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SiYASİ HALK GAZETESi 

M. Koruıima Kanununda1 

Yapılacak Değişiklikler 

..,...=.o;._..,~.ı 

'.l'icaret Vekili l\1iinitaz Ökmen 

Sualli Cevaph 
ikinci 
Bir Konuşma 
~.evlet reislerinin bir-biri ardındıtn 
~0Yledikleri nutuklar, o memleket
. erde halkın merak ve kaygularıru 
~şa etmektedir. İngiliz başvekili 
e halk arasında sorulan suallcrİ\1 
~evaplarını vcnniye çalışmıştır. 
h~k~t İngiliz efkarı umumiy.esi 
d Ultı1rnetin yavaş hareket etmesm
~:.ıı •ikayetçidir. Sovyetlere vak
._de ve kafi derecede yardım ya· 
Pllntarnıştır. Avrupaya asker çı
kararak ikinci bir cephe açılmama
sı. halkı memnun etmcmi'ltir. 
~kstcr Churchill'in nutukları da 
t arı: umumiyenin merakını ya-
'Ştırınnmıştır. Yakında Avam ka· 
~rasında mühim müzakereler o
acağı haber verilmektedir. .............._ ___________________ __ 

h-1. Zekeriya SERTE L 

aeş on gündenberi muhtelif 
ar<i devlet adamlarının birbiri 
tıl'lıından nutuk yarışma çıkışla-
11~0 n h.a~iki manası artık anlaşı-

l{ gıbıdir. 
haı1carp eden memleketlerde 
~Ur arasında sabırsızlık ve hu
S\.J.ı:~U~lUk başlamıştır. Bu huzur 
d.e -.u~un şekli memlekete göre 
h~l§ıyor. Her devlet reisi kendi 
dişeı•nı. tatmin ederek onun en· 
nuşr:rıni yatıştırmak için ko . 
ceva aJı: ve mukadder suallere 
Yuy P vermek mecburiyetini du
chnf.~ · Stalinin, Hitlerin, Chur
tın1 ::1 ve Rooseveıt'in nutukla
llliı u bakımdan tetkik ettiği · 
ll'lill Zaman Avrupa ve Amerika 
hiye~~l~rini saran kaygunun ma· 
luy

0 
ını de anlamak mümkün o-

r. 

h\l~eçen gün Hitlerin nutkunu 
Cfka akımdan tahlil ederek Alman 
nıes? uınumiyesini meşgul eden 

1} eleri aydınlatrruya çalış -
ı;o•ırn. 

e~~t~n .~e İngiliz Başvekilinin 
sayı .1_ ~un Avam ~amarasında 
tint Cdı_gı nutuktan Ingiliz mille
karınalfiltadar eden meseleleri çı
tet c?a çalışacağım. Çünkü Mis
suau · hurchill'de bu defa adeta 
ırıı 1 ceyaplı bir konuşma yap -
de~' ve Ingiliz halkını meşgul e
Çalı meselelere cevap vermiye 

§1"tı.ı:ştır. 

gi~~e n.utuktan anlıyoruz ki, İn
guı rı bu sırada en ziyade meş
SUal eden ve her tarafta işitilen 

§Udur· 
de";11~~VY~tlere ~için daha ziya-

1iis 1tn etmiyoruz? 
cevap ter Churchill bu suale açık 

vermekten kaçıyor: -o·· 
nıern ll_Şnıana sır vermeJt iste -
susta' : 1Yor. Onun için bu hu
nıe- ~tıden fazla izahat iste -

«•en~ · . 
sırada h~ rıca ederim. Hatta bu 
ederırn ıç konuşmamayı tercih 
başlan · Bakınız Hitler ilkteşrin 
şark gicında söyledig~ i nutukta 

Ceph . d . arruz e~ın e son ve kat'ı ta-
nın i a geçıl.eceğini ve Moskova-
nıa, :i~~.edileceğini bildirdi am
ledığine 1 .herhalde bu sözü söy
Ben de pışman olsa gerektir. 
trıek · Yarın ayni vaziyete düş-• ısternern 

Avanı l{ · 
Vap llZ . arnarası azası bu ce -
duyg .. ı erıne merakını 
b cuarı bo - . 

u cevap su 
Ç . o 

unku 
ll1adan sor 

''Tü_rkiye 
Şimdilik 

Sakindir,, 
Mareşal Birdwood 

Söyle Diyor : r·-·-··- Proie Kafi Seklini Aldı-.. " 
' i "Fakat Tecerrüdün 

Büyük Şehirlerde Ekmek Tevziatını Tanzim Etmek~ i~tilay~ Davet ~.++i9i
. . • .k. B I : nı Emnıyetle Balıyor .. 
lçın Ahnan Yenı Kararların Tatbı ıne aş anıyor~ , 

Ankara, 13 (TAN) - MilJi Korunma Kanu -
nunun değiştirilmesi hakkında Ticaret Vekale
ti tarafından hazırlanan layiha, hükfünctçe 
meclise takdim edilmek üzeredir. P rojeye 
muhtekirler hakkında çok şiddetli cezai müey
yideler konulmuştur. Diğer taraftan hükumete 
hububat mübayaasında halk ve ordu ihtiyaç -
larmı karşllamak maksadiyle ekmeklik ve yem
lik tutarından fazla olan hububatı hükinnete 
tesliuı etmiyenler hakkında da yeni bazı t edbir
ler almak salahiyetini vermektedir. 

Ekmek satışlarım t anzim için 
. 1 

Ankara, 13 (TAN) - Hükfunet Ankara, İs -
tanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde ekmek 
satışını tanzim için bazı yeni kararlara varmak 
maksadiyle tetkik lere başlamıştır. Bu şehirler
de her e\·de kaç kişi oturduğu ve bunların 

meşguliye·tleri yani memur, işçi veya çiftçi ol
dukları tesbit edilecektir. Ekmek tevziatı bu 
cetvellere göre tanzim edilecektir. 

(,ASKERi VAZİYET J 
. . ..__._..._ ... ~ ..... ~~---............... 

Moskova Harbi 
Mii.him Saf hada 

Alman Taarruzları Şimdi Tamam en 
Üzerinde Toplanmış G ibidir 

Tula 

Mareşal Bird wood 

Londra, 13 (A.A.) - Reuter: 
Lortlar Kamarasında verdiği bir 
nut ukta Mareşal Birdwood, Tür
k iyeden bahseıtmiş ve şöyle de -
miştir: 

"Nazarlarımızı kendisine iti -
matla çevirdiğimiz ve fakat bazı 
kimselere bazı endişeler veren 
bir memleket vardır. Şimdilik 
Türkiye sakin duruyor, fakat te
cerrüdün istilayı davet ettiğine 

ttcc:ıi~:lfMI . Et•l'iijli~;JtteJ 
_Kerç'te Rus , Harp, Tula 

Mevzileri Önünde Çok 

. Zorlanıyor Şiddetlidir --
Sivastopofda Gemile- Moskovanın Şimalinde 

re Binmekte Olan Rus ~uslar İki Kasabavı 
Kıtaatı Bombalandı istirdat Etti Amerika Hariciye Nazırı 

Miste·r Hul 

Bitaraflık 
·Kanunu 

irden fazla misal bulun Uğ1.rnu 
ve kendisini bizim safımızcı sü -

1 rükliyecek ve kuvvetli bir mütte 
1 fikimiz haline getirecek şartların 

Berlin, 13 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığının teb -
liği: 

Kırım 'da, Alman kıtaları Kerç 
müstahkem tesislerine taaruz et

Moskova, 13 (A.A.) - Gece 
Sovyet tebliği: 

12 sonteşrinde kıtalarım!z bü 
tün cephelerde düşmanla çarpış
mışlardır. 

Değiştirildi 

MümessillerMeclisi 194 
Muhalife Karşı 212 Rey 
İle Tadilatı Kabul Etti 
Vaşington, 13 (A.A.) - Mebu

san meclisi 194 muhalif .reye kar 
şı 212 reyle bitaraflık kanunu -
nun tadiline ait kanun projesini 
kabu l etmiştir. !hO;,KO\ a \ ..: C•' ar.ıuu.akı uarc haL ,,;ınasıu1 goslt!rı.ı ndr.u .a 

Roosevelt'in bir mesajı Moskova muharebesi şimdi yeni ve lı 
mühim bir safhaya girmiştir. B • R ALMAN Boston, 13 (A.A.) - Amerika- Moskovaya h~cum .b~şla~.ığ.ı za:na.n 1 

nın yeni İngiltere kısmında bulu - Almanların Iehınde ıkı muhım arrul 
nan on devlet valisi tarafından vard~r: Biri: strateji ~akı~~nda~ te- GAZETESi• 
tertip edilen yeni İngilterenin şebblis ellermde oldugu ıc;ın hucum 
senelik konferansına gönderdiği n:>ktasım onlar seçtiler. İkincisi elle-
bir mesajda Roosevelt demiştir rinde üstün motorize tümenler bulun

duğu için durdukları yerde ilk hamle 
kı- ile cepheyi yarabileceklerini umdular. 

"Muvaffakıyet bütün enerji - Bu iki avantajdan da en son haddine 
!erimi ve bütün imkanlarımızı kadar istifadeye çalıştılar Almanların 
kullandıktan sonra elde edilecek bütün kuvvetleri ile bu cepheye yük
tir. Biz serbest insanlardan mü - lenmeleri de doğru idi. Çünkü Alman
rekkep bir millet sıfatiyle yaşa- lar bu cephede muvaffak olup Mosko-

t hd "t d l vaya girebilselerdi, Sovyet ordusu-
yış tarzımız1 e ı e en ere, na nun artık uzun boylu mukavemet 
mus ve insanlığı diktatörlerin kudreti kalmiyabilirdi. Almanlar Mos
ökçesi altına itmek istiyenkre kovayı almak istiyorlar. Çünkü Mos
karşı müdafaamızı temin için kova, Sovyet ordusunun maddi ve 
büyük bir gayret sarfediyoruz. manevi merkezidir. Memleketin bütün 
Bizi bekliyen vazife kolay değil münakale yolları bu~ada .~i.rleşir: Üç 
dir. Müdafaamızı temin etmek Sovyet ordusunun bırlc:;tıgı ve ıdare 
demenin endüstrilerimizin bir 1 edildiği y~r orası~ı~· S?.vY,et Rusya~ 

S.. 1) nm sanayı kudrf'tının buyuk ınerkezı ..;.... _____ (S_o_n_u_; _s_a_: _2; u: (Sonu; Sa: 2; Sü: 3) 

" Almanyanm Yayıl

dıkça Çökeceği Ümidi 
Ar+.k Boştur.. Diyor 

Berlin, 13 (A.A.) - Voelki -
schter gazetesi başmakalesinde 
şunları yazıyor: 

"İngiltere, Almanyanın müca
vir büyük hayat sahalarının ağır 
hğı altında yeniden ezileceği ü
midi ile bu harbe başlamıştır. Fa 
kat büyük sahalar Almanyayı 
boğmuyor. Bilakis', İngiltere aley 
hinde harekete geçiyor. Mihvere 
avdet eden bütün hayat sahaları 
yeni Avrupadaki tabii yerlerini 
almışlardır. 

(Sonu: Sa: 2: SU: 2) 

~ r··········································, 1. • 

~Gülen Gözle.- i 
Yazan : llelımet A bul 

e Gülen Gözler'de en mü· 
kemmel karakter tahlil-
lerlni bulacaksınız. 

e Gülen Gözler, heyecanlı, 

karışık bir aşk macera-
srdır. 

e Gülen Gözler. ihtiras 
fırtınaları içinde buna· 

' lan bir genç kadının e-

l lemll hayatını tasvir e· 
diyor. · 

meydana çıkabileceğini emniyet
le biliyor.,, 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 7) 

r ······················-·····-........... , 
Habeşistanda · --

mektedir. Şehrin pek yak.ininde 11 Sonteşrinde 25 Alman tay
cenupta birçok müstahkem mev yaresi tahl'ip edilmi~tir. 5 tay -
ziler zaptedilmiştir. Kuvvetli ha- yare kaybettik. 12 sonteşrinde 5 
va teşekkülleri Sivastopol lima -1 Alman tayyaresi Moskova yaki • 
nrnda, Kerç boğazında ve Kara • ı ninde tahrip edilmiştir. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 6) <Sonu: Sa· 2': SU: 7) 

Gianda da Vekiller Heyeti R. 
! Zaptedildi Saydamın . Reisliği 
iBöylece İtalyanların A /tında 7 oplandı 
:Son Mukavemet Mer-: 
: : 
i kezi Sarılmıs Oluvod 

Londra, 13 (TAN) - Doğu Af-
rikası komutanlığı tarafından 

Başvekile Mezuniyeti Esnasında 

Veya Maliye . Vekili Vekalet 
Hariciye 

Edecek 
neşredilen tebliğ: Gondar üzeri- Ankara, 13 (A.A.) - İcra ve-ı zarfında Başvekilimize Hariciye 
ne ilerliyen kuvvetlerimiz Gian· killeri heyeti bugün saat 15,30 Vekili Şükrü Saraçoğlu veya Ma 
day zaptetmişlerdir. Habeş or - da Başvekalette Başvekil Dr. Re liye Vekili Fuat Ağralının veka
dusuna mensup bir birlik bu ha- fik Saydam'ın riyasetinde hafta- let etmesi muhtemeldir. 
rekat esnasında bilhassa kendini lık toplantısını yapmıştır. .Yeni Milli Müdataa Vekili e-
göstermiştir. Bu birlik biraz za- • • . . • • mekli Korgeneral Ali Rııa Artun 
yiata uğramıştır. Başvekılı"!-ızzn mezunıyetı kal ve yeni Münakalat Vekili e-

Kıtalarımız Giandayı düşma- Ankara, 13 (TAN) - Bir ay mekli Amiral Fahri Engi~. bugiin 
nın beklemediği bir baskın neti- mezuniyet almış olan Başvekili - vazüeye başlamışlardır. Oğlcden 
cesinde işgal .etmişlerdir. Bu ye- miz Dr. Refik Saydamın bu me- evvel makamlarında tebrikleri 
rin alınması Gondarın kıtaları - zuniyetini pazar veya pazartesi kabul eden her iki vekil, öğle -
rruz tarafından çevrilmesi tamamı gününden itibaren istimale baş- den sonraki Vekiller Heyeti iç -
lamaktadır. laması muhtemeldir. Bu müddet timaında hazır bulunmuşlardır. 

(Sonu; Sı: 2; Sü: 4) 

... 

İ P azar Eiinü TAN 1 
b h t t 1 • 1 h' . , ~ ' sütunlarında te cok taammüm eden ava as a ayyare t>rım en ırı . : • 
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Şimali Afrikada, ftalyanıardan i~tlnam edilen böm'balarfa tan IC gizleme çukurlan açılıyor nrelerin iki tezkeresı . ır '" 



'l'EFRİKA No. 27 Yazan: OGUZ ÖZDEŞ 

- Mezarına g"dip onun için ağlı- Ahi Ne yapacaktım? Ya benim, 
ayım,. Belki (crahlanm 1 kendisini öldürcceğ.mi hissettiyse?., 
Dıyc düsiındum ve mezarlığa gl- Ya bafırıvcrirsc? .. 

