini 

temin i~:n 22 ay i\JuS!;ol!ııiyi işit .. 
ınemek•cn gclnı~Lr. Fakat 'l' nıdi 
onun pre~tijini yükseltmek i~in 

İtalyan talepleriııi lcrvicc mec
bur bulunmaktadır. 

Va).ir,gto;;ı, 25 (A.A.) -Ncvymk 
Times gazetcs:nin bir muhabirine 
göre, İtalyan ICralı Fransız hudu
du:ıa yakın !tir nokta.la t<:plan
mış bulu,,an İl::!) "n a~kerltriııi 
te[tiş ctnıi~rr. 

ı,z a l'jmGnı l aba 

(1 !ncl ~ahifed.1.11 Dev:ıtn) 
leri ilırlas ettiğini, çocukların bu 
pek ağır progra.ır.ıar ka!iısında 
'Paruklcştıklerim, yahut da çok 
çalışarak :mnmı.:naj . .>nir ve cii;er 
Gıas~dlı.k.larına ugradı klarını, bu 
<oebeple pl'cıtraml~rın hafif:etil· 
mesini ve t.edr s zanıanrnın daha 
ft1z!ol:ı.slmlınusını 'litl<lelle mü
dafaa ;tn1ch-tedirler • .1 

P ro~ :ı.ınl:ı. ın a • r 1ı k b rın ı tee
ıiiı'be leriP e daynnarak etrafile i
zah eden İstnnbul cf'!2~ yp tevkif 
evleri d·clktoru İbrahim Zat;. Öget 
bu rr.evzuu 011e hut1sa etti: 

•- Bi.>.de tctl: ·s µı'()!graır.ları 
lhcniiz tam ınana.s:ıe halle<ILleme
nıi!Ş nı~arif mcseltl.erim.LÖdt:>n bi
ril3ııı1 te~kil eder. D:kka·t ecliniz: 
Bütün mt"kle<p taJr4heleıi, bilhıı-.:sa 

orta tahs• l car•ın<la bulunanlar
da ycrs'z ve lüzumsuz sinlrlilik
ler1 urr.um·i zafl1·c!~cr gözünıüze 
çarpac-aktır. Ba».t görülen bu iki 
arnzarıın ~·•· va.h:on s:hha.t aksak· 
Jıkıarına yiOl ar•cak ııd' e1rri 
'~"dır ve bun\ar•n sebebi de hiç 
süp!ıe ~"C.k t;:. d~rs :rdifrcdat 
mıgrrun1 armc' k. yi.i:~Pülünt ve 
zama:ı az:$drr. 

J3. .., :n hakimlikten baş1<a bi
raz da öğr0J ncnl ıgmı \'ar..ıır. Ge
rek Lu sahada, gere.1<<e aile he
k:mı buluoouğUJn 'ç:n tıb sahasın 
da lbiı:o ,+ mii:şnhcdelcrimle şunu 
trooıt etLm. Ders •cnesi bao,lad·ğı 
z~rran çocıukların viicnt ağır!ı..'ıı 
ölçülnıü , bundan üç ay sonra 
yan-i ilk trima:;tr sor unda birlkı
sırm kilo kay>bı ka.''dolunmt.'t'i, im
tlhan de·ıresi Sa\'U 'duktan ~onra 
da ç«ukla.,.d.a c''l'!lrsc b~~rai,~ları 
zan'a11k'r '.len rı;;•tte l:ir mik•a
rır.ıcla k'lcı zavett'kleri \AÖrü':nıi'f:
tür Bu nct.ıeeı; a , .... hck.ani olarak 
tet-t·"'·ler yant??1ırn ai1e hünyele 
~ ndrlti .il'~ 'bet mı.t%hode!eriını
".l:r. 

E:r ('Ok .,.bnıryn tanworı.um: Ta 
ti! zamarını "'le cekiy&rlar ve 
,.,·, "1e söylül\1Tlr~3r: Ta• 1 Rc~e de 
~'Ocuı<•u >avfiye)'P göl".iffi<>k, çok 
ki'" ka~"betti. 

E· l
0

•rı:'ır.U n'l"'"•g• anıların yük.'.:ü
l;ıf,ü yii:''irden ıııek1'c,p yorgun
lukları çocukı'i1·ın d ..... 1a~ ve cüm ... 
1ct e8ai :,.e!-li ii7cr'rrle biT ne\•i 
sfrrrnenajlıu.m'e ge• ,,-,yıor. Ü'stehk 
ak~..,, C'\' &5nü.<"iir-ıC.e C!f"Ce yanları 
na kadar hazırlanatıt:en gür.delik 

dersle <', uykudan çalınan sa.:ıt
lel'de ~·rpıl:)'iOr. Ea.;rn•n bir 1' Jl<le 
uyku ~ dalun bôyltı bir çccı.ğuıı 
uykth'lu da anvrmaldır. Bır çok 
çocuklar bu yi!Wen fizyolo, k uy
kudan mehrum kalıyorlar. Kiı
bnGlu ve c;;kt~riya ('r!e<>i cnn.ı.ü 
derslerle lro<'ııları göı<f:iklel'ii. , Ü· 
yalarla IT'U:üarip gecele• ·cç;r 
)'()rlar. Çccuıklr.rda görük s "'r 
za'ı ve y>orgunlt,J;lsrı t'clı\ani 
h :Sleri de harekete ~.,,ırıyor ki 
hu <ki zaten za:yıf düsen d'm_ğ 
ve bün·ve iizerindc en bu,·ük tah· 
ribatı vapıym. Bunun en kol';.ıtn<; 
net!cesi istim~a bılved:n çocukta 
anzuıuktan cıkrp sın:r ihtiyacı 

şektnJ a!!ııası<lır. 
Te11b;~~-cilerle lı'<ı: hck'mlerin 

ders progr;ı,ır.bn üzerinde anla
şamaımaları b'r_ ;.Uraz ve lıld'a 
ruhıın<laıı dloğan neti'Celertl<'n ci'e
ğildfr. Terbiyeciler doktorlhrt 
tat.c<beyi b"1ıa•·e etmekle ilham 
eyliy<>rlar ve her itiraZ!'nrzı bir 
hücum wı.ıilesi y::pı}'<>rlar. Dü
ş;·nmüynrlar ki t b; hUI se VC' 

·vak'a üzerine konuşarı 'biT ilJD. 
ö.ir. 

Teı•b',yecilert' güre d kt.ı>'arın 
haksız ve pro:rram'ar., yc•'rd 
c!c'uı!n iddia ,.cn:,-cr Bu id1d ,ya 
(."öv1.c Nr izahl:ı C'PVap vcrebil'""'z: 
Tahsil çağı, bıllıassa orta tahsil 
z::ımanı ~ocukların tam nCŞ'·[i"l'e
ma devresine raslaT. Biz buna 
Aj dö kritik der'z. Bu cle-.-rcde 
vü0utta mevcut bl<ıiyum s~ık 1a· 
Tı {evkalf..!< biı· 1ı12kı harcanır. Bu 
stoklar d'mai!'<la ve ciğtrlerde de
pMe e<H'rnit:tr. Bl! çağda rocu
~un b!rdenb:rc boy attığı, elleri
n:'D, ayaklarının n;sbetsi11: şckl)dc 
kocaınanla.ştığı göriilür. İ~!c bu 
:lene "'•Dun sıhhat bakmnrtdan 
eı1 tehlikeli ve en gö~<'lilecek za
manıdır Çünkü viicooün in!tişaf 
odeVTeo;nde büyiik bir hırzla har• 
can~n kalsiyum stokunu vücut 
depoze mahallerden harcar, sal'
fulunan stoklar gı.<la ve istirahatle 
yen:ne konulamazsa nQtiocede ve
rem ve sinir hastalıklarına uğra
nıl •T. 

