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Fransız donanmasının 
çok feci ikıbeti 

Bu kahramanca hareket, manevi cepheden 
Fransız vatanperverliğinin zincirlerini kırmış 
Siyasi cepheden Vişinin aczi, Almanyanrn hilesi, askeri 

cepheden de _Mütrefikl9rin zaferi o:arak görülüyor. 
Kalıramanca bir b ,reketle lr•cll lrenclltthıl bahTaa P'...-U deUJUBUtadaıı Wr llarp pllllıl 

Başmuharririmizin 
Londra, 28 (A.A ) - Fransız do

nanma.smın, Tulondıı kendi kendinı -r batırması habetı ıngll~ gazeteıerı 
tarafından t.ıç cepheden tetkık edll· 

1 
mektedır : 

cephe intıbalar:ı 
---~." ............... 

E:ialemeyn harp sahasını ziyaret, ceph~d~ 
alh saatlik bir otomobil gezintisi, ltalyan • 

Alman esirleriyle konuşma 
(azan : A. Emin Yalman 

K ....... ıl (Ba,müa, rlrlaı&· 

~•n) - Harp meydaa1B1 &.I· 

)&retten J'ellyoram. Tarllıı en mil· 
~ ... ,.e kati JıAclftıeıertndea biri trl• 
llaı&, renJuıb:., dllmdlz bir yeri ult
lle diye ~ittir. Burada tlıı:t ta-

............. M\'k , .• *'"" '91· 
'-ta • fedakirlılı, tı!t•m•!UI l'• 
~ en r.or \'fl eea • ..,.tlar 
-- boy i)Ç'9mlftllr. NetaeeM 
l".lllemeyn iki taraftan bhllerce, 'I•· 
...... yüzlerce tank, tayyare veto
h -.ar o1rna9, bir taraf bir tok 

'-tt1ertnı buraya J6ntmlllf, dlpr 
larar cell~11 .,,.k ve idaresinin ta
U.. ve terblyeıılnln, bol ve öııtilll 

mal&enle u vasıt&Jarıaıa llJJLk&t.e 
li,U INr lıllllbaaaı ~ttr. 

Zaferin llikAyeaJnJ brfla kerl8· 
de bir laıtlls lnrnnay ıuba7'IH .. 
•ialedlktett sonra llarp meydaaa•· 
da altı 1&&t otomoltllJe ..._....,. 
Harekltıa ..._. .... nnee Jata7&11 
llJ'r ..... tnlAb ~ ......... 
rtMekltallllkate ...... blueulı 
lslerlle lleraber ,.._,... Aı.u " 
Jtalyaa ll&rp lllllrlerlle il...,...... 
nm ld1l&7ey1 tamandaclı ,.e ~ide 
boPfnlÜ ile deMellttr, ita• da 
clellıetıe Slrdlln, kavraddll. 119111· 
lekele dhllşte anlataıcatnw tabiat 
belli edecektir ki, EIAIMleya uferl 

<..._ .. : 1. Uı 1 .. > •=• 

inhisar maddelerine 
yapılan geni zamlar 

Sigara, tütün, içki, şarap, bira, is.pir· 
tonun yeni fiyatlannı bildiriyoruz 

' . ' 

1 - Mıine\1 cephe: Fransız \'atili\· 
severliği zencırıerıni kırmıştır. 

2 - Siyasi cephe: Vlchy reJınıınln 
a.c&i ve Almanyanın hilesi, 

•3 - Askert cephe: MUtteflkler da· 
\'Uının bir zafert. 

Tlmes G"azetesı dıyor kı: 

Evvellerı «ııert>est mıntaka> lsml· 
nt tqımakta olan yerlerden mUhım 
ıkt •ehlr vardı: Blrı Marsllya, denlz· 
atlıları Umanı olarak: diğeri Tulon, 
Jl'ranw fUoeunun toplantı yeti ola
rak .. Almanya Tulonun işgalini Fran
sız bahriye zabıUerınln mu~aveme· 

tinden çekındığ~ !çın başka bir za
mana talik etm~tl. 

HIUer Fransız donannı asından 

CDevamı ı;, 3, ı;ü. :! de) "'o• \'l~l d•\'lrt rr"'I ı.aul Amiral Darlan 

"Bugün Fransa bir elem ve infial 
•• • 
urperm~sı geçirdi,, 

Londra, 28 (A.A,> - Dün ak. çıkar başka yol olmadığını gôrerek 1 tur. Bu r.ulkun aşağıdaki eevamı 
şam Toulon'un Almanlar tarafın-1 donanmanın düşman e!lnc gıcçmesi başka bir dalgadan alınmıştır. 
dan lşgall üzerine Cezalr radyo. glbı en büyük ayıptan vatanı ko- ı •- Hıç birimiz vazifesini yap. 
sunda Amiral Darlan demiştir kı : rumak için gemileri kendi ellcrlle makta artık tereddüt edemez. Bu 

c- Toulon'un tşıaı cdıtmlyccc. batırdılar. Fransa ToulQn topları· vazlf-e şudur: 
tine dair Mitlerin yaptığı vaadı o. nı, ve son ümitsiz mukavemcU gös Almanyayı ve ltalyayı clJTlck 
rada frar.sız filosunu tutmak için teren tüfeklerin seslerini duydu. ve vaıanımız.ı kurtarmak. Fransız 
olduju daha başlangıçta belli ldı, Bütün Fransa bir ckm ve bir in. 
Frantıayı evvelki düşmanlarına kar fial ürpermesi geçirdi. Bundan ev. Aftlkast dünya üzerinde bayrağı. 

mızın hür olarak dal&alandığı. or· şı müdafaa etmek vazlfomlzdlr. vclki bütün felaketlerine lnzlmıım 

Marqat Petee 

- ---------
ı~-------.. 

Furugi Han 
vefat etti 

Merhum Türki-
yeain en eski 
lran sefiri idi 

Ankara, 28 (nadyo Gazetesi) 

Jo~sene haber aldığımıza göre Iranın 

eski Türk.iye sefiri I•'Urugl Han vefat 

etmişUr. 

Hltı.tt Toulon'u işgal ctmeğc ve eden bu yeni felaket onu tekrar dumuzun silah taşıdığı ve hava Değeri! bir de\•let adamı olah ı-·u. 
Fransayı da sıliıhstzlandırmağa k•· diriltti. Ve mutavaatln batün elim kuvvetlerimizin kanatlarını kulla. rugl Han bir kaç defa Başvcklllikte 
rs.r veı-mlştlr. neticelerini zaferle silmek azmi et. uabllcj:iı yegane yerdir. Afrika hal. , bulunmuş ve bir müddet lranm 1'Ur· 

Fransız filosu Touıon'da kendini rafında topladı. Yenmek için baş· kı, Fransanın ycgAne ümidi .. biziz. ! kJye büyük elçiliğini yapmı tır. O 
Buna Ulıyık olduğumuzu gostcrc. ş mertçe müdafall ettikten sonra ba. ka bir yol yokur. Ve hiç bir zaman 1 günlerde bıraktığı iyi hatırayı anar· 

tırmıştır. Tculon scrbe:st bölgesi. da başka bir yol olmamıştır., llm.a 
rıln bir tuzak olduğu ve burada Cezalr radyosu Amiral Darıan'ın ı liondra, 28 (A.A.) - Fas rad· ken komtumuz dost devletin acısını 
ıemllerimizı Alman toplarının ate. beyanatının bu kısmında susmuş. (l>e•amı h: S Sü: 1 de) - payl~rrı& • 
şl attır.da tutmak istcnlldiilnı an· 
l•mak kolaydır. 1 J sonteşrlı:de 
donanmadan hareket etmesini iste. 
dim. Filo kumandanr beni dinleme. 
di Gemılerimlzl kurtar11bllcceğinl 
ümit edlyc.rdu. Fakat ştmdl onları 
tamamlle kaybetti. Ve birçok su. 
bay ve erin de ölOmUne sebep ol· 
du. 

Fransanın baştıınbaşa lşı;alinden, 
General Veygand'ın tevklfmden, 
hüktlmet reisi saliiıhlyetlcrir.ln de. 
ilftlrltmesinden ve sllahlı kuvvet. 
ıerimlzin ı!lahsıvandırıtmasından 

sonra Almanyanın Fransayı ('Zmek 
karan artık &$1kfır olmuştur. Ebe. 
d1 düşmanlarımızın nlyptlf"r•ne is· 
tıyerek, lstemlyerek hizmet ede. 
eeklere karşı merh•mctsız olaca. 
t•z. 

Toulon'dakl Fransız bahriyelileri 

Şark cephesinde Rus 
kıskacı kapandı 

Ruslar, Kletskaya 
şehrini de geri aldılar 

I 



-

VATAN 

• 
ır Haftaya 

Yazan: 
DAPHNE DU MAURİER 

Çcvlr<'n· 
IHSAN BORAN 

Ha eri ri 
Belediye büt-

14 - • d k. k 
..ı:ınlara bakıyoruz, ÇOlÜyOTUZ. ko. saloı.unda oturup duşiln\İyOr, ya• 1~çesın e 1 açı 1 
nuşuyoruz. Bu ra~lı blrer' sigara kaladığı hayallcrı kelihlC kalıpla. k 
tellendirerek tamamlıyoruz rıl ka ıda e rlyor, b r goz kırp- apanıyor 

Çok sıcak gOnlerdC' Şi.ı !.Ciı.ız u· m ı kadar k a ıam n ç nde bir 
~ uyoruz, gece ürUyoruz. Kara k silrü ta 1,•trlel' nadir bır vlml.l k 

_...._.. 
............. ,..._. 
~ ............. 

• 
esı 

yok ki yolumuzu şaşıralun. Yol...aY-ı ile yanyenıı dizıyor. 
dınlık, .Jake, mahut harıta ını eğe önümde duran dev dıığlar. o. 
rln kuburluğunda taşıyor. Fakat muzlarını birer buluta dayamışlar, 
~urada veya burada bulunmamıza ı yuzkr nı ıak t bır iırt zar ıle ber 
nrtık ehemmiyet vermıyorum. rak 'Ve eng n gole çcvır,mişler. E. 

Telefon, havagazı, 

ianzifat ve tenviriy 

ucretl rin de zam 

Yazan: ladan Galip AVCI 

Yol dönup yokuş başladığı :ta- I teklerin ucu bucağı ôrUnlmyen apı lıyor 
man, aşağıda kalan vadilerin man· y~·1 ormanlar .. karanlık içinde. du. J Y 
uırasına doyum olmuyor Sank b la t k tabıatin Beledıye blltçeslndeki açığı kapat· . rup un rı eyr m • l . 
dağ bizi kucağına alıyor; kalın ka. bu esrarlı gilzelllklerlne perestiş [mak üzere tıazırlanan projeyt vekA· 
valık yamaçlardan dokülen sularm t k k d h ı lcte vermek il.zere Belediye Hesap • e me ne a ar oş. . ı tıallrll Muhta A b ak 
be?'.rak şırıltıları rı.lhlarımızı okşu. Donrnus bir gölün sükutu kö. ~ e11 111 r car u · 

Y Uk 1dlk .. k k . n şamkl tt~le Ankaraya gidecektir. 
Y?r. . ·s~ çe go ya ın gor - pilklü bir çag\ıyanın sukutu ve Bu projeye göre evvelce bildirildi· 
nilyor, da6ın buzu üstünde duran vadide akar suların şırıltıSJlla karı· 

• g-1 gıbi elektrik, hava&;azı, telefon Uç. 
beyaz blr el sankı. •• c:an "Ür 11es Titr yen bir yaprağın ·r d1 

l k ta ı . " • • reUerUe tanzı at ve tenvtrıye ve • 
Ar ı tab t n ıhttşamı; silkılqc· Ustane vurmuş üne~ ışıtmm lll. "" d .. . . " t.er resimlere zam yapılmakta ır. 

tınd('n ve guzcllığındcn korkmuyo. tın hayali oo kad<ır: gilzcll Ah bun.. Bu proje kabul edlldig-t takdirde, 
rum. Ruhum da dafllarla beraber tarı yazabilseydim b l"A in mil ! . 

1 
" e .,..ıye bU~es e senevı be~ yon 

)~ksc ~or, umutsuz h sler ve acı Saktn havayı, uza\ dağları. ge. k\rm~ olacak ve bu sureUe açık ta 
du uncclt'rle sarsılmış dünkO ben. ce ya,rıs(nın aydırtlı,E:ıru ve fecri k'&panacakt.ır. 
1 ğlm. geçtljflmlz vadiler "gibi aşa.. tasvır edcbılSem· sarp dağ yolun· · 
gılarda kaldı. Kendimde yenı bır da at üstOndc g,ldcn tld yolcunun ÜÇ 
k.uvvet, yeni bir zek~ buluyo;um. hayallerini anlatabtıscm.. önlerfn. 