'1' AN 

• A •• • • Tramvay 
lhtıkarı On/emek /çın M zemesi 

• 
Almanya ve Romanya 
Tarafından Verilecek 

14 - 11 - !141 

Yazan: Naci Sadullah 

en yola saptım. İtidalimi muhafaza etmek için bü-
Tabiat ne kad r neıcliydi. SanW yük bir gayret sarfcdiyordum, O hA· 

yeni bir hayat devresi başlamış gıbı, la bana bakıyor ve ufak bir harekette 
her şey taze ve sevinçliydi. dahi bulunmuyordu. 

Heyhat! Kimse benim ıstırabımı Bir adım attım. Bir daha .• Bir da-
bilmıyordu. Kederimle, ısurabımla ha .•• Ve sonuncusunda ellerimi onl 
alnız ba,ıma kalmııtım. Kimse bcnı doğru u7atarak sırtından bilyillı: bir 
csclli etmiyordu, Her ıey neşeli, her kuvvetle ittim. 
ey tasasız, her ıey gülUyordu. Yakup aşağı yuvarlanmıştı. Deh 

lı Tedbirler Lô.zım 
Almanya ile yapılan ticaret nnla5-

masiyle bu memlekettC'n tramvay ve 
elektrik malzemoı;i getirtılccektir. •• ,. t M .. h. a· T 1 t y ld Romanyndan bnndııjlarnı getirtilme-.aye e 

0 
A u ~~ O ır op an 1 ~pı 1 

0 0 1 
~i:ç~u:~ ~0~~:1v~~ ~~~~~~~:a:~ğ: 

Dün akşam saat 17.30 da vılnyette valının rıya- ~a~i ~on .Ankara seyahat~den sonra~ı vazı .. - : dada gelmiştir, bugilnlcrde yola çı-
'>etinde mühim bir toplantı yapılmıştır. Çok uzun yetı bıldırmış, kurulacak yem mıntaka ıaşe mu- karılacaktır Tramvay ve elektrik i
süren bu toplantıda vali muavini ve fiyat müra- dürlüğiinün faaliyete geçmesinden sonra iyi ne- darcsi bu ~nlzcme gelinciye kadar, 
kabe komisyonu rC'isi, kaymakamlar, belediye reis ticclerin alınacnğını ilave etmiştir. Toplantıda bu münakaHltrn aksamaması için ll'C'V -
muavini, belediye iktısat müdürü bulunmuşlardır. mevzular etrafında mühim kararlar alınmışUr. cut malzcmedm geniş ölcüde i5tifade 

B ir mevzuda milsbet vl'.'yn menfi 
b r netiC'eyc \-nrnıadın ırusm'l

yı, ıar olsun dıye konuşup g!'çmek 
ı;;nyd!J;rm \ e adıra k lem d<'nilen si
lahm da, bayram gurle.,.inde h vaya 
manevra fi e •I avuran mC'ra i~ 
mavzerlerinden ayrılMa~ını 1 tt'dl i"ll 
içindir ki, bazı mevrut r ü•erindeki 
ısrarım mazur görül ün: 

Yol bltmi15ti. Mezarlann arasından gibi merdivenlerden inerek koridora 
"terlerken, ayağım bir taşa takıla- ıreldim. itidalimi muhafaza etmek 
rak, yuzU koyun yere kapandım. için bütiın varlığımı sarfedıvordlllJl, 

- Nihal! N:hall. Bir an durup: 
Diye haykırdım. Kendimden geç - - Ne yapayım? .• 

mış giblyd 'm. Fakat bir fısıltı ha- Di):'c duşUndüm Hemen aklıma mü. 
lınde kulaklarıma ı;arpan bir ses, dilr geldi. Zaten odası da pek ya-
bcni diriltti. kında idi. 

- Soyle sevgilim.. Kapıyı hafif tıklatarak içeıi girdim. 

Toplantıda vali ihtikar işleriyle çok ciddi su- ihtiktirla mücadele işi bugün için ön planda gelen ctmlye çalısmaktadır. . 
rette mc~gul olunması Uızımgeldiğlni ve zaman bir memleket meselesi olduğundan bu cihet daima Arnbal:ır~:ın . h;ılkın ınmcdcn b~ -
Z ",.,.."n go··ru··1en mevzii ekmek darlıgı~ nın kat'i su- gözönünde tutulncak ihtikara karşı esaslı bir mü- kcılrırmm bınmıye çalı masının tr~m-

...,..... - .. · · vaylarm durak yerlerınde uzun za-
rette öniine geçilmesini bildirmiş, bu mevzu üze- cndeleye gırışı_lecek~ır. . . . . . . man kalmusına '"ebep oldugu ve bu-
rinde kaymakamların ve belediye reis muaviniyle Yalnız ~cnı tcdbırler şım~ilik _ışae. edilmıyecek nun dn nakliyatı giıçlcştırdigl gbzo
belediye iktısat müdilrünü9 fikirlerini almıştır. ve muhtckırler en beklemedıklerı bır zamanda nünde tutulmuştur. Bundan sonra a-

Müsb<'t, veva menfi bir neticeye 
varmamış mec;elc lerl, - dCdıkoduları 
gazete sayfalnrırdn ı:'ünlert'e sürmü 
olsa dahi - bcknrellerinden a 1 
111ahrum olm mış bil'('r mrvıru sny
d• !nn lçindır ki, buı:r ın, yine izıııi
nizl", u mahut "mu ik; s:ınntkiirla
rmın imtihanı., b ıh me bir defn da
ha glrccC'gım: 

Dofrularak etrafa bakındım ve İşle mcşguldu. Bıroz ilerledim ve 
tekrar bağırdım. durdum. 

- Nlhall Nihal!. - Efendim, dedim. Fabrikanın iş-
Kaymakamlar ihtikurla mücadele için mevcut yakalanarak mahiyetleri meydana çıkarılacaktır. rnbııdakiler tamamen inmeden bin-

teşkiliıtın gC'nişletilmesi lüzumu üzerinde durmuş- Ekmek darlığım11 sebepleri mel' istıyenlerden. ceza nlınaca.ktır_. 
Deli gibi fırladım. Hiç k.lmseyl gör !etme dairesinde haıııl olan çatlaklığı 

mlıyordum. Bu ses nereden gclmlı- gôrUseccktik. 
tı? Yoksa, bi r hayal mlydı? Ahi Bu - Eveti,. Eveti .• Hatırladım. Otu-

Diğer taraftan lzmtr bcledıyesıne 
lar, ara sıra görülen ekmek darfığına mani olmak Mevzii ekmek darlığının önüne geçmek üzere ait ve Belc;;ikaya ısmarlanmış tran:ı-
için mevcut usullerden daha başka tedbirlere baş >elediyc iktısat müdürlüğü dün de çalışmalarına "·ayların 35 değil, yalnız 6 tanc oldu
vurulmasını ileri sürmüşlerdir. Belediye iktısat devam etmiştir. Yapılan incelemelerden sonra ek- ğu ve bunların da teslsatınm tamam
müdürü son iki senelik ekmek va:ı:iye!i)1i izah et- mekçiler şirketinin bugünkü durumunun esaslı lanmomış oldu~u öğrenilmiştir. Bu i
miş, ga:zetelerde ileri sürülen un dağıt'tna yolsuz- şekilde tesbiti lüzumu hasıl olmuştur. Belediye ik- tibarla bunlardan istifade mümkün 
luğunun mahiyetini anlatmış, fırıncıların yüzde bsat müdürlüğü, börekçi, pastacı ve simitçi esna- olamryacaktır. __ 

tes, blitUn benliğimi coşturmıya k&fl run karşıma .. 
gclmışti. Bcm yeni, giıneıli bir Aleme ·s andalyeye oturdum S•ioheslz hc-
hrlatm15tı. yecnnlıydım ve biraz evvelki cinayet 

Nıhalin mezarının Uzerinc ka.J>an - beni hasta ctm!ıti. Fakat müdıir ben-
mış: deki bu değişikliği anlamadı. 

- Nihal! Nihall. - Iııletme dairesindeki çatlaklık 
Diye haykırıyordum. mühim olmamakla beraber, ilerde 

iki yüz nisbetinde kar mukabilinde ekmeklik un- fına yüzde iki yüz karıa satılan ekmeklik unların Ufl!. Aylıklar Ay 
lnrı pastacı, börekçi, simitçi esnafına kaçak ola- harice knçırılmasında ve suiistimal edilmesinde 3' 
rak verdiğini bildirmiş, buna mani olmak için alı- şirketlerin rol oynadığını tesbit ederse şirketlerin Bacında Verilecek Mezardan dôncrkcn h3lslz ve dün- tehlike husule gctireccfini duşünerck, 

yaya kıiamUt gibiydim. Kuşların Ct· derhal tam:r cdılmcai taraftarıyım. 
vıltıları beni hasta ed'yor, gUzcl ha- Dlye söze başladı. Ve uzun uzun i
va ideta beni boğuyordu, Toprağa r:ahat verdi. Sôzüniln sonuna yaklaıs-

nacak yeni tedbirlerin görüşülmesini istemiştir. dağıtılmasını temin edecektir. ~ 

bastıkça bir kızgın demirin Ustündcy- mıitı lı:i, ic;cri bir "usta•• girerek r........ o•ıkkat 1. •n•••••lllllıı.. 
mışim gibi ayaklarım yanıyordu. Yakub·un yukarı ieletmc dairesi ça- ' 

İşime tam vaktinde yetiştim. Cl- tısından dıi~crek öldtiğUnU haber ver- i 
nayeu bir an evvel ıe1emek ic:in a- di. Noksan Tedbirler i 
celc ediyordum. Fabrikanın makine Müdlir korku ile ayağa kalktı. • 
dairesine gittim. Yakup çalııtıtı yer- - Yakup mu? Öldil mUi' Tamamlanmalıdır .==: 1 
de yoktu. Koıar gibi dısarı çıktı. 

Dışarı çıktım. Heyecanımı, kimse- Ben od.;ıda yolnu: kalmıııtım. : 
ye anlatmamak için başım öne eğik xxın E\-velki s:.tbah Haydarpaşadan • 

· d · saat eekl7.de kalkan vapurdan bir ! yurüyordum. Merdivenler en ışletm" Cinayeti müteakip bir hafta kadar • 

Milli Ticaret Birliği İçjn 
Toplantı Yap Jdı 

Üç aylık maaşlarmı malmiidilrluk
lerinden veya Eytam Bankıısmdaıı 
kendllerl nlmıyonlnrm altı aylık yok
lamasına başlanmıştır. Bu yoklama
lar nyın 27 ıılne kadnr stirecek ve 
bu müddet içinde yoklamnsmı yap -
tırmıyanların yoklaması ile aylıkların 
tediye. inden sonra yapılacaktır. 

Üç ayda bır manş alan emekli me
murlarlT', dul \'e yC'timleriıı manşla
rmm tediyesine ny başında ba:ılamı-

dalresine çıkarken başımı yukarı kal- hasta yattım. Doktorların raporuna grnç kız denize dil,mUştur. Va- İ 
dırınca Yakubu gördüm. ve milddciumumihğin vardığı tahki- • pur derhal durdurulmuş, denize i 

Derhal aklıma cinayeti işlemek gel· kat neticesine göre, Yakup işi ile tahlisiye simitleri atılm~. bir ta- • 

c.ıktır. 

Derhal Tesl·r Ett•ı KüçUKCEKMEcEDE EsKt ESER-T ecebbüs Piyasaya LER - Küçtıkc;:ekmecedeki Reglum 
3 mevkilndc yapılmakta olan kazıya 

di. Ani sarsıldım. Etrafıma bakarak meşgulken, pek muhtemel olarak gc- raftan da gC'midekl sandalın de- Yeni bir teşekkül 
i · · ö d x.· ı b" b d" · ·ı li nize indlrllmcs!ne teşcbbils cdil-

olarak kurulma- Tücrıır Bırliğinin kurulacoğı habrri 
hiç kimsen n benı görüp g rmc ıı.ı- en ır :ış onmesı ı e m ·vazcneslni sı kararl.actırılan Milll Ticaret Birlil:i 

d i K. k T 1mı k b d k d'' u miştir. Fakat sandalı indirenler, ~ ne ikkat ctt m. ımse yo tu. e r ııy e ere uşm ş, için dün mUhim bir toplantı yapıl-
Yakuba baktım Fabrikanın çatısının İçimde öyle bir ıstır:ıp var ki, göğ- bu işin ustası olmadıkları için, 
kenarında bir işle meıguldü ve sırtı sümu parçalıyor. Nereye gitsem, ne- denize indirirken batırmışlardır. mıştır. Toplantıya şehrimizin Uının-
bana dönlik olduğu ic;ln beni ıör- redo otursam, beni ayni cehennem ya. Kızı da o <'lvardakl sandalcılar mış Türk firmalarının milmcsslllcrl 
mi.ıyordu. kıyor. bulup kurtarmışlardır. gelmişlerdir. Görüşmeler anlaşma llc 

Ozerinc fıstıklar 55, bademler 200, 
balmumu 205 kuruşa duşrnüştur. 

Ankarada Kitap 
Hemen ~rı çıktım. Koridorda İçimdeki ıstırap beni boğuyor. Bu kOçük hadise, bize Deniz- neticelenmiş ve tfıcirler!mlz bilyük 

gıdcrken beni kimsenin görmemesine Oh Tannml Ölıiyoruml Bann ruh yollan l.darc-ınin şehir vapurla- ticari bir müessese şeklinde olacak İngiliz killtilr heyeti bugilnden i-
d'kkat ediyordum. Heycanımdan bo- veri Fikir sun! Yalçın sözlerini yü- rmda çal-an memurların:ı arada bu kuruluşun ehemimyetini tebatiiz tibaren on beş gün devam etmek ü-

Sergisi 

ğuhıcak gibiydim. Bütlin vücudüm züme çarp ve beni biraz (crahlat 1 sırada talimler yaptırarak yetiş- ettirmişlerdir. Bu milli milessesenin zere, Aııkarada Sergicvinde bir ki-

elim ara verilmiştir. İlkbaharda tek
rar kazıya devam edilecektir. Müze 
mOdUril Aziz, dün şehrimize gelmiş 
ve kaztdan iyi neticeler alındığını 
bildirmlşitr. Verilen mcılOmotn göre, 
Kiıçtlkçckmeccde eski bir saraya alt 
mozaylklcr, antre ve bir salona ı·ast-
~ !!!!!!.. t ır. 