Pı<ıgrDmlar hazırlanırk<"l1 t•r
btyeci ve maarifri1<'rlc b:r~~'e 
J>t'<:"Tam komi<wonlarırıda hek'm
ler .n de bulunduru lm:ısı, komis
yonların mu.htelit olması lir :ıa-
111retti"t.• 

(1 inci Sah•froen De\':ı.mı 
adınna bir Kı.t..ııe yaııı.JZ ı ... ~ ...... n ou 
cana•ar ruhlu auam, karı:;ının 

yasını tui.a.c;:ıJrı yer<lc y-etim ka
lan zavall! öz k,zın;n nawrws ve 
iffetine ııöz ko.w1'1ııştur. Bu ç:rkin 
emelıni tabak. uk eLtirmek için 
b:r fıffat oran al:fa olan hain 
baba, niynyct evveLlti ı;ece ev:n
de bir rakı 5'::.-cıı teıt!p etmL5tir. -----------------

Mehmet bu ioki sofrasına zorla 
otul'twv11 ··• .. ·usuna kendi elıyle 
rakı içirtım:ş ve zavallı hccağı

zın sarlııoşluiundan ısUa<le ecle
rek rffetini ki.,.Je!m:ştir. 

Mele.ğ!n ınt:mda<lım du~an 
lromşulaı·ın ,. .. ,bı !aya yaptık: arı 

i.hlıar üzenr.~ meırurlar, evi bas
rn!§lar, canavar ruhlu adamı ya
kalan "Ş!aTd>r. 

Betllbaht kıız mııa~·pııeye sevke
dıJtn.-:>;, leca,,üze Uiğradıığı teshil 
olunm~tur. 

Hain baba bu sabah Sarıyer 
nn1~tie:uınıuani5i Fahri Kazan 
tarafından sorpu::a çekiiın;ş ve 
tevkif edilmiş!:r. 

f1m!!!ll~IDl!lli11121ı:lllrD--

T EŞ IE K &<Ü R 
Pertevniyal Lises'ııde oku

yan oğlum llaru.ıli Ülkii'nün 
tıı;:radığı ınüec-s~ kaza ııetice .. 
sinde hayata gf;.Jerini yunı
nıası dıolayıs.le tccssii.riimüze 
muhteHf v:ısıtafarla iştirake
den s.a3·1n vataııc!:.ı~:arıma ve 
bliyükler:me ayrı ayrı tejek
kür etmek içôn Lüyiilc te""'5ii
rüın mani olmuşlll't. Beni ma· 
zur görmelerJni rica ederim. 

Öğ:relm<'n Arif Feyzi Ülkü 
ve eşi Samsat 'Ülkü 

o-IS sh 
Sineması ve Tiyatr06Ullda 1 
Zati Sungur 
ÇARŞAMBA 
gec.,,.indcn ltibareıı yeni 
prcgramına başlıyor. 

s ot. 
Pİ\'ını~ıılık fayclo vermez. Bu 
programı.~ harikulfufe merak
],, esrarlı hünerlerini mu'Jaka 

görmelisiniz. 

FIBS Ti 
Bu f1r1:.::ı.ttn·, Bu gece ve yaTın 
geee s;.at :?1 de dc.stlarınıza 

SES 
Sjncnıası ,·e TİJ atr~unıd:ı. 

Randevu '\-eriniz. 
Matindrr 16 da 

:i 

'relcfoın: 493591 

Rus cephes!nde 
( 1 uıcJ Sııh.iredı:n Devam) 

:oartfetmekte, faka' hiç b:.r netice 
elde ed€1r:eır.ekt.e<ixler. 

RuS:ar n hed 0 fi Donetz havza
sınt i-";;ı..,.al t'tmekti, ayni zan1anda 
ICrndan ge1e<".:-k olan kuıvvetlcr
de şimale do~ru çıı:rnrak yu!oJrı 
kuvvetlerle birleşecekti. Fakat 
Almanların Kıerç yarın;adasında 
elde ettik!eri galıb:D·et bu plan
ları mya dfışüroil. 

R1»'.ar HarJ.,,"C"fu arkadan çevi
rerek a'!ır.ak n'.yrtitı<le idiler. Bu 
hareket!erind!' A1.ll'anlann sol 
cenahlarına yaptrkları akın yıü
zü~den muvaffak oiamadı!ar. 

Gece yarı.sı neşredilen Rus tcb-
1.ğinde, Harlkınf istikPmE!tinde 
m•.'iharcll:ıenin devam ett\i'(i \'e di
ğer bölgelen:le kayıda değer bir 
şey ollnıad,;.ı sö:;lenme'ktcd:r. 

SOVYETLERE GÖRE .. 
Londra 25 (A.A.)- Dün gc>ee 

n"şredilen Sovyet başkıoonutan
lığının teblil(i Hur!ool ceJılıesinde 
Rıdarın taarruzi hareketlere ve 
.. Jer1t:nı~lcrinc devmn l'ttjklerini 
siiy !€llfle kte<I' r. 
s~n zamım\anda Alrrıunlaun 

kay'b ·ttôkleri tank s;ı,yısı 9CO Ü 

bu1muştur. 
Bir askeri muhablre göre; Al

manlar bu cerihe<le 4.0.000 ölü, 
150.(100 yaralı vcrm\,;!cr ve aşağı 
)"lLkarı 20 taııtk ta.buru kayilıetımiş 
leril'r. 

..ı,. Londrn. 2S (A.A.) - Fraı-.ı:z sa
hillerini? yer!eştı!!""Jm.~ olı3n t<run m~· 
z1ll! ,Alrr.ıın ~:opları diin İng~i.'!cı kıyıla
rına ateş a<,'nl!ifır. 

---<>--

Mensucat fişi 
(Bir;nci sayfadan devam) 

ederek fideıiııi alacaklardır. Di
ğer ta.raftan ~chrin ınııhtcl!f ~·er· 
J.,indc teşk;l edilen bayiliklere 
:\:arın sa11ah ı:.:ımu1~1u 1nensucat 
göntlerilıııe,ir.c ba~lanacaktır. Her 
ıruntaka:la te\'Zİ cdi'lıni• olna fiş· 

ler'.n adcdinr göre bu hayilerc 
mP.1 gi:lndcriiccf'ktir. Bu ~lcr ~a-

1 • buk bifüil.bilttsc lııı lıafta so
nunda halk bu b:ıyilerdeu · tilı

ka!dorı olan bc1er mct•f'lik pa
muklu mensııtatı alnuya haşlıya

ca.ktır. Tevziatın başh:nnasır.d:in 
bir gün evvel Yorli llallar PaLu· 
lan Mii<lürlüğü fiş numaralarına 
g3re berı..~:n hangi giln ,.r han· 
gi ha:ı,•

0

"1 eıı mal aJac f·.w i1~ c

d~~ktir. 

Münakale Veki!i 
(1 incı Sahifede~ De.·•m) 

yeti dıolayısil" ağllbt.os ayı bitıa•
sa demiı-y<ılu miinakaliıtında mu· 
hiım bir rareket z...1n,anı~Lr. De
niz ve kara tnşıt vasıtalarıımHlll'1 
lharekcıt!eri bu iMi!)'açlara gö~ 
Zıyar lanmıştır. 