çimento 
tevkif 

muhtekiri 
edildi \ enldcn doğmuş glblyım. Jake ı bl- de mavi renge bilrilnmüş b ir dağ, 

le. artık kend1ımden daha ~kse~ bu dacm arkaswda güneşin battı· Çimento lhtıyacmın memleket 61· 
gormcmek ist.o>·orum. Senlı benlı ını görüyorlar; karların üzerinde çllsllndc kn.rşılanmaaı zaruretUc Türk ı 
konuşarak gidiyoruz. Ama yolcu. pembe ve gümüş ışıklar parmak Çtmento ve Klrecl şirketleri hakikt 
luğu o idare ediyor, her ~.e:e. yine l lzlerl gibi eriyor. Önde giden yol. ihtiyacı olanlara istihsalin kapasitesi 
o karar veriyor, bent o goturüyor. cunun yü:zü tatla dövUbnüş gibi ile ahenktarı olarak mahdut mlktar· I 
Onun iç n onu bu dağlarda inadına t 1 r. d bl 1.,,,. da çımento verebilmektedir. Aııcak • ser , so yana6ın a r yara n -r-- 1 
eskisinden daha bUyü~ goru.~orum, nesı bir kaya damarı gibi duruyor. hakikt lhUyaç sahibi olarak mUraca· 
bc."lki de onu bana boyle gosteren, Bu ) olcu, burada batan gQneşin at eden ve buna mahsus vesikaları eı-ı 
çok vdiğ karlar, hava ve beyaz enkl 

1
• h 1 d ğl ert de eden kimseler ya haklkJ ihtiyaç r er ne. va ş a ara ve s ahi ı 

gökler olsa gerek... havaya g·· 01 • 1 tt e bı olmadıklarından, yatmt yap-
J k b 1 · b ıı on 'l:Crm f r.. tıkl tedl 1 lm tod a c, ura arını çok ıyl yor. .. 

1 
arı ln~tın is ğ ç en an 

Otl'ye bakarsa, aklslerınl onun goz Evet. gordilklerlm bana tatlı b r Justıklarındnn, yani ı~aata ihanet et-
i rınde arıyorum. Jakc, yaman b r ilham veriyor; şu manzarayı unut- Uklertnden çimentoyu borsaya çıkar
kılavuz .. Yelkenlidckı günlük pi. ~amak IStlyorum: Jake ilerde be~: makta ve yllksel{ fiyatlarla satmak· 
rlnç, yorucu çalışma , rilzgfır ve de. g r sırtında, dizgınlerl atrn ycles tadırlar. 
nlzlc boğuşma, berbat sefalet, bil· ne bırakmış, kollarını bağlamış. Çirpento fiyatıan çrplak ton ba· 
Hin 0 ha) at, çok uzaklarda kaldı, I Da ın arkasında batan güne~! SC"!- şına 23 lira 35 kuruştur. Çuvallı 25 
> çektiklerimiz nerede. yüksek dağ redlyoruz. Altımızda yumuşak ve lira 32 kuruş olup, ayrıca çuve.ı ba- ı 
:ırda bu hilr yolculuk nerede? Bu. diye tatlı şırıltılarla inen çağla- şına 60 kuruş depo parası alınmak· [ 

rada ruhla.rı.nız da vücutlerımlzle ı yan suları.. tadır. 
beraber ayni seyahati takip ed•yor. Yol bitmek Ozcre. Konuşmuyo. Bu suretle bir ton çimento 20 çu· 
Bizi hayal ve rOyaya kapılmaktan ruz. Jakc mesut görünüyor. Oü· mal içinde satıldığından 38 lira 32 
alıkoyacak can sıkıcı angaryalar iUnüyorum ; burada kalsak ne olur? l k~ruşa baliğ olmaktadır. Buna göre 
ouracıa yolt... Karın. soğuk nefcslerile donarız. bır çuval çimentonun değcrt 192 ku· 

Oır ruya diyarında sonsuz bır ö. Parlak buzlar içinde ebediyete ka· ruştur Halbuki mlllt korunma mUd· 
.nur surdüfıümuzü sanıyorum. Has. dcıumumıliğınc ıotlko.I eden hA.dise· 
,·et ve "Cildi eyi unutan ruh. bu hul· dar deglşmeden dururuz Ne du- 1 ıerdc bır çu\•al çimento 9 ve J.0.5, 12 

daklarımı:ı:d ki gülümscyfş kaybo- l liraya satılmaktadır. 
yoı memleketınde knatlanıyor, bur 
<.evklcr peşinde koşuyor. Jake vt lur, ne de saatler seynhatler)nc Bu cUmleden olarak Vahran Kaya, 
uen birbirlnılu.- yürc.kten bağlıyız.: devam edebilirler Ha) al, kendi lspıro Kcloğl~. \'e Kıryako Keloğlu, 
/1.ram1zda sôzdt'n zıvade !lıikiıtun gOzelllğı içinde bizimle beraber dün milli konınma mllddeıumumilı· 
dcı:eri var. Ne hlssettıilmız, layı. sukOt garkolur kalır ğlne tevdi ve birinci milli konınma 

re ransantn memlelCetımtzde 

U- de tanınmış meşhur edip. 

!erinden Paul Bourgct'nln btr pt. 
ycsı vardır. Pauı Bour~t bu ese
ri, kudretli tiyatro muharrtrlc. 
rtnden Scrge B"5et ı.le birlikte 
yazını&trr. Yirmi eene .kadar ev
vel okuduğum bu eserin ne r&.. 

man yazılml§ otdu{iunu pek ba. 
tırlamıyorunı. Ancak. sahney-e 
konuluşu fen ve tıp Aleminde cie
rln akisler uyandırmış olan bu pi. 
;resin üstünden çeyrek asırdan 

fazla gcçmcmiştl:r sa.tl11'ım. 

Piyesilı adı uUn cas de conscL 
enceD dlr. Ben bunu, mevzuu da 
gözöntinde tutarak •Bir vicdan 
meselesi• dl)'<' tercCmc edece
ğim. Muharrirler piyeste nazik 
bir tezln münakaşasını yapmış. 

lardır: 
YOzde yüz ölüme mahkfun bir 

hasta vardrr. Hastanm c;ektlll ıs· 
tırap, dayanılmaz dereceyi bul
muştur. H~tayı kurtarmak için 

en ufak bir ümit olmadığı t!bl 
ıstırabını dindirmek hususunda 
da ilim ve fen tamamıle ~ciz kal. 
mıştır. Bu dun.ımu pek tyl bilen 
hasta. «beni öldürün!,, diye yal. 
varmaktadır. Kurtarılamıy11cağı 

yüzde yüz muhakkak bir hasta. 

yı dlndlrilcmıyeceğl yfne yilzde 
yüz muhakkak ıstıraplar içinde 
beyhude kıvrandırmaktansa öl· 
dürmek. hiç değilse hayatını tilr 
iki saat uzatmnta çalışmamak 

doğru değil midir? Muharrirlerin 
ele aldıkları dava işte budur. 

Bu davada herkes lstedil!i glhl 
düşünebilir. Fakat doktorların 

önüne «bir vicdan mcsr-Jesı.,. dl. 
kllmcktectlr Doktor, doktorluk 
diplomasını aldığı gün, hastasını 

korumak ve kurtarmak için elin. 
d en gelen herseyl yapmağa yemin 
ctmlşt•r. Bu yemine sadık kalmak 
en bliyOk .. vicdan mescleslıı dlr. 

nkaraya son yolcultı~m

c'Ia, hertt1r1a ftlJnHQ:ı layık 

tanbulda da hal, A'Dkaradaklnd~n 
başka türlü değildir. 

Hiç şüphe yok ki, bu suretle 
hareket edenlerin dışında kalan 
doktorlarımız da vardır. Fakat 
lnsanm elinde bu müstesnaların 
bir listesi yoktur ki ihtiyaç hasıl 
olduğu zaman bunlara müracaat 
edilebilsin. 

Bu ba.histe Ankarada olsun, Is
tanbulda olsun, hAdiselere daya. 
narak anlatılan şeyler o kadar 
acıklı ve yürOti.Uen şlkAyetlcr o 
kadar haklıdır ki bu hail, bir 
memleket meselesi olarak miltL 
IAa etmek gerekmektedir 

Evet. daha bir çeyrek ıı.sır Bn
ce, doktorların • mukaddes ye. 
mhu ıertne sadık kalmaları · en 
zaruri ~ ~akul hallerde dahl • 
bir vicdan meselesi olarak mn. 
nakaşa edilirken zamanımızda ba. 
zr doktorların ı::ccelerl hastaya 
ı::ttmemelerı veya rahatsız edil. 
memek için telefonları nın fişlcrt
ni çekmeler artık bır vicdan me. 
sek?sl olmaktan da çıkmış, tama. 
mıle memleket meselesi haline 
gelmiştir. 

Doktorları ~eceleri çahşmaga 

demiyclım ama, hiç olmazsa mii~ 
ta.cet hallerde hast lıırın ardım 

ve imdadına koşinağa zorlayabl. 
lccek belkı ac. doktor olurken 
ettikleri cmukaddes ycmın. df'n 
başka bır mü~dc yoktur Fa· 
kat hiikümet bu fşl elt> alarak 
nöbetçi eczaneler gibi nöbetçi 
doktorlar usulünü koymalı, hu. 
susi doktorlarla bunu yapmnk 
• herhangi bir sebeple • muvafık 
görülmüyorsa gccecı hükumet 
doktorları bulundurmalıdır. 

Yazımın bu kısmını Sıhhat ve 
içtimai l\luavenct Vckfılctlnın 

dikkatine arzedlyor. ondan sonra 
işin hik!lyc ve mizah kısmına sc 
çıyorum 

* g stanbulda, doğruluğuna re 

U mln cdc~li: anıafttıar •· ı 1 ki b hs " t mahkeme.qınce te\•klf edılmlşlcrdır. " c ana.mama a cra • .. r me:::u Jakc yanrmda; bir korku duy. 
ld ~ bili At ü tun.. Maznunlardan \Tahran Kaya, ayrıca bırçok kimselerin pek haklı bir Vak'a 

o Ut;umuzu )Oruz.. s ··e madan böyle ölmek rıQzeı olurdu. 1 
d k ahı . " kendisini yakalayan zabıta memur· şikayette tamamlle ittifak ettik. ,-

p. k tanınmış bir doktoru · 

~ nn) ana gı en ı 1 garıp scy z, Hiçbir "CY istemeden yaşamak. ve 
1 k dd bi tü b a a ak " ıarma rUşvet tcklıf etmekten de suç. lcrıne şahit oldum: 

~ a nız, mu a es r r c r m hiçbir şey istemeden hayatın sü. ıudur. f 
maksadlle yola düşmüş uhrevi sey. rüp gitmesı güzel olmaz mıydı? Geceleri hastalanan bir klmı::e 1 ~..IW"1•ı141ıı.ı:l~ 
yahlardan deg!llz. Durup dua etmi. Durmak, c;tmde silinmez hatı. Çember füaş Cİ , a eti için doktor bulmak, bulunursa 
ycruz; ama her lahza ıbadet eder b1lc h:ıstnya getirebilmek pek 

muzla yine pet a.nımn~ btr zenı:t 
nimi~ arasmda geçmiş. Doktora 
A, zengine B diyelim. 

Doktor A kendisine başvuran 

hastaların bir kolayını bulup ma. 
il durumunu anlar ve ameliyat· 
larına da ona göre paha biçermiş 

Kendisine cerraht btr müdahale 
!Azım gelen B. doktor A 1a mQ. 
racaat etmiş. Doktor A uzun ııo. 

rulardan sonra B nln mali duru
munu tesbit etmiş. Ancak B, dok 
torun tabıatlnl bildiği lçl:n keDdt· 
stnt B de~ıı. B nln altmış Ura ay. 
lıklı katibi olarak tanıtmış ve el. 
il lira ile ameliyatı atlatmış. 