·--ııım--~9111111 
btritor, gözlerim alevleniyordu. El· HIIA Onun, öldürucü bir vicd~n a- tırmcsi li.ızwnunu meydana cı - nizamnamesi knbul edilmiş ve mües- tap sergisi açmıştır, Bu sergide, h:ırp 
Lerim buz gıbi olmu3tu. nbı ağırlığiyle bos ruhuma baktı- karmıştır. C:emiye kayık koymak sislerin hemen faaliyete geçmeleri mevzuu hariç olmak üzere. her tilr- RUGONK O PROGRAM 

Evet, onun muhakkak öld!irmcli9- ğını hissediyor, bunun için kac;m1k, kfıfi de •ildir, onu kullanmnsmı t 1 t B ld k' 1 hi mevzulara ait 1500 kadar eser teş-
dl·m. Onun yacamaması lazımdı. kuşların meçhul bulutlar arasmd~. bı'len lşçı"ye de ihtı'yaç vardır. kararlaş ırı mış ır. u yo a ı ça ış- 7 30 Proıram J ıs.40 Şorkılar 

" " d d h 1 Ü ·ı te i · hir edilmiştir. Doktorluğa, mühendis- 7.33 Müzık (Pi.) 19,00 J<onuım• Çatıya çıkınca, fabrikanın uğultu- bulundukları yere kaçmak istiyorum. Denizyollnrı idnr('Slnln bu nok- malar piyasa a er a m saı s rı- llğe. fenne ve İngillz edebiyatına ait 7.45 Jlabtrler ıo.ıs Su eserleri 
su kulaklarımı sağırlaştırdı. Etrafı- Fakat, bu yannı olmıyan ıstırap i· taya dıkkatıni çekeriz. ni gllstermlştlr. Spckilltısyon yapmak çok kıymetli eserler bulunmaktadır. g~ ~~i~\.<:;~·> !::!~ ~~~;r~~zl&I 
ma baktım. Beni görmelerine imkan çlnde nereye kaçmalı? ................................................. la tanmmıs bazı kimseler, ellerinde Bilhassa ingilizce öğrenmek fçln tat- 8.30 Muzg- (Pl) 20.ıs Radyo ıaıetui 
yoktu. Çünkll ikl tarafımda bacalar S O N bulunan malları hC'lllen satılığa çt- bik edilen muhtelif mctodlnn ı:.ıoste- ıı 30 Proı:ram 20,45 Şarkılar 
ve makineler ,Okscliyordu. Altın Fiyatları ·karmışlardır. Bunun neticesi olarak, rir eserler mevcuttur. Sergide kitap ı 2 •33 Şarkılar 21.00 Ziraat takvimi 
Ağır ağır "ona,. dolru ilerledim. ~ ............... ~ susam 52 kuruştan 55 kuruşa, yer satılnuyacnktrr. Fakat istiycnlcr, be- !i:ri~ ~1.'rt~l!~r 2 ı . ıo Temsil 

O hlili işiyle meşguldü. Aramızda 2 ,.n~~ı!'~ir ~~~::~:r.blr insan drfildir. Bil· Altın yeniden 2520 ktınışa yüksel- fıstı~ı 56 kuruftan 59 kuruşa, bade:rn t?endlklcri eserleri ısmarlayıp sergi- u.so MOzik (Pi.) ~!:~~ ~~~!~ıer 

Yarın, sebeolC'rlnl de anlat t'lğnn 
bir mecbur yctle n<' rlnc b şlryaca
ğım bir eri yazı Ur kcndllcrlne lıi
tap edebilmek bahtiyarlı mı tattığım 

vatandaşlara, lptiınle u ·ramı g bl 
görünen bu me lenin birçok bakIIT'
lardan nlılkaya lllyık bulunan bakir 
bir mahiyeti bulunduğunu izaha ça
lısacağım, 

Şimdilik, bu etraflı vlikıanm, ~a-
6a müteallik bir karanlığını dC' elim: 

İstanbul Belediyesi, kabiliyetsiz, 
veya kötil mak atlı mahlı'.'ıkatm sah
nelere üşüşmelerine engel olmak g•
bi isabetli bir endişe ile: "çalgrcı,, la
ra birer ehliyetname verdirtmek i te
mlş. 

Bu karar, kanunun ruhu tlstünC' 
müesseı; bulunan bir nizamnameve 
müstcnltUr, O niıomnamedC', cht -
yetmıme almıya mcc.-bur tutulınaforı 
farz sayılan vatandaşların sıfatı "c;:al-
gıt'ı,, dır. • 

Siz, hiçbir c;:algı çal'tlasanız, V!' nfl
çiz adınızın bnşma, "c; lgıcı,, sıf tınr.ı 
takılmasını, ş:ıhsiyctirize taam.ız sa
yacak dcrcc.-cdc mütea ~P bir bed·ı 
sanat gururuna sahip olsanız, üsteli~ 
dC', cfkt\rı umumiycye bu "'arıatkAr -
ne gururunuz yUzGnd"!l, mC' lcld bil
gisine ~üvenemly<'n bir vatandaş gi
bi te! bir oluno:;anız ne yaparsınız? 

O mahut imtihanı açanlar, bir sa
natkarı, "çıılgıcı,, sıfatını benimse .. 
mektc>n çekindiren ince sebeplerin 
gafili olabilirlcr. 

Fakat o imtihanı ac;anlar, b ir sa .. 
natkiira "çalgıcı,, sıfahnr vermekte 
hakaretlerinde aşikar bir taannlıt yok 
mudur? · 

Bence, kırılmrya mahkOm ola>ı 

mf'fhunı. ya bu inat, yahut da - bu 
acalp sıfatlnndırmn hürriyC'tl için• 
de - sanatkt\rın haysiyetidir. 

1
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RUMİ: 1357 HİCRi: 1360 
Sonteşrin- 1 Şevval: 24 

ınctre kadar bir mesafe kaldığı zı· Çocuk Ealrırenıe Kurumu C•nel Merkezi miştlr. Bir gram külçe ııltm 353 ku- 225 den 230 ıı, balmumunu 225 den den sonra parasını vererek alabile- ıs.oo Pro:rarn 22.45 Orkutra 
man, başını birdnbire geriye c;evi-~~ 230 kuruşa satmıya çalışanlar __ _::r._:~.:_n_ıı_:c.:.e_k_le.:.rd_:ir.:· ____________ ı_s_.0_3_F_•_•_,ı _____ 2_2_s_s_K_'•_•_Pn_•_ı. _________________ ..., rcrek bana baktı. nıştur. _ 

:::.::....::::::...=::::._ ___ _:_ __ '-____ _...:._A.:....s_ke-r-i-V-a-zE-y-et---H-· a-:b_e_s:--is ........ ta- n-:da Sualli Cevaph lldnci 5i•l11j1 i ~ :] n!Cla 

Oüno Oltle Tklndl Ahıın Y•tu ımdk 
8,4S tl,S8 14.lJS 16,63 18.27 &.03 

~Grcr Gr_Lr ...ı H4,BE.lıLER 1 csaısıaı ntı 1 ıncıde> <;aştaraf• 1 •ncıd.-l Bir Konuşma 1 ~ 1: 1: il:. 1:. F'll _ Moskovndır. Ve nihayet Moskova, Roma, 13 (A.A.) - "Tebliğ .. Dlin 
Sovyct rejimınin gurur ve ümidini bağ gece duşmnnın Napoliye yaptığı ha- (Baotarafı 1 incide) 

l • ' R ladıgı yerdir. Bütün bu sebeplerden va akını esnasında bir tayyare dii - O halde niçin Avrupanı n 

Svlçre Ve Om anya dolayı Moskovanın düşmesi, Sovyet- şilrülmüştur. Şimali Afrıkada mihver bir noktasına asker cıkarnrak Al· 
lcrin bclkcm:ğinin kırılması demektir. tayyareleri Tobruk mevkiinl bomb:ır ınnnlrıra knrsı ikinci bir ceılhc 

Hitlerin gayesi, Sovyct ordusunun dıman etmi~tir. İngiliz tayyarC'leri ta- 1 açnıı,ya çn ı~mıyoruz. 

lle Tl·care t ı·m ı·z yok edilmcsıdir. Almnn askeri tebliğ- rafından Şimall Afrlkada bazı kôy- Mister Churchill cevap veri-
lerini okurken daima bunu gözönündc lcrc bombalar atılmıştır. Şarki ACri-
bulundunnak lazımdır. Moskova har- kadn Gondar bölgesinde düşman ko- yor: 
binde Mareşal Timoçcnko ordularının radan ve havadan hilcunılarma de- - Size bu sualin cevabını, Al
çcvrilerck esir ve .imha edildiği hak- \"Om etmektedir. Kuvvetlerimiz her manların İngiltereye niçin asker '.Ankara, 13 (TAN) - Romanya ile 

yapılmakta olan ticaret müzakerele
rıne de\•am edilmcldcdir. Tilrk -
Rumen ticaret ıınlaşmasınm müddell 
sona ermifi ve iki ay milddetle uza
tılmıştı. Muzakereler bu müddet bit
meden ikmal edilecek, uzun vadeli 
mal mubadclesi esası üzerine yeni 

Bitarafhk Kanunu 
Değiştirildi 

f Bıttıraf1 1 incide') 
kısmının azami verimle çalışması 
demek olmadığını anlamalıyız. 
Müdafaamızı temin etmek de -
mek işin bütün iktısadi bünye -
mizde baştan başa makul, mües
sir ve ser.i bir surette taksimi de 
mektir. Ayni zamanda müdafan
mız için hayati ehemmiyeti olan 
muhtelif maddelerin binlerce ve 
bınlerce fabrikalardan imali de
mektir. Evvelce gerginlik devir
lerinde olduğu gibi şimdi d e znh 
mcte katlanmak ve !edakfirlıktn 
b u lunmak icabediyor demektır. 
Bunu biz yine yapacağıı., , 

Amerika için karar saati 
Vaşington, 13 (A.A.) - Mebuslar 

M<'clisl, bitaraflık kanununun eltın 
mevcut, esaslı iki maddes.ini ilga ltı
yibasını tetkikle meşgul olduğu şu 

6ırada, siyası mahCiller "Birleşik A
merika için kaU s:ıatln yakında ça
l cntmı,, belirtmektedirler. 

Bu mahfiller, Japon - Amerikan 
munasebetlerinde eL'ın mevcut knrnr-
6tzl~ın zail olmakta gcclkmiyeceğlnl 
ve Uzak Ş rktakl vaıUyetın barışla 
halledlllp edllemiyeceğlnln anlaşıla
ca mı s{Sylilyorlar. 

AtlanUkte, vaziyet alınmıştır. A
rı rlkan müdah lesi bir emrlvtıkidlr, 
y Inız bu ııtırakin tilmulU mcsclcıl 

bir nnlaşma imzalanacaktır. 
Ankara, 13 (TAN) - Türkiye ile 

İsviçre arasında mevcut ticaret mu
kavclen:ımeslnln miıddeti sona er
ınek üzeredir. Bu maksaUa bu ayın 
26 sında memleketimize gelecek olan 
bir İsviçre ticaret hC'yctiyle yeni mü
zakerelere başlanacaktır.• 

Bcr Alman Gazetesi 
(Battarafı 1 incide) 

"22 hazirandanberi Bolşevik 
devletinin akıbeti tahakkuk et -
miştir. Bu, Büyük Britanya em
peryalist sahası fikrine muhalif 
olarak yeni ve buytik bir saha -
nın meydana geldigi mannsını 
ifade eder. Londra, bu inkişafı 
tahmin edememişti. Almanya 
batıda mağlup edilemezdi. Doğu 
daki ileri yürüyüşü de durduru -
famaz.,, 

"Milşterek mikyası olmrynn cesa
mette ırki bir kuvvetin mcrkezınden 
harekete c4cçmcsi netice inde biltun 
Avrupa sahası makul ve muhnkcme
li bir istikamcta ısevkcdilm ş bulu
nuyor. Bu sahanın bah ettiği butün 
imkClnlnr azami kabiliyetle istismar 
cdilmi& ve fazlıılaştırılmı tır. 

''Uzak topraklarda kaybolan Al
manya değildir. Almanya, birbirini 
tamamlryan kuvvetleri lnkisaf etti
ren kesif bir saha içınde hareket e
diyor. Blt kuvvetler aylar gcc;:tıkçc 
daha fazl::ı bir tesir ile harekete geçJ
rlleb!llr, Biz dalma iç hattan çıkıyo
ruz Brltanya İmparatorluğu artık 
hiç· çemberllyemcz, O, bundcın son
ra, merkezden muhite dal budak sa
lan Alman kudretinin tahakküm cdl
lemlyım çember ne mümas hatları 
koyrr aktan başka bir §eye yaramaz.,. 

kındaki iddiaları da, Alman efkArı u- tnmfta anudane mukavemet cderck çıkaramadıklarını nnlatarak ve -
mumıycsinc bu gayenin elde edılmck· dilşmana ağır uıylat verdirmektedir. receğlm. Almanlar İngiliz adala
tc olduğunu gostcrmektir Hatta Al- Kahirede ırıeşrcdfle.n teblifj rını işgnl edebilmek için hiç ol -
man askeri kayn:ıkları, Sovyetlerin mazsa sahillerimize dört tümen 
cepheye son ihtiyatlarını ıUrdüğünü Kahire, 13 (A. A.) - Dün gece 
idd a etmektedir. Bundan da maksat, Tayyum çevresine yapılan hııva akı- asker çıkarmıya mecburdurlar. 
bu defa da Sovyet ordusu mağlup nında 64 kişi ölmilş ve 75 kişi ynra- Dört tümen askerin her türlü 
cdiidiği takdirde, artık Sovyct ordu- lanmıstır. Bu sabah erken, Nil del- malzemeleriyle nakli için 200 va
sunun ihtıynt kuvveti dahi kalmadığı tasuıın şimal bölgesine birkaç bom- pura ihtiyaç vardır. Bizim eli -
kanaatini vermektir. Almanlar Sov- ba utılmışsa do hasar ve knyıp yok- mizde bugün b u işe ayıracağımız 
yctlerin cepheye son ihtiyatlarını sev- I tur. bu kadar vapurumuz yoktur. Fn-
kcttiklcrinl 17 Temmuzda ilan etmiş- llis;.;.m--;;;-;;;;;;;-..--.-..... ~---.-.---.............. f ili d · 
lcrdi Halbuki 0 vakitten beri Sovyct bulamamışlardır. .. kat Amerikan, ng z ve omın
muk~vemcti bütün şiddetiyle devam Alman baıkum:ındanbğı tcşe~bu_s yon tt:zgahları gece gündüz ça -

. . hAl" d t kt d"r Nı'tc kudretinin elinde bulunmasından ıstı· lışıyor ve batan gemilerin yerine ctmı§Ur, il .. a e mc e ı • • h · 
kim Bitler son nutkunda artık Sovyct iade ederek, mütcmadJyen cep enın yeni gemiler yapıyorlar. Buna 
ordularının imha edildiği üzerinde ıu veya bu noktasında f den~ı;ıcler rağmen gemi ihtiyacımız ancak 
durmamış, akslne olarak ileri hareke- yapmakta, düşmanın z3Yı no asını 943 de tamamlanacaktır. 
tine devam edemediğini söylem.iştir. keşfe çahşm:ıktadır. ~lr haft~dan?cri Bu cevap da İngiliz milletinin 

h • d biltiln taarruz kuvvetı Tula uzcrındc 
Moskova cep esm e toplanmıştır. Kalinin '/C Mojaisk cep- merakını yatıştırmıyor. Fakat 

Şimdi Moskova muharebesinin in- hclerindc Almanlar müdafaa vaziye- bu izahat ortaya yeni bir mesele 
kişaf seyrini tetkik edebilıriz: tindcdirlcr. Fakat Tula'daki taarruz çıkarıyor: 

Almanlar Moskova üzerine Uç nok- da Sovyctlcri sürpriz karşısında bı- _ Atlantik harb ini kazandığı -
tadnn taarruza geçtiler: rakmamıııtır. ÇUnkü Moskova müdafi. mızı iddia ediyorsu nuz. Bu idcli-

1 - Nehrin garblndc Viazma'dan; leri şimdi cephenin her noktasında ~ 
2 - Moakovanın cenup batısında kuvvetlidirler. Bu şartlar içinde Mos- anızın dayand.ğı r.nkanılar.a üg -

