
Mil ı Şef tetkik 
seyabatlae çıktı 

lstanbul memurin ve müs
; tahdemin kooperatifi kuruldu 
1 aksille yakacak ve lJİlJecek 

Ankara, 20 (A.A.) - Relslc1lıılhur M1lll Şef Anadolu dııhlllnde tet 
klkltrde bulunınıı.lc Uzcre bu akşam saat 10,SO da. ıtebrlnıi1.:l"11 müfarekat 
ourur~rdır. btasyOilld.ıı Başvekil, Genel Kurmay ~kllllı, Vekiller, 
l:'.Lrti Genel Bel•retcrl, l'art,1 idare beyet;t Azaları, ıeneraller, mebualar ve 
\·ekfUctler yliluıck menıurlnrı, Ankara vallal, emniyet dlrekWrU ve merkez 
kr.routaıu tarafmda.ıı teşyı edllnd1Jlerfu. 

maddeleri dağıtacak 
50 liraya kadar para alanlar ayda iki lira, 100 lira alan. 
lar ayda üç lira, Jaha yukarı para alanlar ayda bu lira 

uermek aıretiyle ortak olabileceklerdir. 

ı:::::·::~~~k:;;;:.;~::= ·ı 
f ISaıuJdıfı yer: 

Mısırda 
Şclıriı::ı:ıizde bir (lst&nbul memu· lan bir toplantıda jciare heyeti se· 

ıin \'e müatahdemin 1:,tihlfık ki)()o çimi ~ ya.pıidığından ko\l['~ratif 
ı~titi) kuııılmuştu.r. bu selxıhtan itfüaren faaliyet~ gc!:" 

DUn vil!yette, vali mua\<1ni Ah· mı bulunmaktadır. 
VAKll' MATBAASJ 

İ 4nkara Oada-1 \' AKl'f 'farda 
: Devamh keşif 

hareketleri oluyor 

Hfndista.ndalıi 60 mUyon müslUınan 
llind.Werin. Reisi Oiınah met Kmık'm reisliği n1tmda ; np~ ldare h~yeti reisliğine Arapoğlu 
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ı·aun: SADRI ERTEM 

ÇöBÇlL 110D battn içinde uzwı. 
ca, Meta devrWem eeyabatL 

ııe beıı.zlycn bir gczı yaptı. Londra ı. 
lo Moakova arumda. KAhlro Talı. 
tana da utnyarak &'en}Jçe bir kavla 
te&mett1. Çörçllfn bu 11eyahatı ya.bıız 
l!ıllt;teflklerl.n \UZfJeU balammdaD 
detlı blu.at lnglllı: baf\·ekllfnln polf. 
Uk phstyetJ bakmnudaıı da. ehe.ıwnl • 
letu olmustur. 

Çörçll ütedenbert cesur, tıı

latlan asla ihmal etmez, tmkAaltı.ra 

'4l:ılnıa kendJ hesabına ccm takmak
tan ze\•k alır bir lmaıulır. OnUıD aon 
ileyahat kaval bu balamdAn mUtale. 
•ya !Ayık blr mevzudur • 

Kahire, 21 (A.A.) - Orta prk ln• 
giliz mUJterek tebı.Igi: 

19-20 ağustOI gecesinde merku 
ve cenup keslm!erde devamlı keşi! 

kolu faaliyeti olmuş ve top ate11 te
au edilmiştir. 

DUn karada hiç bir deıli!Jikllk olma• 
mt§tır. Ehemmlyetu hlçblr hava a.km.ı 
yapılmamlfbr. 

••• 
Boma %1 (A.A.) - ltalyan ordulan 

umumt karargAlıınm 816 numar&l.ı 
tebliği: 

:ııııı.ır cephetılnde kayda değer bir 
deti§Ikllk olmam11tır. Akdenl.zde •ey
retmekte olan gemi ka!lleletiml.ze 
k&rfl iDglllz uçaklarının yaptıkları 
devamlı taarruzlar hiç bir netice ver
memı,ur. Gemiler yollarma he.sanı 
uğramadan devam etmişler ve gide
cekleri Umanlara varml§lardır ... Gemi• 
lere refaka~ etmekte olan hava kuv
vet1 anı ve tesirli olarak .i§e glrleml~ 
te haa&ra utramada,n G dllflllan uça• 
gım dll§Urm!lftUr. Bir kefil uçafı bir 
altı:ucı dllşman uçağını tahrip etm~ 
tlr. Torpıto muhrlplerimizin top ate• 
fiıle maruz kalan iki başka dUşman 
uçağı alevler !çjnde denize du,mu,. 
tlll'. 

Hind müslümanlan birliği 
icra komitesi iç glll ılrea mlzalıere. 

lerdea ıolll'a •• llararı verdi : 
Hinaistanda iki ayrı devlet 

kuruima.Lıaır 
' 

Komite diğer bazc~ kararların lngiltere ltükUmeti taralın. 
don gecikmeksizin taıdik edümeıini iıtedi diğer taraftan 
Kalküttıda bir pirinç depoıuna girmiye kalkıfan hcilka 

poliıler yine atu actı 

Karşıhkh hava 
baskınları 

Herlin, 21 (A.11.) - Münferiden 
uçmakta. olıı.n İngiliz uç:ılt.!Pr:ı dün 
gece şimali Almanynyıı taan-uz 
etmişlerdir. İngiliz hava kuvvetle 
ri dUn gllndilziln ve geceleyin 9 
uçak kaybet.ıni§tir. Al.mi;.n hava 
kuvvetleri 21 ağustO!I gecesinde 
Porst Mouth as.'<~ri limanına knr~ı 
taarn.ızla:rmı yenilemiştir, 

1 Dombay, %1 (A.A.) - Kong • 
, renin ~ttihaz etm~ olduğu bir ka• 

rar Uz.eri.ne Bombay be!ediye mec
)iııi a.uuwım ek.seriai toplantılara 
i~tire.t etmediğinden bu meclisin 
faa.1iyeti felce ııltamıştır. Bu ha • 
beri veren Röyteır ajansı, Bomb;ay 
hUkUnıetinin bu çıkmazdan kurtuı. 
-malt için ~e kanununda t!Ldi· 
lat y:ıpncağmı ta.lımin etmekt~dir. 

(RiDdistana ait <li~er Jıaber
ler ikinci !llaYfamızc.Jadır.) 

7 Alman denizaltııımn 
batırıldığı doğru değil! 

Berlin, 21 (A.A.) - Ynı:ırz Bre 

Beyoğlundaki cina· 
yetin muhakeinesi 

ıı:Uya kıymı aıçlklennda 7 A •man 
dmjaltıer.ım tahrip edildiğine da· 
ir mOttefikk-r tarafından :rn:;-ılan 
iddie.lar burada teezıp edi"mekte· 
dir. 