Bir ikt ay sonra B lçın daha 
tehlikeli bir vaziyet hftdis olmuş 
ve lklncı bir "müdahale lbım gel. 
mlş. Yine doktor A yı c;ağırmıt· 

!ar. Ancak A bu sefer klmtn için 
çağırıldığın 1 biliyormuş. hastayı 

gor:ünce de iki ay evvel B nla 
katlbı dlyc ameliyat ettiği adam 
olduğunu ı;örmfis ve B nl.n tar. 
dcşllc pazarlığa girişmiş 

pazarlıj!ın 11l' nettct' verdiğini 

tahmin edemiyorsanız söyllye. 
ylm· Doktor .ktncı ameliyat için 
fl50 llrıı ıstcmtş ve: 

- Beş yüzO bu sefer tclndh:. 
dort yüz ellisi d~ geçen aml!ll
yattan kalan alacağımdır. 
Günahı anlatanın boynuna. 

* hkoçyaya seyahat eden bir a· 
dam hastalanmış; aramış aramış 1 
bir doktor bulamamış. INıba.yet 
İ8koc:yalt bir dostuna sormuş: 

Sizde doktor yok mudur? 
- Hayır. yoktu r . 
- Peki, hastalanınca ne ya. 

parsınız? 

- Kendi kendimize ölürtız. 

* Biliyorum, bu satırlardan son. 
ra. ~nim ıçin nezle olmak bile 
tehlikelidir. Fakat bereket ver
sin ki bana kin bağlamıyacıık 

doktor dosUarım, onlıırın fevkln· 
de de insanı hazan kendi kendine 
yaşatan mukadderat vardır. 

Sadun G. SA VCJ 

-----

~. 11 • SC:: -_____ , 
-

A 
llmet ClaaıM ..amt1• IJtT o· 

lnlrum. mpra n,...u.wuın' art 
tıralacatt lıabertm ücr ... ......,. ;. 
mee balla <bl1' mekt.p y&&ID1'• 

aıtez. mektubunda dlyor ki: rd 
c- lpra fJyaUamıııt art1ı ~ 

maaından Elyade tçtlfi111 ~ 
bulamamak nzlyf'tlerlnfn ~le~: 
ııı beıü 111.üyor. Diğer tsJ1lft.a11 b 
ı:-a..-ıo vöeudmna urarıarııu t 
g'ôrftyorunı. Giindf' bir bUQl!k ~ 
~yonuııt. r •r kM; lrf're in~,. 
teşebbfüı ettim. m'llft.ffa~ ~ 
dını. Ne yapsam da t• UIDO ... ~ 

lrurtuJabllMıtn h 10 Sayıo otrnnıNS tıl1' -1 ta.-al111• 
edecetfm. ita wmıtlfı Do ay ~~ 
ı;arayı hrraJunata m.,..rrak •~ 
traı aanıyenun. U-'llal• IMD' ~ 
ııı:a •lnntarımrn 4a işine yerar· 

Usul ,.tar: ~ 

OlnıramlD M1dz -.athıl ~ 
aymlıiuu fancıcter9em ee .ıtı ~ 
atıe o~ llı;ara, ya1d ltfıl' sı bll1 
kab Mr .rpra ~elrtedb'· tılr 

:Dk llafta ~ ............. , . 
. ~ ....... yr-

lllpra tometidir. Re? 3! - "ıç
rlne her 40 ük1kMa _.,. _.,. tı 
me.k büyfik bir ·~ .e •JD11.-
41otılmuı&. fakat \c;f1f-n ~' r 
4edl farkına .. rılnlMuı ~e 
hun., ehlr. ll•f· 

Bu .ı111tklıııta11 eollra UdlJcl eri· 
te iter 40 dakikada Mr l!dprıt 1 11 
ne hu 41 daklbcla Wr ıııl,_,. K"'r. 

ffıt •• 
Hretlle l!ıtthlak giblde ııe ye ıı.t• 

Uçünctt !lafta '8 dakOaMa" d ,,., 

\'ıkarınak ıı11retıfte •lpra -~;I', 
Kilnde 16 ya, dördü.neli hafta ıtöriıır ı 
dakika daha elı:tıyerek 15 e; eıeŞ 1 .. . "' . batta nn altı,.ar dalı:fk• ~nııı ,,, 
ye, altıncı lıuafta 1.ea11nda b!U' ı;ıı 
altı,ar dalıcHla Ue ıt a lJldiJ111elı 
bildir. 

boçoll 
Bir boçllk ay soannıla Mr t1ıı · 

paketlik \ııtfhlAk yarım paırettı ııar 
.ılır lildükten sonra, sonraki ııa.ftl! ı r 
• j( 1 
da ualtm• daha tedrici otsL"11 

11 
Yedinci harta Hd aaatte "ırte ,ıı 

40 tJıı 
do 8; sekizin<'! hafta iki ıuı.at 11 ~ 1 
klkada Mrle ~nde 6; dolnlf!llJl~o 11 • 

~ırı ıa Uı: o;aat l'? dakikada hlrte 
1
,1, 

5. onnnru haftn Mrt ~aattt tı 
günde ti ~lgara lçlllr. ,, 

On hlrin<'i hafta kah\ altı, ilııı· rr 
ııır 

ak<ınnı yenırklı-rinılen !'ionra 
1 

tı 

on lkinl'I harta öğle l 'I' akŞ""' ,r 
meklerlnden 11onra birer sıgıırll tıll;' 
nlha~·et dörılilncu aya cırer!OC'l'I 
l••memek. ,ti· 
1'~rli~ edM"eklere ıın,arıtıır 

lerım. 

S 1 tie rlavası kararını 
te·nyiz t2sdi'~ etti 

d0' 
rnlar bırakan insanlar fılemlnden faı·lın· t · 6 · te dı' · ü H ı ı gıbıyiz. ııahlarımız, türlü varlıkla· ın eczıy S iS n guçt r c e cumarttsı ak"am a· 

1 1 d d ht uzak yaşaml\lı:: için biraz daha kal. rı, en tanınmış ,.e hürmet ka. 
rt e çevrem z e urnn mu eşcm mak istedtm. Jake'a seslendim· Bundan beş altı ay evvel Çembcrli-1 
t abiat, karlı şahıkalar ve havanın • t ş sin d k k 1 k yll li zanm ış doktorlar bıle tc-lefonlnrı. 

Yamyassı olduğu 
Satle binasının s11.tın aıınm0S1 '\' ıl' 

Zam an •f layı sile Denjzbank es.ki mUdUrU fi')'' 
sııf Ziya Onlş \'il arkadıışları 8 dıl 
hıne bir da\·a a.ı;ılmıJi ve bu da''ıt I' cevap ycrlre yalnız eıın·ı salladı. a k eınasın a ıs anç ı z ın·' 

ınz Uğı nın fış'ertnı çrkıırmakta vt' ken-
e .. Yazık, dağlarda geçen yolculuk bl· 'den arısının scvglllsınl öldUrcn ve dllcrtne telefon l'dı rııeslne dahi 

ra jz. g-aı~tr.l'ilt'r anki ı;-oktf!n T !indir çarpnıı~ \'C tlldilrmü.,. Arka
~ 7embllle ınml 11. glhl ıanıdıldn ıla~ları torlanmı ,lar, iiılüyU. kansı· E"vclce, solgun yüzlU. mahzun tiyordtı. Yolu döndük ve taşlı dal! J<arısıdnı yaralayan Cemıhn dunışma· 

kt Bab - u meydan bırakmamaktadırlar ts. 
l(a!bli kuçilk bir çocu um. am yollarından vadılere doğru indik 1 sınn n de 2 inci ağır cezada de· ı ---------------- rın ikide hlrıle hiıe o<orılukları şııy 
b nı a le ocat:mda mahpus tutu· vanı olunmuştur. 1 

Bu gece bl o an la d k Saffet Sezen Ankaraya harhlıı ne zaman lıllecefidir . 

na te ... ıım etmek, haıti .. eyı ıınl:ltmak 

\c tıı:ri.)~lr. hulunmıık lı\rını. ~lha · 

~et lçlrrlnOcn biri hu 1411 U!!ttmf! al-• ,·ordu. Ebevevntmc karşı nefret · r rm a nrn a 0 • Kansı GUzinln kendisine ihanet et· 

n1~ 
son olarak Tstırnhul Ağır cc~ i\lçl!I 
kcmeslnde nakzan gorUlerr. · i•tı 
s:ınıla.nıarın bcraetlle nrtıC'e1cn111 .. -o~• 

" n klad k Bl t k k DUn yine biri: 
dıı~ u~ ordum. Kederlcrımle baş ba. a 1 • r a eş ya ara etra. tiğlnl ı.,ıtcrek Anadoludan onu takıp 1 · ıı · 

fına oturduk Ateş çıtı--'ayıp ı g 1 - l'ilt•, iki ıa r fııı çcklndigl J rnn 

Ankaradaıı aldığımız habere r lfl 
temyiz umumi heyeti, mahkemen 

mıı:; \~ ölüyü ..,ırtlnyarak C\'ln ~·ohına ı tir bera t kararını üısdlk etm ş · ı·l\~ -
~a kalarak çocukça şiirler yazıyor- "'' a ev. etmek Uzcrc Jstanbula gelen Cemil; 
clum. Dun. bu scssı;ı: dağ zlrvelc. lenlrken çenem.z dızlerlmlzde bi· <ıfiphcsıne ha.k verdiren bir vaka ile 1 HT. donanmıı.."ı ıhı ııllıu,\·et intihar l'ffi. 

tııtnıu~. Rir ııııı.Mct ı.onra ddndiiı":ii Vatnn, Yusııf Zıya Onlş ve ıt 

r ı t 11 d dik İk 1 ., Toprak. Mahsullcrı O!ısı ıdaı:e mcc· ı l"oylc b.\ kalını -;;inı•ll, artık harıı nP-
r lndt'n, şarkılar SÖ" ıc.ven bu çağ- ~.kr • 5 gar

1
a

1 
e en ır im z de Çenıbcrlıta.f sinemasında karşıla"mış. ı ı ı ""i t ı 111 B ı dı " l d d k " ısı re s ı,. ne ay ı• l'< en c e ye \'Rklt hitN·ek 'f ı.oını .. ıınıı ya1no;ıhr lı. 

laya ,!ardan ve insan ayağı degmc- su u u r. •Yor u · trr. Karısını, Muzaffer adında b r a· lktısat mUdllrU Sa!fN şerefin", dlln 1 

7.anıan arkaıla-:ııırı "urıııuşlar: druşlarına ;;cçnıış olsun der. 
- .. Te J&ııtın '! ___.-; 

- Kapı\ ı çaldım, çaldım, karı'!ı 1 tro•ıl 
mlş bu karlardan n<: kadar uzak. I - Jake, dedim, keşkl bu seya. damın kolları arasında bir locado. gö
larda ld m. hat hlç b1tme.scyd .. rUncc dayanamıyarıık tabancasını 

'l'ıılon h ı.t l ~I belki hurbl ut.atan • . . 1 btnnt-uı Rl'ledi\ "51 • eblr 'ffY11 

nkııam arkadaşları bir \'Cda ziyafrtl ' C\ de ;1 oktıı. :Sliındırin ·amyassr etti· • ~ n da 

1 1 dl '"'ll kı!.altan t~ferruattnıı htrl ola- ~ı ölll\·U ı.aııının altmdan i""'rl ittim i Saat 2o .. ~o verm ş er r. · 1 '" · ,.. K/J cdl K qmı 
1 

bilir. Faknt hıı ıloıııınıııa ntııııırının ,.c .,.eldim m ı \ Bclkt Jake da şlmdı benim gibi j - Yarı!! Laardcl'c varaca~ız çeknıış. Muzafferi öldUrmllştü: ka· 
mazisini dfüıunuyordu. Yüzü daha 1 Orası ilk Fjord'dur. Bir köy var. rısmı da bıçakla yaralamış, yakala
dün bir mahkCımun solmuş sarar. dır clbettc. Belki bir yolcu vapu na.rak adlıycye te Hnı edllmıştl. 

