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muh.arebesiıv enice vapurunun 
BARDIYA • 

ooşTü kaptanları geldıler 

Afrika 

Şiddetli muharebelerin hatladığı Libya ve Muır • Libya hududunu ıösleren harita 

C ünün gazı•ı 
-····················· 

Altıncı 

,-l Askeri Vaziyet ) 

Libya meydan 
muharebesin in 
iki üç gün daha 

sürmesi muhtemel 

Almanlara göre 

lngilizlerin 
260 tankı 

tahrip edildi 

Gemi kazan kısmina aldığı 
isabetten berhava olmuş 
- ikinci kaptan Hayrullah Denizci anlatıyor 
~ 

-----------------aya girerken Mı s H - Libya hududunda 
"Olen gemicilerin 

oe sağlam 
hemen hepsi 30 yaşından küçük genç 
delikanlılardı, çok yazık oldu.,, 

aırk cephesinde Alman taar· 
ruzu geçen 22 haziranda 

bqladığına göre bugün Rusya 
baibinin bqinci ayı ao~ ennif 
altına ayı batlam-.tır. Cengiz. 
alaıllanndanberi tarihte hakika. 
ten misli görülmemif addedilme.. 
ai liazım g~len bu mulhİf harbe 
Almanyanın, ne gibi hayati za· 
rutttlerin icbarile gİrİfmİf oldu. 
iunu M. Hitler timdiye kadar bir 
çOk defalar izah eylem.iftir. 
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Yazan: General Ali Ihsan SABIS 
ESKi ORDU KU.l!ANDAİtLARINDAN , 

• 
1 ngllis Başvekili A vabı Kamara- ı 

smda 20 sontcşrln gilnil verdiği r 
fulhat arasında şu sözleri s6ylemi.ş. 
tır: (Çol uıdusu şlmdi d• ın kuv. 
vctlcrıle iyi ıı:ırtlıır altınuıı boy ul-1 
çilşebilccek mfisait bir \'&zıycltc b;ı. 
lunmaktadır. Scldzinci oıdu parlak 

Mühim 
bir haber 

KAHiRE, 28 (A.A.) 
İng1liz kıtalannın Bardiayı işgal 

ettikleri rcsmen b!ldirıtmcktcdir, 

lnailiz tebliii 
Kahire, 23 (A.A.) - İntılliı Oı~a

şark kuvvcUcr1 umumi 'karargahının 
tebliği: 

İngiliz ve Alınan urhh kuvvctltri 
arasmdakl b~hea tank muharebe. 
sinin ıuldet merkeı.i gortinüşe göro, 
şimdi Sidi Rezegb civarına &:cçıniş
tir. Bütün cece durmıyan nıuharebe 
bugünkü pauır sabahı da cJevam et
mektedir. 

Yenice vapuru nasıl battı~ Bu_ 
nu okuyucularıma bir gün bir eaat 
ev\•cl nplatabilm~ için bir akfCUll 
evvel soğuk ve kamçılayJ<:.J bir 
)'ağmur altında 11lak peykclen 
üzerine iliştiğim bir sandalla Dol
mabahçeden Kaaımpa.şaya ve 
Saroyburn~ndan Cibalıye kadar 
iki sahilde hadiseye şahit olan lk. 
bal motörünü aramış durmu~
tum. Yağmurlu ve soğuk bir ge
cede bir çuval pirinçte buğday 
tanesi auu gibi lımanda lkbil mo
törünü aramak değil de Köprü. 
den fÖyle bir yay,a geçmek sev
dasını y.cncmiyenler herhalde b'.-r 
kaç gün ıçın unutamıyacaklan 
bir batara sahibi olurlar. 

Bu sandal acfasında biıtün e· 

Alman Devlet Reisinin hemen •er nutkunda tekrarladığına göre 
Almanya eğer Rwyaya taarrwı 
e,.leınemİf olsaydı, BolfeN Rus
Ja. arada mevcut mukavelelet"e 
•e anlatmalara raimen, Alman
PYI arkadan vunna1a b1LZUlan. 
...alda idi. 

Bw.m için de Ruaya.. ıayel 
tertipli ve usullü (yani Erenkçe 
meraklılann1D üslubuna göre sis
tematik ve metOclik) olarak ay· 
larla aİyMİ ve askeri büyük istih. 
aratta bulunmuı, evveli Beu
tabya)'l, ıonra da Baltık devlet· 
lerini ifgal ederek mlihim aevkuL 
ceni noktalarını tuttuktan ıonra 
sarp hudutlanna aayısıs asker 
'Ve ailib yığmtf. Bütün bu muaz· 
&arn buırhklardan maksad da 
Almanyanın üzerine, garpte en 
lhefıul olduğu ıırada, bir cün an· 
ıızın on bialerce tarik ve tayyare 

ve stratejik bir ynkla mıı haı t•kctı 
yapmış; mühim mevziler iş~al etmış
tir. Bu hareketleri yııpnn J c:ilıı ve 
İmparatorluk kuvvetleı 1 Alm nlarla 
siliih ve teçhizat hususunda ilk defa 
olıırak müsavi bir halde muharebe 
edeceklerdir.) 

in giltere Mısırdan 
Japonya ile siyasi 
münasebetlerini 
kesmesini istedi 

Dit-er cthettett Yeni Zelanda kuv. 
vcllert kartılqtıklart lıt!anai ı:uç. mdderim boşa gitmışti. Motötü 
!ilklere rağmen dilnkü cumart~sl gü. bulamayınca, de,üzde de işim 
nü esas hedeılerlnden Sıdı Ömerln bitmiş ve gayret aoğuktan kaska. 
garbına doğ'ru ilerleıı:eğe devam et- lı kesilen bacaklarıma düfmÜ§JÜ. 1 

Şu halde bundan sonra ct"reynn 
edecek ınuhureb leri ve yapılarak 
hareketleri bu sözlere göre tetkik et-

Kahire, 23 (A.A.) - Haber a. 
lındığına göre, İngiltere hüku
meti Mısına Japonya ile sıyııst 

nıünııeebetlerlnl kesmesini ve Ja
pon Elçlslnt Kahlredcn ayrılma. 
sı lilzurnunu bildirmesini 1ısır 
hükumetinden lstemiftir. 

m1oler ve Sidl Azla Ue Capuı:ı:oyu ı İkinci kaptan Saat 22 den sonra bir maraton 
eürııtle zaptcylenıftlerdlr. Bu kuvvet ___ H_a_y_nd_ı._h_Dea_ izci koşucusu azm.le Köprüden Ciba-
leF garbe Trig Capuır.o yolu cıvnrınn l!ll!llı==lJ•lliye kadar girip çıkmadığım 8""" 

mek icap eder. 
19 sonteşrin çarşanba sabahı İngl. 

Ilı kuvvetleri tekrar ilcrlemiye te- 1 
şebbüs etmişler ve Kııpuuonun 78 
ldlonıetre kııdar garbında bulunan 
Bir.el-Gobl civarında bir İtalyan 
zırhlı kuvvetile ufak bir musademe. 
ye tutuşmuşlar; birkaç İtalyan tan
kı tnhnp ederek 160 esir alınışlu. 
dır. Yırml kilometTe kadar şlmııU 

ıarkıde gorOnen bir Alman tank kolu 

doğru ileri hareketlerine de\'am cı:le- 1 ! mici kahvesi ve meyhane kalma. 
ceklel'dır. Yeni Zelandalılar cumar- ~!!i!!!!!!l!!!!!E~!I dı. Bu mıntakaya tanrının en 
tesi akşamı Gambutun cenup nıevıı. _ ii j cömertçe ıhsan ettiği çamur ve 

Londradaki Japon 
deniz ataJeSi 

ine kadar gelmiıler ve orada Bardl- L • d su birikintilerinin hikayesin· bir 
ayı lşg:ıl ıçtn bir müfrew bırakm•e· eDJDgra tarafa bırakalım. Nihayet Cibali-
lardır. Bu ınQfreumin Bardıllyı dütı- nin apa köşelerinden birinde 
mandan tcmlı:leditl .,jıaber verılmek. şiddetle motörcülerin kanırgah itfhaz. et Tokyo, 28 (A.A.) - Londrada.. 

ki tfapon Büyük Elçilifi Deniz 
A • i Tubıminl Kondo'nı va 
:life.sine son verıldlğl nmım bil. 

tedir. (Deııa.ını ıahıfe .S. c11tun t de) 

ile yürümek imif. 
Rusyaya isnat olunan bu mak· 

u.dlar ve hazırhlclar arasında 
(Devamı .. yfa 't, ıOtun 6 de) dJrillyoı. 