Briyansk uzcrinden; kovanın zaptı hülyaları günden güne ren mek isteriz. 
3 - Cenupta Orcl istikamc~nden. zayıflamaktadır. İngiliz Başvekili cevap veriyor: 
Bu iıç hücumun da hcdcfı ser1 l)olletz havzasrtıdctı _ Düşmanın hedefi bizi ablu-

mcvzii muvaffakıyctlcri ileri götürerek ka ile açlıktan öldürmek ve mal-
dUımanı paniğe uğratmaktı. Almanlar Cenupta Donetz havzasınd:ı Marc- zemcsiz bırakarak teslim olmıya 
cephe arkasında mUnakale yollarını şal Timoçenko'nun dlfınık Budiyeni 
keserek on safta bulunan kuvvetlerin ordularını toplıyarak yeniden bir mü- mecbur etmektir. Bu maksatla 
kulli kuvvetlerle olan bağını kırdık· dafaa cephesi kurduğu anlaşılıyor. da Atlantikte gemilerimize karşı 
lannı ve bu kuvvetleri çevirip imha Çünkü Almanlar 15 ı;:!indenbcri Ros· bava ve denizaltı harbini şiddet
ettlklerlnı iddia ettiler. Burada yarım tov önünde oldukları halde bu şehri Iendirmiştir. Fnknt her geçen ay 
milyondan fazla esir aldıklarını, ecri zaptcdcmemişlcrdir. Mare!jal Timoc;cn- Almanların batırdıkları gemi 
kalan kuvvetleri de yok ettiklerini ko Rostov'daki petrol borularını ar- miktarı azalmaktadır. 941 sene -
b'ldı'rdıler Hakıkattc oı~n cu fdı" kaya naklcttlrm•k fırsat ve imk5.nım 1 

• u ,. • ' sinin ı'lk dört ayında batırılan Mareşal Timoc;enko Almanlnnn elle- bulmu11tur Stalino ve Harkof'tan son-
rlnde bulunan ilk amillerden istifade ra Alman kuvvetleri ilcrliyemcmiş- gemi miktan nyda 500 bin tonu 
ederek yaptıkları hucumlar kar,ısın- terdir. . buluyordu. Bu miktar son dört 
da dümdar kuvvetlerini feda etmeyi Bununla beraber cenupta Alman ı- ay içinde ayda 180,000 tonn ve en 
göze alarak asıl kuvvetlerini arkadaki leri hareketinin duruşunu biraz da son ayda 100 bin tona inmiştir. 
mlicbfaa hattına çekti. Bu dUmdar Kınmda cereyan eden muharebelerle Buna karşılık bizim batırdığımız 
k 1 Al 1 17 Ilkte.,rlnc ka izah mu''mku'ndu··r. Almanlar daha k uvvct er man arı " - gemi miktarı aydan aya artma -
da 1 t 'l K 1 du da Mo ilerilere mdcbilmek frin evvela Kı-r meuu et ı er. ızı or - ... " tndır. Görülüyor ki, düşmanın 
jaiıık, Kalugn ve Tula hattına çekildi. rımı ıaptctmiye lUzum görmüşlerdir. 

Almanlar bu yeni müdafaa hattı Burada Alman kuvvetleri aimdi Sivas- bizi abluka ile mağlup etmesine 
karşısında durdular O vakit Alman topol ve Kcrç limanları önündedir. artık imkan kalmamıştır. 

(Başta rafı 1 i ncide) 
denizin şimal doğu kıyıları açık
larında seyreden Sovyet gemile· 
ni bombalamışlardır. 

Üç düşman kruvnzörüne, bir 
torpido muhribine ve beş büyük 
ticaret gemisine vahim isabetler 
olmuştur. Liman bölgesinde tam 
isabetlerle büyük hasar yapıl • 
mıştır. 
Doğu cephesinin diğer kısım· 

larında mahalli muharebelerle ye 
niden muvaffakıyetler elde edil· 
miştir. Ordunun ağır bataryalar~ 
Leningratta ehemmiyetli askcrı 
hedefleri liman tesisatlarını ve 
Kronşdadt deniz tezgahlarını 
bombardıman etmiştir. Moskova 
ve Leningrada müessir hava ta
nrruzlnn yapılmıştır. 

Sivastopol bombala.rıdı 
Bertin, 13 (A. A.) - D.N B. niıı 

askeri kaynaklardan iigrendiğine gö
re, Sıvastopol'da gemilere binmekte 
olan SovYct kıtalarma kar,>ı, 12 Son
tc;..rinde Alman hava kuvvetleri bom 
b:ı ve mitralyözle şiddetli hücumlar 
ynpını~lardır. Bo~evlkler ağır ve 
kC'nlı kayıplara ugratılmışlardır. Rıh
tım tc.,isatma ve taşuna gemilerine 
birçok isnbeUer kaydolunmuştur. 
Şehrin liman civarındnki mahalle

si"ldc, yeni bilyük yangınlar görül
rnustür. 

K:>radmlzln Kafkasya kıyısında A
nepa Umnnıno da yeniden muvoffa
kıve!li hücumlar yopılmrJtır, 
Te.eyyiit etmiycn bir haber 
Bud:ıpe te, 13 (A.A.) - "Steran~ .. 

Yarı resmi mcıhfıllerdcn blldır ldığı
ne göre, Almon ve Rumrn kıt~l ırı 
Kcrç berzahındaki ilcrlemelcrındc 
Kcrç'e kadar varmışlar vc bu şehri 
ele geçirmişlerdir. 

JJ1 üşterek kumaııda1ılık 
şayiası 

Budapeşte 13 (A.A.) - "Sterani,, 
Kızılorduyu Oı ta Şnrk İngiliz ku
mandanlığı emrine koyarak tek bir 
fngllız - Sovyet kumandanlığı teşki
linin Londra hilkumetl tarafından 
Moskova hilkOmC'tine teklif edıldiğ~ 
haber verilmektedir. Bu tekl!flcrı 
Genelkurmaya bildirmek fiwre Sa
marn'ya bir lngiliz askeri heyeti gön
dc>rılmiştlr. 

'cırdtr. l!it 

Litvinof ve Steinhardt'ı 
Götüren Tayyareden 

Hala Haber Yok! 
Londra 1-3 (A A ) - Litvlnor, 

J{urusu Amerika Yolunda stelnh:ırcİt ve sır Vaıter Monckton'un 
San Frnılıco il (AA.) - Japon h!lkO· blndlklerl tayyare hakkında Londra-

metınln huıuıl 'mumesslll Kuruıu'nıın bu cu· 1 hfill 1 hl bl h bcr 
1128 1 nQ Sın·Pranslsco'ra varıcalı aanılınak• nın ttsın ma er ne ç r a 

baıkumandanlığı cepheyl O:malde Ka- Bunlardan Sivastopol uzun müddet + + 
linin üzerinden ynrmıya teıcbbüs et- mukavemet edecek surette tahkim c- L ondradan gelen haberlere gö- nin gerek belediyede, gerek A
ti Kızılordu bu ani darbe karşııınd-ı dilmiştir. Fakat Kcrc;'in tahkimatı re, İngilterede hükumetin vam Kamarasında söylediği nu· 
Katinin şehrini bırakmıya mecbur ol- zayıftır, Bununla beraber bu iki mlis- pek yavas hareket etmesinden do tuklar halkın merak ve kaygu -
d F k t •· tlc "' hr' arkae 11da tahkcm şehir önünde Almanların bir • t t tı Onun 

( Başta:-afı 1 fneftfe] 
Tula ötıiinde mulıarebc 

Londra, 13 (A.A.) - Moskova 
radyosu bugün bildiriyor: 

Son iki gün zarfında Alman 
lnr, Moskova cephesinin sol ce ' 
nahında muharebeye taze kuvvc1 
ler sürmüşlerdr. Şiddetli muha· 
rcbeler olmuştur. Diğer kesim • 
!erde düşman siperlere girmiştir. 
Volokolnmsk kesiminde Alman ~ 
lar, son 24 saatte Qir hücum tü • 
meni getirmişlerdir. Görünüşe 
göre bir taarruzn hazırlanıyorlar. 

Rus mukabil tam·ruzları 
Londra, 13 (A. A.) - Moskovs 

radyosu, Kızılorduya mensup krtala
rın Mo~kova cephe inin §imal kesi· 
minde nmvnf.fakryctli mukabil tnnr· 
ruzlar yaptıklarını ve iki kasabayı 
geri aldıklarını Perşembe sabahı er• 
kendcn haber \:ermiştir. 

Mojııisk ve Volkolamsk kcslmlc• 
rinde bir .topçu faal,yetl olmu~ur 
Kıtalarımız mevzilerini tahkim et1 

mişlerdlr. Almanların Neva nehrin; 
aşmak uzere yaptıkları bir teşebbiıı 
topçu ateşimizle pilskürtulmilş v< 
top ateşi, takriben bir piyade b51U· 
ğünil imha etmi tir. 

Alma11la,.m zayiah 
Londra, 13 (A. A.) - Londranıe 

salfıhlyetli mahfillerine, Alman kuv· 
vetlerlnln Rusyndakl ağır kayıpları· 
nı teyit eden m:ılCımat gelml tir. Al· 
manların 19 zırhlı tümeninden 16 sı· 
ııın çok mühim kayıpl.ır v~diğı an· 
la~ılmrıktadır. Motorliı hafif ve bın· 
dirılmış tümenler dahil olduğu halci• 
70 den fazla p y de ti.ımcn,!ne de mu 
him k:ıyıplar verdlrildi.ğl sabit ol· 
maktadır. -----------Valiler Arasında Tayinler 

Ankara, 13 (TAN) - Munhal o· 
lan valiliklere tayinler dolayısiylı 
bıızr valıkr arasmda değl lklıkler <> 
lacağı h:tber verılmektedir. Hn:ml 
nan liste yüksek tasdiko arzcdilınl 
tir. 

Sivasta Zelzele Oldu 
Sıvas, 13 (A.A.) - Dun saat 12 dı 

burada 10 sanlye surC'n bir yer sar 
sıntısı olmuı>tur. Hasar yoktur. 

"Türkiye Şi 

Said dir" 
( Ba;tarafı 1 lncldt' 

"Tiirkiye ve 1J1ısır 

Akdeııiziu ka.leleridir,> 
udır. ıelınemlstir. Kulb! ef'den hareket e-

----" den bu tayyare heni.iz Tahrana gcl-
1\fekkede İslam Kongresi memııtır. 

Toplandıgı.... Asılsız Ayni mahfilkrde salı günü Tahr!l
na gelmesi lAzım gelen bu tayyare-

l!crl n u (AA ) - Kahire rıdyosunln nln havalann fenııhtJ y(Jzündcn gC'ri 
• ut~n ıir<ndıfine ,ııre, lrakt:kl lı Su~di k l 
.Arıb ıın eıç\ııtı, .Mekhde bir ;,ı t':kct~~rsll:~ d5nmU$ veya mecburen blr yerde n -

u. a a aura .,c ın ı layı halk ~ı·ka·yetçidir. Sovyetlere sunu ya ış ırmamış r. toplandı ve mukavcmr.tc baıladı. İşte müddet meşgul olmıya mecbur ola- 11 i . b .. l d A Kamara 
0 vnkittenberi Moskova önündeki Al- cakları anlaşılmaktadır. Bu şchirl.:ri vaktinde yardım edilmemiştir. çın ugun er le 

1 
vam f d • .

man - Sovyct cephesi istikrar kes- taptettiktcn sonra tasarruf edecekl:ri Gönderilen yardım kiifi değildir. sında bu mc>se e er etra ın a tmr 
betmiş gibidir. lki taraf da bu hat il- kuvvetlerle tekrar Donctz havzasıııda İstihsal ihtiyaca cevap verecek zakercler .. yapılac~ğı. ncı a t ı 
zcriuc durmadan yarduncı ihtiyat taarruzlarına devan: cdcbileceklcrdır. dereceyi bulamamıştır. Efkarı u- sozle.r soylenı;cegı. . htikfımetin 
kuvvet gctirmektcdır Arayn kar, Fakat bu iki liman zaptedilmcden cc- mumiye sürat •. şiddet ve har:~et ten~ıt cdılecegı habcı \ erllmd -
yaimur ve kış da r:irlnce Alm:ınlar nuptnki hareki.tın inkiıınf etmesi ih- istemektedir. Ingilı:z Ilaşvckılı -\ tcdır • 

A\iam K 
Pilkton de 

• t pl ndı ı dur yabancı mem mı:; olduğu zanncdılmektcdir, 
S'AY'lan haberleri yalanı•mıı;ttr, 

ileri harcketlerınc devam imklinııu timall azdır 
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Ajanslar, F inlanda hukUmetı•~in 
Ame ıka hukumctıne verdıgı 

e~apta, SovycUerle sulh yap~ıya 
ınuvaf kat etmemekle beraber mü1a
kerelere devam için açık kapı bırı:ık· 

• UŞAÖINI 
rnış oldutunu bıldfrmektedir. 

Bu mesele hakkında beyanatta l::.u
h.r. n Huıı: Finlanda htikum"tınin 
nutada mevzuu bahsolan meselelere 
t h cev plar vermekten kacınd_ıil;~nı 

RINDA •• 
~0Ylemiş ve ı;unları iHlvc. etmı~tır: 
E •nlerin, demokratik hürrıyetlerının 

tiden Cltmesl demek ol n bir işbır
l & ni kabul etmiycceklerini ümit c
dıyoruz 

Evleıuniyc Dair Bir l\fasal Başı - Evlilik Korkusu - Üç Tecrübe 

Kabukları - Münir Nurettin Konseri - Ebedi Mehtap 

- Elmanın 

Fikı:;~:Zcc, Finlinda hükumetinin, ski kadinrıeler kış geceleri soh· 
e h do usu, Bol .. eviznı duşmanhğı " betlerınde masala başlamadan 
• e nı hur olan ve muk3ddı!ratını evvel alaturka fasıll rm peşrevleri 
·~ zızmın zale ıne baglamı'j bulunan d Pır gibi, şöyle bir "gırış,, yaparlar ı: 
a?ınerheım'ın Amcrıkanın tavassu-t ,. - Var varandan, s.ır surenden, 

u ıu reddetmesıyle bu meselenin kst ı 
olarak kap nmış ve halledilmış oldu- Yatılmıyor şu kehle ıle pircde::ı, 
., . Tuttum, pırenin birisini, dabııkha- b d ~·1 Jı:ül .. una h4kmcdılemez. Fınland:ı gittık- zaman siz: "Hayır, eyaz egı • 
çc vahamet peyd eden bi ık•u:adl neye yolladım derisini, Sultan Meh- rengi,, deseniz de hemen sinirim tu-
h h 1 med kasaplarına yolladım yansım. 
u ran geçirmektedir. ncı tere ve y d" h 11 ül ştı'rdı'nı tar... -

l\rner kanm alacngı tedbirler bu buh· arısını " ma a eye e • Kocadan ziyade bir doktora lhtı-
raııı dah.:ı had bit· ı;rkle getirecekler Az gittim; uz gittim; dere, tepe yacı olan bu üçüncüyü de ötekileriıl 
ve bu suretle Finlandada iage sıkıntısı dıiz gitdim, kahve tütiın içerek, yanına gbnderdik. Tabii bUtUn k:ı;-
• -ı.._ . lfile, sümbül bıçerek; vara vara d ğil f k t t d k 
B
'<!-mzntil edılmez bir h:ıle gelecektir. dınlar böyle c , a a ona ım ı. 

vardım bir hana Handa bana dedi· 1 k 00· J in ıtar f kaynakların verd'klen malu· ben evlenirsem, mut a a Y es e 
,,,_ ler ki: 'Evli misin? Bekar mısın?,, B k""' kal-...... ta cbre: Bır rok Fin mebusları, A· düşecei;im. Düşündüm. e ıu ... '" Bekarım, dedim "Seni everelim!" 
"

1Ctikaya cevap vermeden en . i nıcse- · maya knrar verdim. 
l• .. · 1 dediler Bize oldu bir nikah; ile bi - it k ,L_ -ıın l'~rıa~mentod, mUzakere edı me- · Dostum:ı son r umı verme r-

u .. oldu ıki iklh Vardrm evine, canım 
~:ti hukiimetten istemişlerdir. Kenı\i çin: 
1 L sevine, Cazunun biri "vay vay!" :. 11 ı k rt 

h llıı;bal ve isuklii.llerlni boyle bir sut- - Mutlaka Istanbu u n ına P der k:rlkar, dud. ğı sarkar, goren- ı b' · •~ un tecssusu ile yakından alakadır değil ya. Dedim. Ası ızım ev ..... -
., d ler korkar. Kış gunünün navruzu; d 1 d d G't ... _ .. borcn cimaı memleketleri Finlan ayı dınlanmız Ana o u a ır. ı , oraUJ .. baş ucunda duruyor h vruzu; 'Ka- ıt d diy• "bl 
l tı istikamette harekete teşvik etnıiş- evlen, Baltacıoı;lunun e gı gı 
erdir. Ve en nihayet Finlandada hal- dınıml Sen kal burada!- dedim. ka.- gürbüz evlat yetiştirirsin. 
kın buyuk bir kısmı harbin sona er- pıdan fırladım, Arkada~mı düsündü. 6u hikiyeyi 

r·-- yazan: --" 
~ULUNAY i . . : ... ..-.-.-........ --·= 

de sanatkarın avucunda. hazan ufak 
bir top gibi yumulan, bazan da tura 
şeklinde bükülen ve bir konser es
nasında en aşağı yüz elli defa cebe 
girip çıkan zavallı bir mendildır. 
Bu şekilsiz destimalde, Çiçekçioğlu
nun kısa mayosundan yumurtalar 
doğurması gıbi, sıkıştırdıkça nağ
meler çıkartmak hassası varsa ona 
cliyeceğimiz yok, Fakat biçn"e ku .. 
maş, parçasının iki buçuk saat ağır 
bir ı~kenceye mahküm edilmesini, 
sanatkar ruhunun katlanmaması la
zım gelen bir merhjmıctsizlik ı:" bı 
gördük,. 