D:l':er tıaraftan Zongul'dak hav
zasır..da l:öıniir nckli ''l 111a talı
sis ohır•aıı vapur ve şJr.en&fer 
vasıtaları yr!da 2 miiyon tona 
kadar kömür na.k!edecek kab'li
yeHedirler. Hükı'.irnct; kışın Zorı
guldakt~n kömür nakl;:;atının 
firtna .Y:iriinden ir.t zam ~z~· ·"':ı 
uğral'I1aması icln Z· nl!Uldak - f ..,. 
yos dt'miryıolunu Ere~ive b, ":la
l1'3.~a karar V<'rmi;;tir. Şim<li b.! 
hattn uzalılınas,na ça!ış:lmak•a
dır. Bu hat Ereı.;;·~,c vard•ğı r,i::ı 

bu mahzur da ort~<l~n ka . ..:ıcıılc
trr .• 

Uzak!":Drkta 
( ı lnel Sah:f•d"1 !Jev•m\ 

da, Yunnan eynlet"nı.le nıüh.im h · c 
bir değiş;klik olınamı~tıL 

J.u•o .. İLERLEYİŞİ 
Çunl:ing, 25 (J\.ı\.) - İl<ri Ja

pon bini.kle-ri, Çt>kionı: e:rn.Jet,niıı 
merkezi olan Kinbwa'ya 11 kilo
metrelik bir ml'.,a!ede buhuıan 
bir .ı..ıoktny:t varınışlarihr. 

l\ll'IIACİRLERE YARJlJ\f 
Londra, 25 (A.A.) - Birruan

yadan hicret etmekte olaıılnra İn· 
giliz uı:ukları )a?duıı etn1ek~c ,.e 
paraşiitle yiyetek nuı1'emcsi aı

makladırbr. 
Aky ab J'rnanı yeniden alçaMan 

u~ulaı-ak boınh:ırdın1an edihn:ş· 

tir. 
Yerde hirka> uçak talır:p 

nıiştir. -·-
,..~ i-

1 

l 
..Jr Tmıdra, 2.5 (A.A.) - Uç:>k'" m:>: 

Uun Ş. i Ft l!Sa uııcrln:."' uçm 'ı.:'\. 

<hr 2 lX"ı.r: 1 av u 3.j' t ... h p '--- 1,n ır 
t .. r 

----10----

(1 inci S;..11 _n De..- m) 
t>~.·e pzıt1 .ı. n • 1:.Iı.o f <. ... >..:1u 
?\ ·... ;.. . ff"i! bir şc ,, J ~:"'( e • öl .. 
'l'r Ozca l -a. l\ net ie tn~t- ddıt 
yerlc.rl de:'.' ıığır ur ttc ytı • lan..:nı ·ar-
dır. 1 

BL! s C\"'İ.P tı _r e bLl n :.::1a 

ol 1 !\! lnı b~ l A \-C 

1Iasene ~ lın! 1 1 n !. ... r. e y 
m~lar ev taman 1Y'.e h: s.,. u ~r .... -:-
tır ı.- . ~ ~c;1n. ' l n 
yrc:a..ı:a11Ö..., 

Du r.1 f 4 rtle • •in .... n'u 
t:J:.sl ti o1' ;:lıfl n • ' n .ıır. 
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FİLIPİN ADALJ\RINDA 1 

CASUSLAR DÜELLOSU 
\..------------~~--- :'"· 70 _J 

Tnr<çp~-., ç~,, . ~n : 1::-.h.1'.J'i M.!\ • .. SMHl!:Ll.J 

Bek, ffıari ile dostluğunu ilerlctjyoı ve 
kalbinde bu sehhar kua kaı şı gıltikçe 

derinleşen bir temayüi duyuyordu ..• 
!r°ı"•'."'!\.:·ı:.mu hedefe ~ eı<.i.S'mtd t '"Td 
gO:.;yvrı.ım. 

G, Uetu:c:. 
ll l:ad .. Bt* y.c Oe j .. ;xı:-c'3 yızJ- . 

nı, b 1r X-~b'l~ p;tT' - ı gü; d...ı .. ı:;;ı.~c al- 1 
t.:J, li.:;11anan h11J..C~"t- ro:uu: ı 

- Japone. b:U:; ın~:z., J\1i5~e: &.«! 

K.w."U :io'dr bu .:A:'hh; r ;.;, .... •- t~.;i,;I.: ı 
de..~le~tn ti. U.·US';.J' ı,.;j u .. _,· .yu:·ı.:ı,.i.. 

K·api:: 'in ;.- l 1 ocıı;ri:.:-u l av gjinil 
.;\ftır! ih. kor.Jıt :.iflın ı. h,:f &dı, ()ı, _ 

la , bLJ hıJ!;tl'fJİ(I, ytı. fnn \"Uiıl.d c-11'.~( ti. / 
KFJlıQı <·• y:ı.e '" •• u--.ıuğ"..ı (Hüt) clıt:'' ·•"'- · 

c.t·r ,ı;r~J~l - ~x:nrı.ı u .r ·- ~kh~o!'
dıı. l.Jıto.r ... : nf. y~rt.p oda.·.nc a,,a
et1'. ı. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ne v r a l j i, K ı r ı k lı k 

İCı\l;f:ll DA 

Derhal ve Bütün Ağrıları 
GtiNi'E 3 KAŞh ALf:'llABU.iR. 

BEYKOZ MALM0DÜRL0~0NDEN: 
Sı~·.o No. M~lle!'ı.ıı llliı \'e Sı>~•<lı Mahalle 8Dkllk 1;e 

Kapı No. •ı 
VE'r«i~l \ 'c:-"'tnlll Neo./i 
L . K. 

Keser 

r 
Tari!! i Tetrıka: 96 

Ehlisalibe Karşı :<ıllç Arslan 
\.. ____ _ 

Yazan: M. Sami Karay ~ l 

1 imparator Rum cengaverlerinden mü~ 
: rekkep bir ordu ile, Kestamonuyat 

Eskişt:hir üzerinden yürümü~tü 
Kı ıc; Anıi~n, M::la~ya~;, sahip 

vL.1n f..'ır; · l bı·ah.imj de tar<lcı-tıınl~ 
ti Ar~ımı, ayni zamanda siy•si bır 

1 
mlamdı. Zam.ına göre haN?xet <'t
ır. ı s"-1\ bH.ro' 

1 
1 

Biu . 1m<parat.orunun oynadığı ! 
bütün oyunlara TtirkJer ta-m nıiı- 1 
na•il mu!<Rbelede bulunması.m l 
bil:mi~ler,lıf. 

n:;ık ıçfıı c;ah~an bu Şahoo Şor. 
n;e:rlt:ık(·ı·1 • e JJi) ;..uıet cJ1_y01d:ı. 

H<l~ bu Şahan Şa!ı, S\.<itö.n da 
olsa yiT!ı" Rumları. karşı çarpı.,a

ca k.tı. 

- lfoyır. l'i<!<:ıot b~ y;.wıuı koı-c :>it 1 
o!w:lul,j'uılh ı~o:-r ~IYL'TI. 