Fin tebliği 
Helsinki, 21 (A.A.) - !:!1·3 tn· 

rihli Fin teb'jği, u ,phenin bilhassa 
cenup kesiminde şiddetli düşman 
keşif kolu faaliyeti olduğunu b:.ı· 
dirmdted:ir. Kunduracı Pavlinin attığı bıçak 

Yaninin gırtlağına saplanmış f 
Yani aen karışma deyince, PavU kU• 
tür etmiştir. Bu .1Uretle l>a§lıyım kav• 

Gccc~Yin iki dÜfll\an uçağı Sor
tavalayı bom.be.nlımnn etmiş. ilç 
k.i§fl".in ya.ra1anma.mıa ve hafif ha 
sar olmasnıa sebebiyet vermiıtir. 

Hayri, ild!ıei reisliğe Murat For • 
tun, murahlıas aulığn da Şehir 
Meclliinden kimyager Hulki scçiJ. 
miılerdir. 

Kooperatif ilkola.rak vilayet da.a 
hjljndeki blitlin memurlva 50 bin 
çeki odun, birkaç bin toıı kl>mU.r 
\'erecektir. Sat1~lar, tP.ksltle !rapı· 
lıl<~aktır. Bundan bnşka başta yağ 
olmak Uz~reo ~UTiara :rr:aliyet 
fiyatı Ye taksit esuı dahiiintle gr 
da maddeleri sat~ları yııpacakur. 

Vilayet, bütün dairelere y11rıtığt 
hir tam.imde her memurun, bu koo
peratife girmeğe mecbur olduğunu 
'bildirmi9itr. 

Vali ,.e belediye TeiSi Doktor 
LQtfi Krrd:ı.r ta.rafından bug'Jn ala· 
ka.<hrlara ~ tamim gllınderilmir 
tir: 

''htanbul lılemorln ve :&ıus~ 
mln htlb!Ak Keoperıı ttl) llnanqle 
bl,r kooperatl1 foşkll olu:ım111tur 

Bu kooperaUtın eski BeledlJ'e 1ı1e· 
murln Koopera.tJflyle hJç bir allkau 
yoktw. Beller hlıaeaı ylrmı llndır. 

Bu fevkalAde z.&maıılarda ubtt sellrll 
memur ,.e mOatnhdemlerln mllz.aya. 
lialarına tare olma.k Uzere r;erek ı. 
s:erektıe ~hrukat .lılerlnde keaitllerl 
için kolaylık dilıUııUlnıUstllr. 

BunlMI l~n; 50 liraya kadar eline 
para geçen memur ,.e mllııtnhilem 

ortak ayda % IJr~ \"ermek sorettyle 
10 ayda hissedar olacaktır. 

50 llra1an .JOO Uraya Jcadar eline 
para geçenler ber ay J lira vererek 
J 00 liradan yakan para ıeı:enler ele 
ayda bet lira vermek ınıretfyle ortak 
olacak ve bOtllri ortaklık baklarındM 
mUstefl t buluna<-.aklardır. 

Her daire amirine mUteaddlt ta 
&bbUtname (Öındertlml&tlr. 

tmr.a ed}lecelc taahbUtnamelerl ber 
daire mlldllrll ay ba uıtlan evvel Vlıo 
llyete tevdi edecekt.lr. 

Bu ltlbarla gönderilen \aalıhUtna~ 

rur.lerı maly tnlzde bulanan bO(Un 
memurlara ırnı.a ettirerek ortak yııp· 
:maam ,.e blc bir arkadafı barlcte b ... 
rakm1ma:ıızı ebemm[yetıe tebliğ ede., 
rlm • ., 

ÇörçU prk cephesi, ı;:Jl hareketle. 
tı lıakkmda evvelden blr çok taıımın.. 
lerde bulurunu:1, hattA efkArnımomlye 
h kareı bn hııaasta bUylik angajman~ 
lara ctrmltUJ'. Polltfka.da vaBdin zam& 
lllllda yerine getJrllmemit oliDaaı bel. 
1'.t, hlrlDcJ, Jkhıcl defaunda daha e,.,, 
'tlkı muvaffaklyeUer, ve kazanılmıt 
ll'-tlJ!er heaabına aksUlAmel husu. 
1., retırme.e. politikacıyı yıkmaaa da 

lbev.kıını zayıflatır. Yannkı mUcacle. 
lelere kııJ"lı onu daha az :mukaVfm bir 
lıaıe koyar. Çörçll bu harp dolaynlle 
tııl'Cok vaacllerde baluDIDu,tur. Fakat 
harbin ı;eyr! ç.ok defa mllttefiklerla 
lthlne bir fınldp.f kaydetmemiştir. 
Şark oephesincle Knfkn.sya sUraUe 

.\lınao 1tgallne elrmlt. çölde 1ngtllz 
91'lluıu Nil Jumarma kadar cekllmeye 
-.ıecbu.r olmDf, Akdenl.ztn kODt,rolll 
t1tnden gUıııe lngtlterenh ~lndeo çık. 
ttnıhr. Uzalqark haftan bata kaybe. 
11llını,, mnd}stan bile lnglltıereye ka. 
ı. tutmaya b&flamıftrr. Ayal AIDAD· 

DUn akp.m UatU Beyog-lunda Balık
pazarmda 27 numaralı kunduracı 

cfükkD.nmda bir cmayct !ıılenmı.ş, bir 
Rum genct arkadaıımı bıçak atmak su 
retlyle aldlirmUııtU. Bu clnnyetln du• 
ruımaaı: cUrmUmeşhut kanunlarına 

uyularak bugün saat 17 de lkincı afır 
ceza mahkemealnde yapılınııtır. 

ga sonunda Pavll, kunduracı btçafmı 
Yaninin tam gırtlağtna -.planmı~. 

kan bir metre mesafeye fı§ktrml§tır. 
Yaralı haatahaneye kaldırurrken öl• 
mUştUr. Şahitlerin dinlenmesinden 
sonra Pnvllye bir diyeceği olup olma• 
dığı sorulmu,, Pavl! avukat tutmak 
Iııtedlğlnj, kendlnı mUdataa edemlyece 
ğlnl söylemiştir. Bu talep kab\ıl edı,. 
lerek duruıma pazarteaj güııune bıra• 
kılmıştır. 

(czmmızrmmll 
Jııluhakeınenin cereyo.nmdan anıa,ıı• 

dığına göre tjnayet f(Syle işlenml§Ur: 
llevzuub&ha dUkllA.nda çalışan Pav

li, diğer lşçı YanJye 1Yı 11 yapamadı. 
ğını köseleyi fena keıtığlnı söylemi§, 

Bu harbin 
harp zenRinleri 

"- deni& kay1plan &dlDe pçlleme& k 
:~::.:.. aı.:= .. ça ..... -·"'- Bas ından sonra G?."" ..... ~=:.:.:::; 

ı l&raacak, ona be81enen ıtlm&clı la. ıeA&'IDlerl•' ıablrl \'ardı. Bunlara "ye· 
~mahiyettedir. Çörçflln llOD Ka. Fransa, Belçika ve Holandadan Dl r.enctnıer" de denl,Jrdu. Haklarzn.. 
lre. Tahran, Mo!lko\-a .eferinde ken. da ıık eık makaleler yaulıyor, kart· 