Bu lıtrekit cere)'an eckrlletı Hind 
kıtaları SıdJ Öın~r Nuoıro'ya sapaıet.. 
mieler ve nüfuz sahalarını tcdriceJ\ 

( Deucımı MJ&if • 8, ıı2tıııt 4 d.ı) 
Türlciyenin de sık sık İlmi geçti. ·•••••••••••••·••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~k=~e~te~:~::rı:~:neb~~: Şayanı hayret bı·r •olunduğu malumdur. Ancak 
memleketimizin mukaddernhna 
htftl!uk eden bu ifpahn mahiyeti 

bizce daima meçhul kaldığı ci. d 1 d 1 k 
betle Türkiye !hakkındaki bu ka· o a n 1 r 1 c 1 1 
bil tasavvurlan gazetelerimiz mü· 
aaka,a vesilesi etmemeği daiJna 
daha muvafık bulntUftur. 

Şark ceph~i harbine gelince, 
~a aydır devam eden bu kBnh 
l>oğu,manın gerek askeri r.oktai 
•azardan, gerek siyaset itibari1e, 
ne büyük ve ne birbirini tutmaz 
tatırtmalar ve baskınlarla dolu 

Bir telgraf la Ziraat Bankasından 2000 
lirayı cebine indirerek sırra kadem bastı 

old\.rru mııılt'mdur. Birkaç gün e\l'Vel tehrlmlzde tel., Kendini de manifatura tOccnı dl., manifatura eşyası bol. Bana telgraf 
Askeri noktai nazardan en bü. graf havıılcsile mühim ve enteresan ye tııkdim eden Seyit Ali dostluğunu havalcslle (2000) lira Zırnat Ban. 

ylik f8tırtma, 22 hafta evvel yine bir dolnndırıcılılt olmuetur. ilerletnılo vı bir 1abab Cemalin ya. kasına gunder. Uen Sirkecı Istaııyun 
bir pazar ı:linü erkenden 2400 Sıvasın Bilnyıın knı:n!lında oturan nıno giderek kendisinde• az bir mtk. otelindcrlm. Selamlar. So.fm> 
kı1ometrelik bir c:ephe üzerinde Seyir Ali isminde birı bundan lO ~n tarda borç para istemiş, o da rnem. Mezkur tclgl'afı alan tacir derhal 
b •!amış olan taarruzun daha ilk evvel şehrimıze gelmış ve Slrkecı o- ııunıyetle •ermiştir. Bundan sonra, kuıfeşı Saım'e 2000 llra)•ı g!inderı. 
haftalarda ve hatta ilk Riinlerde ı tellerınden bıı lnde yatıp kalkmıya Seylf Alı, htanbuldn askerliğini ya. yor ve istasyon oteline de bır tel 
uğradıfıgüçliiklcrle kendini gÖı· bıışlaııııştır. . pan Saıı~ adında bMnın Slvastaki çekerek eğer mümkünse daha fada 
tenniftir. Vakıa bu lHrruzun, Seyir Ali birkaç gece Sirkecınin zengın .agabey ine ıöyle bir telgraf mal almasını bildıriyor. 
meseli İki ay evvelki B.ıtlkanlar ıçkıli lokantalanna rtrip çıkmış ve çckm~tır: Seyif Ali derhal elınc geten bankR 
aeferi kadar kolay ve çabuk neti- nıhayet blr gece Cemal ısminde zen. cAgabey, ihbarnamesini alarak doğruca dostu 
c:eler vermiyeceğini, ((lavanın gln bir tficcarla raltJ mau.sında ta- cBana bir ay idn verdiler. Mem- tacJro ko~uyor \e: 
büyük, itin gÜç) olfluğunu bita. nışınıştır. leketc geliyorum. Fakat lstanbulda (Devamı pyfa 3, ılltun a de) 

taf dü,_ "nceli ve: mu\alcemeli olan 

lar zaten ilk günden itibaren aöy- S p ,0 R 
lem" )ene de, Lehistan harbinden 

·- ---··-... --- -----··---.. -·-'"'_ ... __ __..._ --·- "~- ... -, ... -beri Avrupamn tark ve garbin.de r 
T ASvtRI EFKAR 

(Dllvamı ll4hffe 3. lliihm l d") 

Rostof'un 
ehemmiyeti 

il 

l 

Fener bahçe - Beşiktaş maçı 
Fenerbahçe 1 - o galip flazigette iken 

bombalandı 
Cephede yeniden 
bazı taarruzi 
muvaf fakigetler 

elde edildi 

~eningradda 
Sovyetlerin bir çıkış 
teşebbüsü akim kaldı 

Führerın umumt kararg hı, 23 ( A. 
A.) - Alman ordulan Başkuman
danlığmın tebliği. 

Şark ccphesınde yeni taal'Ttni mu. 
vaffakıyetler elde edılm1ştlr. 

Leningradda akim kalan 
Sovyet tefebbüaü 

Bedin, 23 (A.A.) - D.N.B. nın 

.oğrendiğine gore, Bolşevikler Lenin. 
grad muhasara hattını yarmak için 
22 soııteşrınde yeni bir teşebbüste 

bulunmuşlardır. Bin kadar Bol~vık 
N'c\anın buzlan üzerinden geçerek 
muteaddlt noktalarda Alman ıncvzı. 

lcııııe dogru llcrlemeğe teşebbüs et.
mlştir. Sovyctlerln şlmdıye kndar 
yaptıkları biıtün çıkış teşebbüsleri 

gıbı bu da dfişman için kanlı knyıp. 
larla tardedllmıştır. 600 den fada 
Sovyet askeri Nevanın buzları cııe. 

rinde kalmıştır. Gcı ı kalonlan da 
çabucak b"Cri çekllmışt..lr. 

Aynı gün, oğleden sonrıı, Sovyetler 
topçulannın devamlı ateşıle yenı bır 
çıkış haııı lamışla rdıı·. Bolşeviklerin 

bütün sililhlarının yardımile Alman 

. .............................................. . 
r 
Sırbislanda 
---------------~~ 

dahili h tl_!_l!_ 
Tuna ve Morava, 

Belgrad 
bölgelerinde 
çok şiddetli 

muharebeler oldu 
Sofyıı, 23 ( A.A.) - Belgrad -

dan bıldırlldığıne gore Sırp hü
kOmet kuvvetleri tcmızleme ha
ı ekatıno devam etmektedir 3 gün 
süren ş.ıddetll muhıırebelerd n 
sonrıı hükumet kıtıılnrı Sııva, 

Tunu, l'ılorava. Bclgrad murab. 
batnı çetelerden temiıleml~tir. 

' 

Bu çnrpışnınl rda 131 a l öldü. 
rillmüş ve 70 iı i de e"ir alınmış. 

\...t•.r. __ ...., ____________ _, 

Mançuko 
japonyada mı 

kalacak? 
Amerika bazı 
ş a rt 1 a r 1 a b un a 

razı oluyor 
GörUşme!er devam ediyor 

mevzilerine y11kln~mağa çnlışmışlıır- Vaşington, 23 (A.A.) - Blrl~lk 

dır. Pakat pek bilyt.ik ve kanlı ka. Aıncrıka Hariciye Nezaretinde, Jıı
yıplarla pfiskürtulmiiştur. Bu mOna. ponlarla tiıçblr anlaşma yapılmadıiı 

(Devamı ıcıhife 3, .utanı 3 d•) liylentyor. Dev.ımı .. yf• 8, •Otun 1 • 

Birinci kaptan 
Maluut Şa9nı.azer ---

Düşman lı1ojaisk 
Volokolam~k ve 
Tulada ileriemeğe 
muvaffak oldu 

Tazyık devam ediyor 
kıt' alanınız yeni 
hatlara çekilıyor 

MU- 0 /\0\ t ~· ( \ A) 

So\; et gece ~ u1 

Kuv.ct , z. 22 son şrin gllnü 
bı..tun c ı r • l.ıO) uıı<'a dü,nı nla tnr. 
pışmnyn dcvı.nı etmişlerdir. 

..tuba. bekı, b1lh a Klin, \o o
kolnmsk, Touhı. vı: Don ııchı i üt ı ııı

de Ro tov 1. tlkrm'Clınrlc çok şı d Ll& 
olnıu tuı. 

Yeni mevzilere çekildik 
Mo kova,~ (A.A. ) Prııvdıı ga-

zetesı ) azıyor: 
.Moskova ynkmlat ıııdıı büliln old

dotıle devam etmekte ol n mc)·dıın 

muharebesi bu harbin en dchşctlisı
dir. Almanlaı her ne pııha ·ına otu 
olsun Mosko\•aya varm J.: ve bu u. 
retle kıtalarma bir kışlak temin et
mek için bütün gayrctlerlnı snrfedi. 
yorlar. 

Batı nokt.alarda dfi mnnın baııkua 
bilhııssa kuvvetli olduğundan Rusl• 
yeni mcvıllcre ~kilmışlcrdir. 