O g:ın t·V .. c.nli' .A'>dullt..~ tc-ııtctta ı 
f'eloi: 

------ -- - - Muahede ınuoı!riılC<' zııpteıuı•:ği 1 

İmp~ı·o.~tıfl-r, Şahan Şaha K ... ~rn.4 
nronuya gitmek üzere asker \'i'r
di. Ve, onu ıc~,ik etti. Fak.::.t 1'.
lı ç Arslan, dü::;unan kuvvc<le. ı 

seri bir hareıı.et1e mağlup eti•. 
Şah~n Şah, perioı;an olnrak lm»«
ı-atıo1·uı1 .)'ıQlılYlır.I ~Jn~ı. 

- Ga.r;p ft"Y: Nı·rrlt.:1 taıı.11:nız o:·ı.ı~ J 

- Kcm..rtıa~ıl·;:a Chı_ t~a!U"n't' Y_flLı1- ; 
,,~ l>h- lfl't:.da 9"'f"M1· ~U. Yl"lf'il mıırlıtl

·Af'f1'.:· v~ a)'Yloi: ~ .. ııt. • B~r f.ıi:ık \'Ll': 1 
JJv, J •. pooc;ı y;:ı:ulm.:. r 

M::ır~ ~:ııı ~Jıi~e ~ .:ı-ıı·a, \j, ·Oeül.>.l·e 
J~e14 GW1'"~·!:l".n ,.ı,ı;:i..~ıe b~~ı . 

lla ·~:-.. hey€·ı ~:,ı:n b-:? cı.ı.-1.cıı:c-._ 

ı,"U'._ J:aıu..a!ısyı.. g.Jldü: 
-- E ... ;,1 ani~ ~Jilt;nıar ~k ti0~ .... 11t'1~!'. 

()r l:lr ·an b.ıı r ..: il u-, i\.. !<. ı.

~ b! )~<'r \,lf " ha'..ı ı:.t-,v. X~,n.e \·eı.ı 

·k .. ,' "" ... :1.":f, r. ... 
Ç:. .f'ljki.. , tıu ö:ı.. }l.:n ya.ı .. Jtlll I 

kt• n:.!JT"ı, 

~ """n •)fe~ne sa •ldı • ı 
- f.ıt.J. b .ı. • 8 (;\'.'y..tlıC. 

swt J -~.1·ıt"'- .. ~ un lı(.,"l g('t'"3orı .... ~ l 
J > ıl:'-' m ~""n. 1). g y , ' t"'lnı'"-
'· ..... ıerl'c.n, bc.ıl. bt"ceı ı: ı.ı.::e it-

1 

ha e<l .. LJ.. 
I.:.ı , • japo:"'""'a ya,. rın k..ı.-

çLk • -o.ı .... ) ,·c- ~~ r. yJu. ;j.1 .lHU 

ıh . ..;.g.;.:n el ı w- a .tı. 

- t ... - ı .r:. c g-:;ı 

TI. 

.-.. 111:- 1.1! h1rri 

i\{aı.ı.: 1 
1 

- It..,yJ.ı. g d ·,. ..,,. ... t " .. ı:. -
L :~ \:U Ol..; ,"\U7. g.y 
dı; l :L.ı t. 

.. _ 1 

1 
ye c 1 

- \~t.·Illi\:'·~ıı.· Jd.J.l')llı..-a y;zıy• Oİt\.l~-

1u.n. Mar.ws: ı,::.. ~ .. 
l.l ':"tl't. o::, llek·e )).;: !nlğıt t;Jo.~ı. 

tt .. " M-y rrtw G . !1..ı 

•Salı günü Maıı ı lladan h<lr~t 

ed.-~~~ !ı1aj.,trlt \'npıu·ilr ema
neti ;;ünder·i3 oruı:. Eıuan~t, ~a· 

n boyalı bir tai>ııı i~''"lcdir. A
Jıltw;o Harı da ayak um.ııda bir 
knekc kııtıı i<~inc lı.omıJmuş-
t ~ır .• 

Bc!ı;. bu t"utıri.arı 

~~hr..ı oyı;<.,Lo:ıcCJt~ı. 

- y ,(: .. tı~ hlni;>C. ·~ •. . 
n:~ er A Yl :. en r· . .ad!. 
'ie tt-l ·:l At·ıl L .. ha EOrô 

- B~·~n nc-~r ~-

-Salı. ... 
- sa~. t Aaç~· ... 
- ı:ı. > on gt\ıyo:. 
- .Mai~~ p ıru. l .-n~rulzı. nu? 
- D.ı· o...ı.) ...... s ... ,,y"' \"< puru ver J!-

mJ.Pda il"L!Ll J, ~ d "' b.. ı. \. J J, 

BCJ:. 

- SJ..k.n bu 

t.~·d<ıı .. ~tı 

il \", rı' H .1 UlL .. ·~. c:.. 

C'Cl'.~W.'' 
- Saat la~n ıülı 

1 - N~:c,;.e ı-;.d ı n L. J nı.o.:: n? 1 

_ A ~u i 1a üre ~~1g.h;ya. 

y:H· t O --a ,, YJk .._a.rnçya ... 
:Q,_ .. nr _ AmL •J,.; _y .ı g d~ .Pn~. 
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- A! .ı<l. k ~de. \.cdt..t va., dedi, h;ı 
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9!1 Buhr<l.n 
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9 ıa Kez: ıc 
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1 84 Bu;1r,.n 
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:?o 5'i 10:'1zaı .... 
4 J 1 }~ul,r;Jn 
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l>i lı:İ<; Mtıklru!o, M 1 
s.,t;ş ye: 

S-..C\ D41 

K;.. 1-\ h ı:C 9i0 

A.oçı OJ8 

Sıvas vesa-ir fithiıclel'i i.ı.de edece- 1 

ğiıni cv~ke İ.ınpaı-ator;, vıhlı>t- l 
mı:ı 01an Kılı<; Arslan 1li9t><ı.;,,.•ti ı 
iade elımerıiıljli. Böyle olıdul(u ool- , 
de lmparat.or btı şerurkıin iadesi 
içiır tek bİtl' ııiiz söyJami.yc ~e
diT dei,rilıdi. Sulh.;ı uıııı idı. Tüı k
Jere celı.redcbikcek \'>ı•i.yettc Je
gilcJ. Elı.11.aıiiııiıı ve ke.ıcJAr, im 
Türklerden yciliği dayak t";n.<lı. 

iıı>parat.oı-, ;.Jtı bin ııcfeı· ve bir 
Ç<)k h<..'<l.iyekrle Kılıç Arslana b:r 
'cbı ~·olladı. Fakat Kılıç A ra1'"'1, 
Ju-ın sefirle ve hem dı: bıpat"ator
la alay e1ıti. iır.puratoı'. Kılıç Ars
lanın lıüıcu;mundan }u)l"kaı·ak bu 
sPfıri ve hl•d.iyeleııi yollamıştı. 

Kılı\' Arnlan ııclerlui g<'ri yolla
dı. He<liyl'ltri aklı. On.fan !.()l.1ra 
hlrçok Rum vilayctleriııe hücum 
c..lcrek wptctt.i. 

Bu •>rilda Aırna~ı·a ~cl>rıi Runı
lo ın ta; arını iJ,tiz,m erı;,..,:xıu. 

ln.~.aratvı, OUJ un bı. 1-.u·..:\'lLl(! 

İınpaıatoruıı kwı;a·.ı<lanLı-ııı
dan Gabı:~ Am;ıgja }akı:ıl;mr

ua bulunu1-1ıxlu . Kılıç Arslan 1r • 
raya da yt'tışll. G .. lıras'ın oruus~ 
nn bJ.t"u. Gai.ıros çct..lliç gitti. 