:ı nıevwı.nı aatlatlaflumak için h&. ,- vı·çreye ı·ııı·ca katlrler japdıyor, kaıtkatur albllaP 1&c:>lerı erı cı tetkik ederek bul S ıerı çıkanlJ)'ordu. Harp :r.enpl ttpl 
h""flılelery )"B;.:aya karar vermf, ol. nlbayet ıılJ'eelere n romanlara ela 

lıııaı lJJtlmkttndtır. Bnnu polltfkaeı ede ler5n sayısı arttı lirmlftl. ~lltlfı bakımıodan tabll ıürmek lk. n 1 ...,Bu defa barpıe değlUı., fakat harp 
·~ eder r.Mginlerlmlz pek !;'Oktur. OOr. örıllllcle 

1 
8 u bakuncıaa Çörçllln Mısırdaki fe. Bulaıu palaelar yapalmayor, M)lovlç 
l•ları aetıc:ıMlade Mıımlakl lnglllx Benı, 21 (A.A.) - Müttefikle • debilccek halde rleğildir. Bu g:ibı adında tombul bir operet kadınmın 
dtııunon taarru.ıa areçecek bir bal rm Dkepe yapı:ruş o!dukları alem • kimseler, kendi~rine biraz yarW:m 11garuı bin llralık kltıt pa.ra ile ya-

llh.._ dan~ Fra.nsa, Belt'ika ve Holan· edildikten St'Jll'Q istemi''e istemiye '-1~ .. 0 , ""' ...... _., • ...... 1111 ı --....ını, kırat Farukla g6rilterek Mı. ""' 1 ııı J • ....._,, • .. agOD t.._ .. , ... uav. er, 
ra.... dadan lsviM1_ eye iltica etmek Uzere hududa sevkedilme'ktedir1er. Bun • .a... .. __ b 1 --·•u 

1 1 
-ı clahJU durumun lngUtere le. " -vre - u "1'11J'C11DCU uk 11 .... 

l:Jlle lıı'kltar kaydetmesini temin ettt. yola çıkan kimeeleıin miktan fev- lan bu suretle hududa &evketme • yok: takat ylDe bir varuıts eW bin 
kıı lıılırıoıunabtllr. Netektm Oblnlek•Jn kal.ide artmIŞtır. Bunlar, mihver mı-nin çaresi arRl)tmlıyor, lirayı kıvıran, yine malı .-klayıp ~ 
ı.. tıJ-.da mevkflnden alınmuı buaon kuvvetleri tarafından tutak olaTak Bununla beraber, iltica eden u- ratnn lkı nmııııe yWcaeltilktea 900~ 
"it d ıı almm-1armdan korkan kimseler • ker ~arile harp e-ıı!irleri kamp ı ıka 1 ..... __ e il fanolunablllr. "" ra P yaaaya ~ ran, ) oe nr •• .._.,. 
ttı~':llln Tahran temaslarmı da kU. dir. Fa.kat İsviçre bunlan kabul e· Jr.rda enterne edilmf'ktedir. ran, har.lneyi soyan cetlt fC1lt dll~ 
"-d• lrornı:-mck Jknndrr. VAkıa bllyilk r;enbazlardan mürekkep bir harp RDP 

Ut •!lelf>r arurc!na onU11 Tahrandaki l~ln ehemmiyetli oldutu kadar Çör. HergUo efkAnumumlyeden kuvvet tini ordusu \"ar. Bunlara artık ''Harp 
1- 'nılttık konuıtmaaı sadece bir satır. çilin pbat heaa!ıma da cıeterlidır lllmok mecburiyetinde bulunan reJlm. r:enctalerl'•, "Yen) zenclnter,, delil, 
•e-r1~tı edUdl Fakat lranda !ngtlte. Nihayet Moıkovada alınan karar Çör terde devlet adamlarmın kenclı mev. ılldece ''Muhtekir., veya ''Vıırıucu., 
1t1r

1 
e lladık KlvamUnaltıuıa kal>~ ı ~lllıı muvatfaklye!I sayılır. Bu surı>tlı ldlorlnı muhafaza fçln daimi "Wurette de)1p çılnyonıa. 

ttıtıı '>levıcıını tahkim etmek, tranı (lörçll bir batta ıclnde yıpramuı ya. hassas bolunmalan rejfmlerln politik Kellmenı.ı ebe.mmlyetl yok detu mi T 
ile ~41n1<ıer için emin bir ııalıA hail. lıut yıpranmaya bafl&dığını bfıuıett1ği "Sartlan lcebıdır. Var, çok var. ÇUDldl Uç kunıtlak 
•1ıı1ta 07lrınk, herhangi tıaı-clcl't ltar51. 

1 
ınevkllnl 1mvvetlend1rmt>k lç)n bn !lf'-' 1 Çörı:llln Londra, Kahire, T!lbran mıılı on para fazlaıınıı satıp ayda 

' dnhı lmnm mlittdlld~rden ay. yuhatt<'n istifade ederek bau te\!blr ~ferinin .bllAnroıu bJı«ı bundan ıba elli lira far.la kauınan kUçUk esnaf 
tu~uu tewıu t ~ ll ır.J!td.i.J,ler !er ul.mı,tır. ! retıu. • oa vurJllDCU: J"a1Am dUkk!Lamda .se-- - -- .......... - ~. 

Yazan: BiR MUHARRiR 
ili, bllttln pi) asada ftyatlnrı ) Uk~ 
tip btr purtfdeı eıtı bin, yoz. bla lira 
•uraa da vurg-uncu. Küçük eı.nııtm 

masum olduğunu sö3 lemelc lı•tel'!ılyo

rıım; fakat bwUann •uru utPkllerlnkJ 
)ıwıında bir ~n yaptığl kabahat 
liadar ebemmlyet..ır. kalıyor. Bö3 ie 
okluğu halde hepsine \'erdlflnılz. llılm 
•ynıdır: VurgunN ,·eya Mııhtcklr. 

Takibata utmyanların, ı:Unktı ya-
kalaaanların çoğu ktlçUk mubtııktr• 

lt~rdlr. BUyUklerl, mlltelınsıuı bıu.ı hu
kukçular ııayaılnde ıılerlnl kitaba 
uyduruyorlar. Oylc mllesııeseler tam 
) on11. kJ IJirf yaptıkları çarpık ı teri 
MllU Korunma kaaununun bOkOmle
rlae oydurmak için böyle mUtNıaıaıs
lar kaDanrrorlar. Bunlara mahkeme 
\e kana• ne yap9111! 

llltlklra karşı cez.alann ılddetlen~ 
dirllmesfnl lstlycnler pek çolctur H\7 
de bunlarla beraberiz. Fakat ~Idık 
lan minarelerin kılıftarııı.ı ea mahir 
ıcrzjlere dlktJren harp ~englnlnhıl 

bUtUn lııbat \'e de!Olerlyle ynkalamak 
uıUmkUn olmaymca, ct"Za hllkDml~rJ. 

nln l)lddeflCllldJrllmeııı neyp yarar': 
Bir kere daha söylemek isteri~ ki 

dava yaJn11. adli değil, dab;ı e,.,,.,.ı lk 
fısadldtr: Sağlam bir tf'~kll!lta \P. o
uun ıcontrot. mckanllLIDaıtma hatlıdır. 