Almanlar Kime yaktqıyor 
Moskovn, 23 (A.A.) - BugünkG 

psıar aııbahı Moskova radyosu Prn• 
da guet.esinin cephedeki muhabirine 
atfen şunları bildirmletlr: 

(Deva.mı aalıi/e 6, ritun ı dı} 

ALMANlARIN ELİNE GE. 
ÇEN ROSTOF ŞEHRİ KAF· 
KASYAYI RUSYArıIN Dİ·l 
ti.ER AKSAMINA BAGLA. 
YAN BiR DOtOM NOKTA· 
SIDIR. ROSTOF YOLU 
RUSYANIN BOTON PET· 
ROLONO VE İNGILİZ • A· 
l\1ERJKAN YARDIMINI TE· 
M.IN EDİYORDU. 

Beşiktaıın 6ahagi 
ter le etme s ile 
garıda kaldı 

,...,.._,,,,_,_ . . Libyadaki harekatı idare eden kumandanlarl 
., 

( 

Almıın kuvvetleri kumandanı 
General Rommel 

·~~·--·~') .. 

İtalyan kuvv.ctleri kumandanı 
General Batilko 

lngiliz kuvvetleri kumandani 
General CmııninıtMm 
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,_,,.._ --- - ~ - lb n.ltaıbereal yapmııtır; mahsurlar - AJ ... ...,. ,.. _,, _........,.... ~ 
felrki ':•~ilı ~ cle.riade lstanlNlda Y8faillff bir Y-mk mite: Dab cenupU. Allllanar Nara neb ....,_ ...... h ....._ ._. edilmiıtır iddiası bu -.ı.r si•--. - l:ııAıa ~ -ldıl6r'.. . • ftlfdet *-' 
d • "._L. 9;" •. yeta• ._nınali~ 1119 aı .. cid• ıdamill~~ rlllf l'!l••efe letdh edftfetlteıı a- Roma, 23 (A.A.) - İtalyan orda- muhabereden ibm'atir ... 111ilfrae- z.lll Pata tanlfıal9ıa iıılbe9• dldl OusHNar ırfb1, .. miiıfllllt ~ 

enn ımr mceıementn 188111 o .... bu eMI', en Kıy.__.U'. ğır zayiata utramıtlardu. Pravda- tarı umumt kararglhın• 11• -.. wln - RiU1a lllill Cllk .. i ve ha- Ethem Bey, Şükrü Kimll Bey ile ...._ ...... ,,. ... -,.. ....,._ 
Artll .... l::enclilinden Ü lriitüpl.ue doldmac:ak koc•man cilt- nıo ıa.n.tMri Hı kesimde 111uhareh. ralı tebllği: berıılz olmut ve oradaki Mihver tar- ..r.ı... malarmılıııli ..._..,ita• fOI..,_) t.iıa h -ı da ~ 
ferin fllip etme.ini lleilemeldey

1

•• nin bötiln ~ devam ettithü llive Dflllı .......... ...._ ~ ._ fare meydanındaki elli kadar pilot ı-Jıa .._... m.,..ı h•I ~ 1'N'· • • ...,._, Eı-•91ri 
Gazete ve mecmu.L.rifa çılmlf J'•..r.rm. serelc munbıum etmektedir. Tı.W. civannda ailhim Mnıır Sftemr!gue lladalfa ttzerfnd.r ve asker tngilizlerin eline eııir dfit- söyleditl cibl (Cemiyet) bak.kında ..,...,..,....., .. .......,., 

kollelai,on hdftıÜtald miifkillta ve pret.e giiniiııı ıürültiilü ve- ır detiflldik ohıuınıftar. IN&ün. ._ .. ecla m-.......ıu U- nrlfför. ÇaP nnrhrehelafftde bu nM't sanlan eHllen 4~ Wıflk fııir lılııflY- •e ıs-.ı...., merlled e1Mı f' ... Aillt)'\ 

l:a.yhe a7"1 .. ..ı.irder arumcla •ıfatmaları yüzünden aranmca Mmlro doiro left Wek d etaıJttir. tmeteder Te>elıptbılerıllrlına nkta 1etle, adellli mafü...t beyan etti. "'fŞl.ı._ il• ....,_> .. ~,y...,. 
kola7ca ve hmaen ele geçiril••ı111eleri .......... ivtifa«le iac*•n- \'lt)'a • Tümenlerimiz dtlımanın bAt& ta- l'flir. ÇINn hr t11Nfı11111 motörlii tkı genç ..... ~ hafif hı. .._nl -.. ... eı.n. • , ' ' ' d Aa 
lanna g&çfe,tircftiindea IMa kabil arı.nterimizia eserlerini kitap tek Moııkova.' 23 (A.A.) - Yırmi darı ..-rmlarmı llola71ılda pialdlrtmöı- ftaıtalar 'Wllt ~ ....... hYvltlen ıçın ıan ve ...,ı.e ..__ p• ' mıtlar. ba,..._. Jitl t Dile~ "'iı 
ıo.de vermeleri l.izi ~. •i saattenberıdır Moskoq l'lnfladaki tör. Ditııuuı YaMa a:yiat& •traıml heretrete et~ ol- _. yilri- dı. (~) la •• ....... ıkt.. lanahm. ÇotalaJıa. IWLm • Wlrri-

0 .&- .ı- .. _L_ .. __ ,ı__ı __ .__ ,,.....,zm•+.• ~- !'-1.. _ _...__ ~ muharebeler bilhassa ı,ıi<Medi olmut- tır. Ariete tömenL IOll buekU eaaa. ~ -~ 
-.MU ~ -- - -._., - -- -- .. Jı1fler Y*l*t 1116fnmlw taraf•dan .._ • lrf~ f8Y iia ' ı.zıam JWte. ..-ıt~& iıfık .. mü•ta- _. alwcLm. SEP.VER tsK1T tur. Kt n antrnde inatta llilliim ailrii- sında dişıaanın 260 arlılı vaaıtaaım tık911rty1t ...,,._ .... ,. ....ıfUıy&. elmaJınca, aeıtest bal.,._•, tlu.ğullluau., i1em1 mm niyete _.. 

aı::iıi=:iiii::lii:iiiı:==ı::=-=!e:ll::::::mm==-ııı:m:;==m:;::::=;..:.:~~~~~-§!:;:::;ı yor. Voro:;ıam.8k kesımınde, sol ka- tahrip etmifUr. Bunların arasında ler kazanılmaııına i.lllblll wwn. DN:tor Ethem Be, ..... _._ nlllll. 
c-,. n ...,. D •• h b• l natta du uru an Alll\&n lnkif&fı. 66 ııüiblı araba vudlr. Bırkaç yüa !9 aonkfrbr perfftlbe ul>ahı Al- lmftyetını • ~ atlatmılL Fa-........................ unya ar 1 sat 1nntatta Rusları püakiircıerek ilen de eair alıllJaıitır. - ..._ ..... •-L•- .....___ CM..ıi ....... - 2 ~- kendtsı .. ~ --

rı geçm.1ft1r. Moskova lııtikamı;tıne Almaa timenlerl,. fna,11z urlıh ınan .... naJ,, __ ı.aua .. n wmnor a• -- •~ ... - .. 

AfbDCI usanan yolu ele geçirmek için mi- birliklerıne alır uy1a1 verdlrmil)ler lttza cı...mrdaki İngtfia tnlr kıta- ... a.ı.r ~rnua e.rasnda. Gece duval'lara yap~ ..... 
1 1 cadele devam ediyor. ve 200 den .fula ailülı asaba tallrlp tarrns tht't'US e~ 'fe fakat yeL ~ lı:w' 'ı aa.ıştı. ...ası 1Ui1 • Qllilere ,,. ...... 

&Ja girerken t 81, IDel ... l>onefte Sovyet m•bil etlnialerdir. • den lf tsnt ve 33 m'Mr etıamobil .. ...... Srınenl tlıtillfcDul. lan .ulan IHa M,ıannaıae. wWı t.. 
La:.-•-- Czerin.ae•-• '-·--'h• .. 1-rretl araba. bıltdeıel: ft Mr 1llllrtaT •ir bın- e.....,. ....... 7eltendU.. Orta. tanbul lwllmu• lıir luwın• (ee.I., 

,...,.. • ., ....... , ·~ - .._ .... - t ' __. ~------ .. hbe . 
a-. ... .. i ten görilnen asker! haaahanelerlmis- arır ...... ~·--•un . rı htı .,..,.,. verdiler. Baaıa ._. pt) in vulık va faaliyeti& tanıtlıl. 
- 91YMM lılllmııclia .&T .... _.,..... .. •At Moakova. 23 (A.A.) - Moskova veren t..muı • ...-.. ln-lb k&V1f- -.._ ....... •ttller -.L.. --•-- ..__ ... _ ,.__ı.a-