1 k U . b k A k ' ,,,ı ı hsrlıın bitiş zaınanllt llglslnı aıııa. nu hikaH'\'İ anlattıktan !.flnra ilfı.. .\:-.Rll.1.:Ş • l '' 
S~J'Cet Sezen, y<'nl ''a?. fC'sınc baş· , . r 0 ' • • ' 'F.'-' n,\ll 

mış. ıstır p çökmüş. gUnt'ş ısı~ı runun gelişin!' raı:füırız. Aylardanbcrl devanı eden bu rlavıı, 
ı;ormem ş ::ıcıklı ~·UzUnc bcnz yor - Adam ylinl g_ormck lsternı· dlln rnUddelumumının tcC'ZI)'" takb•· 
du. Halbuk bugün onuo da yUzU yorum; insanların arasıı:d::ı yal n. le yeni btr ı;afhaya gımıı!Jtır. MUct
pnrhyor. lkım•z de yaşame~a ye- cılık ve şarlatan1ıktan başka bir dciunııımt, C<.'mllın, Muzafferi öldllr-
•ıı ba ::ıdık. şey ~örm<'dlm kı . mekten 4'18 inci madde ile cl'.zalandı· 

ama zeı c u a ş:ım n lll'R~ a b•· rnah. ı;-iıçtlir. Jfayır, nıııksııt o dc-J'.:11, n! ettim . . . ı Ynzan· sı '"O l>fC og 
deccktır. aıh:cc $<harp ne :ınnıaıı blkcckT» M• - Tla;p iki hraftan hlrl \far,11· TUrkçesl A nacorı;~t1 

Bu ay naz t ~ vzi ru ... ıınu tekrurlamali:. ıyalınırı ölii~ii gllı; ~ıılh konrc~an~ı 'ill · Her çar~a.nba saat H ıtc çocll~ ~. 
~' "" •- • 

1 Cumart,.sı \'e pa7.ar <>ıtn•er 

d
•. . I .,,oran La... . l lonıınun kıtlll"'"'" ıı.ttından ı~rrlYe a- · · · ., 

e 1 1111Y"Ce .{ - Onc·ı• "ıına hir Marıı.llyah hl· hlıwak kadar Jamyas:.ı oldııp• za. l5,30 da Matınc 
Her ay cll'ktrıl< iz t'Vl<'r 1çın kaza· ktı.ve"'i anlatayım, ondan sonra harbin ınıtıı hhN'ektir. ~ 

Artık o {ıleme bır dnha donmek -- Dağlardan inince ou fikrini rılnuıı;ını ve avrıca karısını yHala· 
ıstemı~orum. Şair olmak, eşyanın degıştır rsın, vtr.c Oslo şchrtndekı makt.ııı da ceza görme.sın! ıstemıştlr. 

IRrda ı:;-az te\'Zı cdl'.nektc idı ne zımU1n hitt'c'cl:inl stl~ıerlnı, ılcdim ,\rl ık uın:trım ki, bir daha bana: r- T A"J' V i --1 
Oğrendığlmlzı> g-oıc, bazı vaziyet- 'e hikiı~ ı·~·ı anlultırn. chıuıı ne 1.aman bitttek ~» diJ~ so· ( 1 !t4'ı 

ı;tızelllg n, bır kAğıdın üzerine gc.. Olck k~tllrstn Mah1<cmc. karar ıçln başka ı;Une bı· 
çlrmek arzusile ,yanıyorum Bura. (Arkası -var> rakılnııştır 

1 1 1 d d d b'-I u 29 IKt!\TITEŞRIN ter dolayı le bu a~ gn7. tevziatı ya- i\iartii yı:ı a a ~ıııın ff ne. ~o a.- rswak kfın.,e ı;ıkrnıu:. 
pılamıyacaktır. 1 nn .rapılma!!ındıı kullanılan ağır 111- TATI.t:;r::nr PAZAR •Z 

lnrını ~ormemış ol n babam, kıtap 

Tuhaf i'ônlar 
A_ merlknhlar ~ ulnrr. l,teriııde ftc· 

/,~ ğll her hnlftl'.' her !ff!Ylerinde 

ıuhıırt ırl r. 
A ,Btı.\ o lrnJ dufunıuz 'e Amerika

lıların ~ıtptıklıtrı tılr kaç llfın onların 

bu h.ılinl ne kadar ı~ı bı>Jirtiyor. 

• l'lt~burg !.lnC'nııtl rından biri ka-
1 

ım.,na ŞOJll' bir afiş a mış: 
cBııg-lln ço<•uk larıı hıı,.ıı~i matine 

'ardır, hUJ Ukler nnenk bir kUı,:Uğlin 

rr.fakntindc gcleblllrler.» 
mr 'cnıız.c le' azımatı ıııiie-;sc 

~ı -:ci.) il' hir lliın ,·ermiş: 

«lşlt•rlnMn iyiliğini \ 'I' teınlzliğlnl 

nlanıak için hl1.11ıC't cttli"fnlz mUşfe· 

rllerlııi:r..e ıniirıl<'allt ediniz. 
:\l i'iigı:n eh (lrınclakl bir ormo-

n ııı ıııctıuı l frıe asılan hl r le\ hada 
il' clrnılı;\ ormu : 

.\ ' J :ı :ıktır. 

Kalık nn .)•'"aktır. 

Her şc~ ~ a aktır.• 

öy-

SERÇE 

Scnlus cevap vermedi ve yarayı mua . 
ycneyc devam ettı. Biraz sonra: 

- Doktorun hakkı var Bu yara~ı nn
t'ak kuvvet1 bir crkd• yapabll!r . 

lfrssen kayıtsız görünmeğc çalışarak: 

Evet malCtm! Bunlar hep blldlğımlz 
şı•ylcr. Sıı. bir ycnılik keşfettiniz mi? 

Senıus cescdı drterek eğilmiş c.lduğu 
verdcn kalkt ve konuşmağa dt'vam etti· 

- Maalc et yeni bir iş kcştcdemedlm . 

Tahmin edıldlğı gibi katil Basil'! kuvvcL 
ıı bir bıçak darbesllc dü§ürmuştur. Bıçak 
şah damarını kesmiş Ve ani b ir ölüme S('. 

bc."p olmuştur. SllAh sağ el ile tutularak 
yukarıdan aşağı olarak lndırllmlştlr. 

'Katli bunu acaba lınl olarak mı karar 
vererek yapmış' Yoksa önceden mi ta· 
f:arlamış. burası henüz malum değil! S L 
la}ıtakl parmak izlerine bakıldı mı? 

Ha) .rı Bura Hizum görmedık. Çün. 
ku bu bıçak kitap. sayfası açmak için 
kullanılıyordu tlzerlnd(' bır c<>k k imse
lcrln parmak lzı bulur abılır Ben şimdı 
resim çekeccğ m. 

Senıus ccscdın Ostondckl örtüyü eça. 
rak: 

Sah : Ben bunu unutmuştum, dedi 
HC's .. <'n rt'sım çekmc."k ıçin knmara..,ı 

aydınlatmak lazım gckflğını söyledi, 
ve magr.esiyum kullandı. Biran için l· 
rafı parlak bir ışık ve kurşuni bir du
mhn kapladı. H csscn makineyi kapıya. 

rak : 

r 

l'aı.an: Welaer E. Hin~ - S8-

Bu ış de oldu.dedi Zaten bu tct. 
klklnlzc de bence Hızum yoktu ya .• ne 
ise resim işi ile beraber bu da oldu. 

Diyerek kamaradan çıktı. 
Scnlus başını sallıynrak cevap vcrdı: 

- Ne ısc• Ben de cesedi görmüş ol. 
dum. Karamın ıçlnde cinayetin nasıl 
yapılmış olduğu~u tasavvur etmek şlm· 
dt dah:ı k !aydır Bclk bu tctk·klmln 
bır faydMı da olur. Daha hiçbır şey beli 
değil! 

Bl'lli olacağı da yok! 
'!erdi\ nl<'rı t lirar çıktııar ve lks

sen'in kamarasına g~ld ı . Burada k 
dllcrln b r ı bekliyordu. Bu clblselcrı 
k•roh) an knmarottu. Yanlarına yaklaş • 
rak alçak sesle: 

Sizinle biraz görüşmek istiyorum 
l\tosyö Hcssen, dedi. 

Polıs hafiyesı merakla: 
- Söyleyiniz ne var? Pro!csör Grc •• 

gıuc;'un yanında açıkça kosuşabllirslniz. 

ltimadımız olan bir arkadaştır 
Komarot bunun üzçrınc· 

Pckı öyle ise, dedi, Movı ıpek.ı el· 
b SC' içi'! konu-mağn geldım. 

- Mıı.vl ipekli elbise mi? N<' oldu? 
- D~ n bana bu elbiseyi klınc kirala .. 

m ş olduğumu sormuştunuz. Hertıald lım 
meseleye fa zla ehemmiyet verdlllniz 
belli .. öyle dcgll mi? 

- Tabıi öyle .. çok ehemmiyet Vl'.'r'. 
yorum. Fakat mavi ipekli elbise hak. 
kı da blldlklerinlzı bana söylemiştiniz 
değl mi? 

Evet .. frıkat dün size bizde ikt ma. 
vı C'lbı e <?ldugu.,u da söylemiştim yn. 
Bunun b:.rısinı Mösyö Esten Lund'a ki· 

ralamıştrm. 

- Peki .. sonra öteki ne oldu? 
- Bnlo esnasında öteki elbiseyi de bir 

başka kamarot birisine kiralamış. 

-Ne söylliyorsunuz? Demek ki !kin... 
el mııvl ipekli clbıscyt de kiralamışlar 

öyle mi? Bıı çok mühımdlr 1-'ııknt na.~ıı 

olu~ıır da s z bunu dlin btlnıtyordunuz? 

- Ben çok mc."şguldüm . .Mösyö Hcssen 
bir aralık o kadar kalabalık bastı, o klf
dar çok kışi btrdcı elbise ist dl ki "b~a 
~ıkamadım ve bir arkadaşı yardım c;a. 
ğtrdım t>ün bu nokta hatırıma gelme. 
m1stı. Sonra diişündüm. Sizin fazla ehem· 
mlyet verdiğinizi ı;örünce o arkadaşa 
sordum O da bana balo başfadıktan 
epey sonra birisinin gelip mtJtlakn bir 
mavi ıpeklı elbise istediğin! söyledi. Bu 
adam elbls yl kiralamış ve bir s al son. 
ra ger. getirmiş. 

- Saat kaç imiş? 
- Bµ hfıcllsc onlıı. on bir arasında ol. 

muş! 

Senıus dikkatle Hc~.sen'in ~ üzüne bak. 
tı. Hessen kamarota sordu: 

- Bu adamın kim olduğunu biliyor 
musunuz? 

- Evet .. öğrendim. Arkadaşım bunun 
kım oldu{iunu bilmiyordu. Fakat bugün 
>emek hlzmetıne girdi ve bu yolcuyu 
taoJyıp ısmini ösrcndi. N~ )''11.payım. Si· 

(ArliMI Yaf) 

AY 11 - Gün 333 - Kası111 ~ı: 
RUnıt 1358 - lkt11<:lWjrlı1 Jf 
niCRİ 1361 - ztLıtADE .,,21 
GÜNEŞ 8,03 ~ zO 
ÖGLE 1.02 \s 
iKi.Not 15.29 9•00 
AKŞAM 17,42 1~· 5,.. 
YATSI 19,19 sf 
İMSAK 6 ,1 9 ~ 

Patatesl i tepsi köfte! 
1 

•I' 

1 
ki kere makint:den c;eJciflfll'! ~ 

r " tır ethlla iı,:lae tur., hibt. 111 ·-rıld 
biraz da su akıtarak t:rfce yo,;.- ııfll • 
A\'UÇ içinde yassı ı.öftelr-r J 11~(',. 
bir kaşık ;1·ağ-, biraz dom4te!I ~t~ 
sr tritcrek pi.cılrdlm. Bir kilo pl n-· 

' do~· "o,·duktan ı.onra. dUim dill111 ,.,. . .. ~ ,. 
dnn. Köftt.>lerll' bt.'raber kp~ı, .. w 

ı ,,... 
teştırcrek ateşe koydum, bir• d fi ' 

me,...e ba!şlayınca içine bir fiaC4 ı 
,, . ""' c."ak su koydum, bt.mamlle pi) r.trU" 

çlne tlofrannıış maydanozu U tt~ 
ı.erperek beş dsklka onra •~il" 
indirdim . .Sıcak ıeak ~ofraY• '''oPJ' 
fi.ilerden çıkardıjtını blher tu11 0 1• 
MrRbcr .Yenili. Çok İ) i tıir yerııel' 
dıı. 