Antika merakı • A11tika cliye yutturulan acibeler - Eskici 
ile bir pazal"lık • Avuç dolusu altwa satılaıı yırtık halı 
A nlaşıhyor kı Ulunay, bir türlü 

kurtulamadığı antika merakını 
bütün okuyucularına aşılamak istiyor, 
bir yausını bu işe tahsis etmiıı: hal
kımız da antika merakının nrtmnkta 
olducunu memnuniyetle kaydediyor. 

Halkımızı bilmem, fakat bizim mat
baada ve arkadaşlar arasl'lda -ben de 
dahil olduğum halde- bir ant!ka me
rakı başladı ise, bunun tek sebebi 
Ulun:.ıy•ın kendisidir. Çünkü, hergun 
matbaaya alelacaip bir nesne ile gele
rek, elındeki metaın zarafetini, ınce
liğini, üzerindeki sanat izlerini goste · 
re göstere bizi an~ka mütehassısı 
yaptı. çıktı. 

Ulunay'ın antikn merakı hakkındaki 
yazısı bana, bir hatıramı nakletmek 
fırsatını vermiş oluyor, bu munaııe
betle antika merakı bahsinde ımtıkıı
dan anlamamı!'! da büyük bir yeri ol
duğuna işaret etmek istiyorum. Yoksa, 
erbabı insana antika diye neler, ne 
okkası bes para etmez taş boncuklar, 
paslı tenekeler yutturuyor. 

Antikadan anlamayıp da sırf züp
pelik olsun diye eski, kırık, çarpık, 
çurpuk bir nargileyi İskender -i- Ke
birin ihtıkan liletidir, diye almak ka
bilinden evlerinde ne alelacaıp do
kiıntüler teşhir edenler var. 

da yahudinin çuvalının ağzında du
ran seccadeyi yakaladı. Manzarn gö
rulecck şeydi: 

Yahuclı, elinden kesesi kapılacağını 
sanm15 ola&ık ki, bir taraftan da bir 
eli ile avcundaki keseyi koy
nuna sokuşturmaya çalışırken, o
bur taraftan telaşla laf soylemi
ye hazırladığı dilini ısırarak kanat
mış, tek el:yle çenesinı ve yanakla
rını oguşturuyordu. Annem, neye uğ
radığ'ını şaşırmış, hemşircnın aklını 
oynattığından korkmus, onun cteğıne 
yapışmış içeri ç~kiyordu. Ben, Y .ı
hudi bir terbiyesizlik etti, hemşireyi 
kızdırdı, zanniyle bir hamlede mer
dıvenlerl inmiş, cüce boyuma bakm:ı.
dan yahudiyi dövmiye hazırlanmıştım 
Zavallı hemşire, bu hercümerç içer· 
sinde -Yahudiye hissettirmeden- bi
ze meramını anlatmıya uğra ıyordu: 

- Babam ne der? Alimallah hepi
mizi haşlar. O, bu halıyı kıymetli 
diye saklayıp duruyor, sen satılığa mı 
çıkardın? 

Mcger, hemşire yahudinin hiç pa
zarlık etmeden iki lira veriı:ni biraz 
gayri tabii bulmuş, halının kıymetli 
bir şey olab1lcceğini anlamış ve sa
tışa mani olmak istemiş, İsabet de ol
muı. 

Yahudi, b:r hayTI dil dökt~ 
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BiR YAPRAK 

Yu ıı:eldl, tllklir ! Dak yine clll•nıtn 1-l!ylilı.lcr, 
Fik fik ötCiııarlcr, uçuıurlar ıbllbuklcr. 
At e11cie, enek aıa carmanıarıı oldu: 
Gak cubbcyi eümlcıdırlyor dı~dı ıiilliklcr,. 
Sesle bicea:b can ku ıgıyla ne gıyakdul 
Can koymadı covdcmde Davullarla d dukler 
Kar kurduna ben er soıuau <: lemtz emmo 
Kışd:ı otururlar odur altu da yörQklcr, 

ltıcsıni 11ddetle istemektedirler. İngil- söyledi. 
tere ve Amerika hükumetlerinin de "Fakir ve altı çocuklu bir bab:ı ev 
1 ~n arlrasını bırakacaklarını zannet- gailesinden bir türlü gözUnU açamaz, 
ltııyoruz. Flnlanda ile Sovyctler ara- ne kazanırsa çoluğuna. çocuğuna 
S11lda sulhün iadesi, Amerikanın yetiştirirmiş, Yavru kusun ağzı bü-

Neler Dinlecıik? 

Ben, bunlardan bir tanesini bilirim 
ki, Lfile devri fincanları diye, eski
den Marpuççularda yüz paraya satılan 
fincanları toplamış. 

Bence, eski Türk evinde kıymetini 
ev halkının bilmediği bir çok kıymetli 
antikalar vardır. 

- Beyefendi. böyle paçavrayı ne 
yapsın? Ben hatır için alıyordum, bel
ki başka eski de verirsiniz, diye_ = Ayd~! 0B

0

ir lira daha vereyim. üç 
olsun! 

Ynz tasvirindeki bu rcalıst kuvveti 
ben ne divan, ne de tanzımat edebiya
tının değme şairinde bulamadım ve ge,. 
rck Nef'i'nln: 

0"YeUere yapacağı en büyiık yardım yük olduğu için eve, arada yemiş Konser, iiç kısm:ı ayrılmıştır: 
olacaktır. Çünkü, bu suretle Sovyet- geldikçe kan koca birazını kendlle- * * 

_________ ..., 

• a 

- lki yo;u~ klir olsun! Daha fazla 
etmez, dört vereyim! .• 

Aferin lutfuna ey baıt-ı-Nestm 
Bu kadu ancak olur feyz·i·amim 

cr, ldurmansk'tan Lcn.ingrads kadar rine ayırırlar ve çocukları uyuttuk· Eski besteklirlar, yenl beste-
nzanan genl3 cepbede tutmaya nıccbur ton sonra mangal baıpnda gizlice karlar, bazı halk şarkı ve türkülen. Çocuktum, ama, Rüşoyeye gnı'en, 

vakıaları unutulmaz hatıralar 
halinde zihnimde saklıyabilen yaıtu 
bir çocuk. 

inden, gerek de: 

Oldukları yuz binlerce askeri başka ciınbüşlerlermlş. Bir gün ylne ço• Bu tasnifte "takdim, te'hir" yapd· Bahar olsun, bahar oısun cıa a:ı:ıynum 
Biru dtC·i·molal eısın diyordum tcııhelere nakletmek imkfinını bula- cukları uyutmuıtlar, elma çıkını'11 malı. Evvelll yeni bestekfirlan, son-

l:akJar ve bunun neticesi Leningradı getirmişler, yemeye başlamışlar, a• rn halle türkiılerini dinlemeli ve es-
'lltıha k S t cJç Tectübe gyız şapıı·tısı rocukların en ufalnn1 kileri en sona bırakmalı. Niçin mi 
1 saradan kurtaracn ve ovye - "' .,. diyeceksiniz? 

Annem, bir gün eskici Yahudiye 
hellek püllek, bir halt satmak istedi. 
Pek iyi hatırlıyorum. Hemşirem an
nemle beraber kapı ark:ısında dnnı
yor, kapıyı eskicjye açıncaya kadar 
anneme laf yetiştiriyordu: 

Fiyat artıyor ve bu artışlar anne
min de dikkatin.i çekiyordu; secacdc 
ııatılmadı, 

* yahud!, bir hafta gitti, geldi. On 

beyitlerinden herhalde daha ruha ya .. 
kın buldum. 

~er Moskova cephesinde taarruzu gc- uyandırmış, tam bu sırada annesi: 
cbılecek vaziyete gclebıleceklet ve ismayd Hakkı Baltacıoğlunun salt _ Efendi, demia. Elma kabuklll"' Çünkü yeni bestekarlar, tamburi 
•Utınansk, Arkanjd yollan ile gel- gunkü makalesini okuyan ka- rım mangal;;ı at, Gökdeki meleklerde Ali Efendilerin. Arif Beylerin, bıl-
~ktC' olan İngiliz ve Amerikan yar- şarlanmı bekarlardan bir do~tum. yesinler! hassa Mustafa çavuşların yanında 

0 
ltı.ı tamamiyle emniyet altına cirmiş bana derdini yandıgı zaman aklıın:ı Bu sozü işiten afacan, yorgatuıı sıfırdan aşağıdırlar. O ağır beste-

Jtaktır şu "masal başlangıcı" geldi. altından başım çıkarmış: ler, o oya gibi ince eserlerden sonra 
l\lrım.da .Vaz"ıyet Arkadaşım, makaledeki parçalar• - Evvela yı::ryüzündekl piçlerinizi ancak güfteden yardım bekliyen bu 

d:ın en çok "evlenme,, faslında dur- doyurun da ondan sonra g~.:llill:un- yemler, bize pek yavan geldi. O 

Q
fi mu&. Maltalentn bu krsmmın bekar- deki melekleri düaünün. kadar ki, fıstık yağı ile yapılmış p!l-
ı aj:1nsı, Kerç'in Almanlar tara- tara karşı bir nevi "taş atma'' oldu- l\izeden sonra. sade suya çorb:ı iç-

it\ k hnd n iırnal cdıldiğini bildir- ğuıııı san::ırak alınmış: O P' U• ~ mlş gibi olduk Bllhasss Sadettin 
,.,' tedır. Bu h her henüz resmen te- "' (' O. · Ç~ \ kaynağın Hica~ türküsündeki ara 

ııı:;:,~ etm miş olmSiakla bcrlab.ebr. Alk- 1 k- Bde'.1, dl•did, "Bdckğaılrlık suHltat!l-'t" ( -:-~' 'ı 'r· .~t 'N·',: 1 n_ağrnesiruld. d3nledibğ.im zamk:n.h pek a-
l'tıUJıiı.;ı.rın Kere; ve vastopo gı ı ço ı tır,, ıyen er en e ım. a u ~ V 3ınası o ugum ır tilr u ntırıma 
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ın stratejik kıymeti olan iki mev- bu türlü yaısayışa kaç defa veda et- J ı J l \ geldi. Bilfühtiyıır -tabii içimden• 

1 it • • \""' -:-_·~ • -. :--- -- '• -r f 'Cal etmek için büyiık gavretler mek istedim. uç tecrübe geçırdım. "- . kendi kendime tekrar ettim: "Şe-
t;- ILC!tikl~ini kabul etmıyc mecburuz. Kötü tesadiıf, beni bir takım acaip 'İ\ ~ ::.ııl kerli misin vay vay? - Kaymakh 
l "ıalt ka Almanlar bu iki mcvkie ha- kadınlarla karşılattrrdı. Ü çil de ce- ,\ '• ,-.:- \:,_. t u'._ mısın vay vay?,, 
i e111•0ldukları takdiıdc. Rostofa kad;;ır saretimi kırdı. Beni evlendirmek is- 1ki noktaya daha fpret edeceit'm! 
ı kr 1l'en ordularının sağ cenahı teh- teycnler uzun müddet Frengistnnda l\f Ünİr Nurettin Konseri Programda eserlerin hanıl makam-
to den kurtulmuş olacaktır. Sivas- kaldıgımı duşunerek "gayet alafran- dan olduktan yazıldığı halde. usul-
\>c~~lıın işg ti mühim bir deniz kuv- ga,, bir kndın buldular. Şimdiki go- "iğne atsan yere düşmez,. sözüne leri neden yazılmıyor? Her halde 
rad e malik olmıyan Almanlara Ka- rücülük usulunce bir çay ziyafetin- uygun bir sala. Perde aralann: dinle}wıler arasında bunlan bilen 
ılc ~ z h kımiyetlni temin edemezse de buluştuk. Salona girdiğim zaman da kendilerinden bahsedilen bir çok ler olsa ı:erek. Eserin kusursuz o-
l ; ovyet donanmasını en mühim meşhur Madam Rekamye tablosunda şahsiyetlerle göz a1$inahğı hasıl o'tı.ı- kunduğunu bununla pek guzel kon-
t<>a tııı unden mahrum edcctk Novo- ki duru:ıu taklit için kanapeyc uzanır yor. Tilki derilerine bürünmüş süğ- trol edebilirdik. Fakat bütün bu sey-
ıı •k ve Batum Sivastopolun yerini gıbi oturmuş bir kadın gördüm. Ağ- lünler, tavuslar etraflarında fısdtı ri kendi kendimize bulmıyu mecbur 

t :arrııY. t klardır. Dıger cihetten Kı- zında yarım metre uzunluğunda bir kehkeşanlan bırakarak geçiyorhr. olduk. Yeni bestekarların cserlerin-
'lı h k.!miyet Almanları Kafkasya- sigara ağızlığı, yorgun bir eda ile e- Adamcıllık ne fena! Muammer Ka- de bundan vazgeçebiliriz. Fakat es-
ı ~l'ilklaşuracııktır. Kırım yanm nda- Jini uzattı. Kendimi Greta Garboyu racanın yanına tesadüf etmesem klm kilerin usul bahsinde şakaları yok-
~s n en ıağ ucundaki Kerç llc Kaf- seyredıyor, sanıyordum. Her tav- seyi tanımıyacağım. tur. Bıı eserleri anlıyarak dinleycn-
t :o.nın en ileri noktası olan Tar- nnda bir film yıldızını hatırlatan )erin de öyle_, 
bır arasında sııdece 5 k'lometrelik . Münir NQrettin. kUsursuz fruTeı-