1 r 

Oiyep 
baskınında 

ingilizler 
&17 si yaralı 
olmak üzere 

2095 esi 
verdiler 

Be.rlia Sl. (-A.A.) - Almaa 
tebllfinden 18 Ağ'u&tpsta man, &Do 
yısına yapda.n a.aker cıkuma teıetı
b!lstlnde dOpnenm verdıtt kayıbo 

lar ~. 61~ • yan.lı oluıak 

Uzere ~:> emr, öl~~ • 
hut boğulml.lf dUfmaıı aakerle'dd:l 
mikdan ben11z meduıldur. Bu ı.tell 
bUs e.aı:ıaamd& dOfUrWm.U, o1aD dlf 
man uçakl&nnm. a4edi 112 den Df 
ye çılaxu§tır. Almazı hava kunedıe 
rtnın uçak kayıt. lf1 da 36 • iA 

mlıtir. 

Alma• tı!t!lfl 

Kafkasyada 
Dlfmaam laatb 
malıavemetlae 

raımen 

Veni ilerleme
ler kaydettik 
Berliaı, 21 (A.A.) - Alın:uı or

dulan umumi !karargilhının tebliği: 
Kafktısyada Alman ve müttefik· 

leri orduları dllşmanm inatlı nıu • 
kavemetine rağmen yeni ilerleme· 
ler ka.ydetmi~dir. 

Kerç boğaz,mda uçaksavar ba • 
tarynları bir d~man taşıdııu ate
şe vermiştir. A.zak deniz"nde Al • 
mnn :.ne.yt!I tarama gcm&leri hasara 
uğra.mada.n, bir dU~man tcçkiline 
mt>nsup iki Rus gözetleme gemi9i· 
ni batırmışlardır. Bu d~man teş
lılJi geri çekilmiştir. Aimanlar esir 
bile a~la.rdır. 

Don cepht'sinde RaSlar birkaç 
kere nehri gtçmiye teŞebbUs ctııüı 
ler fakat bu teıebbtlsl~ıin lı-epıri a· 
komete uE;'ramıştrr. 

Alınan hava kuvvet1eri \'olga 
nehri Uzerinöc Uç taşıdı bat.rrmıı • 
''C bir neblr g~ni hasara uğrat 
mıştır. Viazmarun doğusunda vt 
Rijev dola;;larındakl dügman mev• 
:zilerl kara sililı!arının ateşile al • 
tüst rdilr.!i~tir. Rus teşebbüsleri 
kanlı zayiatla g~ri aulıniitır . 

limen gölUnUn cc-nup doğusuıuJ:ı 
birkaç gilndcn~i 88l'1Jmış bulu • 
nan d~an kuvvetleri imha edil 
mi§ tir. 

Vokhovun Uz.erindeki bir köpıil 
taşma ve Peterşburg çemberleme 
cephesine karşx yapılan Alman ta· 
arruzla.n ~a Nmiştir. 

Finlôndivn körfe~inde Alman hn 
vn kuvvetleri bir RuP mayın tara· 
yıcısını batırmış ve bir ikincısirıi 
nğrr hn.sru-a uğratmuıttr. . 

DUn gece Rus hE.va kuvvet1eri 
umumt \'alillk a.razisi ve doğ~ Al • 
manya llz~rirde hrrpalama ut;~~şln· 
rı ynpmll}l:ırdır. Va~~a ~ehrinin 
slvjl ahııllsi arasmda zayiat varılır 

l\foslmva.. 21 (A.A.) - Rus teb
Jığine vapıll\n bir ~l:, Klet11kay:ı 
Çevre!:lndeki Rus birh1rlerinin bir 
Alman tnarruzunu önlediklerini Vt> 
dfü•mana nğır kayıplar verdirdik· 
!erini bildiımektcdır. Kletskayn 
nın cc-nup doğusandn anud'.lne Ç'.H 

p; .. mala':' ee\am etmektedir. Ekte 
{;i5yle deni1mektedir: Rwılar , Ko • 
telnikovonun şi:nal doğusuMe mU· 
dafııadn durmaktadrrlnr. Rue kar· 
<qı ttı'lmızlan dil.cımanı yıprntmak 
tn ve nfrrr ltayrplara Mbebiyet ver 
mektedir. 

Kra.snodann c-enubunda Jç gUn 
<'t-vnm ~en ~arpı.şmalar etınaeında • 
Alm:ııılar ö!U ol-ırak 2.1500 ki§i kay 
betmi!'llcrdir. 

P!yııtigorskun cenup ~<ı 
""dclet'i muh:ırebeler devam etm .. •ı 
te ve nıUst .. v'ileı burada da :! • •• 

k~~~~-
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Hind müslümanlan birliği 
icra komitesi iç gla siren mlzakere. 

ıerdea ıoara şa ka arı verdi : 

H indistanda iki ayrı devlet kurulmahdır 
·Komite diğer bazı kararların lngilttne hükumeti tara. 

lcndan ~ecikmeksizin ta.dik edilmuini inedi 

ı:·enl elhl, 21 (A.A.) - üc giln 
snren müınkerelerden sonra Hind 
müslilm1ln birliği icra komitesi, 
Pı:ıkislan. ynnl ayn oyn Hindu ve 
mllslüman devletlerinin te~ll edi:• 
mesı hakkındaki talebinin kabulO 
şartiyle muvakkit! bir Hind hfik(i· 
meli kunılmnsına nit her lınng'i 
teklifi lncelemcğe haur bulundu• 
ğunu bildiren bir karar suret.ı 
neşrehlıi.ştlr. 

Komite, mOsavl şartlar fçlade ve 
bu teklifler d:ıircsinde bütün siya· 
sı pnrtilerle milztıkereye glrlşme~e 
wnadedlr. Karar sureti, hııraretll 
bir şckDde harp gayretine iştirak 
ettikleri takdi'rde, bunun Pakıısta 
nın kurulm~lyle neticeleneceğinin 
mUsJüman halluı temin edilmesin'., 
serekli oJ.duRunu IAve etmektedir. 

Mllslüman bfri~, mnsJQmıınlann 
kendi kendllerlnl idare ~meler! 
hakkını kabul edildlğlnln bildiril
mesini, mQslUınan plepislt kanı.nna 
uyulacaAJmn taahhtı.t edl~inf, 

1940 yılı mart ayında I.alıorda 
ik>planım müsl!lmnn bll".llğlnde vf!!" 
rilen kararın esas prensipleri dnhl
liıı<le paklstan proJeslne vncut ve• 
rllmesini ve bu isteklerin l~Bterc 
hfl.kllmeU )arnfından gecilaneksl· 
zin tasdik ohımruısını talep etmek 
tedlr. 
KAT,KOTADA YENi llADISELfR 

KaUdita, 21 (A.A.) - Poll4, bü· 

yük bJr asabiyete kapılan ve Kal• 
kütanın Kourav mohaJlesinde bir 
pirine deposuna girmeye teşehbOs 
edcu halkı dağıtmak için a1eş oc
mıştır. Chctla'da ara:bacılula hnka• 
rete uğrayan polis arasında karı• 

şddıklar cıkmış ve polls kuvveti 
oleş etmiyc mecbur kalru~tır. Bu• 
rada biç kimse yaralanmamışsa da. 
.bir polis atılan bir taşla yaralan· 
mıştır. 