ı.:v~ 



li~!3i•J:li3tt1!Jil:hl:j3J~~J1 
Askeri durum ]Fransız onanması-. 
[ıas~za~~IAN J nın ç k f o~ Akıbeti i 

(Batı ı incide) *«•* Bunun üzerine filo kumandanlo.rı. I 
Llltyatta ı. el lıagilh ordusu ye- c-bir kısmının> ken<lt kendini ba.tır· topçu zaoltlerfne barut ambarıarıru ı 

ili bir ta&J"nl.W haırlanryor: mış olduğtınu kaydetmektedir. Fa- berhava etmek emrlnt vermişlerdir 

'trahlll!§garp limanı ve mihwır ha- kat bu iddia bil hare Vişl radyosu Bu suretle gemilerde bulunan subay j 
\a me"danla.n tirekll bombardı- tarafından, Tulônda bulunan bUtUn ve erlerin ekscrlst telef olmuştur • 

J 1 • • 
rııaıııar aJt.nda. Acclylada mlh\erlo 0 • j gemllenn batırılmış \'C' sahil batar-! Franııız f!lo'!unun ln8an ltlba.rllt' I 
'luıı boyta muka'l'emeU muhtemel gö-1 yalannın dlnamK.le atılmış olduğu- zayiatı, Frnnsanın bir g\lnlUk harp· 
runnıüyor. Ttınusta müttefik &rn,·vet- na dair, vcrılen habert tekzip edecek I teki kaybından pek çoktur Fransız f 
ltrin taarnızu, ı.lbya4a lngfllz ordu- bir mahiyette addedilemez Mürette- , gemilerinın tahribi ışı. 6 saat dc\•am 
~ıınun tam L,ını kola) Ja.<ıtıra.cak bir 1 batın bu hareketleri şüphe yok ki, etmiştir. 
Lııınnnda ba-,lamıı~hr. • kend Jertne tasavvur edilmeyecek de- Her kumandan kendisine verilmiş 1 

1 unu.,ta Birinci Jnıflh; ordusu ,e recede azaplar vermıştlr Düşmanın olan emirlere .taat etmıstır Stras· 
'tıhtteflk kU\·,·etlcr, Bizert limanına kend ailelerinden intikam almağa burg zırhlısında olduğ'u glbt diğer g;::. 
ı·e l'urıu" şohrlne karşı ıaarruza geç- kalkı.şacağına emin olmakla beraber mılerde de mıhvercllerın gemilere çık 
•nııııerdlr. Uelen haberlere bakılır- bu bahrlyelllcr projelertnl tatbik h•ı - :nak teşebbüsleri top ateşıle kar ı· 
'" mlitterık hau kunetlerl üstünlü- susunda luç bir tereddüt g~terme- anmıştır. Almanlar, projektörler! I· 

~U rlc almı,ıar ,e mUttcfik taarru-l mlş!crd..r Je 'l'~ılonu tcnvır ediyorlar ve Fran· 
1 111111 l.>·i dcslckleml~lerdlr. '.\lli.ttefllt. Don nma nıısıl kendi kendini batırdı~ ız fılosunun denizin dıbıne inmesine 
kunetıeri ıhin geç \'akit Tuna. \ 'O Madrid. 28 (A A.l - OğrcnUdlğı· şahit oluyorlardı. 
1llı,er~ şehirlerine 15 • 20 kilometre ne göre, Tulonda bulunan Fransız Çorçil, donannıanın Almanlarıı te11llm 
k-.ıtar meıuıreyc \'&l'IQllJ bulunu)or- gemilerinin i<cndı kendilerini batır· ~nuyll<'afmı billyormu, 
1 atdı. maıarı emri, Amiral De Labarde ta· Londra, 28 CA.A.) - Daily Mail 
·raarra~n ilk satha!iında mlitteflk rafından veıilmlştır. Bu baptaki plAn gazetesinin Vaşıngton muhabiri ya. 

tırhlı blrtiklerln\e llava ko\'vetlul- evvelce tanzım cdılmış bulunuyordu. zıyor: 
rıın üoıtihıtük gö tennMI, mllnerl:n bu J Filonun kumandanları, bu p!A.ru tas· Toulon hadiseleri Çörçil Blr~şlk 
11\ıdıııret>cyı ka,l bcdooeflne ilk aıa- p etmiqlcrdır Kumandanlar. bir- Amcrlkada bulunduğu zaman yap· 
ıııetlir. Şimalde Blzert ~·e Tunus ~- birlenne şu parolayı vermişlerdi: tığı bir kehaneti teyit etmiştir. O 
lıirlPri ehannda clddi ınullMcbeler Gemilerle beraber gitmek teşebbü· zaman pek tablt olarak bundan 
de,aııı ederken cenupta mUHeflk ,·e sllrnSc bulununuz Eğt'r gitmek mllm- bahsedilemezdi. Çörçıil şöyle dc
l'ra1111tz kuvvetlerlnhı m; ve Gabes ktln değilse gemileri batırınız ve ge- mıstl: 

T&ll' AN 

Erenköy sanatoryomunda büyük bir pavyon 

Bir çok mli~se..e "e ""°'nıhlşlan mı:r:ın yaptıkları .rard ınılarla yeniden açılmasına lı:artır \'erilen Erenklh· 
sanatorJOmundakl pavy<ı11un k~t re<Oml tlıin ~apılmı,tır. Ro açılış tilrı•rıindr. General Tf':\'fik -:atlanı bir 
outuıt sö)'leyerek hıı h&yrrh tr,fl y&piınn yardınılann ne kadar ~·erlndcoldnğıınu anlatmı-,1ıır. • Yul.."arClııkl 

ffl!llmler bn kü~uıt resmini t;esblt otmrk todlr. 

Uzak Şarkta 
iki Jopo~ muhribi 

bohrıldı 

H ·r kon m · i air s · 

l 

s 

Tulon kefareti 

T nron miistnhltem llmanındal .. 

l~ran ız donanma tnın so11 ge-

1 
mlye 'e heUd de son denl:r:clye im· 

dnr intiharı, Fraıısnyı idare edenlr· 

l 

1 

rln Ustilste l aptıkları hataların bir 

kefaretidir. 

131 niyetli, fakat zayıf lrndC'li 

F'ranı;ızların, kötü istekli \ e şatı-; 

mak">atlar güdrn sinsi Frnnsı7.l:ı.rın 

özlerine kapılarak gQya geri ka 

r lan J<~ansayı 'l:e lmparaforlnğu kur 
tarnıak için yaptıktan 940 mütnre 
ke .. ı, ne l!lgol edllmeml'l' rransa~, 

\e ne de rransı~ donanma ını mu· 
knddı-r akıbetinden kurtarablldl. 

IHO da ırraıı a hezlmetlne l'ftğmM 
JngUtere hnrbc del'am azmini der 
hal lıellrtt.ıkten \'fl tlaha onra ela ,\ 
merika mUtteflkler orasına knrı,

tıktan sonra - kötü ı tekli Frnn ız· 

lann demlyomz amıı - hiç değllse 1-
)i nlyetlJ. fakat zayıf lmdell Frnıı· 

ltınanıanna > urilmfllcrl ve butaları· ınflerie birlikte denlzln dlblnl boy- •- Almanlar bir gün Fransız General Mac Arthur ttmuml ka.rar-
ııı ışgal etmeleri muhıcmeldlr. ıaymız. Her ne olursa olsun tıç bir filosuna el koymağa teşebbüs ede- gı\hı, 28 (A.A.) _ Resmt tebltğ: 

.f al~Y e 
alarm bu kıbetln mukadder ol· 
dnğunu nnln.maları !iz.an&. E(;er 
Fnuı :ı Ue blrHkte Inglltere de har· 
be de\-amdan \'a.ı.g~mlş obaydı D~O 

rn itarekeslnln blr miınası olabilirdi. 
Halbuki lnı;llt~renln harbe deuım 
uml karşı .. ında, e.rgeç ttı.ıglinkU u· 
ktbete uğraması mukadder olduğu
na ço<'wkların bile akd erdirdiği 

ı~raasa topraklannı «ıloruna bırak· 

mak, hl\\"& ı•e deniz kon·etterlnl Ar. 
rikaya g~lrnıek \'e M~c;ayı dnrıtı

mış, Jsaya yaranamamış ,·aziyete 
dli memek lAzınıdı. Böyle ya111lmn 
maktan doğan hata. Amerlkalıl.ırrn 

Şlm~I Afrika Fran asına yaııtıklnrı 
ba kından sonra hlç dek\l'ie Tlılcın· 
dakl harp gemller:lnln mllttenıderc 

lltlhaklle bir doreceye kadar tel!\ fi 
edilebilirdi. 

• ranu cenap ııaJüllude bulwıan 1 gemt. mibYerctlere bını.kı-lmayacak- cek olurlarsa' Fransız bahriyesi gc- DUşmanın bir hafif kruvazörü ile 
l'uıon limanı Almanı r tarafından l!t-1 tır. mllerin batırılmasını emredecek- 4 muhribi, bir huruç harekeli yap- Dairenin kadrosu fJcrübeli 

şahsiyef ;~rden teşekkül edecek· 
Cal edilmlı,, fakat 60 - RO par~adan Amiral Laborde tarafından gönde- tir.> mışlar ise de Hom.s körfezinde uçak-
ltııırekkeı, olan lf111UH1ız harp gemi· j rllmiş olan genç subaylar, filoyu &· TaJon liman re~f tevkif edildi ,.e ıarımızın lttlcumuna maruz kalmış-
lerı l'ran .. ızlar tarafından batını- ııp götUrmek ve bu mümkUn olma- eenra da erbe!t bırakıldı la.rdır. Uçaklarımız, her biri 100 lib· 
1111Ştır. '.\lüt.areke ahkAmı hılflfına dığt takdirde gemileri batırmak plll.- Londra, 28 (A.A.) - Btr hıı.be- re ağırlığında bulunan bombalar at· Ankara, 28 (Vatanı - Haber al· I tcdbırler daha yakından tetkik mcv· 

dığımıza göre harp ekonomisi dairesi zuu olacak. bizim iktısadl ibünyemızc 
muhtemelen gelecek hafta içinde da- uygun görWenler bizde de tatbik sa
ha esaslı bir şekilde teessüs etmiş o- 1 hasına konulabllecelerdlr. 

\ 'f,i l'ransıısına re,·a görülen bu mu- ı nınm icrası ıazumunu teyit etmek re göre. Toulon liman reisi ve bir mı.şiardır. Ikl düşman muhrLbine tam 
11.ıueıe ,.e lı'ranıu doruuımumın ken- üzere Tulona geldlklm zaman Stras- kaç amiral Almanlar tarafını;ian isabet \-Akl olmuş ve bu muhrtplcr 
41 kf':ndislni feda ebne&i .,uzünde• burg zırhlısı batmlmtŞ bulunuyordu. tevkif edilmişlerdir. Bunlar; ver-! batmıştır. UçüncU bir muhrip, hasa· 
1~rde neler olacağım hadiselere bı- 1 TUlonu terketmck ıçln \•akit gecik· dikleri söz ilzerme serbest bırakıl. ra uğramıştır. 
"lı~lım • .,,unuıı muhakkak ki, mü~ mlştt. Almanlarla ltalyanların zırhlı mışlardır. 
1ttıı.ıerın A\·rupaya ayak tıasma&ı 1- kolları, tersanenin kapılarını dövU- Ooııanma ksç 

lncaktır. Dalre:ıln bütün elemanları En·cJce yazdığımız gibi. ha.rp e
Tlcaret VekAletl bünyesinin içinden konomlsl dairesinde reis \'e ık! mua
alınacaktır. Daire bir çok tccrUbcll 1 vındcn başka mUşavcre heyetile se-

tlıı bir k"fJı kapanmtf8a. IMmu.n y~ yorlar ve Uman sahilinde sağa sola 
'•ııe belki de ıo kapı açtla.caktu. dağılıyordu. Tersane. çarçabuk zor-

l>ogu ce(lhcslnde Km taarnızları lanmış. muhafızlar itaate \cbar edü
lllJingradda Don dlnetlı:ıde ''e rrıer- ml.ş ve Almanlarla Ilalyanlar, Stras

kcı reı•hMlade Rjeve bölgesinde d&- burg zırhlısnun demirlemiş olduğıı 
''•ıı ediyor. Dünkü yaz.ımı?Jda bahis MUliaud nhtnnını iSWA etmişlerdir 
lıt,·1uu ettlğlmlı. ıneyhuJ noktalar Almarılarlıı Italyanlar, zırhlıya çık
ıakkında ay4ın1Mıeı lüç btr maIQmat mnk ı.stemlşler lse de zırhlıdaki Fran 
telın6"LltUr. sızlar. toplarile ateş etmişler ve dUş-

parçadan mürekkepti 

Londra, 28 (.~.A.) - Toulon li
manında. 3 zırhlı. l uçak gemisi 
\'e 18 bUyilk muhrip dahil olmak 
Ozere, 60 harp gemisi bulundutu 
söylenmek"'tedlr. 