İınpaıatu.r Aımaı.; a ,;t>hı~nl te.'
lim i<;in bir hadıın aga.;ı gönderd ". 
Sulolı mcıah<..'ll~si:ne riayet etn>e<J:
ıt•ndeıı cıol:ıyı mualıazc etti. Kı!.; 
Arsl;:ın, i.mpaıato.run gü:ıdcriliı-;. 
murahhası geri iade etti. A<ll L.ı 
kovdu. 

in:par~ı.o: Es>.i~\.ı!r kulcs'"i to
n;ir c tmıeklc n.<.>;,gul o.ltlu. Oı a< .. 
itıtuıım;;k üzere to-planıyonlu. ı: ... 
ki.ıdıirde kı.ınctli .mulı~fn:lar bı
rdktı. Ve, ordusunu «larak Mcn
dcrt-s nchi ha,·ar'!tı" indi. 
1,Ienderes n('hriı:1 ~Cl;i~l'ek k ... ı ... ı 
yakaya dogru yilri..i.<lti. Ve, lbuı~ ... 
o,,ı:ı istanb:ula clönuu. Gl·lcce'k &e:
nc için b~:y·=j}{ hazırlJtlo.r yo:pmı-ı ktı!nuntl.anJari<ndan hl:-.ni Kast«

moııu):;. y<Jlladı. Ve, çak geçmc
Ucn İmparator d:;. bır kısım kuv
ntlc K:ıstarrıonıı lrn\·ali>iııc ,,..,_ 
hldu. 

ya bcıt-1aJı. İııı pa.ı·u ıoru n rnıak::;cıdı 
1 l{o.:;yay: ztı 1>!ctlrrt;• SeJ<;uk hüıh.u· 

nıctinc n:.huyct vcn1:ı.;:{.ti. 

Kliıç Ar~lan, İınııJ:ı.rat.vrun 1 ~ ... 
z.:.rlıkJaı ı.ı.:ı..ı kaı·~:.. t~ duı1lın L. 

·:ıo :nuı. 

9i K z.ınc 

3!.l li~ıh. a, 
3,; 

<la bul,ıno n r < oldu:<-1 

impa:ı·~tm·, etrafına birçok Rum 
cen'g:\v~krini topl:ıdı. Kasta.no
nl.lya ES"k::~C'hir üızcrindt'n yürü-
müştü. ı 

lmparawx, yine hilcleı-c ba~la- · ı 

ıDevamı ıvar) 

Deniz Levazım S;;;;;alm~- , .. uıda.n h~alJTında gVst,.ıllı.;n ytll2ra ü.1i k<1..ton.c vcıg:lerL ihuar11-cı.mclerlnin k('nd :tıı=: .,-' c trl)Ifr 

3e:o·1. "'ij.Vılı k.~uıunun 11 Oi ınacide+ü 'l~ıciı:J:r.'-'ı t~h;ıı? Yf"ı-'illC cr.enıe-k' U7.r-e kM'f''v_~ ıı .. t. "Y'I r 
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lstanbua tıeiterdarlığından: SPOR .-.-----

n.Umı-;ti • 

.. 37J9· 

1 
ol_ r&'TIJt=hr 

1 

Komi11yona ilanları 1 

3 Ack-t. Cö.o ... 4L;.a.l «>!l? ii 
3 > l\ <.ıyıtlı nh~:ıg~ ıe 

1 > 'I'oı-;ı; t.c:z0 .Jr01: 

t"k :)nı 1•• Lı~~r. a. ot:1r.nt:lıJ4n. 
g ·; ğin du t 1 "..ı ı K •r::ı:ın<ları \'e~ k :c:t 1 ~..ı ~butu ı' 

\.- Ar • .ıt 1"'r -ey anl•şılı)·ordu. Dosya N.o. 

At ·h ~l .Cll 

ne ·irl Ti>m ııJı Dür.,kü hu.<.. usi j 

dı. KJıç Ar:ıLııın rr.a(•iUp ctlıgı 1 

Tü:·k En·.dcrin! ı.::rcr birer a(ı'.:k- ı 
Jandırıyordu. lmparat.or, Esik.işıe
lıir ve havali:i.ınde bulunan kalelc- , 
ı·ı alıp KastulllOnu üze:rinc yuru- ı 
mtldc Kılı:;· A:ı-slan;n dii şıı;:mla- , 
rın>. ('~'>':oret venmck ;,,.tiyordu. 1 

J - Tohn'L-n olı•~:ı.ıı ı t'<.:n1u bt e.i 
77il5 llra olnrı yuka ı1;ı ) :ızı!ı iic; kal:.. _1 

4.V Dt>~~~fXDrX h~i Ccy'.k. avı'l'tl;r ~i<ilfep h;.ıtd.o.:ıi: .. ı h!r 
i . .' SO~ ltA k Bc.k.-.c ~ 1JkA.. 11 1' 

filk RJ l':.'?.Oi·-,~-·, p<:< f r •.n J. l.,,,.q..,_ ' 'U. ·na göori:.,,. g·h':·lil. r 
Mad \Jc .:.ru-nu hzy · ı .r•..rıi~ (D"" aım Vur) i 

ıl ~-,-,;.p_-~ r ci,f, 
(IJllO Adrt .\leşrn Jl. lın °eak ~ -

R~h":- ad ~.ıt>e 400 k1.u ~' <.Ut-
1
1 

Ui,. edilen 4DOO ~et ı ı,.... A:::.kcri 

)

A skeri F al-,rikalar s;,;;;..-, 
,.,/uw Komiayonu 

l lcin!arı 

25 r. ayıs 1942 

3 

6 

7 ......,, __ ~,___~~~~ 

:r~ .,;'Y" n lı:-

Jı\3.nll. 

~ft"clcfiyfl'.<öyundc ı Pa1ta 1 ad<~ 9 

574 

35 

48 

'i32.2ct fı5 

Maçta 
Galatasaray-Şişli 

beyoğlusporu 1-8 
n.ağ.U.p etti 

H.9.ftu ı i, :ııc ~cllr~m~-· gcl(21.ck 
gd<>e k hafta cumaı'1.esi ve pa:ror 

anı ıcn ı-

l!Ç ArslaoJJJ b.iı'ade:ri Şahaıı Şah 
tm\ıaratonm yanma gel.ıı. Km·
d~:;;i.ııdcn mağlumyet>niıı ~cıs~ı 
~ıkarıı ._1L ,.e, Sultanlığa sahiıp ol-

a. M Z UflTI ita 11 
rl(> paarlık.J::ı ah?Jac kt . 

'2 - latekli.\erl!1 be:l "!im ve &ü!A.' 

Ku.:-!n~ ... ~d..ı. balunaıı kt.orrı :r-una. J 1fj!J 

tir::t. ZJ kıjl"\.!Jhuk k""ı'ı tem..rınttar y.-e 
bLrUık ;,rı. ın ·H·t:c-.aııa-ı. '·C>7'i 1:• 

i i~ T ANBUL BELEDIYESl 1LANLAh.; 1 -----:r"':oryado. ern.ın rnerour.n 'b;nas1nın taır ... .r~ .,çı!-t ~lltıneye konumıu .. -t~ur . .Ke. 
~ r lıedt-~ı 3574 lira 21 turu~ ve iF.... .ı:ia~ ~ı :G& ln"'l 6 ku=uş<u:-. Kcş.a \C şurıc: 
rı :e :~ bıt ve J\.itH'Jl'!'Cliıt ll.1üdürHiğJ ,,:ı;t·tnhıC~ göıiHc:lıil r İ11::ı.lt ~ '6/!)42 Cvnl'1 r "lb ık.alar U.n~m Mu<lu.~lil~u .":'erkez. ) 

S.ıtma.1na K\.; r.-.;Tf)flw.ı..:a u ı> 9 .... p;:ı._ 18.00 
ı..a:- r ... .ı gnı: ı hJ.3t 15 ltc }J ,z !·~ ı lh-.ı-

J>:-~·g. 3.Ju \ e !Vlr::ıu!ek(.'i $ci;.ı~ 

.Ay .. r. 