ın f bu yorgun kadıncağızı cığcrine ka- nın içinde alaturka bir Tino Rossi bcd" h 
ial ctsa e vardır. Almanların Kerç'ı dar zşleycn sinema karanlığından edasiyle gönülleri dş -il- huri'i:ı'a E ı l\fe tap 

ıuue ~ tık~en sonra karşı sahil~ para- kurtaramadım ki, ruhunu biraz e- getirdi. 
ltartna e ığer vasıtalarla as c çı- şeliyebileyiml' Konserde program kad3 r, !şttrak Konset",, alkış tufnnr a~sınd:ı 
~lllcı_di~a t şebbiıs etmeleri çok • ııh- Tabii vazgeçtim. ~den artistler kadar mizansen de bitti. Yükseklerden, sevUen 
ç_,, .. 1 r. Bu teşebbüste muvaff ~ ol- İ -.. "-l1 kincisi beni g6rür görmez: fevkalade idi: şarkılar, türküler tekrar isteniyordu, 
!:. r ha takdirde, IngHizler tarafından - Bakın efendim, dedi. Herşeyi Simsiyah perdelCTle örtülen sah· meraklılardan biri aşağı doğru sar-
l{ras11:daa iısı.u tesis edıldiği sanılan peşin konuşalım. Benden öyle ev iı;i nenin üzerinde simsiyah fraklı, smo- karak aşk ile şevk ile bağırıyordu: 
mı. r' ıki yüz kilometre yaklaş- B · da H b 11 d .. ol füin beklemeyin en, on bırden ev- kinli sanatkarlar, siyah bir piyano. - Heybelia 1 ey e a al..., 
•ııretı ataklardır Alman askerleri bu da km S b y d e T wl yatağım n ÇT am. a ahle- nun başında, siyah kaşlı, gözlü pi- avaşça komşuma sor um: 
l: lı 1 aman yarım adasında tutuna- k lk · 1- H bel' d di ? er yin erken a ·arsınız, evın temiz ı- yanist. Ve bütün bu siyahlık iç.inde - ey ıa a ne r 
rı ihti ıe, Rostofo arkadan çevirmcle- ğine nezaret edersiniz, ondan sonra kemençe çalan kırçıl sarışın Kemal - Bir şarkı! "Heybelide seninle 
l{lflc:a lllali de vardır. Bundan başka, işinize gidersinız. Eve gelirken ıki Niyazi, kumral kestane Sntahattin her gece mehtaba çıktık_ gibi bir 
lııa,_alto dağlarının §İmalinde bnlunan tane ~ambonlu sandviç alırsınız. Pınar ve akçıl kanuni Artaki 'can- şey __ 

- Ayol, anne. Ayıp vallahi, hfç bu 
paçavraya para verirler mi? 

- Niye ayıp olsun kızım, eskici 
bu. Ona da yepyeni gülustan seccade 
verecek değilim ya_ Bu çok bile. 

Yahudi geldı, hnh diye eline verilen 
salkım saçak, iler tutor yeri kalmamış, 
paçavralaşmış seccadeyi ev'rip çe
virip baktı, sonra mUstağnl. halıyı i
çeri uzatarak sordu: 

- Ne istiyorsun sultanım. Kaı; 
kuru5?._ 

- Kuruş mu .. Lira ayol lira. Hem 
de iki lira istiyorum ... 
Hemşire, kahkahayı b:mnamal: iı;in 

dudaklarını ısırdı, mütemodiycn an
nemi dirsekleyip duruyordu. Annem 
ona bir çimdik at1p yavaşça fısıl
dadı: 

- Sus 1 Hınzır musibet. İki istedim 
ki, biri kopara bileyim. 

Fakat. bn sefer, yahudi müstağni ve 
müstehzi değildi. Gayet ciddi -aptal
lığı da bu ciddiyetinde oldu ya- tek
rar sordu: 

- Bir lira versek olmaz mı? 
- Olmaz. İki liradan iki para aşai!ı 

vermem. • a 
Hemşire budak deliğinden gözet

liyordu. 
Yahudi, yeleğinin düğmderiııl çöz

dü, sonra gömleğinin önüntı açtı, göm 
!eğinin altından bfr yelek düğme'!ı 
daha çözdü, onun alttmlan bir gonı
lek önü daha açu ve oradan boynuna 
asılı, :fağdan. kirden rengini kaybet
mıf, bir kese çıkardı, kesenin kimbi
lır kaç dPfa kıvırıp bağladıgı ağzını, 
dondüre döndüre. çözdü ve iki altın 
lira çıkardı, henı~re liraları görür 
görmez, yılan gormüş kurbağa gıbi 
yerinden fırlayarak ve sesini yuksel
terck: 

liraya kadar çıktı, fakat biz 
seccadeyi satmadık. Eş, dost vasıta
siyle Bedestanda halıcılara gönderip 
gcisterdık. Mihraplı seccade denilen 
eski bir IS.dik mah imlş. Erbabı nez
dinde 25 altın edermiş, Halıcılar, 
kendıleri de, eğer satarsak, 20 altına 
alırlarmış. 

Seccadenin, mihrap kısmının üstüne 
rashyan tarafında benim pek okuya
madığım yazılar ve şimdi pek iyi ta
nf edemiyeceğim bazı şekiller var
dı. Rengi pek soluktu, fakat pek par-
1. k olduğunu hatırlıyorum_ Bu renk 
gul rengi ila bal renginin ortasında 
tuhaf bir renkti. Çiçekler dah!l ko
yubşıyor, yazılar galiba kahve renr;i 
oluyordu. Rahd?ı birbirine zıt dü3m'
yen pek gu1:el ve ölgün renkler vnr
dı. Mutlak bir renk imtizacı göze çar
pıyordu. 

Şimdi hal& var mı bilmem? O z;ı
manlar Topkapıda h:ıh tezgahları var
dı, orada İstanbul halısı denilen pek 
kıymetli ipek halı seccadeler doku
nurdu. Biz yahudinin en fazla on lira 
verdiği o eski halıyı bu halı tczgli.h
lannda çalışan hah ressamlarından bi
rine yirmi beş liraya satmıştık. 
Bahsettiğım hah, belki de çok daha 

kıymetli bir parça idi. Fakat bizim 
evde bu işlere en fazla aklı eren an
nemdi -çünkü babam ölmüştü- onun 
da böyle antikaya filin aklı ermezdi 
Simdi düşünüyorum, klmbllir böyl~ 
daha ne kıymetli parçalar eskici ya
hudilerin torbalarına girdi ve klmbi
lir buıka C"lerden daba ne kadarı o 
kirli torbanın içine gomulmekte de
vam ediyor., 

Said KESLER 

~---

Hastabakıcı Aranıyor 

~a\'a 10~ petrol mıntakası Kırımdan Öğle )"Ctlleği için yetişir. Şlşmanb- dan da yalnız bu akşam için saçl:ı- Ne güzel güfte! Yılın on iki ayı 
tı~ıırırna~:~:. 300 kilometre mesafede yıp endamımı lrnybetmcmek .istedi- nnı, kaşlarını siyaha boyasalar, mu- lıer gece "bedr" halinde devam eden 
'llıtii • ğim cihetle akpm yemeği olarak siki ahengi kadar, renk §henglni de ebedi bir mehtap! Böyle §arkı is-

- Ayol anne, diye haykırdı, ne ya
pıyorsun sen? .. Ve bu yaygarayla be
raber, bir ucu kapı e:lifinde, bir ucu 

Doktor Mahmut Ata hastanesi Jcin 
iki hastabakıcrya fhtlyaç vo.rdır. Ta
lip olanlar tahsil ve hizmet vesikala
riyle hihriyet cüzdanlarını beraberle
rine alarak sabahlan sant 11,5 n ka
dar Kadıköyde Şifada doktor Mah
mut Ata hastanesine müracaat et
melidirler. 

l'ctıtri n bu sebeplerden dolayı Sov- ben bir fincan ray içer, bir peynirli tem· tın' 1 ki tenemz mi? '-"- " 
ita~- 11 Sivastopol ve Kerç'i sonuna "' ın e ış 0 aca ar.. - •..-il "' 

"<il' f sandviç yerim. İ•tıhamı uyandır- Kocaman takd'ır d m tJ•""'-1' ~,,,_- :ıtıudafruı. dccec muhakkak sa- v e e =•rkA------------------------------

Bir "eleğim sağmal, tasviriyle baı;~ 
hyan şu gazeline bakınız: 

Calabun hik •ti çok ıu ele <m salfmala balı:. 
Kudretiyle bezem•ı. sarı ye ı le: ala bak 
K..rmıru elde:, yun belde, yedc:kde deT ıl 
Topufunıh hde Turkmen kirinin hlhıla bat 
Ooliba ı:ırmızı bayralı:du bu c5kden lnm ' 
Cabbun hikmttı cok ıu ti• ,ım aaimala balıc. 

Galip Paşa kend'sinden hahsedil· 
meye değer kuv-vetli bir şairdır. Di .. 
vanını yalnız "hezl .. gibi okumak doi~ 
ru değildir Muasırlarının o zaman L
na takukl~rı Türk likabını, ben Ga
lip Paşaya, lisana ettiği hizmet!n kıy .. 
metli bir karşılığı gıbı telakki edi· 
yorum. 

ö L Ü M 
Bayan dul PASANA TARlKA 
Bayan dul MAZALTO TARIKA 
Bay ve Bayan JUL J:!ENAŞE ve 'o aftı, 
Bay ve Boan PEPO BEHAR, 
Bay ve Bıyan lSEL FARHY n çocuftıı 
Bay ALBER TARIKA ve aılesl (Nıa) 
Bay JOZRF TARIKA (Nrvyork), 
Bay ve Bayın GAD FRANKO "" cocuklan, 

Zev•ı. mahdumu, pcc!•rlui Ye kardeŞ\crı olaa 

:risim Bohor Tarika 
.,efilt cııifi ve c~ııue mtraıiminln bug;ın C19" 
m. 14 lklnciteşrln 1941, saat 13 ıe. B k 
Htndelt Kcnnet Jzrael Sinacofundı icra oıu. 
nanlı teea11lrle bildirirler. 

Cenan Levumıatı F. MOSKOVl(l 

l_A_sk_e_rl_i_k_lş;;..le_r_i _I 
ŞUBEYE DAVET 

Emlnönll Yerli As. Şubesinden. 
P. Tfın. Abdili Celil oğlu A R .. şt 3 .. 4 

(45011) P. Tfm. Ahmet oilu M. N yuı 314 
(23411) P. Tam. Mtbm~t o&lu Şau 32' 
(45364) P. Tim Ali Arif oğlu Mehmtt :Mubo 
Ji9 319 (89555) Muh. Ati"' Omtr oğlu ı.•uııı 
ufa Jl25 (4f>610) ldL le. S B Re ıı olu Oı 
mon Nurı %91 (Si ı-64) P Tim. Gıyaattıu 
oflu Mthmet Sadık (1407ı) Bu subaylarıı 
acele olacak tubeye ce mtlerı ilin olunur. 

• 
Fatıh Ad:erlık tubesinıltn: Deniz Mt.;. Tel 

Ahmet Nıci Manço. 
• Fatih Şnbeslnde.n: Fatih btlediyesl v&Tidll 

mcmunı ı 313 doııumlu Hasan of. Meh:ncı 
Şnki Gillmen. 

• Sany"r A•kuhk Şubesinden: Adrulnde blJ 
lunamryan yol'dek tsılhl".!lm Tefmen Ali Rı ı 
oıllu Cf'IAI (46S61) htnnbul merkrr yoll • 
Fen memurtufunda )'C!clek topçu Trfmcn ıı.. 
aıın Tu1WLnın ( 48446) hemen tubeye gclmelcrl 

,ı,,:'~kta ve bilhassa Sivastopolun, U• m:ımak için evde yemek pişmez, sız kışlık bir "çiçek ser,, i haline gelen 1 ,. -
r;:..;aıtıan mukavemet edebilecek de- istersen.iz lokantada yiyebilirsiniz. sahnede Avrupa tarzı üzere alatur- 1 ~-~ ~~ ~ , , ~ ı- 1'Jlt~ 'i11!J....__..İ 

:~"C ku Sözim arkasının nasıl bittiğini j,. ka bir konser dinledik. Lüzumsuz ,' ıj.'1:~1 ı ' 01dtıüu vvetll bir müstahkem mevki §ltemedim. '(ördijğümüz iki sahne aksessuvan- -·--~ 
ı~tl.ıı:ıaı·~ Sovyetlerin, Kerç'in işgali Üçüncüsü: ıun kaldırılmasını doğru buluyoruz. 
GltJıaı ~lli de dilııünerek Kafkasynnın - BeyefendiT Dedi, ben sinirli- Bunlarqan biri sevimli sanatklirın 

Bu Akşam: Bütün Şehir Halkı 
ııın~ ıÜBınında ve Tam:ın yarım ada- )'im. Ustiıme varmağa gelmez Zıd- daima elinde bulundurduğu ve (ize- K A Ç Y A Ş 1 N A K A D A R ? 
eh~ ~lu müdafaa tertibatını al- dıma bir eey söyleninıe, S:lÇJınt, b:ı- rinde okunacak şarkınm yalnız güf-

IOylenmektedir. 1 ,; .. ue;,
1111 

ı;:ıu;, .:;cc:n~... \ :tcsi yazılı olduğunu tahmin ettiği- Erkeklerde halsizlik olağan şey- Sonrn. o kudret gittikçe azalır. On 
ik:""-~unun tatbikinden doğacak Sonteşrın a1 lıir~ru>!a 1\§Eıdı. diğerl lerdcndir. Fakat bazdan erkeklik sekiz yaşından kırk beş yaıtına kadar, 

Caırncı rn. ühim netice Amerikan .t. i Baventz denizinde ceman 9000 l:udretiuin ömriın sonuna kadar sür- çocuk babası olmak için haylice va-
ct f ' mesi lazım geldiğini zannederler O- kit var demektir._ Zaten bu kudre-

tC:iık ılosunun İngiltere ve mut ıSonu: Sa. :z. su 41 nun iÇ'in, yaşlan ilerleditri vakit: o- tin tabiatta hikmeti de insan neslini 
ı ler1 hesabına çalışmıya baş· 

1 
_ tomobil durunca telaşa düşerler. Bu- devam ettirmel.."'tir. 

;rnası olacaktır. Amerikanın mil . r .. -............... -... ·-· .... ·-···-··· nu halsizlik sayarak ilaçlar kullan- Bununla beraber. tabiat erkeklere 
ı:rnl~rca ton gemisi vardır. Bun· • 

1 
mıya kalkııırlnr. Gazetelerin ilan say- epeyce uzun bir mühlet daha bırakır, 

d bıtaraflık kanunu mevcut ol-· i VEN TEl falarında sena .. edil~n ~udret ilaçla- Erkeklik kudreti. gittikçe azalmakla 
Uğu rnüddctçe İngiltere ve müt- 1 )'lerkez cephesindeki Alman ~r- : nnın en has muııterılcrı ya h erkek- beraber, elli beş, altmış, bazlJarında' 

tcfıklcrine harp malzemesi taşı- duhırı hnşkuınandnnı !\larcşa lerdlr.- yetmiş yaşına kadar sürer. O yaşlar-ı 

hrnıyorlardı. Halbuki İngiltere Von Bock Vakıa, seksen, doksan yaşına kadar da erkeklerin Sonbahar mevsimi ge-
arbın b l · k' G l erkeklik kudretini isbat eden kimseler lir ... Sonbaharın zevki hoştur, derle.·. 

rnilyon toaş angıc~danbebrıt ~et_ız Berlin, 14 (A.A.) - Alman o_r u•• en val'dır Hekimlik tnrlhi onlardan bir Fakat erkekliğin sonbah:ın değil, bir 
Arnc 'k n gemı kay e mı! ır. duları başkumandanlığının teblı- koç ntlsal haber verir~ En meşhuru yılın sonbahon hoştur. Bir yılın 
rnaı rı an sanayii tam verımle y.. 1 yüz altı yaşında iken genç kızların sonbaharında. gençler yarfo elinden 
lı"ldzeernl~ y_etiştirmiye_ başladığı gı.Kırım.da, kıtalarımız Ker.ç'in peşine düştüğünden dolayı mahkeme- tutup konuşurlar. 