Kalknta borsacılar birli~i reisi, 
Hindistan müdafaası nlramnrunesl 
hükmüne göre te\"klr edibniş bu • 
luıwnnktadır. 

KoHı:ü:lnda dördü lngill.zce olarak 
f.ıkan 13 nasyonalist gaıete lıurıihı• 
kü cuma gilnünden ltJ;baren neşri• 
yalı tııtil edeceklerdir. 

Gazeteler tatil kararlarının kar 
gaşalıkları leşvlk iççin verilme 
dl~ini fakat mQ.stesna ahval ikanun• 
ları hükümlerine ve hükümdt emir
lerine göre kcndilerlnln amme hlı"' 
metl vazifelerini yapamamak lm
Unsıılığmda kaldlklannı bildir • 
u:ıektedlrler. 

••• 
Ycııt ı>eUıl, 21 (A.A.) - Hındl.stan 

hllkQmetı yeni bir emJrname ııepedf
ıek uz.lq:ma t&tblkatı neticeleri Ur 
tllnde iki ay reçmedlkçe ve 1' gUn 

uıtıhletıı blr haber vmlmedl.kçe it 
tatjller:lyle ~vlerln kanunsuz aayııa.. 
caklarmr i!An e~tl.r. 

~~------~--------~-------

şu ce ilesinde 
Londra, 21 ( A.A.) - Almanlar 

Staliograda karşı taarruz.lannı şld• 
~eUendirmekle beraber, Ruslar, 
dOşmnnı tutmağn devıım edi)·orlar. 

Dün gece yarısı Moskovada neş· 
redilen resm1 fru>liğe göre Rus kı• 
taalı diln Sınllngradın şimnll gn~ 
btslle, Kolelnikorskuıı cenubu şar
klsinde ve Kraanodarın cenubun® 
düşmanla çarpışıuışlnrdır. Diğer 

1'eslmlerde zikre deAcr bir de~t
şikllk olmo.mıştır. 

Rus yOkseı.. kumandanlıAının 
verdiği tafsllılltı .:öre Ruslar Kleu.• 
kaya bölseslnde Alman tıı rnızla· 
rtnı defederkeıı dUşmnnı naır za• 
yiata uğratmışlıır. 17 tank :tahrip 
e,>·Jemlşlerdlr. 

Kletskoyanın cenubu şıırk1sinde 
Almanlar, Don nehrini geçmişler• 
dir. 1-'akal geçen kU\'YeUer imha e
dilmiş, Almanlar f>OO m11ktul :z.ayiııt 

vermişlerdir. 
Kolelniko\•onun şlmalt ŞDl'klsi 11• 

de ilerılemek lstiyen Alman tankla• 
rı, Rus muknvt"lneline c:ır'Pmaktu• 
dır. 

Ruslnr Şlmnll J\afkasta. Knı.sn<.· 

dnr'm cenubunda adetçe üstün dil~· 
mana k:ırşı müd:ıran snv:ışlnrı ya· 
pıyorl:ır. 3 tank tıılırfp edilmiş, 200 
Alman öldürUlrnDşUir. 

DIBer bir l:eslmde Ruslıır, adet• 
.çe U IOn daşmann karşı cesaretle 
çarpıştıklıın sonra yeni mevzilere 
çekilmişlerdir. 

:\lmaıılar, Piyntliorsl:'un cenubu 
gnrhMnde ilc:-llemeRe muvufraı.: 

olmuşl:ırnı da bıı ilerileyiş kendi• 
)erine pahRlıyn mal olmuştur. 

Afm:'dova, 21 CA.A.) - Don kn
v.ukları bir ırma.:c kıyrsındaki buğ• 
day tarlalarmd3. yapılan çarpıvma· 
dn ılıXdUncü Almnn dağ tuğnyına 
mensup 13 llncü ve IH Unc'l atar 
lan kılıçtan geçirmişle!'dfr. Bun• 
lerdan 1.50CU öldUrillmU~. &ıoU 
knçmııı ve ecri kalanı da esir dUş 
JDilştUr. 

FİNLER Şİl'tlDIYE KADAK 
1035 RU8 UÇAGI DÜŞORDtJLY.R 

Vifl: 21, (A.A.) - J\UEeFin har. 
blntn ~ngıcmdnn ~rt Fınlller 

tam lOSti Rus uı;ağı tıahrtp etmlşler-o 

dir . 

:Alman tebacaını.n BTezilya. 
dan çıkman ycuak edildi 

1/uJi11qton, 21 ( A.A.) - Bir altın· 
cı BreciJya vapuru daha torplllen
mitlir Gene, her seferiodo olduıu 
sibl, torpllleme hAdi~i Brezilya 
kıyısından bir kaç kilometre ötede 
olmuştur. 

HilkWııet, bfiUln Alman tt'baası• 

n ın ınemleketten hkmanıa.sı yolun· 
da emirler vermiştir. Diplomatlar 
mü,tesnadır. 

Rio de .JcnaJro, 21 fA •• \.l -
mo de Jar.eiro poli!lf, evvtlcc 

Bre-1.ilyndeki Alman de:niryollan 
c.ir~:.CtörlUğllııU Ytıran ve Brezilye• 
da mihver C3BUS ~bekesinin jCfle 
rinden -i>Ui olduğu söyt:nerı l\:o~ 
•ilı: ismlade bir Alrnant bugUn tev
ltlt eunlşttr. Koenik buudaıı ev\·eı 
bir cefa ı:!nlıa yaka!npmıs ]/~ J:OD• 

• hfrz\ıtmqıtn', 

Vllkl Baıyaya 
glcUyor 

Londro, 21 ( A.A.) - Vandel 
Vilkf ynkında Amerikadan hareket 
\"e Rusyayı ziyaret edecektir. Vazi• 
felerinin ne olduğu hakkında bir 
kac sual soran gazetecilere "Rus 
llderJerinl tanımak, harp gnyrelle"' 
rfni görmek hede?fimdlr .. demiştir. 

Baıvew m ilim 
g r meıerı 

Viıl, !!t ( A.AJ - Reis Ruıvelt 
beyaz s:ırayda, amiral Cıınnlngham, 
amiral King ve Hopklns'i kabul 
etmiş; kendileriyle uzun bir g~ 
rüşıne yapmıştır. 

ÇlaUler bftyl • 1 
taarruza geçtiler 
Vi§l: 21, (A.A.) - Çwıkingden aıı . 

nan bir habere göre, Ça.nkaY§ek kuv. 
vctıerı Klanga1 eyaleUnde bUyük bir 
taarruza geçmfıılcrdir. 

Fuçeu ıımanı tekrar Japonlardan 
cerı almmııı tır. 