Noı.L nı 1148 uıctrc- ınu.rabbo,ı nı...,-n_nn t:ı:rr:r.mı 

J\ft:(·A"y öyi.L'l.(le ı Pa:tt J n<ıı. 10 parsel 

NıJ. hı 9:lu ınc<.ı-e rn~u-dbbaı a J.nln t:ı.ınuPı. 

ı~ı('c <tiyek.ö3·ü!1de 1 Pa:J ~a l r:da 11 1)'1!"f'el 

No. Ju 1270 ırırlre murab").a; ar!<Jnın ıan~ ••· 
?:.tec irltyekö.YOndc l Pnfl 1 atla 12 ıx.r:.t."1 

No. h.' 1046 rn~tre m~r;ıbb.:ı.4 ar;a"lu\ ta."'ı1UlfllJ, 

l\fcc..~:.y-d'r0.:t>yündc ı P~i.;:ı ı .. ctn. 4 parıJel 

No. ıu Si2 nı.-eıtrc m.JT·uOba~ n:"'B~ııı.ı. 1c. n""ı ı. 

?.'1 ... ~!ı:.f'yfkö:yiiude- 1 Pall.a 2 ada 3 pars1.;l 

No. Ju 644 ~ .1etre ınurab!Ylı a:·. nu~ ta1naını 

1\I("(.!'!'tii;yck{IJ, iln1e l Pu!.a 2 aJa 5 parsıt 

No. lu 800 n:et:·e murab';i! aı ının torn mı. 

Mec. ~ero:;ilrr.:1c ı P;ıJta 4 arla 10 pt..1rıel 

843.20 29 J C-iJ!ıj ~<:it 14 t~· Ofı~r.1 Eııc<inl"end. yapıl;;t""-~!ıı, Trtl.plcr:n 1Jk t~n; rır.t ma~buz 
\' Ytı ~-r~ttup~ıs i'.a'c t:ır!h!nden bet:;. :ün C\ vel, Beit.-d'Ye Fen l -~c.- Müdü!"'lj-

1 
nta~·1.:.ır..nı 1-(y1·edt'C'Pğin)İZ \'•:ya
naıı .. 1 m~~ur Adm?ra ta·kunına 
h ... z.rı:~~ 1,,,.ln~r.: .. fut'~ Gah.ttısa.:-.ty 
fut.L~lcidcrıi d~n Şeref st::ıd .. 11da 
he.ı;r- h~n.ıcn hi~· <lt.nccek hir se
yirci iinündc Şi~ı; - Bcyü'5lu· porun 
tt'l tir etii~i bir muhtelit ile i1k 
k:wıl~~rnasını yaptı. Galataoorny 
t<ı».m.ı:Ja anca·k be~ b.rinci ~;nıf 
fuVJ•>lc'ı yer tıl.mı~ hulunuyorrlu. 
Oyun ha~lar ba.ı·lamaz mt '1'elıl 1 
kaicsın-e yerıe~tn sarı kıTm!Zi ınu

Jıaci.'lliN"i ck.-;el"İ"· Cemirn ay•ğ;
k olmak üzer(' altı g<>l :<&ptılar 

ve devre 6 - O hi:ti. 

Je ~d.:•cekıl7. K. l !tn,in,;t 2400> "- 1803 .)!uüıK. ı: ıl:.~, Dall!.i Q,-Xestr ... -
7 

450.80 
ra<l ,. Ş;.rtn.ı.mc p.;.• J ır.~ • •5G!8• 

* 7ev~ noumu Silah ıe. .. tl:an< l!.ıe 

Tor ·c , T<-sv43r1.:., Frt: eci, Soı:uk dr

m~rc, <:elik ucusu 'l! g.:ı.:ıt ı s n u. ~l. 1 
ı .... ı alı.1:ı:C'akhr, 
Nuıua 1rlı:ğ;dı \'.e Bun "'v!:s~e-rjıc b r-

'· .tc fabr k8ya n;rara~!lar t534G• 

1 S:ılıpaz .. rlll'1~ A teri f ..... y,/·,.. 
Ja '""1ildaki SJt.n..ı: n. ne 
800 kUo men_ , <"k .. • n.- k P;ı.t -

1ı~. 26 C.!.·rı!j 942 Salı ı~ c a t 14. 
rl B •. lıer J.: lo ''Hl 25 k l.$ f 1 ~ 
t ·n d'b •,~ · t o.c .. 1< n o gun 
>.. '•vnndJ hul-.. 'l'TI 1 rl 55.:;r~ 

S:ıhır. ve- B'lfml :ıı ri;.l E .rT. ıuel 

He ce Ne-J ·-~ ~ n:rck'C'ri! 
C'c. :t. !\...\: 'ı.LıLG!: 

<;O . ., 'Il:J .ct;;:., t--• L\1'E\ \...:J 

- OJ .. ı-'( i;,.ı,,; sız. de u..ılaxl cıc vc
J • \« . Ki . "" ı bu p. nr_, ı< .ma f
::;a11 .) ... r"tb a ~. ""'! 

LJI:ı gui .. unscdi: 
- Bunu .... 'li ..... re 1,1.:;:. dc-rlcr. Ba-

l m::;:nlar vardır 1.i, bı.i. huyd.::n 
\'"'.t

0
...:ç ro\o!zleı·. .F'akat .. cn;.n• b\.l 

til.ı.'a~t~ be ı1 .}O.\lı..ır . SL .. ~ nı:\
r.a b:r u 1 ~ d'duı;umu bJ•)O
ru 11. ÇJ~ k1.1 :ı -..o~r zam~n ı ~m 
.ır b.r•i...l u.::i·nı \<Cl t-6:n .. ıJJ 1:ı1 l
)., . m. 

n.;..ımı 

t. h l 

8 

Jh 

sJy"t~- er. rni.if t 

u"' Cı dJ. kı 
, 1>.; .ıç kişiden 

_ bak-

\Lı ı ·ru ı..« .... ed or.:;:.;1 

.• ö 1 l ](dil! -O~-

. s ı"" s6z "' 
l • 

h~.,16..:.. olıdu· 
l.a ~ bn:;. nı 

l~J~ b.~ ..... - ısı:, 

lı. LJ) )J\"lL('~ )l, 

alladı. 

- 13< J) ~ ><..:Jk dcğiL 1, s.!..t lJ~ 

n. 

18.50 1ı['i7-k: Gr.ı;., Pı·ogr~r.u. 

19.30 ?ııfrıııtt"k.ı.:t ~:at Ays.rı \"e Ajar.s 

1-1 ;ı.ix. leı· • 

19.45 S<!rbca! H> Du•t't.~. 

19.5j Jt~·ı :C. 1'\:ı:">ıt IL."')'"'ct..'. 

2'.l.ıs n. ~Y c .... ct"'1. 

?0 45 

21 oo 
2110 

213G 

1'\u 1.:Cc-: Bir l-i.. Tuıin.L:::ı Ö 

re y-0rı- ~ Jı 1rt "in 'fürlı.ı.l-

sU. 