• • a..1_ ~ &DULılU den biri düı-.. - •---1 .. ..1 terafın- -· -· • · ,. ve Su- - ., · r .... t ~·n - ., .. _ - ..,,._ • Mr• dı ,.,.._ ,.- radyosanua bildirdiğine ...-.. Vole>- - ••ın·--· ı m ...___.__,.. L-ıı•-ıerln '-· - _.., ----, • -... Fti ı ka ,- .... •-"' dan mateaddft d-6a mitral..a. ve arı ınn:rı-rnv.ruı<. •ug• a .... Şehinflı ..._ ..,_ _,_., - "- -.ıcra -..-) etrsftna •-.-.._ •••- __.. L.dl:le, mrerın ıınnım r-•-·• - kolamılk ktalminde vaziyet ciddidir. u "'~ ,_ _.. ff_._ -....... ....... · ... ' a _..,. ----~ 
..,.,,_ -- (A.A.J - Afmaa td(W: bomba a•-'ne ~~, __ ,..., .. , u ..... - mevrn ıft'fa a&i)W ..... rıne c:e- mühimdi. 8*tiır Jfthem, ıı. mi.. .. ı da.DM• eden DDttıor ~ ~ 

._,. .a... .. ...._ ıı1lil<r1• .....__.n&. •• i'akatı .R.aa kıtalan dA-am her ae ""VA --.....- - te ......, T·~ - izonu s1.1i -~ - .,_ • -~ıır ,..._.., İ _ _.1ıa-,.__._ ,,. f ..ı,,_. --'-~ _,.., !ardan 2i 1 •La-. etr. i ele -ralan- sare 15""'"'n .,... .... •-m " )'etten istlfacf9 itmek IJıtedj, Ve -- cfe frir fıayl( ıatl'Mm teflBe ~ 
td( •ı .. lıMI ...,.,. DK"uwnmm .... r• lnuw ..... rn• pabaıtu. Gloraa olsun durdurmata v--. - ,.. Rısadakl 1ncllie tak fırkaaile m._ W .--..-~ ~ ....ıtet a. - ......_ 
.. .. W W. din 1ee9 bombalarla olta t.onaJda 1tı umetm1eleıdlr. mıttır. •--·- - •iT Anılım. eo .. aeçawww. .. ~ 
lf'lllhc •ı• .... ticaret pmıın dddl llaaara ufratıl- Slrenafquıa'ln ceM1 Uyleri d~ ..._. ....... .,_. .......... btr •• ....,. rap+ a kal'\r wr- r1 Uld Be.r • Mr ~ ... 

:: ıtır, .. lıwıı•ıtl•ı •• llUfbt· •unlar•n birinin Mtlmf oL. ne~V:~:ua:~ = ı:: nın hava abılaruıa mana blaut- ....., ~ ......_.,. llıatla- dl JCndi (pıbeJ 1iaa r ı .., (~ emü teati._ lılı- wlclup ~ 
- - .. ; ....... -::' ..... ,.!:: ı m9htemWlr. '"-----'--'- artmlarmın biri.-- .. iinden1.-.ı __.. tır. Birkaç çıftllk hasara ~ • 1

•· A.,.ı :;:,,:• =. ...... t:lh) lllmdle ci-.-• ... . Bn«a. ('Cwal)et) e ~ .. 
......_.... -. -• •• • _..,_. lakogaaıa aıaal •-..- R b ...,.. • _.. -- Ölii ve J'&ralı 10~· lılr Afllln 9t tara- fful la) ... ~ ....... .....,., bia.-~ .._ 
Nffıl• mnı• .......... ıtlndii& ....U ı.ava taarruları 7An :.... ::.:~r in~_!.~ b

1
1; 1'o&ruk. ceplleafnde ftaJ1an.Atmu ftlsılaır eeıt1ıbe ..,,. 8ntebait ,.. ı.m.ıt İbrablm ..,, • f!JiDtfol' t., Jln fullJ"!tinf fllar ._ tıiP 

16' M 1 1 IC• h d 1 # ..... pılmıtur. 1 "'" -·..- • kuneü~ diiımaıııa mltıladdli af - llıll ÖMeriıt prp tandlaıı.,. yelli ... •1t11t1 Be,t 1 bularak dlfh- ....._ 
..... ll••ı fı ... iP 1 '& Dlln pca ln&ftterenin cenubu pr.. ldlenıetn lıradar Uerlendt ... tılrkaf l&hlı arabaunı ....m. 1fı,all!\am"1H '-'~ S"!rllh ... =ı. ı:ıı: ...... onlara da 'ildirdi. Araların- l!llr ifa. Doltfr - ar, ._, 
Maıı•-..S 'I '! • ti aabllbıcieW liman b6lıeleri mu- ::-lta71 iatlrdat etmıt~r. Sovyet ve mGstahkem mevtiden cıkına hare. ,. tanfldqbfv: • ' .. ....,... .._ S 7 2 -. ...... ~ oı.. ..... 
._ .. L •ısh .._ ~ .....,... ... edlm)f- 460»'ueleri bıı cephede bı~ tanı, ketlerı yapan cltltmana ehenuni1'.W ~rmtll~-.a~iwa ~~"anlliKa.~ .... Mtaben k_. lliW' '8; • tlitlll ....._ ıaerna!wn taıillftlt .. 

8 • otomobil ve 8'1 top tahnp •tmlt- a,ıat ftl'dtrMlflerdlr. - -·- •• -- -.rlıle k ildi Jrb11e .,... 
lıir .... Mr. lerdır. 8- dadeldlll:ı .._ M 1 Me -. puuo olll aı.aı..aND subıaıılllb Bir_. arar ver . lılnnMı. lltlJft tılr eli 
l.ı!..o:L..-. .... :" ıı ITALYAN TBBLICI Tula kesiminde Rualarm iki .. lln Gobi clvarıaa doiru Oerfi~rü o .... tada. YiheJaluD' •ıa ıekut ~ ..,., 
- - •• .. ıaaaında. •nare1.-,.-. " kup tersa&dd ı..,. srrtıfr •••lll9tlettnıe '-" ... '* dNııH. •• da ....,._ deiiWi BOMA, 23 (A.A.) dren kanlı bir muharebe netıceünde koyma topçumuz tepyek4n 11 fngı1iı .._ ... _, .._ ......... _ ....., •• ~... t9 btr lbsnf Mai elıaılL .,.._r 

Me.a' • •'---- _.. ,,_ ı·--- ordufatı umum! kararrf.. 1'1ı1hiırı bir mevzi olan •B, me'11ıl•i a...,___. ..___,_ .. .ı.-&.... ı - __ ._ __ , __ - ... ,,_,.u_ :!:;:: 
...... -- - .,___ .... ,,... ..,, ... _.._ V• r•Ylll &WllM!IOWnr ...... &··ıvan .. rLfı ~A·ı-- ... u+i-'L ...... B87ia . - .... 

L- ,ıa.. L-B-~- R• ;.;.... .. _..e._• hının 119 numaralı tebliif: terkettflderi öfrenilınittir. Bu mu- lr.ovıha "-•·-• -.-. - - ., - • -• ....... - • ..., ..... Cila 

..., - -- - _..,, " -~,..an, -n• - etmletlr. Bo-n ak•ama .. adar Bi•. 9" Stendi ta • .. llsım e-c -
a"-'- ...__ .ı:..-!.:- Dotu Afrıkada, 21 aonte,rin öğ- harebe esnasında 14 Alman tankı ile ikl .... ~·are · · ı ı t-~-..ı- d" •r ıır;u .. " ' ' _ ... _ ._ -- ._, 11nı a ev er ..,..uws .. ,. -~ dft .. ..... nk taa .aah ınl-reHıe, hnrfaııdr. Pa-.aw•, .,..ıa ...... Ç9ll ko- leden flOl\ra Kitlkaber ve Ferkaber, 1000 dtltman subay ve erl muharebe mtışferdfr. Tayyarelerlmisden ııekfzl ~ nn ft'l"97&n ta 

~ Wr .... harekeSle İlltıl ef- ılekı bvvetlerimfz el bombaları ve harıci bırakdmııtır. gen dönmemiıUr. mubarebesınde fnsliw ..mLı lumret. dbte. Cl>ebreU Behçet Etendt) ism.Tn_ 

KADI 
KALBi len w• w • .:..-1: t.m•mlw,. ıtünıMf ile muharebeyi! devam etmff.. R •-fta --•--•- -L---L-I • Sirenaique eiliiıtfle mlnferit ola- lerı epeyce güç saaUer geç1rnıııler- de 1* •tın evinde. bın adet kiiçilk 

., .,.... fe d dü - h - ü oa- -... m~- en n• 'L.---s.....>1: ~ ~ ıliı • ~... • ... tuell .... .- la ~ beyanname baaıldı. .,..t.ıld waıi etlerini aaiJ•• ka· rse e şmanuı mut ış ııayı ust n. ..._ - _. _, = _ --.. +a: L _ 