Alman ıa'letelerı ne diyorlar: 

Berlfn, 28 (A.A,) - Alman l{a
zeteleri, tablatıle gOnUn en mühim 
mevzularını teşkil eden Filhrerin 
Mareşal Petaln'e mektubunu ve 
Toulon'un Alman ]:ıaşkomutanlığı 
tarafından blldlrildl~i veçhlle iş. 
galini bahis mevzuu ctmektcdlrl~r. 
Gazeteler, yazılarında, Führerln 
mektubundaki fikirleri belirtmek
tedirler. 

Şim alİ Afrikada şahsiyetlerle de takviye edllecektlr. klz faaliyet şubesi bulunacakllr 
(lSa.şı ı ım:tde) //// Uzun senelcrdenbe!"l hariçte bir çok Bu şubeler bütün lktısadl hayatı-

yosu, dün akşam şunları söylemiş. yerlerde ticaret ataşeliğinde bulunan 1 mızı kaplayacaklardır. Ti<'~ret Ve-
Hr: bazı zevat merkeze çağırılarak bu lcl\letı konjoktür ı;enislle neşriyat r 
Keşif faaliyeti devresi sona er· dairede mUhlm me,·kiler işgal ede-

1 
şubeslnın de harp eko~omisi dairesi 

l tir 1 inci d bl' .. k 
1 

celderdlr. Bunlar arasında Londra ve içinde yer alacakları söylenmektcdır. 
m ş . or u, ıyu aarru- · · j 
zu icra maksadile tedafüi vaziyeti Bağdat Tiearet ata~elcrtle evvelce dı· Harp ekonomısı dairesi yalnız bugtl· 
bırakmıştll'. '~arda bulunmuş c!lğer ticaret ataşe- nün me\·zularlle değil. yarının mese- ı 

ottawa 28 (A A ) _ Bi k K j Jerlnln bulunacaltları söylenmektedir. 1Plerlle de u~raşacak. harp sonrası-
nadalı p!İotıarın: ·imali if~lku:~ Yerler.ine de merkezden başkaları nın doğurabileceği bU)1lk lktısadi da-

b ı n .. n Am "k Şh k ll . gönderilecektir. Bu suretle harp için- vaıarln da meşgul olacak çok ehem-u u .. erı an ava uvvc crı . 
sarıarında bulundukları bildiri!. de bulunan memleketlerin nldtklan mıyetll bir daire olacaktır. 

mektcdlr. 

lılencn hntalardn Amiral Dıırla

nıa da bir payı nldufıına şliphe )Ok· 

tur. Fnkat öyle anıyoruz ki tarih 
,.e hakiki Fransı'l.lar Amirali, hiç 

olnttl7.58 Tnlon kef1ıretlnl laa:r.ırlamış 
olUnğu için lw.lkl nffedecelt ,.e bıı 

kefaret, üçe ayrılmış I<'ran ı:d:ır\ 
tnmamllo açığa \'Urulablllneeye kıı. 
ıtı.u ,ımdlllk için için blrlet;Urecektlr 

Sa -ip 

Dö Gol Amerika
ya mı gitti 

Ankara 28 (Radyo gazetesi) 

l'aJ.tat bu mcyclan muharebesinin manı durdurmuşlardır Bunun Uzeri
lıır )erden yMJden bir patlak ,·erme- ne ıtaıyanlarla Almanlar, zırhlının 
\ı de ~k mulıtemcl. Böyle bir pa~ ı mah,·oımasına. elleri kolları bağlı bir 
~le ;) üzünde• Alman ordusunun Don vaziyette şahit olmuşlardır. Bu es
~lrı.etın~n de rica.& cbnesi ff. tek- nada Amiral de Laborde tarafından 
tıtr atır ka),plara uğraması milm- gönderilmiş olan genç zabitler, filo 
kijlldür. Muharebfı , mdild \Uf)·ette ırumand:uıları ile birlikte diğer ge
ı..ıııa bile, Almanlana t.alinpad fCh mllerl alıp ı;-6ttlrnıek tecrübesinde 
tlııden Don dlr.eıw..e -ldlm~'rt li- bulunmaktan ibaret olan .-B plflnı> Berltner Börsen Zeltung diyor 

fo•- V"' ki: 

Beyrut, 28 (A.A.) - Son. bir 
habere göre, gece kararlığından 

istifade ederek mUıV'Cr tarafından 
hava yolu ile Şlmalt Afrlkaya ge
çirilen mihver kuvvetlerinin snyısr 
60 llA 70 bini bulmuştur. 

on zelzelelerin 
tı" tahr·bat 

Blr Hırvat radyosuRun vcrdl.ği bır ha 

bere g5re General Dögolle tayyare I· 

le Amerlkaya gitmiştir. Orada Ruz

velt Ue kendlslnln Amlral Darlıına 

nisbeUc eian durumunun kuvveUcn

mcsl hususunda mtizakcrcde b:ılun

.muştur. Bu haber ba~ka hlç bir kay 

naktan teyit edllmemlştir. 

>ıllı ~el~ek. Fakat Mare,at ~·- nı iera etmek mUmkUn olup olmadı-
~ıı. her halde Oon cepht!81nden yeni ğmı tetkik etınt,lerdtr. G<'milcr, ha.
t'arıınJara gtrl~ek ,. Don ıaawa.- reltete hazırlanmışlardır Fakat Al
;•ııa nUfıız etmqe ~&ŞM"akbr. Rus- man uçakları derhal ln!lllk edici 
41 1'ıl hüyilk mu\affakıyetler vadeden maddeler, tenvir fiŞckleri atmışlar, 
'~tine· ku,atma taarT11Z11 budur. ve mayinler koymu.ştardır. 

Bugün T AKSiM Sinemasında 
Hoş bir 8ti.rprtr.: :e fllmde1l mütt.k&.eb zengin J>ir program 

1 - Mösyö Madam ve BEBE'i 
MEŞHUR S :KO,UXLER 

8cfYNY SİNGLİTON-!iRTHUR L!iKEve CHİC YOUNG 
Tarafın.tan oy11anmış kahkah lı \ 'e gayet ı;ölimçtü bir komodJ 

UÇ'ŞEYT ANLAR 
BORiS KllRLOF-PETER LORE-BEL!i LUGOSi 
Tarafından oynanma~ d~ ~· entrika \'e heye<'4n filmi. 

,....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiıii _________ , 

~PENCER TRACY 'nln en büyük mu\·affakıyett 

~&t~TE GARBO'aun 3erlnJ aıan/NGR /D 8ERGM AN 
la beraber re\ircJiklerl 

Sinema perdesinin en büyük şaheseri 

iKi YUZLU ADA 
P1'~K l'AKI:'\~A: Türkçe Kop3ası 

lPEK'te Orfjiııal 

Kopyuı MELE 
Tutb canlanıyor ... lstanbul yerinden oynuyor ••• 

Halk çılgm bir el halinde durmadaa 

'te 
• EL .. 

L A L E ' ye A nyor, Ç nkl 
f\LIIUDETTE COLBERT - FREDERİC MliRCH 

EliS!i LliNDİ - CHllRLES LliUGHTON'un 
En bUytlk mu,•atfaJuyetı olan 

TURKÇE 

l<ANLISALTANAT 
Bugün L A L E Sinemasında 
flütiiıı •~met \'e lhtlşıun... Son.'>llZ ~üzclllk ,.e ılchşeUle ticııcnln ~n 

büyük muuffakıyctl olmuştur. 
Verlerlnlzl liıtfen evvelden knpıı.tınız. Telefon: .1s59ıç 

~. M. V. 4 No.lu Satınahna Ko:nisyo:1 unda:-ı: 
i./l

2
18 ka.ıem spor malzemesi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 

l'oıı /ll42 cuma günü aaat ı:> de Fındtklı:da 4 No. lu sa~ alma komls
<llıı tı blnasmda yapılacaktır. izahat için her glln komisyona mUracaat 
lt ~~Utr, Muvakkat teminatı 187,5 liradır. Tallplcrııı belli giln ve saat-

'""'Qlis;roııa. gclmatcri. (1690) 

Toulon'un müdafaası şımdl kat'f 
olarak temin edilmiş bulunmak· 
tadır. DUşmanm muhtemel bir !k!n 
c! cephe harp sahnesloe sızabılme. 
sine yarayabilecek son delik de 
tıkanmıştır. Ölüm kalım mücade. 
lesi yapmakta e>lan Avrupa «lntl. 
zarcı11 askerler ve yahut gizli bir 
sulkasd ile hançer darbesi vurmıık 
isteyen politikacılar gibi hainlere 
müsamaha edemez. 

Völklscher Becbachter gazetesi 
diyor kt: 

Galibin mağlöp tarafından yara
larını lyı etmek ve mağlObu ayafa 
kaldırmak için bu derece samimi 
gayretler sarfettiğinc tarihte mi. 
sal yoktur. Fransızların arasından 

De Gaulle, Glraud ve Darlan ha. 
inlerine ut'hak edenler gibi kendi 
şereflerini de unutarak galibin uzat 
tığı eli bu derece haşin surette 
itenler de bulunmamıştır. Bu hazın 

tecrübeden lazım gelen dersleri al
mak ve tam manaslle kendi ıstık. 
halinin bahis mevzuu bulunduğunu 
nihayet anlamak Fransız mılletlnc 
dilşcr. 

Tulonıla \'ll7.lyet 

Londra. 28 (A.A.) - Vlşl rad. 
Yosu, dün saat 18 de Toulon şeb· 
rinde hcrşcyln sakin oldut:unu, bil. 

1 dirmiştlr. 
1 'rulon limanı enelden kuşatıtmı~ 

Londra, 28 (A . .A.) - İfşa edildi
ğine göre, bir müddettenbert İtal
yan harp gemileri ve Alman deniz. 
altıları T6ulon limanını kapatmış 
bulunuyorlardı. 
Kaçan Fransız denlzalt.sı Bar clnnda 

Bern, 28 (A,A.) - Toulon'dan 
kaçmağa llll1'/llffak olan bir Fran. 
sız der,lzaıtısı saat 13 te Bıırselona 
gelmiştir. Zanncdlldlğlne göre İs
panyol pıakamları gemlnln kuman. 
danına 48 saat içinde limandan 
uzaklaşması Hlzım geldiğini bildir. 
mişlerdir. Aksı takdirde denizaltı 
göz hapsine alınacaktır. 
Bazı Pnn n: muhrlplcrl kaı;abllmJş 

Londra, 28 (Radyo • 23,45) -
Toulon'dan bazı FTansız muhrlplc. 
rinln kaçmağa muvaffak oldukları 
zannedilmektedir. 

Amıral Darlan 

Zannedlldlğinc göre, mihver kuv 
vetlerl, ş1mdl, Bone'dan Gabcs'c 
kadar bUtün sabile hı'ık 1m bulun. 
maktadırlar. 

Şark cephesinde 

Bu zelz~lcler neticesinde birçok 
binalar yıkıldı, 8 vatandaş öldü 

(Başı 1 incide) (-) 
kaybetmişlerdir. Av tayyacelerimiz 
bu bölgede 7 Sovyct tayyaresi dU
şUrmUşlerdlr. 

Ankara. 23 (A.A.) - lkincitcşrin ,--

bazı bölgelerinde vuku bulan yer sar s .
1 
N E ayının 15 ındenberi memleketimizin r····•••ııııiıı••••••••••••KıBil.'llHllll':JllZll"fi5B~r.:ll~ 

sıntıJarı son günlerde kesilmiştir. Ba- 1 ş A R K A S 1 Alman motörlU kıtaları Kalmuk 
tıkeslr vilAyctinde çoğu Bigadiç nıı-

bozkrrına yaptıklan bir Dert hare· hlycsinde olmak üzere 186 bina kıs· 
ket csnıısmda yemden bir düşnıan men, lOiS blna tamamen ve Çorum Dolup dolup boşahyor ... 