HinJiçinideki F Tanıızlar 
mukauemet ediyor 

Vafington: 21, •(A.A.) - Htndiçl. 
Dide ifgal ordu.suııa karp ~6Ueme 
hareketlerine devam edilmektedir, • 
Hindjçlnjde bulunan Fr&Datz ahall• 
at Japonlara kareı elan mukavemet 
tıtmektedlr, 

Saygondan seımı, buluııaıı btr 
gazete muhabitl Japon ordusu men. 
ıruplıırma durmadan aulka.sUcr ya M 

pıldrğ'ını aöylemtştlr. Ikı cephanelik. 
berhava edllmfııtir. Snygon gebrinde 
buluna:ı Avusturalya.!.ı .sirler, Fran· 
ıız halkmm kaçamak verdJA'i ııda 
maddeleri ile geçlılebllmtktedir. 

"O e•l'ILl'CDlh mektubun bir JDU• 

zlbbı eMrl oldutwau ~ albayıu 
afwıdaıı mı öfreılımek t.ttyonuıı f., 
Şekllnde kendi•iyle ~i& te
tebbtıe ettlm. A.rkadaeım CAvap ver
medi, Slgnraaının do.ınıuııoa dalmış, 

tavann bakıyordu. Sonra, t,defon 
z.ırıam.ata ~1a)~, ban!l Udocl 
bir kulaklıkla koallfJDayı takip etme
mi ll&l'et etti. 

Ö0()9 açık dııraıı devrede duladcıi 
Maler ltltlldJ, IOW& eu rjlk adımlar 
duyııldu. 

Deı-iıı bir .... keılliltnl takll~ et• 
ti: "Albay Edhton.,, 

Kola keııdtıııi MıJ•kka hakkında 

bir eser hazırlayan bir muharrir ola
rak tanıttı, ve Malay yanmadamıa 
ait buı ukert Ye ıt.yMl me.eleler 

laakkmda malOmat almek '* k9Ddl· 
.tini ziyaret edip edemfyecıef lııı IOr• 
du. 

Albay ıaer halde ook mıaatırper • 
Yer bir zattı. Ceatıtmence bir Sfadey. 
le el'Y&l'clakt lı:ütu tskb teraltlnl no• 
san lt,Jbara alank blrka(I ,.aa IÇiD 

&atod& mi 1lr kalmaımıı rica etti. 
Çok mfilteflt.lhıtz., Mr. Edlıton, fil 

kat maalt.sef tekllnnızı reddetmek, 
meeburlyetjıadeylm, zlra refakatımcıe 
katfbl~e Norfolka ~lmekt;eytm.,, 

Albay itiraz kabul etmeyen ~Ur 
ı.ır aeüe eu ~ev~bı VPrdl: '':"·• ·~t• 

IBir, iki noktc;I 
Otellerde oda ue plajlarda 
Kabine nasıl kiTalanır? 

BOQAZIN Anndolu aııhlllnde o
tım11Jonwıu.z kan koca 

bt.r ıece lıerlıanıl temsD veya mQsa,o 
meJ"&ye sıttınız de vapuru kaÇırdıDl7., 
htanbul tarafmd& da akraba ve dost .. 
larmrz yo'k1 Yabut nv da &-ece ıınat 
b1rden aoara kapılarmı çalıp te41rglD 

etmek ıatemlJ01'1A111UZ. 
Bu va:z.tyet kai-ııeında yapılacnk 

ı;ey bir otele gidip kalmak 4etu mı.. 
dlr1' Eter yanmızda. n\Uus kAğıclmız 
yoka ve nUfua Wiğıdınız da evlı ba-

lundu~uz:a dııJr btr kay1t 15aret eoo 
dllmeml &e 90kakta laıtd.ığml7. g1ll1"' 

dllr. Bunu yamınktnıı makııadmi. her 
otelde k&dınb erkeklı herkese 110rp 
&uz mabb kapl aı:ılınD demek dcğl.f' 
&r. 

()tellerlle tMı ukı dlatplbl devn.m et• 
tl1"fllrken beri t,ant.ttaıı pıt.jlnrda Od 
Do kfSll1k kablnelere kadınlı erkckU 
pek4lA glri1obllmekte. hattA bunların 
yataklı olanlarında tAbeııabab kAlııı• 

m&ktadJr. Yaııl demek latıyonım ki, 
~jlardA kabine klrnlnrken erkctıD 

yıuwıdak1 lımdmm ncsl olduğu aoııı
lup suaJ edibnemelrtcdlr. Neteldm 
Beyotfllllda. otelde yer bulamıyaıı 

allenln F1oryapUl.JI tırı.nda peknlA 
abshlıunıw mllmk1ln olabllmlııtb'-
Beyo~lunda veya Slrkeclile blr otel 

odası ile herbnngl bir plAJds bir ım· 
blne arasmda ben hiç de bi1yUk btr 
ta.ık (6remfyorum. Belld fiyat farkı 
vardır ouu bDınem? 

Bir otelde oda tutmak bu kadar 
8lkı Skeu plAjlarda blç btr V&Y aranıp 
-.onılmamuı J.myt'Syetl tetkike değer 

btJ' mevmclur. 
6da, ya her tara.fa pm1l olınalı 

yahut blrblı1ııe aykırı dilSCD bu dll"' 
.nım daha batka blı' eokllde ıalah edir 
melldlr. 

Btr ço uyı;um~ laıdm1n.rm akm 
akın plAjlAnı. glhnelertnln sebebi sıb
h:ıtıerlne verdJklert bQyUk değerdon 

olmaaa. gerek! BunlBrlil bıılıtan ok"' 
~ geo vakitlerine kadar BU lcln.ıe 
kalm&lan, kum u.tU.ıMle bcklepnelerf 
de yıae bu <&lhbate verdikleri 5nemdcn 
değllıilr. 

Allkadar uııı.Jıamm bu nokta71 l&o 
ce1.e:o:ı~ muva.tııı: olacııktır, eaııınm. 

YEKTA RAGlP ONEN 

500 ayyare 
·Dün tiımiiU Fransa üzerinde 

uçtu 
Lontlra: 21, (A.A.) - DUD, bet 

yüze ya.km m11tteflk u~ğı ılmAll 
J'ranaa UZerlnde uçmll§tur. Amerı • 
.kan bOmba uçakla.rı ErniflllSd de
ml.ryoh.ı ,ebekesiıü bOmbardıınan. et
mlglerdlr. Müttefiklerin uçak kayıbı 
yoktur. Amerikan bomba uçaktan 
hedeflerine gldlnceycı kadar ve or~ 
da hiç blr dllpııa.n uçatma. r~ 
m11tır. Bu d&, Dleppe a.kmın ne kn• 
dar teafrll olduğunu göstermektedir. 
AmleDJI bamba.rdmııı.nı dleppo akmın• 
dan blrn.z evvel yapılan Rouen almu 
na beru:cmektedlr, 

Malta üzerinde uçuılar 
Malta, 21 (A.A) - Perşembe? 

giinü tııl:hver uçakları iki defıı 
.Mnlla Qslilnde uçmuşlardır. Akın• 
Jar çok yüksek irtifadan yapılmış 
ve İngiliz avcıl.tın mOdnlmle ede• 
memlşt.ir. Cartıımba gecesi yalnız 
bir defa hnva tehlike '1şnreıti veril• 
rolşlir. 