... • .... , • ma ........ lüğü k&'i'Şııunda ezılmlşlerdır. Krali- 1ıloslcova, 2~ (A.A.) - Kısıt YıL neli kol• Ahun ,,. ltalfaa 1nrnıet- nnh la 11tD .. H'.-,; lrulbnuJ'lr: tik defa olarak (o..a.ıı .awt Turkçe aözlü buyük h.,..t,,. 
dM ...... iltili etmiflenlir. BI- yet Karabınyer taburlarından biri dıa gasetesinın hususi muhabirınln Jert tuafmıdw t 1, ..... - .._, (Bir. ti GoW wı...-. ~ uha .. Terakki ee.iJeö) i~ --
..._ • lnıa isti•w- iMie lra- kahrarıwıca dovlşmiıştür. Bu tabor b:r bUerine atfen Tw i8tiabarat ma maruz kabmttu. Yi& kadar H sarihtir. Bu batgede harel:ete ge. J•• M tarilıl ııe,--- le. fCe-

- -

L-. •• ıılilc -~ - L.!- milblm-tJ bıttllt.en eonra dQfmana &Janaı Almanlann Roatofua eetup zırhlı otomobil .. ...... 7Alcıl... ~bilen kat}'llft zırllh tamenı •erbalde aı,.t) lııeıı r hıi. ..... talıııllm .... 
..,. ,_.,.,_ .... __. l ~A• b-- t-tı T .:. müdafaa hattanna strdlklerhıi ,,. tır wM IW11difilde lftls& eeeir J'&P.. ,....._ Ye .. ,,..., Hftrt- ..-._ ~ -=ıL:Ala-:. Warrr Rmlıa 7a ın w• .... a - etm69 r. abu-

C.L p ~:k.1amp (M._ Z11J1 büten ....t.du 61mtıtter. Oelll* "larln aokaklllnftda mahanMleır ee. Bartffa tfmalıııdeki bareU.t esna- ~ w 19'1"9Pe1Je er&n d9Yam et.. lan, p satman ftıt!Ya eyll]vrdıı: 
~ ..ı. ~-- naal c~pb+.uıde, 20 aonteırinde dlltmanı• reyan ettiiinl bildirmektedir. sında bir dtitman deniz cGzGtamında •elirt& b1ll•mnııtwr.J f .. ltimanlar.. ve. aevırili vatan-
ns)~ •. . . ol- şıddetli hücuml~rı cesaretle tevkif Şimendifer istasyonunda bilbaaaa yanırtn çrkıınlrmf •e sahflde byaltt. -lt .,. IO IORltrin çartnba ve Wamız olaa Tllrlder! ... 

AŞK ROM ANI 

Ms;ı lhu ,.. tHHiden WIP • •e müftezelmmız tarafından tarde.. •iddetTI çarpıımalar olmaktadır. Von \ara oturm"a mecbur edllmlı,ıtir. perıenbe günleri Sollunı yakınındaki enuntlw. deıfteta.mill 89 bi71k 
~ ~ olsa gerekt ... dilm 'ş.tlr. Dü1111an. aralarında Jilk- Kleist, Roatofa kartı &--( tank ttt. Alman tehliii Halfaya geçidınden Sldi Ömere ka,. ıubmı ela 99 bidll AT~alarea - bet ginlekle4lir. 
liitüa "- Almaa1aıun ::- sek rütbeli bir ıubay bulunan bırçok meni vt motörUi kuvvetler sürmek. ftltHrln 81118111f kan~, lf'(A. 4lu mua llüıftl'IB b4'11t müdafaa 
İfa • llratle tufi.r• e • ölııyü muharebe mqdamda bına.. tedlr. A.) _ AJnnm telslllf: meftiÜlle ta"' Yaı ZıllmMla, Awua. 
._. t._;ıı..,. fi••• 11111 ela- mıetır. Esir, ıılllh ve mühımmat it- llmaJt Afrfbcla Alman ,.. ftalfa• ba&7a ft llW pı;pMe fnkalan eep. 
,,.,. Mlllt nlll'uiwde lıaDet:me.. thıam oJmımattur. A L M A N tetkillert _.. .. rtcMen selen fn- b..._. taarns etlllJper " falıat bır 
liai b:Mı•-, • lıl lfiD ilıiai ele Yeni ft lstfiA tipteki ..... ~ silis luınıtltdll ~ •119aff• Mt1la elde ed&aı •'1r111E. Aacü lMa 
it , 21; .- ,.._ .... ....... 1'9 ...... mı--. \ir "'1d1 din kıyetli muharebeler neticesinde 280 .mnz11n sat cee•IN• -.U Ölaer 
..._ W.... "'* • ......_ Malta berinde "War l•stııa ._ te b) j gv j tank ... ~ aeo mw. _. tarafmdald ihaia lmnetled n mtT• 
l ' • ........ ~- taJ1&1'8Üe muharebeye tat"Qfmu...,., tabıtp ........... tila ... Dil PQeD ı..t1ia ~ " 

Y ...... lır. ı.-. lt'8, Rm dlfmanUI a&ıı tananıaim ....._.. O ..., ..W..._ .._, Tobnıkun kut&tma '9p): atDl ,..._ 1Mt.6dG im~ ...,._ U. 
lw:lf 5 ....... Wtmımt Laia IJI: ler, diterlerhlt lıuua ~-~ AJrın "•r rlsleree ..ar .ı. mak içm Tobraksanıboa11aua tant. ~ _'!,8!._~ ~ ~. 
...C ....__ ... ~ .. ,., dır. --.:1.,;.--. lann himqtafncle PPtıtı lnınetlt unıenu •-·r ..nu-•--· ..... W ,... ( ........ t.... , . ., .... .,.,.,,,_.,, .. _,,.................. -=-· ..,.._.., Leıabasradın aa. teşebblaler ha kaleyi •ııbaaara eda '1111 Derlem$ .ia.attat GlaQtlardtr. 

... ...... ......... - .. ,... M • n ç u k o kert .......,.. .... lqe ~ ttaı:v.an kunetlert tarafmdu pri Her iki tarafın hava kunetlert ...... 

......... _.1 ... _ .. Ab...w' '" .. • blfl~ Japonvad• - 1..W.. mnattaln:vetJı bombardı ........ '"'· ta..._-*-~ mtıb 11111• , c--n ;.:,a_ ..f..ldetU L- h lfftn& Ve pf7adelertne la-• ..t~ man etmittir. Bombardımandan bi. .,, .. .,_ _. Y""" 
26 

-va mu a- ..... - 1 

t.wtfpll lllr .... eı.itaile ....... k a 1 • C 8 k ? m aonra çıkan yanırınJar Almaa rebelertnde dlflllan tanare b7. Mlnı. ve ımline ttıı.ti allll rat • ... a.• ,,,. .... ......... toPCanan boı6bardımanııua tesirli betmlttlr. dtrmlffardır. fnrfl& haberlerine g6. 
!mlye ve lnın k'Ml•w....... (t...., -"'/Miti .._\I 0141.,._. lsbat e-'·t1r. Bir hı19te llPa Gathıe Uffl P- "18 Te-19 son'8trln rDnlerl rat•• 
........ ..._ l.a .. 41a Tnıi: Ouetedter taratmdan iattf•ar e. .. .._ pılan bir bava taarruzu netlceatnde yatmurlar Mihver tayyare meydan. 
) .,,.., ~.,.._hl' 1 .._. dilen Lord Halitar,- Japonlsmı u- '9rde bahm8ll M~ f)omtıafthnıan lunu tamua .....,_eten Mihver 
.., IMıp R• ., .... ı.tıimir: .._ tqma taraftarı sörtlndilklerhıı, ta- Şayanı hayret ı.na..r tahrip edllınfttt". - -;;,;r tanvalerbtı" oo111 ..-ımttar. ın-
- • ,eni Wr •*in ıiQ•a baf. ~t noktab*zar JJatiWının ne pet bl d Şimali Afrika muharebesi de•am ıriliz tayyare me1daıtlan ...._ .. 
k~ 1)r ffV deiiWW. lnptae .... hafif, ne, de pek aftı' olmadıtını be. r olandırıcıllk etınektedl'. IJlddet11 CSl'Pteımalar ol- .. k-ı ..... olfttandan Yat· 
.-.ıi Afrlcacla karp.ma llikil· yan ve mflzakerelen fa1dalı kılmak (llfrttuıl Nl&i/.._ ,,.,,_,., lllatdachl'. - bu ..,..._ra arar ...-memif, 
mit olan AJmaa Generali (Rom.. ıtia siikillMi malafw ~ en c- Aslz doıtum, atamdan 200t Me,.. ............... Totınılr san tarafmda, Dw9e eDet. 
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Yeıice · Yltlflln 1 
bptaılın ııldiler 

(1 fuiMM/ ... ...., 
tiklelİ lııir lr.ahvelıanede arachiuq 
tkbal motörünün tayfalanna bul· 
........ bidiaeyi ancak pce yan
.... Mnrct paeteme yetiftire.. 
bilmiftim 

Kalemi elimden bıraktığım za;;. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma DUia ben:m de bir deniz kazum
U. lurtalanlann halind.eo far. 
ba yektu. Fakat itimi de bir sün 
nweldn bi.tirmif Ye Y eaiceden 
kaıtufa. kaptanlann Iİlanbula 
&,ak .,._.. bu_,.ez ilk utrıYacak.. 
lan Jıerlerclen bjrinin de Ca'bali· 
clelD gemicı kah~ oRfupnu 
.. amiftim. 

llevnljl, Kll'lkhk ve lliitUn Atn .. nmza. Derhal KHer 
lm6ıntla p nde 3 luışe aluuı6ilir. HR ,,.,.,,. Palla lcatmları ,.,,,,,,, ı.teginis. 