;;;::~u~~y;~re:;~~~~tl~~.Almanların ~!~A;·e:::.:e: 2~!ı~~r:tı~.~:~· ı~~ IA . AB"CININ KtzıM•s_A_L_l_K_C_l_.,-----11 
Volga ile Don arasında, bllyUk Don vtılıycttc maalesef 8 vatandaşımız öl- J.\ i iZi] 

k.avstnde ve Stallngradda dllşmanın müştür. Bu iki vilAyet ve mahalli • -
şıddeUI. taarnıztarı inatlı muharebe· aJAkadar teşekkUller hemen icap c- ı 
Jer netıcestnde akamete uğratılmış· den tedbirleri almakla beraber Kı· 
tıır. Topı;:u ve muharebe tayyareleri 1 t k i d d hal fııa 
kara muharebelerıne mUesslr suretle : 1 a~ umum knıer ·:zıı ~ er ra. ça. 
mUdahale ederek 34 Sovyet tankı tah ' iye e geçere . ~a a er ne pa Ub-

1 

dır, kereste. çıvı ve ça.y gibi en m · 
rlp etmişlerdir. Alınan son haberler- ... , d 1 •Gtır 
d 

·M - , rem ve acı. yar Lm arı yapm.., · 
e tV!rlh edlldı6.ne gore, 20 den :. 7 • S l . A as "'ocaı'll . arsın ı gcçırcn m ya, "" . 

sonteşrlne kadar dUşman Volga ı.ıe. Manisa, Çanakkale, Van, lzmir. Kas., 
Don arasında 319 tank kaybetmiştır. 5 . samsu ordıı vılA 

tamamı, ınop, • n ve • 
Bundan başka, 26 top tahrip edilmiş ·etlerinde hasar ve lıuıan kaybı yok
ve 2 binden fazla esir Almanların e- ) 
!ine dü.şmüştür. _tu_r_. ____________ _ 

Kallnintn cenubu garbısındc ve Başrr. uharririmiz!n 
Toropetz bölgesinde şlddetll mUdafaa 
muharebeleri devam etmektedir. Al- Cephe itıbalarl 
man mukabil taarruzları neticesinde (Ba'ı ı ln<'Jde) «=• 
düşman muhtellf kesimlerde geri püs- hnrı• talihinin bir tarafın na ılsıı 
kUrtUlmUş ve yeniden 95 tank tahrip yüzüne gillıııe:>I değildir, ı~i hazır-
edllmiştlr. lanmış, Iyi g~lrilınlş bir olı;unluk 

Moskova. 28 (.A.A,) - Stokholm- ımtıhıın11tır. Rt1 hntıhanın dl'lillet 
denTas ajansına gelen bir telgrafa t>ttlğl hıtidat ,., lmkAnlan bundan 
na1.aran Alman başkıımandıın!ığında ıonrası J~ln hesaba katmak, efsa-
bazı değlŞişlklikler yapılacağı Ber- ne ljeklin<le tekrar edilip giden fi-
lin a~kerl mahfillerinde rivayet edil· kirlerle kuru hakikati birlblrinden 
mektcdir. "Blr kaç gUn zarfında Al· ayırmak lhımılır • 
manların bUyük teşklllerlnden ba7.ı- Jngllterc. Kanada ve Amcrlka-
larma kumanda eden generallerin ge- da ııe ruhla çalı'lıldığını, mab.emc 
rl alınacağı ve bunlar arasında Sta- \e adam yetiştirilmesinin ne sar-
lingrad cephesine kumanda eden Ge- tııt.lara rnrılığııu göıllmle gördlik
neral Von Hotn'un bulunduğu rlva- ten onra t:lrılemeyn'de geçirilen lllt 
yet olunmaktadır. 

Ruslar Alman 1latlanna nUtuz: cttil~r 

Londra, 28 (Radyo - 24,45) - Mos
kovıı.dan blldirildlğlnc göre Rus kı

lalarının son harckAt esnasında Rl-
jcv bölgesinde Uç noktadan lman . 
ha.Uanmı nüfuz edilmiştir. 

Vellkllııkl'de 20 mil mesafe kate-

imtihana hlc hayret etmedim 'e 
bunu tabii buldum. 

Ahmet Emin YALMAN 

inhisar 

f"Umlerl gibi 

YIKI A.N S T 
Bü~·ük aile rıwıası dR 

Giirfümemiş, lşldllmPmlş bir rnğbet kaıandı . 

1 ~.·ı·"·cı•ıı•a-n•ıe•r•a•k•lı•la•r•ı-h•ı~.k.ı•rı•k•la•r•la-ı~i~i:r;~y~aşl~ıır·l•n-h•u-şa•h•e::;e•·-ri-te-.krar, tekrar 11eyredlyorlar. 

Sinemamız bu ibret verici hissi dramı sayın rl 
mUşterllertne hararetle tavsiye eder. 

LEK Sineması~da 
.Kahkaha tufanı yaratan 

DELi G .. 
fUınl tlevara !'diyor, Artbtıer: 

WİLLIAM POWELL-MYRNA LOY 
Saat 11 ve 13 tc ten7.l1Atlı halk matlne!!l 

• 

DilnkU nüshamızın on sahlfcslnde neşredilen 

SÜMER BANK: YERLİ ;\IALLAR PAZARLAUI l\IÜESSESESI 
Mt)DÜRI,tiôfümI:N: 

crlc\·~ıı llfının: (ithal mallarmrn erbc..'lt satışa çıkarıldığı hnl•kın · 

da) ,.iınılt- indeki (çıkarıldığı kcUıııesi (~·ıknrılaratı) şrklinde dizildiği 

f:i hih olunur. . 
yosu bu sabahki 

(Ba!Jı ı lnclde) -
dilmiş ve dilşman 5000 klşi daha za

neşrlyatında de. 
yıat vermiştir. 

(Bııştarafı ı incide) XX 

Birinci sınıf likörler: ıoo hık şı. 
şe 700. cllllık 350, yırmı beşlik 
200 kuruştur. 

lklncl sınır likörler: Yüzlük şişe 1 
600. ellflik şişe 300, yirmi bcşlık mi~tir ki: 

Amiral Darlan, Toulon'da Aml. 1 
ral de Lnbardl'a aşağıdaki mesajı 
göndermlşllr: 

Almanlar bir kere daha sözleri. 
nl tutmamışlar ve Touloıı'u işgal 

etmişlerdir. Açıkdcnlz fllosunu O 
ran'a gelmeğe dawt ediyorum. 

MQttcflk kuvvetler, bu Jılo:yu 

dost g\bl karıılayacaklardı.r. 

Cenubi Afrika 
kuvvetler! 

Londra, 28 (A.A.) - Vlşl radyosu 
Reunlon adasının cenubi Afrıka kuv
vetler! tarafından iş;al edildiğini bll· 
dlrmektedlr. 

150 kuru~ur. ~, ... 111 .. ••••••••• ............. lm .. IEZi .. llllllW. 
Saf ispirto: Ellilik şişe 340, ylr. 

mi bşl'k 170, on bşllk 100. 
Tuvalet ispirtosu ellilik şi,e 120. 
Kolonya cllUlk. slşe 230. yirmi 

beşlfk 120 kuruştur. 
Şişeli şarap ve biralarda ş!şc de. 

Ş RKET I HAYRI YEDE 1 
1 

llnğazlçl \'npurlarına nıahsmı im; tarife l 1.12.9~2 nh sbnlııııdan 

ltib·uc·n tatbik P-dlleuktır. 
,POzlloları yukarrdak! fıyaUarda ı 
dahil bulunmaktad~ .............. 1!!111 .................. 111 .... llİ ........ .. 

z 

a 
1 i 

ga 



1 tanbulda yapılan g'tlreş mllsabakalanncla 

G ·· reş aleminde 
b ·· ük bir hadise 

Eski milli takım güreşçil~rile 
ye~iler bir karşılaşma yapacak 

tafalar, Celtıl Atikleri, Ankaralı 
Hüscylnkrı gorüyoruz. Göz tuta
cak bir güreşçi daha yetıştlreme· 
dik ve bugünkü çalışma şartları 

altında yetlştirlleb leceğtnı de hiç 
zannetmiyoruz. Görünen köy kıla· 
vuz istemez dedikleri gıbl haklk&· 
ten vaziyet meydandadır. Biz da
ima bu sütunlarda güreşimizin düş.. 
Hlğü ve düşürüldüğü Cecı vazıy<'t· 

ten acılar içinde bahsettik. Bu ten. 
kitlerımlze hakikati görenler hak 
verirken işin başında bulunanlar 
ra belki muğber olmaktadırlar. 

Birkaç kişı muğber olacak diye 
de hakikati gizllyemeylz. Çünkü o 
zaman vazlCcmtzı yapmamış olu. 
ruz. 

Her ne ise, bir hadise olarak kay 
dettlğlmiz işin mahiyetini bir ha
ber olarak bildirelim. 

~!ki Federasyon rclııl bir mera.ıılmde\ Öğrendik k.1. cs.kı mlllt ~akımı 

Ör. aır. 1 ö b Ü 1 d teşkil eden güreşçılerle yenı yeti· 
6 ren ı; m ze g re ug n er e .. 

güreş aleminde bilyük bir htıdlse şenler arasında bir rnusabaka ya. 
·•- k 1 r. F k t b pılacakmış. Bizce bu; işin ne saf. 
ı...,. arşı aşacatıız. a a unun, 
h Al 1 d k 1 hada olduğunu bütün açıklığilc er zaman spor .. cm n e arşı aş. . 
t r. ı ki b" hAd•~ ld - meydana çıkaracaktır. 
ı6ımız ç r n ır " ... e o ugunu 

t i 1 Bu karşılaşmaların ne zaman 
zannc mey n z. 

inkar edilmez bir hakikattir ki, yapıt~nğını bilmiyoruz. ~alnız es. 
güreşimiz günden güre dil$mckte. ki gureşçllerln bu lsteğlnın Fede· 

dl D - b h d b"" ··k b"ı rasyonca kabul edildiğini öğren. r. un u sa a a uyu r var- tk 
lıktık. bugun, eski günleri arıyo· d • 
ruz. Senelerce Balkan şampiyon- Biz yukarıda da kaydettiğimiz 
lu~unu üzerinde muhafaza etmlı, gibi bu karşılaşmaları güreş saha. 
hariçten geler. ecnebi takımlara sında bir hadise olarak gormektc
knrşı bilyuk rnuvafCaklyctler te. ylz. Hakikaten bir hAdlsedır de .• 
min eden hakikaten kuvveUI. kıy. Bize öyle geliyor ki, bu karşılaş· 

metil elemanlardan mürekkep bir malar dünkü vazly€tlmlzle bugün. 
milli ekibimiz vardı. Bugün de o kil vaziyetimizi herkese anlatacak. 
•.akımın bakıyyetüssüyufu Ue bu tır. Birçok kimselere de iddlala
.şi idame ettirmekteyiz. Bu sa- rında hak kazandıracaktır. 
hada yine Çoban Mehmetler, Mus- COKE 

izcilere ilin 
Devlet Limanları İşletme Umum 

Müdürlüğünden : 

Karaden ·z Boğazı Haricindeki 
Ziyalı Şamandıra 

Rumeli fenerinin 13• haklld cihetinde ve 11 mil mMatede ve 
A. 41°.24'.35". Ş 
T. 29• .09' .30". Ş. G. 

:oğraft mevkilnde bulunan ve asetilen gıızı ile yanıp her 10 ss.nlyede tek 
beyaz şimşek gösteren Karadeniz boğazı haricindeki ziyalı f&m&ndıra 
21.11.942 tarihinde esen şiddetli fırtına tesiri ile yerinden kopmuştur. 

Badelmuayenc tekrar aynı mevkle konulacak ola.n me~ılr tama.ndıranuı 
yerine konulduğu ve yakıldığı aynca HAn edilecektir. 

Jtlmr: Bundan e\"\"elkl nüshalarda (~ndmuun yerbıe koaa1ac,aj't 
ayrıca llfuı edl1ooektlr.) yaı.ılacak yerde sehven edllnliyecektir ;J&Zdm.ış 

tır. Ta hlh olunur. ( 1827) 

M. rv1. V. lstanbul 4. No. lu Satınalma 
Komisyonundan : 

Ordu ihtiyacı lı:In 75.000 adet kuzu pöstekisi pazarlıkla ihale edile-
:ektlr. • 

Muvakkat lemlnat 50.625 Ura.dır.ihalesi ~~12/942 perfembc gllnü 1&• 

at 15 de Fındıklıda satmalma komisyon binn:ıında yapılacaktır. Şeraitini 
öğrenmek ve nUnfunesinl görmek isteyenler her gün komisyona mtira· 
caat edcblllrler. 

Tahp~crln be1ll gün ve muayyen saatte komisyonda bulunmatan. 
(1661) 

~ - --~-- . -

Yeni idare hey'efinin bir kararla J 
haf ayı f amir edeceği anlaşılıyor ı 

_ ........ _,...;.--... ... "'A. ~-·--·-- .......... ıa:::.ııı:ı. 
Stad hisl!csinden doğan lbtll~l 

Yüziltıdcn Galatasaray lı:lübümüz 
Fel'crbahçe ve Beşıktas klüplert 
karşınrdan çeklllnce tablatll'.! ııc 
nıaçlorı da allıkasını bir de:-f~eye 
kndıır ~.aybcdiverdl. 