Hitler Amiral Hortiye 
taziye te:grah çekti 

Vl§l: 21 (A.A.) - Stdnn Horty• 
nın ölllm haberini alır almaz , Hltler 
AmJr11 Hortı ve Stefan Hortlnln ka
nı.ama taziye telgrafları gönderml§Ur. 

.. _ ~- :::" ...... _ ,_ .._ -------=--

ahkeme Salonlarında 

r 
y ... Uliıl ~1- --·-.. , 

"Bclna hakaret etti. bülu·n- gece 
kendisini yukarıda bekledim. Fakat 
o aşağıda gençlerle dans edip durdu,, 
Cünnfimeşlıut mfiddeiumumt mu· 

avini Necmettinin yanına bir hW.• 
disenin ~ahkikJ için glrmiştlJD, ki 
birdenbire kapı açıldı ve saçı, başı 
darmadağınık bir adam odanw or
taswa top glbl fırlayarak: 

- Yakı:ılııyın beni, karımı öldüı• 
dllml diye bağırdı. 

- Nasıl? Karını mı öldilrdiln? 
- E,·cı, kanmı öldünlüm. Br 

çakln delllc deşik etlim. 
Adıımın gözleri korkudruı yuva• 

lıırmuan fırlamış, dudakları genil· 
mlş. pnmınkJnrı ge•seçleşerek )'a• 
kolarını sıkıştırmıştı. Bir delioou 
fark.sız bir haldeydi. Nihayet bün· 
eOr hfingür :ığlamağ:ı h:ışbdı. 

Daktilo heyecanluıımış, kfttip ş.ı• 
şırmışlı. :Milı;Jıdeiumwnl muaYini>• 
Je blriblrimfae bakıştık. .Mwıvln, 
adamın ewelA herhangi bir deli 
olnı:ısından şilphtlendi: 

- Vallahi beyim, hatırlamıyo• 
rum, ama, bıçağl şöyle Mr salladfm. 

- Karın yere <lüstü mil ? 
- Dü,,.ıo. 

- Nuı cıktı mı 7 
- Ken... Kan.- Zıınnedcrs~ 

ak.mqdı 

- Eee, öldü mil karın? 
- Öfdü. 
- Allah Alınlı, bıcnkladın, kan 

nkmadı. sonra :L:arın öldü. Öyle 
mi? 

- Evet paşam. • 
- Peki k:ırın lılr dnha )erden 

lcaHunadı ını? 
- Ha? •• Knlklı, kruktı, amn ... 
- Nislm .. Nlsim .•. Dcğru söyle. 

Biıi uğraştınna bjj} le. lildürdUn 
mfi, karını öldfirmedin mI? 

Öldürdüm, 
- Eee, arnğn kall;tı, dlYQrsun, 

yıı? 

Küçük ll&nlaı Kuponu 

(Bu lnıpoaa ektcoercll gDnderiıecoılc 

iş ımama ve ı, veruıe UADlan E.D Soa 
Oalıdkada param .earedllooeJu1r. L 
l!l.ıılarm ~a.&etede t:6rtlld0ğ0 eekUcle 
olmıuıaıa dtkkaı ed.UmellcUr. l!;vldll. 

me tıeklW g-Godera oJ.-ufUCUlarm 
mablus imi.malı Ozett aıu1.b 1.4.reste. 

rlaf bUdlrmekırt 1Ar.ım4u. 

lı ve ifçi anyanlar: 
• Yüksek İklısat ve TicAN!t" met.. .. 

lehine devam eden riyaziye ve tn
gllizcesl kuvvetli bir genç tatilde 
bütün giln ve ders senesi iclnde 
öğleılen sonrııları herhangi bir mOc.-s 
sesedc cnhşmak veya istenilen yere 
silmek suretiyle fnglllzce ve riyn
:ziye dC?rsI nrmck fstemeJi:kdlr. 
( OR • llA Y) remzine: m'ftracııat • 
Aldıruıuı 
Atatıda reo:dzlerl Jazıb olu •• 

ıcu,tıculanmızm ııamLanm ceı 

mektuplan ldal'ehaoemh4eD ( paw. 
tarı taaı:tc) ıııer rttn aabab1&11 6Cleye 
Ud!U ..... , 11 IOU'a ~ 

lan. 
(A.G.) (Birsen) (B.F,) (Değer) 

'(Değirmen) (Emekli ı;;ubay) ( E. 2Ci 

N.) (E.N.S.) (F.D.K.) (1. S. Ser~it) 
(824ı 1.N.) (1.D, 26) (Kaynak) (Kar. 
cin) (I.Ale 11) '(H.E. 411) (ld. lG) (N. 
B.) (Neşen) (N.C.D,) (Ok) (Piraye) 
(TUrkAn) (Yuvam ve Eşim) (11 Z.0) 

Dr. lSLAM TAHıRBEGI 
- Pe'ki nede:ı karakola gll.mt• 

din? 
- Evet, kalklı, Rusya, BakQ Onh•eraltelerlnden 
- Peki nasıl öldü, Ö) leyse... mc:r.un dııblllye, 2.llhrevt, cildi bu. 

-Karakola mı, hey ... Hey. Kara· 
koln gi~mem ben ... 

- Dilin~- .. em talıkları. Hcr6lln 8.U, 16.1?0 7e 
Bu vaziyet lrorşısındıı munvtn kadar Bcyııoflu Mlı sokak No. 10 

işin lo.hkiki icln Nlslnı'j emniyet Sah gllnlert fakirlere meccanen 
- Sonra bana kelepoe vurup bu• ikinci şube rnüdür1ilğüoe gönderme ,.,._. ___ .._ _______ _ 
- Neden? 

raya öyle getirirler. Ae karar verdi. 
- Mııdem, ki kelepçeden bu ka• Bilfilııre yapılan tahkikatına ag-

dor korkuyordun, ne diye kur.nı rendlğlrnize göre, mc~C?r bu garip 
\'urdun'/ Senin adın ne JJakııywı 'l hadlo;e şöyle cere?yan etmişmiş: 

- Nisim. . ?\isim, hakikaten o gece knnsı-
- Ne iş yaparsın nın bu hııUne kızmış, beraber so• 
- ManHatura~ılı.k. kağa cılror çı&mnı kavgnyıı ıbaşla· 
- •'ercde oluru,>·orstın? mış ve cebine ko:rduğıı ekmek hı• 
- Kadıköyilnde. çaAını çıkararak karısına doğnı 
- Neresinde? savurmuş. Bıçak Mııznllonun lrnJcıı· 
- YeJdeğlnnenlnde. sına hafffı;-.e ~nplnnmış. Knılın kor• 

ZAYi - Norııs tezkere.mi ka) .. 
hellim. Yenisini alacağımdan c ki· 
sinin kı)-:rneti k:ılmamışlır. (Hl988) 

Z. Mimaroğlu 

••* 
Erzincıın Askeı1 Uaes1nden aldı. 

ğmı twıtiknam~mı zayi ettım, yenı. 
a:nı ı;ıluı.racıığımdnıı eskislnln hOk· 
mu olmadığı llAn olunur. 