Ranun için dün ubah daha -. 
lıt ....... itibaren Edimeden ce
.._. olan otobüs Ye trenin yo
.... dört ıöde bekliyen rüfaka• 
p bblm.,.arak öğleye doini ağır 
airr Ol.alinin yolunu tuttum. AL 
4a..,....tun. KahYeci Çll'aimıa 
aetirdii~ çaydan henüz bir yu-
4am almamlfbm. E1'inden dönen 
Y mücenin ikinci kaptanı Hayrul
lah Denizci kapıdan aöründü. 

Badur, dediler. 
Hayret ettim. Ben, atJatılan bu 

mGtlü, vakadan yorulmUf, bitmİf 
tMr adamla kat'flla,.cağunı bek
ledten kıplcırmw Ye latanbulun 
'- ..Jdıatlı adamlanndan birini 
lfriiyordum. 

De:rhal mabada geldik. Hay. 
1allala bptan aittikçe yü~en 
Lir ..te ,c>yle anlatıyordu: 

- Tahtelbahir tehlikeai nüJ 
8iz '*"" biç beklemiyorduk. Ce
~ ..... Sonra sahilden SOO 
metre açıkta sidiyorduk. Bizi dü
fiiadib•n yalnız eeneri mayinler. 
4li. Çinkü Burpzdan açaldıktaa 
ltir müddet aonn bir 1eneri ma• 
7ine teaadGf ettik Ye dümen kıra. 
ıM W.libizc:e ı~. Vaziyeti 
wnca iki mil kadar arkamızdan 
plea ikbal mot.Srüne düdük ça.;, 
tarak Ye ı:· ret vererek l>ildirdik. 
Az eonra atanbuldan Bulpri8ta
M doiru giden bir Türk motörii 
aönlQ. Onu da mayin tehlik.m. 
4- halaerdar .ettik. 
~ dürhinlM elimizde ma.. 

• r&zlüyoTcluk. Bu •nlarda 
.... 1in <fOO metre yakınıu kadar 
.... 1iimizden kayalara bindir
mek tehlikesi vardı. Bunun için 
... re ... bptan: her ihtlma~ kar
tı atait inerek haritada kayalık 
mevcut olup olmaclıimı anlamak 
Miyordu. 

TOl'pİI.-,_. 

Htİaiiz yaftU'lldan ayr1lllllfl:İ. 
Af8is jn~or•. Gemin1n mele r , -. laabaılt .w..... Dehtet. 
4ell &7leıiw . diken clilr.~ olda. 
t.emen 20 metre yanımızda lur• 
auı ıeıı•ce ve balina b.;lij. ıibi 
~ toıT.d aıbamda uzun bir iz 
lt'ırabıak gemiye IÜratle yakı.,.. 
rorct.a. Torpili Mabut kaptan da 
ilrıaiiftG. Bütan bvvetimle 
.. •tf11p ltaiırchm: 

- Amen ifinizi ltarakua torpil. 
ı..•uzl 

t.lilM .• 
K,endim de d.,.n ÇJkmak için 
adam atamadan. Torpili ye
~ Kendimi biran havada 
lııİIİleWm. Sonra kaynar aular içi. 
• du,tüm. Ufak bir ptkınhk 
.a.tbinn zaman üat6me düten 
a..ba parçlanndan ba,ka ortada 
.-U nama hiçbir feY kalma. 
taı,a. Terpil geminia tam kazan 
4aireline illahet etmit ve kazan 

.inf.il.. e&.!rek pmi l»erhan 
........ Vapurun buran ve d6· 
... tarafmda iki kiti müatema 
elm• bere tayfanın bepa kazan 
....... yaıundaki sıcak mahal-
4. oldaiuDdaa infilakı müteakip 
f9oi llİf mrette ~ ilmitler. .... 

Deniacle r-mlnin U zaNDdan 
denin dakGlen kızsın .Warla 
ll)'aiı!Jdan ve ric:udümün diler 
.... ,,.ferinden hatfandıktan eon 
• Lract.aizin buz cibi sulan 
fPıcle kaldım. infilakın fidcletin-
4ea ı... semin• aancak tuafma 
~ kaptan da açaJ.. deniz • 
alma ....._lfbk. Hemeta bir 
Mlk• MDra deniz llaerinde Mak 

\ luıptaa Ye belMlen ..... hiç 
.. .. .,)'Oktu. 0 l»encien 50 
lllıetre kadar açık.ta bulunuyordu. 
8ea elime bir can kurtat11a aim.i

..,_. bir ttahta parçuını + ••t.Dllbl aw yerle,tirmif. .. o • bir tahta parçamna ... 
dlfll, Bir müddet b~adık. 

.. --. aahile tlobu açdırka 
~ ........ ,. ~mumı ha.. 

4 ... durdu. 

T.a.t.11.hir mif 

Sizi Saadete 
GÖTÜREN PUO
RANIZIN RENGi 
Hangisidir .. 

TEllÖIE 
EDILECEI 
E N S O N

1 

IEllLEI 

., ........ .... ....... ..... ....... 
J&ıl.ınır•~ 
,._ 'ltıblfe '* ........... 

, ....... ~h· ft :fl*ID bir manan ftltr,_...__._~ 

l'- alll daha ,.... ....... 
rtr. sn .,.. nacı bal· 
IUIUD Nine çanal, Jl
'6a lda bir &anbna bir 
Nalı " diler' &anlam 
.... rat pudra tecrtlbe 
emıetur. Bu teortbeJt 
'ı.e- ........... para-

- elarü ~ ................... ,.... 
.. oulp nnklerlle ,.... ... .. ,... ........ . "'-medml ............ . ......... --~ 
de olu cOI ............. 
eelrtMllle kanttlnlm11t-
11r. Bu m&llDDa. nnlderl 
kulunus n tam olarak -.-..ıı..: .. 1 

MÇer. Artık •llaQ&Jlı> 

bir ,O. teaadU 9Clllml
,..-ur. CUd ile lmU.Ç eden •• taMl 
11b1 t&1baen mtlıieaulıel bir P!Mlra• 
dır. Totalon padrul. cltrema dp6-
ltb ile beraW 'fe baaual bir uaaJ 
dairesinde ~ Bu .... 
J9de ı1iqlrb •e J&tmurlu bir ba
.a bUe bllıtln g1\D u.blt. tam. 
Bemell tNıla Toltaloo padruma 
tecrtbe edlDls <re t.eninlae ae dee 
nce bir liRlllk ıeıaan ederellal 
aOrblL 

lerek bizi c:Le yok edeceii!li anla
clmı. S...mı arkaya çevirerek 
kaptana bağırdua. 

- Makaut kaptan artık bittik . 
Hakbn helal et. 

Sendahmt 
OUtman tara{ ldan öldüriil

mektenae kendi k ;ıdimi öldürme 
yi münuip aördüm ve dur· 
dum. Bereket veran bopum.. 
daki aim.t batmama mlni olmut 
ve beni ölümden kartarautta. 
Biraz eoma bu direiin bizi kur
tarmıya selen bir eandala ait ol
cluiunu aördllk' 

Sahilde Mabat bptu bayıl 
IDlfb. lmdadunıza derhal asker. 
ler ve Mkerl doktodar yetifti. 
Her ikimize ele bir aaa.te yabn 
maaj yaptılu. fçtiiimiz konya
iıa t.irile de az eonra tamamen 
kendimize ae)mifdk. Bulıarlar. 
dan ıördüjümüz yardımı hiç u
mMIDIJacaiız, Klylülerden ki· 
mi U'aimdan ayakka'bıuıu kimi 
..,.aiuıdan pantalo._unu ve artın. 
d• .,.ltoeuıau bize verdi. 

Oradan 8urpza pttik. Bulsar 
PMkamlan üç defa ifademizi al· 
ddar. Bir iki sün •nra da .. lelik. 

- Ölenler evli mi icliler kap• 
tan) 

- ~r. pmicilerin ilmi mU. 
te.na henMa hepe; heklr 941 30 
,...dan kaçak pnç ve eaiiaJD 
deMlranhlarda. Çok yazık oldu. 

ATIF SAKAR ... 
Diter taraftan Uman Reiıiliii 

her iki kaptanın ifadeaini almıt
tır. Cemi aahibi de zarar ziyana 
teabıt ettirmek için llilcad.r ma
binlara mm~ .etmİft:İr. 

Emekli, dul ve yetimlerin ve askeri 
malullerin nazan dikkatine ı 

Emlak va Eytam 
Bankasından : 

lıfuılarını banbmıa temlik et tlrmek auretlle alan emeldi, clul n 
)'etinılerln Mart 942 • lıfaıruı 942 tlc aylıklarının tedi:veaine 1 Kinunuev
"91 Hl tarlhhMien itibaren bqlanacakbr. 