Bız bu hadıse etrafında y•u:dığı .. 
"l\lz Hzılarda tcessürümüzü ı~ade 
~lm.ş bir Galatasaraysız şamp·yo • 
. •:ı:ıın latsız ııltt·ıığını kaycıett~~!rn 
sorn bu hare ketin ha talı ol tuğu. 
r.u da ilave •. tmiştik. 

Galatasaray lig maçlarına gir· 
melldlr, birkaç yüz lira için bıt 
takımı atıl bırakmıık doğru ola. 
maz, bu hartkct Galatasarayı Ccna 
vaziyete sokabılır dcdık .. 

Duyduk ve haber aldık ki, bazı 
Galatasaraylı idareciler bu vadide 
yazdığımız yazıları sarı kırmızılıla. 
rın aleyhine bır hareket olarak te
lakki ile kendi aralarında bizi dr 
tenkit ederek bazı hücumlarda da 
bulunmuşlar. 

Galatasaray klübünün lıg maçla
rır.dan çekılmcsi dolayıslle bunu 
İstanbul futbol meraklıları için bü. 
Ylık bir mahrumiyet telôkki ede
rek teessür duymak ve bu tccssi.ı
rü. dkarı umumiye önünde bu sü
tunlarda ifade etmek. Galatasarayı 
kurtarma yolunda yine sarı kırmı. 
zılılardan bir hnreket beklemek 
bilmiyoruz neden b ir suç olarak 
b r hOcuma maruz kalıyoruz? 

Memleket sporun~ hizmet gaye. 
file vazıCemızı yapmış sayarak 
nıilstcrlhlz. 

Gelelim bundan sonraki vazıyc. 
tc: Biz öyle zannediyoruz ki, .Ga· 
ıatasarayın yenı idare heyeti lig 
maçlannın ikinci d~vresınde bu 
yanlış yoldan dönecek ve Fer.er. 
bahçe, Beşiktaş klüplerlmızln kar. 
şısına çıkacaktır. Böyle bir karar 
verileceğine de muhakkak nazarıle 
bakmaktayız ve bunu blr mecbu. 
rlyet olarak görüyoruz. 

sarı kırmızılılar ikinci devrede 
Fenerbahı:e ve Beşiktıış milsaba· 
katarını OYtıayınca da tablatile işin 
şekli değişecek ve lig maçlarının da. 
alakası artacaktır. 

Biliyoruz ki iki maçını oynama. 
yan sarı kırmızılılar dört puvan 
kR)'bctmlşlerdlr Buna mukabil Fe. 

•- .. ·r 

Galata~aray kaptanı ~alim 

nerbahçelıler de Bcşiklaşa yenil_ 
mek, Vefa il<? de berabere kalarak 

Ü :ı iversite Rektörlüğünde,: 
Tıp fakUltesinde: Hayatı ve trbbl kimya, Hljlyen Patolojik Anatomi, 

Uçüncll iç hll!talıkları, Fen fakültesinde: Umumi Botanık, Galenik, Sınat 
kimya. Hukuk fakUlteslnde: Devletler hukuku, ve lktısat fakültesinde 
Iktısat, lşletıne doçentltklerl açıktır. ı~teklilerin yabancı dil imtihanları 
28.1.9f3 perşembe günü saat 9 da yapılacaktır. Namzetliği Vekllllkçe 
kabul edilenler tezlerini derhal jüri heyetine vermeğe mecburdur. 

ıstcklilerın sıhhat raporu. beş fotoğraf, nüfus tezkeresi örneg"I ve 
ilmi hüvlyetını göııteren fişlerile (fişler tedris işleri kıı.Iemlndcn istene· 
cekUr) 21.l.9t3 tarihine kadar Rektörlüğe baş vurmaları. (1769) 

M. M. \ r. Ist. 4. No. lu Sat:nal:na 
Komisyo:ıunda:: : 

ordu lhtlyacr için 75.000 adet koyun pöste.Jdsl paztU"lıkla ihale edile· 
cektlr. :Muvakkat teminat 67~00 liradır. Ihales1 3/ 12/ 942 perşembe günü 
saat ı~.30 da Fındıklıda komlayon binasında. yapılacııktır. Şeraitini öğ· 
renmek ve nUrnunesinl görmek lateyenler her gün komisyona müracaat 
edebilirler. Taliplerin belli gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

(1662) 

KAŞELERi 

,,,..1 •• -· •• .. ' . --

Kız Y ualllm ve Erene> · ~vötef~t iaı1t1Krlii t>tP Oada 

İstanbul okulları 
spor faaliyetleri 

Bilgili idareciler elinde genç· 

lerden iyi neticeler bekliyoruz 
İstanbul kız ve erkek okulları 

spor faaliyetı hafta içinde başla. 

mış oldu. 
İki yıl var ki. okullarımızda 

üç puvanlarını kaybetmı$ bulunu· spor saha::ıında büyük bir hareket 
,yorlar. giJZe çarpıyor. Mcktephlcr spor 

Demek oluyor ki: bugün lçın ı koınitcsl devlet kasasına hiç b ir 
b~ ~ç k!ubiimüı arasında pek de zarar vermeden kendi işlerJni ken. 
buyuk bır puvan farkı olmayacak. dflcrı görerek binlerce gencin spor 
tır Bilhassa sarı ktrn111;ılıların nıcıç yapmalarını temin ediyorlar. Her 
lara gırişı şamp yonada bir rol oy. harta kızlarımızı voleybol ve sc ııe
nayacaktır. nln muayyen zamanlarında yapıh 

Son söz olarak şunu söyliycllm lan atletizm. erkeklerimizi de fut. 
ki: Galatasaraylı!ıırı:l bu yanlış bol, atletizm. voleybol. basketbol 
yoldan dönliş hususunda verecek- müsabakalarında görüyorduk. Ru 
ıerl karar bizi. bizi oldu(:ıı kadar sene bu programa hendbol musa. 
bütün spor meraklılarını sevındlr· bakaları da ilave edilmiş oluyor. 
mektedır. lstanbulda kız ve erkek okulla. 

Kemal ONAN rımrzda.ki bu spor faaliyeti üurin-

BugJn yap ı l .cak de konuşurken, bu ışın kökleşme-
sinde ve kuruluşunda büyük bir - alıl 

kup} maçları hlzmc~I olan merhum Tevfık Kut'u 1 Ma.ıı.rif Müdür l\lua\""lnl V 

saygı ıle anmak icap eder. Tevfık d bllh kt 11 ııtictlct 
İstanbul Bölgesi Futbol Ajanlığı Kut kendlııi sporu bizzat yapmış sene e assa rne ep . ındC 

tarafından tertıp edilen İngiltere eski blr sporcu olması dolayıslle intizamlı bir çalışma netıccs 
Kral kupası bcr~crı kupa mııı;la- bu işte bilerek ~alışmış ve etrafı. biiyük bir muvarfakiyet göstcrfll:.~: 
:rıı:a bugün I<'enerbahçc \'C Şeref na da sporcu kımsclerı toplamış- lcr ve klüplcre mensup rakiple 

1 stadlarında devam edilecektir. t tbO ır. nl de geride bırakmışlardır. Fu 
tık turdıı tasflyl"yc uğrayan ,.,. 

Mekteplerimizdekl spor faallyc- sahasında her hafta dört bcŞ taı' 
kliiplcrd n ~onra bu maçlar 14 tinin miisbct bir tıetice vermesin. d" ıarındtıJ•1 
klüp arasında yapılacaktır. Ve bu- ~ hl .. h k k b t ki mı seyre ıyoruz ve ara 
g ün de Fener stadında Fenerbah. ae ç şup e yo ı. aş 8 es bü ü ı tld ti b" n ;çtll 

futbolcu. Maarif müdür muavini Y k s 8 ar ıze yarı •bol 
çe - Galata Gençler. Beykoz • A- Vahi Aktay olmak üzere Hamdi bllyilk ümitler veriyor. Vole) 
nadoluhlsar Taksim • Eyüp: ŞcrcC Tr ııır1• Saver, Mes'adet Saver, Milbce<.'el, sahasında bir canlılık var. p.IL 

stadında da Süleymanlye - Haliç. F erhat Acar gibi bu işi hak ikaten mız da hakikaten iftiharla kayde· 
Vefa · Unkapanı, İstanbulspor -

bilen idareciler başlıca amil olmuş d"l b'I k ff ki U .. öste-Alcmdar karşılaşacaklardır. ı e ı ece muva a ye er • 
ve hAlA da olmaktadırlar. !119ç· 

1 
100 
100 

BORSA 
211 tKiNCİTEŞRİN 194% 
Sterlin 5,22 
Dolar 120.00 
İsviçre frangı 30,3255 

ZATI 
Ankara nüfus dnıresınden 1339 yı

lında almıll olduğum nüfus cllzdanı
mı kaybettim. Yenisini alacağımdan 
e.c;kisinln hükmü oımadığ'ı llAn olu
nur. 

Dokum ISSG • Et~ın oğlu Ya
l)&r Atunç. 

7.ATI 
1941 - 19•2 ders senesinde Fen fa.. 

killteslnden aldığım ı.~. K. B. talebe 
hüviyetimi kaybettim. Yeniclnl çıko.

racıı.ğımdan eskisinin hllkmll olma
dığım illin eylerim. 

At U Yağcı • fij81 P. K. B. 
talebesi 

Vahi Oktay bu sahada geceli riyorlar. Geçen sene yapılan ette 
gündilzlü çalışarak arkadaıılarlte ları allıka ile takip cdlJdl. BU s 

1111 
beraber teşkilatını yapmış ve işi yapılacak müsabakaların da dB·c· 
pürüzsüz b ir şekilde yürütmüştür. büyük bir alAka göreceği ve hC~ıt· 
Unutmamalıdır ki, bılhassa son can uyandıarcağı da muhakkak 

~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~-----

inhisarlar U. Müdürlüğü ilanları 
5"0 

ı - Mevcut f&rtnamesl mucibince 2150 metresi rakor ve ıanssız - f 

metresi ra.kor ve lan4larile birlikte 85 m/ m yassı ge.nlşllkte 15 aunoS~~ı 
ta.zylka müteha.mmil cema.n 2670 metre kendlr hortum ile 6 adet 65 
rakor kapalı zarf usullle satm alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8437.SO lira muvakkat teminatı 633 ura.dır 
3 - 'E k!iltme 11/12/ 9t2 cuma g11n0 saat ıo da .Kaba.taşta. ıcvaıııtt 

şubesi a.lım komisyonunda yapılacaktır. 
3

, 

• - Şartnameler her gün öğleden sonra sözU ı;eçcn şubeden alıJI 
bilir. 

gU· 
5 - E ksiltmeye gireceklerin mUhUrlU teklif mektuplarını, 'fo 7,5 JC 

venme parası makbuzunu veya banka teminat mektubunu ihtiva ed~e c 
olan kapalı zarflannı ihale günU ekBiltme ııaatınden bir saat evvel~ 
kadar mezkılr komisyon bıı.şkanlığına makbuz mukabilinde verıncl 
IAz.ı.mdır. 

(1695) Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~----------
İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

Cin~l Kilosu Tahmini Fi. 
Kuruş 

Teminatı 
Lira Kr· 

Takım çeliği 25:35 m/ m 1175 600 1057 50 
Takan çeliği 80:100 mjm 1288 600 J159 20 • ııJıC" 

l - Yukarda cins, miktar ve tahmini fıyatıan yazılı iki kalem ın5 de 
me ayrı şartnamede olarak pazarlıkları 4.12.942 cuma. ı;tınU saat 1 

Izmitte tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. e6i JCO' 

2 - Bır partlde teslim olunacak maJz:emenln evsaf ve şa11.nam 

B A f, D 1 Ş, N 1 Z L B, O B i P, B O M A T I Z M A 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 

mi.9yonda. görillebllir. . uarlle 
3 - Taliplerin ilgili tıearet vesikalarını. yukarda yazılı tcmfna 

birlikte beli~ glln ve saatte komisyona vermeleri. (184 il 

Salalbl H l ~"rlyat Müdürü: Ahmet Emin YALlL.\..~ 
\'atan .Se,rlyat l'ürk Lt d. şıı. Yatan lHatb~ı smBIYE VEltAı,E'liNts Jlt1B BATINI HAİZDİR. İCABINDA. GÜNDE 3 KAŞE AI,J~ABİLİR. • ,.. 