Z 'tı.r;ı•. T 
lı.11.fZ.·k ~~ 

\ ln.!. 
t , ~ Tıı, kL. er. 

K rı.1.!T!a (Gu..-in ~Ie-st> c-ler). 
21 .4.5 JdJz • R ı > S:-:ıio ı ürke .... 

1 ~ (~ ı. l:'C' AlnJ. ... , 

A;.·a ı, A.lans 

"' 
J .. 

8 

10 

iZ 

]~ 

21 

NoJu J 1611 me"t"(' ınurabbaı a.11:1,inın 

1\-lecıd~y-c.."i:ıt:.Yün<l.e 1 Pat.a 4 a~ ı;:: 

:m.ınıı. 

pıı.,r. .. ~,,J. 

7 pon;eı 

No. ıu 34i rn e ınu•·.ıbiJıa: cır arıı!l t;ımanu. 

li.t••c.-. ·)·c·k(,:y ınııe !! Po.t..<:ı 6 ia 8 pa.r~l 

Nu. lu 123-l .,.,etre .n;Jf0&bbeı arsanın tama nt. 
Mec~:iyt."ıu... U.1 le 2 P.ıfts. 8 ac.a 7 pan. .. ~l 

No. h. Jfl:! mc!.rc m• aJ.>b: ı a,-sanı--, 

.Mc:(·' yrköyu.."'de 2 J'"'' .ı; ıo n<la 6 
~o. Jı ı -4~3 ıllJ:_: r. n ı,.taı ITa.e:ıın. 

tomn'""'t 

p :&el 
1-.!DOm . 

5GO 42 

116~ 88 

G4MO 49 

103ı 78 

1234 

235.2() ıa 

il l.21! 9 

' ,. 1 l ;• lı ga.y .uJtnP .•r !, t::/Vi2 I•azartCSl. günü s3M 14 de :\1 Ji En:
.ltWl.U' -.~Jr-: " " ( '"' k "fll ;;t'(YPril )T, :"l'"t YC' ıo; ":( s: .. ırm;, ... c ıt.k\ca~~· 

• •• 1•:.cıc ..... lcraoı t n .. ' ı lJr.: l C"l n· t. ı r 1\!nba"K ~ı t' ~-a-t:rııncd~ rJ 

ik.ııci devrede lşi a!a.ıa vurnn 
Galatasnraylılur ancak ı'<ı g<>l 
yr.p.o bildilr·r. bu!ıa muhte!;.ı de biı

ı guU<:> muk:belc c1ti ve m:11:; Un b11 

suretle 8 - 1 gırbi büi~..c bir f~!~la 
(;aJata'"1ray ı<:hi.nc bıttı. 

iKINCİ KÜJ\l~ 1\IAÇLARJ 
ı 1J • 

Ye' nı.ı.~ l' ,.c~ \~.c. zy.1t: uı (; 'i.tt gı ve 5·..,,ıtt Kr:n-~ <0nd<ı bıı- 1 

, • rııı rı J•Uk, 1alı ı riı• r::C!..tiı ~ llıo.11· _.tf ır..ı <ı.c;;ı;cn. ı~.)f.Rl İ iı ri !\Ü~ru terfi m.ı.çinrJJn di.ı.:ı 
« b· ı ela Şe. _ f staduıda d-cvam 
oo :lcL. !ık k.n;ıla~ ·ı H 1~1 - Da
v-ıılpa~a ;ra?tt!~ır. Oyu.nun f'n: d1!V- ı 
rt>i JElaliıı:ı lıô'dmiyet.. ;,ltındn oy
nar.d;. Ve lliliillilcr üç gol ynpa
r;k de\'i:ey 3 - O bitir<lil~r. İkinci 
clenc<lc Davutpa~nlıfor ocılamk 
üç gol y.aptılar v<0 ıı nç da btı su
n•ıle 3 - 3 bcraocrlıkk b;1u. 

------ --=---~~-==-== - ---~- - === 

aıaa:rı "'"'lt..ılıync .. k ·-ız el., 9>(; 
• .Z< bç k..: .. uı .... , ':.m:n. v It.:'"..: ~n, 
vyJ'- r " 

~illf ~t.i.:-. ~<>1'.t.glDl KU.., '1; _I 

- ~l .. n s;.ı.na saclı.:cc bi·r t,;-k"l±..tlc 
bLlund ·rn dcc.!i sı:. ı ) ·ne tl~·ü.n 
Ya ın ta -'ı p<•listc ·· guya· ~-c
kJ<lighı z.an!Uoı , ben de hazır lbu 4 

Juııc: .:.ı·-:m1. Iklk1 o•a!' [ kı'l.<..'a 
h ... ("!'·(-~ c-dersi11 de, blı uç .. ~ il:. .. 

kın ruJu>b Jn'.ı bana SO.} J, · 
- Po:.> ı, c!uşı;r.ü :ı.ıııı. 

Darı~':,al t•reder. ~·tktı. K riı 
bın-oı.;LLıa ci:J, ••. l{ÖŞ(.d~ duran 
k ·dk b r dcıı ir ka ayı ad iç aı-
dcn, t\. k curr it er .} cı -
z h s:.rar r k...ıç· ':< kag.tJur çıM 1 

kard, Ayı1 dclk~lo lC\ ·.rv.z 'ha ·~ 
yaz Tar .. B·ıt la.r o: ··cu.,ıü ı:r :ıar 

n:lA'tUf>J.J..,"•) ı. l..uı.ü1 cı.ı ı.n1· t...l-
ralı " oo,,.ıe b.t 1 .: ,b·r \ardı 
k .. lJ~;yuA n.i..ı::asta btı ·? üz :in-

d ç,ü." 'el••. B~ ;.d· ıo"ll d:ı hcr- ı 
ı~~ ldc, bJ;> üs: ~ • ıjn hcı· mtt'HtlJt
~~r.. .A.; i1tlt.1ı:.ılar kul.a . g;aıu §~ 1€ ! 
l ... 1 u. Kar.~ıı1.; k.r u ... g<lr.ıncl', 

1 , , . • • n ı 
n.Uı. a ·a uUrT1Ullf..ı. SC.t{U)'U'IUU. U 

k;:ğıt1· •--<ıan he o;Ti, .Kurt.ala i.~ 1 

gu.m ~ttn k:ıt..1 r. ~ t 1 aıı h:!"S1Z

L .. cı cı.~ttı. cKurt. <la b:..ı. n<.klı:ı111ı 
lct--n olduğ;.Lnu para nıuka?~·/ _•fı le 
•ilıbarc •Y• biı-Jiri)Ndu. 

Da.:rrabal son gc, ·n k3 •:.:' ı,, :rl::ın 

bJr:d aldı ve o!muu. 
• i\'!a<lanı "\~an RtS.>ih'm chır..ıa.!Y 

l::ı.ı~nı ça!c:.n aıld.11.ı Lt.rri Go..ın~~d:'r. 
Bir bi.ıl.O ge<.:csi, 5,11·,.')n kıyJfeLtı· 
de bu kadının k- :ı.ı; ı:ı glt n_,.t. 
ÇaWı .• clı;ı:.sları Yu anlı 'foro
P• °'''a satı. 1a1ııı« p:.rlaııtalı -bir 
yıldı• l>ı.-OJ\'U >tamau l3u mücev
lıcı. Selton otelindeki od~sın ,JJ, 
kcndı b:l.\ \.1Junc1.1 1

:! ·1~ 1i ;in,;.. 