1 - Maat aalıiplerinla temlik muameleai tein, bir devre evvel 
Banbwıırea keruUlerine verilmiı olan hesap puaulalanndakl izahab 
n..-n cltkkate alarak meüılr puslalann alt loamma ipret edilmiı l'fln . 
•e uatlerde fototraflı nüfwı ciisdanları ve resmi senetlerle Bankamıca 
mQracaatları. 

2 - Kuponların1 vize ettirmek suretile muamele yapacaklann •e 
maqlarını ilk def' olarak temlik etmek fetiyenlerln mflracaatlarının 5 
Klnunuevvel 1941 cuma l'flniindeu t tibaı·en kabul edllebibceği. 

3 - Askeri malullerin müracaa ti 1 Kincnuevvel 941 pasartesl gtı. 
nü sabahleyin uat ııekl&den on ikiye kadar kabul ,tdilecekttr. 

Herbaqi bir kar1tıldıia mahal kalmamak iaere askeri malullerln 
llalmidflrlöğüne naaran mflracaataıraaı aoatıda c6sterilmittlr: 

Sut 
1 - 1 aruın4a EmlnönQ ve Betlktq 
"t - 19 11 Fatih 
ıo - 11 • tl'skldar •e Kaclıl:iiy 
11 - 11 • Beyolla " dlter Malmldürlilklerinde 

kayıtlı maUlllere WiJat ~apılacaktı r. Yukanda bildirilen eön ve aut.. 
lerden sonra vild müracaatların dl ter maq sahipleri gibi muamele:ve 
tlbl tatalacalı •e maltllerin fototrafh nilfaa tesbreleı1le ikrami~e 
teTSf cfladanlannı birlikte getirmele r1. 

' - Potejraflı ntlfua elırdanla nm btrUkte ~ maao Mlılp. 
lerine hiçbir ftChlle tediyat pplla mıyaeafı, 

5 - llaq ulılplerinin raha~ muame\elerini yaptırabilmeleri lcln 
sCln 'ff saatleri haricinde mtlracaat etmemelerbıi ve ba ıibl m~tla. 
nn kabul edDllllJeceti illn olanar. 

DiKKAT : Kaponlan bitmiş obnaa dela,..lle yeni 
eblan almq bulanan muş sahf,lertain . ,.._ ınete-
1erle ilAn edildiii veçbile tediye gfbatl olan 1. KinmıueT• 
vel Ml tarihinden evvel yeni muş eik•anlan, fotolrafb 
nfifus tezkereleri ve mühürlerile birlikte Bankaya mü
racaat ederek m-.melelerini yaptıl'lllll obulan lizım. 
dır. -10874• 

İnhisar 1 ar lJ. Müdürlüğünden: 
1 - Resuai ve .-rtaameal mmcibince c'1> kalemde 46 adet tiiıt lı:-. 

met •iPii puarhtda aatm al1118daktır . 

1 - Ebiltmeal 6/12/941 cama slDI uat 9,40 da Kabatqta Len
.- 111MahMla •M•ı±'d' Marn Xoml~ ppıı.cakbr. 

1 - Şartname ,. nahnleri bercü,n a4ı ~ 1RIMıda cfrileW!b 
(10269) 

• • • 
J. - lle<rcut eartname, nümune ve müfredat U.teleri mucibince 

idare ihtiyacı için cl53> kalem malzeme alınacaktır. Bunlardan c1811 

kalemi için son Tirit. Alman anlqmasından idarece kontenjan tefrik 
ettlrilmlt olup diferleri aerbıılt ~ııımdan tedarik olunacaktır. 

n. - Şartname, nlnaune ve l_iıteler hergtln Kabataşta Levazını ıu
bemisden alınabilir. 

ın. - Fob-Sif fiyatlarım a:vrı a:vrı göstermek üzere her cbıı maL 
seme için •iki olacak kat, t.ekliflerln llS/Xll/941 pnllne kadar İnhisar • 
lar Umum 116dflrlüğiine yapdmıı olması lbımdır. 

iV. - Bu malzeme için Almanyadan ga:vrl memleketlerden dahi 
teklif yapılabilecetı llin olunu1:c.,. c10261 • 

Çuval yapıcılısı eksiltme ilinı 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

Umum Müdürlüf ünden : 
1 - Besı, tefekkdl tarafından <rerllırıek uattre bet rfla bin ili blr 

milyon raddesinde jüt, kendir ve:va ']>amuk lplitine 1111 •e mikaet cu•alı 
yaptı rıla.caktır. 

t - Bir hafta sarfında imil edilecek miktar yirmi bindir. 
8 - Taliplerin eksiltme l'fln ve saatinden eYV8I tfmdiye kadar ~

valcılılı:la mewul olduklarına ve bu iti yapacak kab11iyet ve teokilita 
malik bulunduklarına dair Ticaret Ye Sanayi odalanndan 'fealka alına
ları, nıavakkat teminat olarak bet bln Türk liruını Ofis ffMleaine tee. 
lim ile makbus almalan veya ba miktarı, aektuplan devlette kabal 
edilmlt bh milli bankanın muvakkat teminat mektublle temin etmeleri 
.. eksiltme siln6 imi! etiklerı blr çuvalı nllmune olarak retinnelert .. 
ba sinden itibaren Toprak Mahsulleri OfiıinJn Ankarada Umum Mtl
llllrUlk lltlkyaa Komiayoiıunda <re lıtanbulda Sirkeci Liman Handa la • 
tanbul &abesi lıfüdiriyettnde her latt:vene verilmek bere huırlanmıı 
bulunan prtnameye söre hareket etmeleri lbımdır. 

4 - Eblltme, ikinci maddede aikrl ,ecen oartnaıaede :vasılı olduta 
tanda kapalı zarf uaulile icra edilecektir. 

6 - Teklif mektuplan 3/12/1941 tarihine raatlıyan cartamba. • d· 
al aut 16 .. kadar Ankarada Umanı Müdllrlflk mübaa:raa komisyona.. 
na, latanbulda, lstanbul Şubeal MüdGrlOl'tlne makbııı: mukabilinde tes. 
Hm adilmfo olmalıdır. Teklif mektuplan mealn1r gön Ye saatten enet bil • 
diı11en makamlarda bulanacak tanda iadeli taahhltltl mektupla da &6n.. 
derileb111r. 

8 - Talipl• teklfflerlni mühtlrl6 blr zarf feine koyacaklar, Drfın 
turine lalin ve adrealerlnl yasacaklar, ba dtııhtırlfl sarfı nnınkkat te.. 
minata alt maldNa veya banka mektubu ve 2 nci maddede yasılı •eaika 
ile birlikte bqb bir sarfa YU " ba zarfı da temhir edecelder, dıo ur. 
fın tberlne yalnıa tekltf mektubunun çuval lrllll itine ait oldatunu 
ı..,. qlfyeceldeı'dlr. Telı.til mütaplanna tartaamanln tamamen okunup 
kaftaı adildlli yaa1lmatla ı.eraber, lmalltm Jltle. kendir ft:Va pamuk 
fpliitle ppılaaiına göre, teklif oJ anan ft~tm hem yazı ve hem ra. 
kamla çk olarak derei llsınuhr. Mektuplarda hlk •• allhıtl olmıya. 
aktır. 

7 - tbale Utlhlm Mfldllrlflkoe yapılacak ve teklif mektuplarının 
açılman tein kararlqb.nlan cinden ltiuren nihayet on sin Jeinde teklifi 
bbal edilene keyfiyet iadell taahhiltlü bir mektupla teblil olunacaktır. 
Umum MfldllrUlk ihaleyi yapıp ppmamakta tamamen serbesttir. Teklif 
sahipleri ihale tein maanen mtlddet sarfında tekliflerinden dönemezler. 
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llefhur s i N G E R Saatterinift 

' 1942 M O D E L 1 
Nikelden mamı.l fe<rkalide daJ&Bıkh 
ve kullanıılı olan bu uatin makineat 
hususi olarak 17 rubin üzerinde imll 
edilmit çok dotru leler ve hio ..... 

maz. Saatin arka kapağında bir 
cLokomotib resmi vardır. 

FIYATı ae LIRADIR 
Taşradan siparlf vukuunda bir lira 

ilivesile bedeli peşin pnderildiii 
takdirde saat gomlerillr. 
ADRESE DlK lfA T: 

Saat mağaza11 
lstenbul Em lnönU Cad. No. • 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundanı 
/u.,. No. n 111 : 
İstanbul Fiyat Murakabe Kom ısyonu 20/ 11 / 941 tarihli toplanbsın

da qatıda cinsleri yazılı makaraların perakende azami aatıı fiyatlarını 
ıu suretle teabit etmiı bulunmaktadır. Mczkılr fiyatlardan fazlaya aatıı 
yapanlar hakkında Milli Korunma kanununa göre takibat :vapılacait 

lliıı olunur. 