" il l y A Z A N · lU E ye götürülen ve ceza gören Tomas Hayatın sonbahann:ı erişmiş olan 
tiyle 'b ng tere kendı .vapu.r a - pek yakı'nine gelmiştir. Şchır ve k Unla kl r adında bir İngilizdir... Bu nd m o er ekler: 
du. Bu . rı na .e yetışemıyo - liman Alman topçusunun ateşi • " .• yastan sonra bed:ıvadan ceç~ek İşte bu kadardır ol hikbet ... 
Zcınesi yuzde~ bırço~ harp mal- altındadır. !Jelc kabil olamıyacağını nih:ıyet nnlamııı Deyip, ilaç kullanmaktan ve Lok-
Yığ1lı ka~merıkan lımanlarında Alman 'hava kuvvetleri, Sivas- ~ea ve yüz on bir ynşınd:ı yeniden evlen- man hekime mektup yazıp dert yan-

Ş1rndi l duz:uyordu. topol civarındaki düşman sahil ,ur, miyc mecbur olmuştur. Yuz elli ya- maktan vazgeçmelidir. 
lırna 1 rnerıknn vapurları da ı tam isabetlerle is - ert ıında ulmesi de arpadan değil, ken-

n arda b kl' b lze batarya arını üt 
rneyi alı ~ ıyen u ma . - kat limanın eheromiyetlı askeri g disinin o yaşa geldiğini tebr:k içın 
gilız S P dogrudan doğruya ln· ' il · · tahrip etmiş ve or- içi çekilen büyük bir ziyafette çok ye-

' OV'-·et ç· ı· 1 rına mevz erını · · ~·k • k l taşıy b'l J ~e ın ıman a. \ b' "kl 'kte iki naklıye gemı - ,,.ı ten sonra sogu a masındandır._ 
gilt;c: 1 ecektır. Bu sayede in - t~ . uyu u uğratmıştır • Bir eser, reklfı.mmı kendis Fakat böyleleri. m~stesna~ır. İstl~-
tul e Vapur sıkıntısından kur- sını hasara .. • k ıdaptas•.·onla!!la milli zcv~i . n~larda ·rrrn.mercı.lerın1 • ded:klerl gı-
le 

~uş olacak, ve batırılan gemı· Kerç'den kaçan duşman uv - ' hi k k d ı t k d d ı ı l ğ d d )J rll1nlı'-·a - anca ·aı e erı e ı e er er, 

TEŞEKKÜR 

L1ZZ1 \V ALDI\IÜLLER 
Theolingen ve Paul Kcrnp 

tarafından yaratılan 

MADAM 
LUNA 

Eğlenceli ~arkılarla dolu, parlak 
ve modern operet filmini takdir
le alkışlryacaklardır. Fllmln mu-
siklsi ruhları okşıyacak ve :zen-
gin, Lüks dekorları gi!zlerl ka
maştıracaktır. 

Muııiklsl: Operet Kralr PAUL 
LINCE'nln dlr. 

Bu akşam için yerlerinizi 

SINEMASINA 
Koşacak ve 

t 
rın kendi ticaret filosunda aç- vetlerine de havadan taarruz. ar nancı ı ın a, o u ,. ., • . . 
~ğı gediği kapatmıya muvaffak yapılmıştır. Savaş tayy~relerı. . len h~_rin'. teşkil cvdiyor. ıo:a;::ın°J:r~~:ıl~~~c:~~z k:!e~aş~~~ 

0 acaktır. miz 5500 tonilato hac~ınde ıkı • Muellıf, yaptıgı karakter kadar derece derece artar ... Erkek-
~arp başladığı zaman İngilte- gemiyi bomba isabetlerıyle ba- ~örüşlerinden başka hiçbir t lik kudreti çocuk babası olmak kud-

~nın 20 milyon ton ahcminde tırmıştır. . . •W • ·er incelediği ~ahsiyctler on reti demek de değıldır. On sekiz y:ı-

Babamız Bedcstcnli Kayserili 
Hacı M U S T A F A efendinin 
12.11.941 tarihinde vefatı dola -
yısiyle evden ebedi istirahntga
hına kadar gelmek, yazı ılc acı
larımıza iştirak etmek IUtfunda 
bulunan dostlarımıza candan te
şekkürlerimizi bildiririz. 

Evlatları: Kuywncu: Halit, 
Mehmet ve Ahmet Cclakttin 

IRENE 
Bu Hafta 

DUNNE ve CAR'Y GRANT 
S Ü M E R Sinemasında 

d 00 gemisi vardı Harp esnasın- Doğu cephesının dıger kcsım- c cmiyle ba:r.an sevilecek, ba;o 11mdan önce baba olnbilcn delıkanh-
• ae liolanda, Danı~arka, Norveç, !erinde mahalli muharebel~rle_ ye i lar pek, pek müstesnadır ... Otuz beş -•••• • • • • •• • 41 • • • • • • • 41 

"' ·ı·'Yunan ticaret filoları da İn- ni muvaffakıyetler elde edılmış - ı'. y arm T Al' yaşından sonra erkeklik kudreti bir ŞEHiR TİYATROSU 
gı ız ticaret fılosuna ı'ltihak edin- tir, .. ----,------- mliddet ayni d recede kalır. Bazdan- DRAM KISMI: Saat 20 30 da HAMLET 

0 
S) nın rivayetine göre on sene, bazılan- KOMEDi KISMI: Saat ::.o.30 da Kör Dovaı;tı 

(Sonu; Sa: 2; Sil: 6) (Sonu: Sı: 2; S : nın ded klerine b kılırs-ı d h az-.. 
tteıh l e ad rnına ör" 

Büyük Mnvaf fakıyctle gösterilmekte olan 

İLK GÖZ AGRISI 
l<ahkahaya b 



8 ULMACA 

1 
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a 
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1--1--1--1 

11--.f--I 

r.-..... ....:.--1.....:...-1.--ı:......L. 
SoMan uta: 1 - Bir 1"7 bildiren am, 

srumr tlbiri • bk renk 2 - Bir Yan.n 
ıehri • pek iyi S - Aynhk, ayrılık mera· 
aiaaI • erimekten munri 4 - Bir erkek 
İ•mi • bir nakil vasıtası S - Harflerin yer. 
!eri defiılrae: bir renk 6 - bilik • bir 
ırlyeed: 7 - Krulmanrn aksi • llbn a -
Bır ttıı pbed 9 - htanbulda b Kmt. 

Yakurdan •talı: 1 - Çobu caı_. • 
Jrasm.ıık 2 - Entarlnlıı alt kısmı • tere: bir 
ert:el< adı S - Adalet ırOden • bir isim 4 -
3"era: Ansıırıı • arapca 5 - Su • czlJmlt 6 -
Erimekten eınlr - aırumalı:tan emir 7 -
Taharri • bcı parrnafı •ar S - Meıhu blr 
IDH•I ' - Aalter Feattk lı:abr. 

E .... etkl bulmacanm halli:: Soldan aafa: 
ı - Loa.ını 2 - Oda • arama • S - Zam • 
dabat 4 - (Tera) Kavala 1 - (Ters) 
:yarm • il!Md 6 - Kok 7 - Tuvalet 8 -
Aı • ıaa'eerl g - Maz • nakil. Yakandan 
aıafıya: 1 Lozan • cam 2 - Odalık . su 
3 - (Ten) toraman 4 - Valttım 5 -
Yaday • Van t - (Ten) kara • (ters) 
aıan 7 - Ab • melelı: S - E!D91c • eri 
Si - Xat • tatlL 

Si N G E 

TELEMETB - KRONOGBAP 
18 ayar ALTINDAN 1R u .. 
18 ayar AL TJNOAH fok 

fantazJ model 200 • 

Hassas - Sağlam - Zarif 
ve 15 sene garantilidir. 

SINGER SAAT 
Mağazaları İstanbul, Eminönü 

Dr. IHSAN SAMI ~· 

1 
TiFO AŞISI 

Ttfo ?e paratito hnstalıklarma 
tutulmamak için tesiri kat'1, mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 

' • kuruştur. ••••" 

Sahip •e Neşriyat mltdih'il Emin 
UZMA.M, Guetccililı: " NetriJ'M 

T. L. Ş. TAN matbaaSJ 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
M~amen bedeli 40.000 (Kırkbin) Bra olan 10 ton çinlro üstilbed 

21-11-941 Cuma günü ııaat 15 te kapalı zarf mıt1ü .ile Ankarada İda1"e 
binasmda sat.m alınacaktır. . . . 

Bu işe girmek isteyenlerin 3000 (O'çbln) Uralrk muvakkat muvakkat 
teminat ne kanunun tayin ettiği vesikalar ve teklifierlnf aY1'tl giln saat 
14 e kJıdar Komisyon reisliğine vermeleri ~zımdır. 

Şartnameler 100 .lr;urU§a AnkaA ve·~ wıuıılwtnde satıl-
rnakiadlr. - · . ~ 

ltı#fflltl 

Muhamınen bedeli (3200) lira obn 4000 adet ~Mz:u ('2,12 
.1941) Sah günü saat (15,!0) on beş buçukta Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından kapalı zart usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmt!k istiyenlerln (240) liralık muvı:ıkkat teminat. kamı
ften tayin ettiği vesikalarla tcltllf1erini muhtevi zarllannı ayni gün saat 
(14,30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri lftzundu-. 

Bu i~ ait şartnameler kom.i6yondan _paatsJZ olarak dağrtdmaktıtdır. 
- ·~ (9948) 

.. 
Muhammen bedcl 'Pt! muvakkat temfmrt -.e infldartan ~ yaz& 

• 2 liste muhteviyatı malzeme 5/1/942 Pazartesi gilnü saat 15,30 dan iti
baren sıra ile ve kapalı zarf usuliy!e Ankarada idare binasında satm a

_ lmacaktır. 

Bu işe girmek .isüyenlerin her liste hizasında yaulı muvnkkat ~ 
"?tat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
l'-30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lfı.znndu-. 

Şa~ler 200 kuru~ idarenin Ankara ve Ha]'darpaşa '9eznelerin-
öe sablmalrladu: (9903? 

1 
2 

hml 

Lnıtmnotif metali 

Kal37 -· 

100,000 Kg. 
25,000 .. 

M uh amemn -'M 11Y11ld~at 
bedel teminat 
LIPa Llra 

450.000 
120,000 

21,750 
7..250 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWl KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

isteyiniz. 1 İcabmda Günde 3 .Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kut~an İsrarla 
........................................... 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Alma Komisvonundan: 

Satın .. 

':ara~ni!e ~r ~l!ye~ m?rke-
zinde mühim bir ticari müesse
sede çal~ak üzere türkçeden 

Mektebınıb;e açık eksiltme usuliyle 20,000 kilo et alınacaktır. Beher 
kilosunun muhanunen bedeli 65 kurtJŞ ve ilk teminatı 975 liradır. Ek
siltme 1.12,941 saat 10,30 da yapılacaktır. Faila mnlômnt !çin müdürl-

başka .iyi dcr('()ede franS17..Ca -
ingl.11.zce veya fraruıuca - •1-
manca lisanlarına ve ticarl mu
hab4!rata vlkıf btr daktilo anın
ms.ktadır. TaUplerln tekliflerini 
muvnzzah adresleriyle "DAK- ı 
TİLO.. rfimuziyle posta kutusu 

)"elte müracaat. (9922) 

lstanbul Üniversitesi Tıp 

Enstitüsünden: 
Tarihi 

- 178 adresine bfüllrmeleri. ~ 

Satılık Boru Beyazıt ktnOphanesi Müdilrü fsman Scncer'ln vefotmm ;yıldönümün
de Maarif Vekilliğince bir biyoğrafi neşredilccektlr. Kendi,ine alika 
gösterenlertn btı eserde bir hatıra veya M?rhangi ilmi bir mevzuda yaı;ı 

bulundurmak istfyenlerin 15 glln içinde bunu Enstitümüzoe g6ndenneleri. 
3 parmak, 1000 ~ pik emaye. 

MBncaat 4t058 ~efoo.. 
(9943) 

...... ı ,. . l~ ... • • • • • ' • . ' 

~MAÇKADA

Satılık Apartıman 
Maçka. karakoh.ı tramvay du

rağma bir buçuk dakika mesa
fede Maçka karakolu karşısm

daki ııokaktan girilince 3 ündi 
sokak saida ataıı;bk kinde Ku
yuluba.rta.n sıita#:u* 6 ntıma
l'alı 3 kath döı'ck!r odalı lilks 
(Gül) apartırmı.rıı satıltkttr. 1-
radı: 1470, fiyatt !3,000 liradır. 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
- 3 üncü ıtata münıeııat. -

KAYIP: Kemer mektebinden almı~ 

olduğulft lta,.-ıt sureUn.i kaybettim. 
Yenlstni aiaeat-t-ı eısklırinln hQk
mll yoktult M•n..Judalı 148 No, lu I 
tMkkı Kdııç. 

Wer ,.emekten ıt0nra gil nde Dç defıl m4'•h Mntlft 
dlılerln 1z1 fırçalayınız. 

lstanbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu ilanları 

Beher k.ilomın.:ı 65 kuruş tahmin 
edilen 7000 kilo hindi eti alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/11/941 
Salı günü sruıt 14 de Tophanede Lv. 
Amirl.ill satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 341 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görüHlr. İsteklilerin belli vakitte ko-
misyona gelmeleri. (360) (9825) -

Askeri fandmda btnbn1ş olan 
2200 kilo eônmüş kömOr ile 5700 ki
lo tır:m kırmtısı satılacaktır. Pazar
lıkla arttırması 18/11/941 Salı gQnü 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Amir
i.iği satm alma komisyonunda yapı
lacaktır: ımınih1in tutan 38 lira 50 
kuruş, kırmtmı:n tutan 142 lira 50 
kuruştur. İsteklilerin mal beden o
lan para ne belli saatte komisyona 
ge~ (361) (9826) -Pang9l\1da e*i Harbiye okula bi
nasında bulunan baliışık yıkama ma
klnelerlnden biri sökiilcrek Ankarn
da Yedek Subay okulu binasına iş
ler bir hakle yerleştirilecektir. Pa
zarhkla eksiltme9i 21/11/941 Cuma 
gOıtQ saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği setm alma komi.syomında 
yapılacaktır. Bulaşık yıkama maki
nesi me%kılr binada bu işe alt şart
name ~ komisyonda ırarülür. İstek
lilerin teminatlariyle birlikte ko-
misyona gehneleri. (372 - 9953) -

ı .. YAP 1 
On beş gnQlfik Mimari, Gür.el San'ailılır, Fikir ve K:9ıM6t' J:>wcjai 

BU CUMARTESi ÇIKIYOR 
EN KIVMETLI YAZILAR, TETKiKLER, Rl!SİMLl!R, şfm, 

HiKAYE, HALK iÇiN E:V, llıÜYÜYIElf l!Y 
HERK ESE 

rft1St1', 

E v - 1 Ş 1 K • H· A V ·A 

Nakliye İşi 
SOMER 

İSTANBUL SATIN ALMA 

BANK 
MÜDÜRL"OôCNDEN': 

Haftada iki de!a Ycmişteld .İzmit Sellülo:ı; Sanayii M·leauesmin 
Bürosu iskelesinden verilecek eşya ve emtiayı alarak İzmite. İzmit. 
ten de dönii$te okh.ıp takdirde mal alarak getirecek bir motörle bir 
sene için mukavele yapılacaktır. Şer'altini Oiftmıılliık istiyeiıler tarlhi 
rutndan ayın yirmisine kadm- Galatadııl ~ ~ Np..md.a ikinci 
katta Ticnrct servisine mü~:ıat e4meill4 ~ 11119 Jinnl biı1nde saat 
onda yaptlacak olan ~ ~41lcıf .. oJanur. ' . . 