M .opu'"6 elnıalıluı p<l iıc olı-lugu 
Vt; G ... '"' l noı.~r1 cl~ı -ı<~" c<" i>cdc
ccg . .,-:.ıı salın a!mı~ .ı cr ... rct c<". ·
mcui. 

H m• • Bu yıklo1. b.u,,u, b<, ·;ıı-

Iı..... ı<i kat ol k .}a1nl~-,. ~ a.r"' 
gı _.!:ı bu~· bil ,.J iz.). 

l\ju:feı1 ~ Uarı :ıb::ı! • -l·-t~ gı· J.ı .. -

~1yar"1k bu scı'ırl~-r! l::Er ~trrcı daha 
o.,udu. Kendı kcndıne !!Ö\ ~ cJO· 

- Kuıt m:u:;:wı, t~k~ re ~i:ı, nc
sin? He' ada"'l he-y' ~:ı~cl seni 
de bir gun e-nte!crim. 

-2-
L"'ı tı .sm"ndc blT adan ". a1~au

n1:ı.l~.=crne kern,.·ilc i•ı; scney-e rn-a•h.
Y.tLii (dl ., 1 t;-,'" .1~1 UZL'' ,,::,,,_,-, i;-.j l 
L 1çuk Sl11c gt~l11i~t! ~ 

U .:.~bah, Ha; <lpı.ı·k tenha ve t 
se.!ı.'ii~i. Ag:ı~·1""~1n yu.pJ.a.kla1 .. &1-

rar,Jnı:ya OCşl~Ih·'~t~ fakat ç~~nk\ı." 

h;i.J:i yc·m~ t-sil:li. Ma\·i g(ige \'~ gü
n<.'iC t;.ığu:cn, riiı;gi\1 hatiften ı · ıı·
ını;;~ lıaşlamı~tı. TC"ktü'.. geliıp ge
çenler ar~ ;ın<lo~ p.nrk:aı ;bL· ueun
dJ iıkt ki_,ı. }..ı\"l:-. )''&'YaŞ yÜrii)'\)T
Jardı. Bin ~rkck, bıri kadın ... 

Er.Mck ~ .. ır.k .'·a.:ıli1rın<lc. vartl . 
Sa~l .. rına k~r clü~1rii~~ü. Fü~nt, 
gc. · ,•c d nç görünüyordu Ya
nıntir.ıl;t .nadl;,, .. ı b:1 Stial·J.t' (:('l\~ap 

olarr '.'t o,yor~ıu ki. 
- Ne y-ıpars·ıı.z ıı...u !.n": a U" ı ·1 

; .. ~am 1< 
da ko1.:ı' 
~Iın1. . • 

~tz.rıj: Ş-:<ıı 

tlet; ,! lı ... lbu..r. 
bttl '· ı-

j ~ınc. k"'~ıJaı:'!n1ayı Anadıo!uhi
s .. rı i'c ;.yiip ~·apt:lar. Oyun ba~
tı;, n.ih:ı)dc ka<lar HL,arın !ı?.k'
ntıj:eti ~ .. tın!tl~ uyın4t.ndı Ye hcı.· fu..i 
clı·vrcJ<! üçer gol yapan IEsarlı
lar rnacı 6 - O kaı.andılı.r 

(' 
TAKVlfd • 1 

1358 HIZIR !I ; 1 Jq !; . .ı 

'\!.\ n.; 
16 

c. ı:vn:L 
1 ! 'J 

y 942 A)' G va tıt f'7:->• 

MAYIS 
s r: VN.ıt s D 
·---

5 34 Gün'"~ 9C6 

25 3 11 ua:c 4 42 
17 09 iot.ir.cı. 8 401 
20 ~9 .\kpııı 12 00 

Pazartesi 22 24 Ylıb1 J : b 

3 23 iı . .ı."i tı s~ 

i; ~ne nııür.acoı~:tlıa a!acaklurı fenni rhF:rc-t ve 942 yıhn .... nit TJ.car~t OJ3şı ve"::i'~ 
ır..r·yıc h<ıl<' gtı!"!ü tnuayyc-n sa<'.".tll" l)n'.~ni E.rıcu.ınen<le b~ılunm-ıla.ı. (;){j83 ) 

Devlet Oen:zyolları İşletme Umum U.üdürlüğü İlanları 
25 / 5 / 9~2 den 31/5 / 942 tarihine kad .r 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimlcri, 

gün ve saatleri ve kallrace.kları rıhhmlar. 
lıe.lkıt 

Knradenix lı:3tt•na 

Harlın haU.n~ 

hmit hatuna 

:\Im!anya hattına 

Karabiga hatlııuı 

İruroz hnttua 

. · Ayvalık halt na 

lznıiı hattı 

Jllersin hatlı 
Ş i l<ıp seferleri 

1' OT: 

S:ih 4.00 de Cumııuriyc1~ Cuma 
de Tan Galata niı!ımından. 

4.00 

Curııat•Let.i 18.00 de Tat1an Sirkeci Ti-h· 

1ım~n<U.ıı. 

Pcr~cınıbe 8.00 de Kc~-nal Tup'..h~ne rıh
lı."'lu:ndan. 

Pazcrles!, Ça~ ırb:ı ve Cuma 9.50 de 
1'1:Rl'l'l'1(3Z, Cıımart('s! 14.00 <le su~. Pa
:ı:;ar o .... u ot 11. ilrnk!ı.z G"'aı.a rıhtıoııın-
d~n. 

r .. zu tts~, Çu. . .,.<ı.ı ilia \-"C Cu·ııa 8.00 de 
Sus Galat:ı rı.h.hn111U::an ayı·ıca Çar
şurr b~ 20.UO de A:-~ia~ya 'e Cumilrt.esi 
20.00 de :vı~rs:n Tuplıane rttı'unın

dı::ın. 

Salı ve Cuma 19.00 ~a Btlr!·n Tophtt
ne rıhtımından. 
P.:ız.ar 9.00 da Kemaı TophR.nt" r1htı

n~ınd:ın. 

Ç<ıl}llmbu !2.()0 de Bur<o, C:umıırleol 

12.00 de Aın:tıo~i. Siıa:ecı rı'htunındd.n. 

Pa:ıat 13.00 de İ~nir GaJaıta rıbtıu1ın
dan. 
Tunc: vapuru 26 Mayıs 942 Salı günü 
saat 20.00 de S:Jkecidcn S..:~rr.k i~ 
kt>nderuna kP.dar y 1Lk &eferl yapıtc~k
tır- Yoku aın,uya.ca.ktır. G.d.lt1e Geli
bolu, ÇanikJG'! ""'• İz.:n!r. F'n'ke Anta:
·ya ve J..lcn:ine uğrnyacak.tır. 

Vı.ıpur ıclerltri h(\kkında her türlü n11ı!Urı~ilt a.şağıda telefon au
n-ıaral<i\11 y nult At:ent•.·leri.mİ%d~ ögrenilebHir. 

Ha ~ Al'enta: Galata Gnlato rıhtımı, Lımanl•r 
Mildtirlüğü bina!l!ı altınd ... 

Umıım 

42362 
Şuhe Acentalığı: Galata - Galnf3 rıhtu ı, l\fır.tAka Lfrr.sn Ret~ 

Şube Aceııt.ılı;:ı: Sirkeı; -
liti lıi.na sı altında. 40133 

Sitkecj, \'olcu S.ılo"'1u. 22740 
(5792) 

, 