Tüfenklt 
> 
> , 
• 
> , , 

Zinclrli 

• 
• , 
• • , 

Kflreldf a 
Demidit 
Filli • 
Kupala 
Çatalla 

Keçtll 

Abacı , 
, 

Çapah 

• 
• 
• 
• 
> 
• 
lo 

> 
Zincirli .,. 

Çapalı 

Çapalı 

Çapalı 

Çapalı 

P•ralunuü 
a.ıa.mi •Gtılf 

Evaafı N o.n firtıtı Ad«U 

3 katlı 155 M. beyas ve ai:vah 10 
, , > • • , , 40/ 60 
, > > > RenkU 24 

>>>> > 'o 
3 katlı 915 'M. beyaı ve ei:vah 24 
• > > > .. > > 40 
> > , • renkli 24 
, > > > • 40 

6 katlı 183 M. beyaz ve ıiyah 
• • , > , • • 

• 11 , • renkli 
4 katlı 116 M. beyaz va alyah 
8 katlı 457 M. beyu 
8 katlı 166 M. beyu ve •l1ah 
• > , , • • • 
1 katlı 183 K. > > ao . . . , 
• , > • 

, . , 
• • • 

' katlı 181 il. ao > , . . ; . 
• • • • 

• • • 
• • lo 

a tatlı 183 11. • • • 
183 il. , , • 
lo > • , > . . , .. . 

2 katlı 
2 • 

12 M. nalcat renkli 
10 gra rn nakıt be,aa 

2 , lo , , 
2 • , . , lo 

1 • , , • • • renkli 
25 gram ao lle1u , , . , 

, lo , • 

.. , , . 
20 gram lle:vaa , , , 

, lo • 

• 
• .. 

10 graaı kotonperH renkli 
Pamukalct çile beyaa 

Pamukalct çile beyu 

, 
, 
• 

16 
24160 
60 
31t/ 50 
89/88 
10 
40 

8 

18/IG 
WH 
8 

12 
30/d 

16/2' 
1 
t 
3 

60 
30 
60 
60 

60 
30/40 
50 
60 
80 

" IO .. 
8/11 

14,5 adedi 
9,5 lo 

14 • 
10 , 
49 > 
42 > 
55 > 
48,6 • 

23 
20 
29 
67,5 
H 
4'1 
8' 

21,I 

13 
il 

n 
11 
11 
11,I 

49 
48 
43 

9,1 
21,I 
28 
29,I 
29,I 
57,1 
63 
'12 
86 

N 
. 30 

31 
19 
8,1 ., 

• 
• • 
• 
• • 
> 

• 
> 

• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
> 

• • • • • 
> 

• 
• 
• • • 
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lstanbul Defterdarlığından : 

116100/2968 

il&Ol/'111 

126/11541 

110'l9/686 

&2301/ 2668 

1-ıt1'1 

lt301/3t3t 

52301/INI 

1~'7'7• 

8-2GI 

Beşlktaş Köyiçi İmamzade çıkmazı 
S . da eskı 89 mUkerrer, yeni l No. 
lı evin 112 hiBSeai. 
Edırnekapı eskl Haticesultan :veni 
Dervieali M. eski Çukurboatan, yent 
Fevzipaşa cad. eski 109, 111, 113, ye-

ni 190 No. lı 48 metre murabbaı arsa 
tl'skudarda Selimiall M. eaki Sarraf 

'9111 1'ıknefea S. eskı 24 yeni 38, 40 

No. lı 5515 metre murabbaı arsanın 
3/32 hissesi. 

Fenerde Tevklicafer M. Ustarumca 
S. eski ve yeni 19 kapı, 2811 ada 1 
parsel No. lı kirgir ev. 
Beşlktaı Yıldızda Hamam S. eaki 
14, 15, yeni 35, 3'1 No. lı kircir ma.. 
kine dairesi ve hane 

Şiılide Haliskir Gul mahalleal Sü
leyman Nazif S. da 6'10 ada, 7 par. 
sel, eski 82 :veni ISO kapı No.b ahpp 

e•. 
Unkapanında eski HocahalU, J9lll 
Hacıkadın M. eald Zeyrek. :veni Un. 
kapanı cad. 81'1 ada 5 parsel eakt 79 
yeni 81 kapı No. lı dökkinın lH/488 
hlaaeai. 

Beyotlunda Şehitmuhtar M. eski Ka. 
pan, yeni Kapanca aokatında 390 ada 
27 panel 11 kapı No. b 61,60 metre 
murabbaı ana. 

Fenerde eekl Tahtaminare, yeni Tev. 
kiicafer M. eski Ulah ldli.-ai. yeıd 
Badiye S. 2509 ada, 14 panel eski 
11 yeni 5 No. taj kitlr ev. 
Bfly(lkadada Maden M. Ayanlkola S. 
eski 32 yeni '1 kapı Ye 188 ada 2 par
sel No. h ananın 1"/788 biııaeai. 
Be:votlunda Kamerhatun il. Sandar 
S. eski ve yeni 4 kapı, 432 ada, 21 
panel No. la klrch ftha 1136/1281 
hiuesl. 
Beyoflunda Kamerhatun M. Kılıçu. 
lan 8. da eski 26, '17, 21 yeni 29, 81, 
33 kapı ve 431 ada 11 panel No. h 
B erin 211/ 258 hfueal 

Jlt&A.a.._ T.-. 

·~ Mh 
562 50 

108 8 50 

• 
108 8 

1800 185 

6'1 50 

180 

aı a 

uo t 

181 

181 

UN 111 

818' 

1 

2 

Soldctt Hl•: 
1.Kemer takılan JV· Kibir. 2.Btr 

emir. Nida. İbti)'ar kadın. 1. Arak 
bileti kemifi. Cltne. 4. Tatlı detfL 
Arka. i.Zaif kanı Ye clrkla. ..... 1. 
Muvafık. '1.,caln. Sanat. 8.Öldlda 
muhterem u.cesi. Başına (M) ge .. 
lirse kaynak olıır. t.Körfea, Memba. 
10.Sert (lnoe aea lçla denir). Ayınm 

RADYO 
., .at Procraa 
7 Jl3 il kit 
'1.45 Halterler 
8.0IMblk 
8.16 Bftn ..ti 
8.10 ile.DE. 

* 12.30 Program 
11.838u.-rlerl 
12.G llalıieıfn 
1a.oo Şarkılar 
13.30 Mtlsik. 

* 18.00 Program 

ıa.• Oriı•tra 
11.Mr...ı...,. 
ıue &Merter 
iMi ........ 
ıt.i&farlntar 
21.ııa.,....... 

tt.411ıfe.lk. 

JLOt Ziraat T. 
ILlt Tlrkller 
11.89 TDltL 
U80rbltn ........ 

lt.45Xlslk. 
x..-... 

IT IYATROLAR 1 
ŞEHiR TiYATROSU 

lıtiklil caddeal Komedi la-. 
Bu gece saat 20,81 .. 

KOR DOVO.ŞO 

BORSA 
11/ıtltl.U. JIUAllBUSI 

Londra -1. Sterlin ı.n 
llevyork 100 Dolar lH.20 
lladrid 100 Peseta 12.89 
Stokho. 100 İsv.Kr. 80.98 

F.SHAM VE TAHViLAT 
İkramiyeli .,. 5, 938 

.... - Enarıua 1 
• 7 • 9Daf 

,C, '1, 1Nl Demtr,.,ı.ta 
Anadola Demtr,ola ı ft 1 
Tflrk borca 1 

it Bankaaı nama 
Merkeıı Bankaaı 

Şark delfrmenleri 

lt.'li -----.-
--.---
-.---. ....................•••......•......••...•...•. 

Ta aYlrl Efklr 
N...._ <S>K~"' 

1 A booe Şeraiti f n:• ~ 
Senelik ............ 1400 Kr. l'IOO -
Altı qhk ........ - no • 1419 • 
Oc aılık ... ......... '°° • aoô • 
Bir 97lık ............ 150 > JM&v,. 
DlUATı 

Dercolan-.YU Pr&k iade olaamaa 

G .... 'Yanllld) r::. 
Allp.a 
Yda 
lm.a ' <Yan'l'dl 

Yukarıda JUllı pJl'imenkuller 8/ 121141 Ç&l'f&mba pi •M 15 te ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!~~-----"!!!!I 

Millt Emlik KGdürlOfünde mfiteoekkU komia:vonda a:vrı ayn ve açık art- SahDıl: Z. T. EB0.ZZIYA 
tırma Ue satılacaktır. Futa isahat için Milli Emlik 4 ilnctl blembıe JfeodıM lltldtl"l ı C. BABAN 
müracaat. clNI~ 8wW11ı ,_.: ....... astizzlr A 

alih Necati· Ecımıesi Mce• Vüdllı bı1ISllfa pkerei BaCI Mir sôaiı • *· lllb "* • 11 