Adalar Sulh Hukuk Mahtcetın---ı 09k .. ar .-..;... ~ """'"9t· 
den: Beyo!llu AOahamam B•pO- Çet- jffltdeft: l!:iı.wel' taw:hndım bnrı Os
mesl tokak 13 numarada aakln iken 1 kndar Mwat ReW ,mahallesinde Tah
lkametgAhı meçhul Yorgl Manavt, ı&N'\'an ııokalt 24 ~. lu hanede otu-

Panayot Mnnavi Katina Knraman- rnn Hatice aleyhine açılan bOşanma 
h ve Mariya Ynv~ oğlu ile müşte- j davaemın ~ olan duru$
reken muthsarnf bulunduğunuz Bur- ması sr:rasında ıtöd .-.en da'ft unı
gazadnda Gönüllü eaddesi ile Mehtap haliyle davetın ~- olunan Hatice
ııokağmda ada 27 parsel 6 kapı 19 - ye tebliğ edllememiı ve 11/11/941 
21 numaralı üzerinde barakası olan tarihli' eelsei muhakemede ıı.mı ar
arsa ve ayni yerde 5 numaralı bah- zuhal ile davetiyenin bir ay müddet
çeli kfırglr ev ve Burgazada Çayıra- le Tan gazetesiyle illıntna karar ve
ralığı sokağı ne Sarnıç sokağında a- rflmiş olduğundan ve duruşma da 
da 39 parsel 2 kapı eski 28 numaralı 18/12/941 saat 10 a bırakılmq bulun-
arsanın gııyri kabili taksim olduğun- _d_uğu __ i_IA_n_o_lu_n_u_r_. ______ _ 
dan açık nrttmna ile satılarnk şüyu- ıtAYIP: ıtadıkllyilndc Hilnklr ._111mde 
unun izalesl hakkında Panayot Ma- htanbuld• Xapelr C••tıJ'• kadar muafede 

:N-n. sn 

lSTlKBALlN DALGALARI .• 

'Atinin matekAmil ahizeleri Philip• Laboratu· 
arlannda nün ba.lindc ıimdiden hazırlanmak· 

' tadır. Fabrikaı110 muazzam laboratuarlanoda 
mütebaas~s mühendislerden mürekkep bir 
bey' et · yeni keşifler ve tekamlillerlc meşgoldur. 
.yarının ahiıui şimdiden 4ekillendirilmektedir~ 
(Dünyanın en bOyük radyÔ fabrikalan olan 
Pbilips., radyo uhasıoda rcbberlık vaıifcsini 

' tam manasile ifa etmektedir. 

Askeri Fabrikalar SatınaJma Komisyonı.; - İl~ntiin~ 
cLaJl.ITluıı edile.sı be&Wi (1807,~ .lin eıtan (3?9) çekı odun 21/S 

-"'1 Hl CUma güm _. W te Sahpaannda ut.eri fabrikalar yol
Junesındaki satmAlma koaıtW)orıunea acık aksl'ltmıt j)e ihale edilecektir. 
Şartname her gün konıiıı,.ndıa görii'-bittr. l~ ··mertn ilk teminatı olat\ 
149,80 Jinrlrk Dllllıımn<hlt ...,.IEllıAe o gtla 'tlC saatte komisyonda bu .. 
lıaruaa1aın. (9057) ,.,,,,._. 

Oııı .. ...._. - _ .... 4000 -W• Mlk.lb1 Çam 
•ey• kök"ar kere.uı ahnacak 

...,,"eti -•yeel verllmedljil takdirde 
par911 parça da ihale edlleblllr. 

Tahmin edilen ~ 272.000 lira olan yuknnda yazılı kereste nskerl 
fabrik.alar Umum M~ merlı:ex ııeUuılma komisyonunca 19.11.941 
Çarşamba günti saat 14 tıe Pa1.arlıkla ihale edilecektir. Şartname 13 lirli 
00 kuruştur. Kat'! teminat "29260"' llradtr. (9841) -
22M adet 2 IXI 25XO.Ol2 metre ebndt11da karaağaç veya beyaz kontrp1A1' 
1250 adet 2'.ıxi. %5X0.008 metre ebadmda karaağııç veya beyaz kontrp16~ 
12 ve 8 mm. kalmlıklannda verilmediği takdirde adetleri iki misli ola
Tak 6 veya 4 mm. kalmlıklıınnda olabilir. 

Tahmin edilen bedeli 21.000 lira olan yukarda yazılı knraa~aç vcY9 
beyaz kontrplAk ıı!!kert fabrikalar umum müdürlilğil merkez satın alma 
komisyonunca 19.11.941 Çarşamba günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname penııı:zdü'. Kat'f teminat 3150 liradır. (9840) 

Beher metresine 335 kuruş tahmin 
edilen 5000 metre kahve rengi kışlık 
elbiselik kumaş almacaktı:r. Pazar
lıkla eksiltmesi 17/11/941 Pazartesi 
gQnü saat 15,30 da Tophanede tst. 
Lv Amirll~ satın alına komisyonun
da 

0

yapılacaktır. Kati teminatı 2512 
lira 50 kuruştur. Nümunesi komis -
yonda görUUlr. Taliplerin belli va
kitte komisyona gelmeleri, 

içerisinde Bayan Fthimc ve Hhap n Emine• 
navinin ale;yhlnize açtığı davanın mu den aldrlnn müteaddit malı:bu.tarla ... ukatrm 
nyycn gilnll olan 12/11/941 tarihine Huan F'rhml ile aramrrda ' yapılmrt bir lı:ıt'a 

ücret mukanlui wc ilı:i add ikl~r buculı: li·ı AJtı kalem Grafit pota Ye 
müsadif Çarşamba günü saat on r•lrlı: nrakı nakdiye wc ikinci defa olarak . - •. •. 

yapurmıı ve ilin etmiı old•l-m mllMWO~ .,., ı.c atma ve tnşnna gemilennc dörtte mahkemeye gelmeniz için çı- .,., , 

pota dipliği ahnacak 
· Atiiimilai·ıit-zay'tatı· -'"111 

(370 - 9951) -
Bahııriyedeld ambarda teraküm 

etmiş olan 350 kilo .köhne alOminyum 
matradan 437,500 &<!et erkekli dişili 
kilçük çadrr kapsolu yaptırılaeaktrr. 
Pazarlıkla eksiltmesi 19/11/941 Çar-

ıı ... ı el çantamı J0/11/94ı tO L birçok isabetler kaydolunmuştur. 
karılan davetiyenin arkasmıt yazılan t~ 'XtlanÜk "harbini kazandığı - Şehrin liman civarındaki mahnlle-
şerhe nazaran ikametgflhmı:ım meç- nız1 iddia ediyorsunuz. Bu iddi· si'lde, yeni buyük yangınfor görül
hul ~ulundu~ anlaşı~ış olduğun~an nazın dnyand ğı rakonılnr.t öğ - mustur. 
yinnı gün muddetle ılftnen teblıgat cnmck i;tcriz. Karadenlzin Kafkasya kıyısındn A-
lcr:ısına ve duruşmanın 17/12/941 ta- . napa limanına da yeniden muvaffn-
rihlnc mUsadif Ç;ırşamba günQ saat İngili_~ Başvekili ce":ap .verıyor: kn•ctll hucumlar yapılmıştır, 
14 de bırakılmasına karar verilmiş- - Duşmanın hcdefı bızı ablu· Teeyyii.t etmiyen bir haber 

, şamba .günO saat 15 de Tophanede 

1 
Lv. Amirliği satın alma komisyo-

tir. o gün ve saatte bizzat gelmeniz a ile açlıktan öldünn~k ve mnl- .. 
veya bir vekil göndermeniz tebliğ .emesiz bırakarak teslım olmıya Bud pc tc, 13 ~A.A.) - ~l~f~nl., 

Londrn, 13 (A. A.) - Londranır 
saHl.hiyctli mnhfıllcrlne, Alman kuV'· 
vetlt'rlnin Ru yadaki ağır kayıpları· 

nı teyit edm malüm t g lmi Ur. Al· 
manlnrın 1D zrrhlı tumeninden 16 sı· 
ııın çok muhlm k yıplar vçrd i an· 
in ılmaktodır. Motorlu h::ırtf ve bı ı• 
dirilmiş tümenler dahil olduğu hald• 
70 den faz.ln p y de tümenine de m 
him kayıplnr vcrdlrıldıCI sabit c l 
m::ıUadır. 

iş 
Küçük Tasarruf Hesaplan l 942 İkramiye Plaru 

Ke~idcler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 lkincH~ 
· tarihlerinde yapılır. 

TÜRKiYE BANKASI 

1942 ikramiyeleri 

t adet 2000 llralık-2000,- Lira 40 .. 100 .. -4000.- • 
3 .. 1000 • -3000.- ,, 

50 50 -2500,-
-1500,- • • • 2 • 750 • .. 

200 25 ~000.-
3 500 -1500,- ,,, • .. 

• • .. 
10 250 -2500.- .. 200 " 10 .. -2000,- .. 

" " 
'--

1 

nunda yapılacaktır. Matralar Baha
riyede ambarda ve kaspol nümııne
leri komisyonda görülür_ İsteklilerin 
teminatlariyle belli vakitte komisyo-

1 na gelmeleri. (37l - 9952) 

l.tanbul Aıllye ÜçUncU Hukuk HA· 

, 

klmlliilnden: Beyoğlu Kalyoncukullu
ğunda Hasanpaşa sokak 13 te mukim 
Vasil kızı Elisavet tarafmdnn ayni 
ikametgahta mukim iken hnlihazır 
ikametgtıhmm meçhul olduğu taay
yün eden Try:ındafilos oğlu Dimltri 
Karadimitri aleyhine mahkemenin 
941/1034 No. lu dosyasiyle açılan 
ihtar davasına alt arzuhalin Hukuk 
UsulO Muhakemeleri Kanununun 141, 
142, 14:3 ve 183 üncü maddeleri mu
cibince davetiye ile birlikte ilanen 
tebliğine karar verilerek arzuhal ve 
davetiye divanhaneye t~llk edilmiş 
oldutundan müddealeyh Dlmltrinln 
mezkôr arzuhale 10 giln zarfında ce
vap vennesi ve duru~a içi;-ı tayin 
kılman 12112/941 Cuma günü saat 
14 te mahkemede bulunması \•cya 
bir vekil göndermesi lUzumu tt"'bllğ 
makamına kalın olmak üzere ilan o
hınur. 

makamına kalın olıruık üzere ilAn o- necbur etmektir. Bu maksatla Yurı resmi mahfıllerden bildırıldıgı-
. ·ı · · k 1 ne gore Alman ve Humcn kıt ları 

lunur. la Atlantıkt~ gletmhı erbı'!1ı.ze 'ddarşı Kcrç 'bcrzahmdaki ılerlcmclcrındo 

... 
,1'1&'!1!!!!!!1!18Pjırfl!!IF!ll!R!llıava ve dcnıza ı ar mı şı et- K 'e kadar varmışlar ve bu şehri 

d. · t" L~ k t h crç ,_..-..,, -.::- -=--:--'--' =en ırmış ır. ~ a a er geçen ny ele geçirmişlerdir 

~U•~iilil--.;~manların batırdıkları gemi lJlüRterek kunuuıdaıılık 
~ ıiktan azalmaktadır. 941 sene - "" 

inin ilk dört ayında batırılan şayiası 
~--ıemi miktan ayda 500 bin tonu Budapcştc 13 (A.A.) - "Slcfani,, 

&uluyordu. Bu miktar son dort Kızılorduyu Oı ta Ş:ırk İngiliz ku
y içinde ayda 180,000 tona ve en mandanlığı emrine koyarak tek bir 
on ayda 100 bin tona inmiştir. fngiliz. - Sovyet kumandanlığı tcşki-

k ıl k bi ' b t rd ğ linin Londrn hUkômetl tarafından 
~llJl ... [una nrş ı zım n ı ı ımız . klif d ld ' ,. 
ıııııı emi miktarı nydnn ayn artmak- Moskova hilkômctınc tc c ~ ı ~ 

·· l" k" ·· haber verilmcktroir. 13u teklıflen 
_d~r. Goru. uyor ~ ı~ duşmanın Genelkurmaya bildirmek Ozere Sa-
ızı a~luk.n ıle maglup etmesine I m:ıra'ya bir 1nglliz askeri heyeti gön-

-._'."-..._.....,rtık ımkan kalmamıştır. dc>rılmlştlr. 
~ıs,~~~~ * * ~......:.~-------~-~ 
limiıiıı-.ıl!lllİİİ~~~Londradan gelen haberlere gö- nin gerek belediyede, gerek A-

rc, İngilterede hükumetin vnm Kamarasında soyledigi nu-
11;t·ıs=:;;;;;;.:;~~~n:r"l:Fek yavaş hareket etmesinden do tuklar halkın merak ve kaygu -
ı.;...;.:.-----"--ı.."""'"'~~·lYl halk şikayetçidir. Sovyetlere sunu yatıştırmamıştır. Onun 

aktindc yardım edilmemiştir. için bugünlerde Avam Kamara -
önderilc-n yardım 'kafi değildir. sında bu meseleler etrafında miı 
tihsal ihtıy:.ıca cevap \"erPcck zakerclcr yapılacağı. ncı tatlı 

lliMiiiiıflll••liMıiıllıiiılıllifreceyi bulnmamıştır. Efkarı u· sözle.r ~?ylen~cegi, hükCımetin 
ıumiye si.irat, şiddet ve hareket tenkıt edılccegı haber '.ildlmell 
.temcktedir. İngiliz Başvekili - ı tcdir. 

Valiler Arasında Tayinıcr 
Ank ra, 13 (TAN) - Munhal o· 

lan vnlilikl re tııyinler dolayısi) 11 

bnzı \nlılcr arasında de i klıkler ı> 
lncağı h:ıber venlm"'<tedı.r. H zır' 
nan liste yilksck tasdike nrzcdilm 
tir. 

Sivasta Zelzele Oldu 
Sıvas, 13 (A.A.) - Dlln saat 12 d• 

burada l O saniye sürC'n bir yer s. I' 
smtısı olmuııtur. Hasar yoktur. 

----o-

"Türkiye Şim 
Saldndir 

(Ba§tarafı 1 Tncldf'• 

"Türkiye ve JJlısn· 

Akdenizi1ı kaleleridir,, 
- Avam I{ 

Pilkton d 