N. OzI;aa 

- Doğru söyle, karını vuraun k d d 
usun an fişüp bayılmış, Nislm 100 milyon lira sermayeli 

mu? de nrknsınıı baknmndnn var hızly-
- Vallahi de, bllllhl de vurdum. 1 il: 

İki gö%Üm kör olsun. ki öldür- e ·açmış. Bir aralık döniip bak• Yeni bir ithaliit ıirketi 
hŞı uman. bnsmın kalkıp yür6- kurulacak 

d°::ı;·allı Ni&lnı. kcııdisinin katil dO/lüntı göıımlış. Fakat bunu hay:ıl Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz, it• 
old~uruı - herhalde ırkının ce• sanmış "e soluğu cQrmllmeşhut halın ve İhracat Birlikleri etnıtında 

ınDdde:umumtsinln odııs1ndn ol• 
s:ırctlnden böyle bir şey beklenme- tetkiklerine devam •tmekted.1!"1 Vekil 
diAinden - inandırmak için aklı• mış. bu hususta. muhtelit t4cl.f zllmrele.ri .. 
na gelen yeminleri acele &ce.1e sı• i Ne-ticede, Nfslrn Kadıköy mfidde- le temn.ıı etmiş, bir.Uklerin fayda ve 
ralnyordu, umumiliğine gönderilerek buradn• mıılızQrlan etrnfmda llerı atlrUl Q 

- Ne vakit oldu vw? ~~ sul~ mahkem~si. tnrnfından tev- muhtelif mUtalcalan dinlemı,tır. 
- Bu sabah, kıf edilmiş, Tabıntıyle cok kork• Haber verildiğine ıöre vekD.let bir 

:S ıu~u kelepçeler de eline takılmış. ı llklerin mahz(trtarm.ı te~b1t et~ten = K~~~:.ünde. Şimdi karısı hnstahanetle tedavi sonra bu işlerı görmek Qzere yeni 
_ Niçlıı vurdun? / edilmekte v~ Nlsim hnklunda. yo- ı bir teşekkül meydana getırmcği dU. 
NWinJn biraz koltukları ı:a0a...: pılncnk tahkıkat do karısının sıl1• şUnmektedjr. Bu husuııto.kl tetklklı'-

m4, ha!lf tertip de gurur duyma· haili yolun~n nrilecok rnponı bek- re göre, ilhalo.t ve lhrncn.t lşlerile 
ja başlmnışt.ıı lemeJ.:teymış. meıguI olmak Uz.ere 100 milyon Ura 

- Dana hakaret etti de onılnn. ADtll'E MUllAHIR! scrmayelı bir lthalAt ve ihracat ıtr• 
_ Nasıl, hııJı:orct etli? keti kurulmaaı darplı cdi!moktcdlr, • 
- İki sene Tar, ki benden tı}• gal altJnda 1 Sermayesi t;tıccarlar tıı.nı!mdnn ko-

rıldı. Ama. hen lkcndlsint çok sc- I nacak bu §irket llhalAt ve ıhracnt iş 
verdim hiç unutnmadıım. Dün gece ÇI d8 lerlnde hUkQmete karıı mesuı olacak. 
yJne gl!Um onlara. Huni ya, bab:ı• tır. Memleket içi tevzlatile de bu 
sının yanında oturur. Koleradan günde 4000 kişi Jfrket mqgul olacaktır, Şirket kurul 

Beni ioerlye ıildılar. Karıma ha• ölüyor duktnn aonra birlikler lağved!lecek• 

rışnlum diye y:ıh-ardım. ı\.nnsı, bn• Çunldng, 21 (A.A.) _ R,•nming _t_tr_. --------------
bası. kız kardeşicri lıep gilldfiler den gelen bir .habere göre. Yun· 
ve heni yukan lmtn çık:ırd1far. nruı eyaleti batısmda. Tengııungda 

Biltiln gece l',eklcdlrrı, Karım ya· hilktim silrcn kolera salgıuını:ı Ja• 
nıma gelmedi. Aşağıda misafirlerle, ponln.nn işgali altında ?:>ulunun 
gençlerle danslar eltI, şaıikıJ:ır Stal\'e-en Irnl3ğı batısında günde 
söyledi. Bu hakarete tahammill <.... vasatı olarak 3.000 iLa. 4.000 kiırlyi 
demedim. Sabahleyin sokakta ık.en· C;;ldllrnıekte <'lduğu ve ölenler urn-
dislni bıçakla vurdum. sındn Japonlar da bulunduğu bil • 

- Neresinden t clirilm~.edir. ,. ... 

Krsa 
hizmetliler 

KARA ELMAS ı!lnlcnme fıraatı bııhıcağımız fçfn ae
vlno duyuyordum. Aynı ır.amanda blr 
hayU de merak hlAsedlyordu.m, :z.lra 
Kols'wa haklı olup olnıııt'_ıiı pek ya. 
kıa b1r zamanda meydana Cıkaca.ktı. 

Yedek subay oku
luna çağırıhyor . 

Fnllh AskerHk Dairesinden: I.lJıe 
ve muadili okullardan mezun olup 
kısa hizmetli askcrllklerine karar 

verilen 10.m ehllyetnıunelllcrln (ol• 
gonluk imtihanını "Yermiş, yüksek 
mektebe girecekler haric) eylülün 
birinci gOoil Anknrada yed k su • 
b:ıy okulunda hazır bulunmaları 

icap eder. 

3 lngilizceJen çeviren: VEHIP TAYLAN --------
da tatomda ka.buJ. edebilmekle ,eret 
duyncatun..,. 

Koı. tf!fekklirlerbı.I bUdlrdL ad· 
met t.arlhlıü kararlaştudık, ve telcfo 
DU kapattL 

8oma &"Wtlm.leyeıek lıGııa döııdll: 
":Suıl, IJi idare ettım mlf" 

İtiraz etmenin nottoe vermlyeoo~.ı.. 
nl anlamıttrm. Arkadaşımın tekllftııl 
kabul etmekten bafka çare .kalmu'or 
dıı, 

• • • 
NORFOLK ŞATOSU~9DA 

"Demek böyle •Çma•pnn pcll1ıı- 8etl\'Yorı tlND fstasyononda upk 
do koşmak için tatlllnl. feda edecek- kılıklı, dJk duruılu bir adam kaeketJ 
alo f., ''l'oo! KatıyyeQ! llattA balık cı çıkarıp bW: ''Hlııter Kola Ue nıı. 

oltalanmt ela bcnıberimcle ciltüreo&o ~erre.f oluyonım t.. ıuaJlle kart
ıım. dostum.,, "Ne zoınandanberı l~ lıı4ı, Baııa leo biraz ıoj'uk, ıUzU<"ll bir 
t.Jp tutuyorswı f.. nıuar atfetti. Delici, ~llk re11&1 caz. 

"llu"°ndenberl, l'ıınl SCDfıJı anla- lcrl ve mağrnr suratı, Norfolk pto
yıMSfm: Sen beraberimde gelocek· wyb yaphtım ve ther}mdo gnyrt mtı 

alo!,, ... ~ • , it it tesir bırnlcan Dk t«J131 oldu, .DG.. 
''Ben mlT,. ba sannılan ır.k eılc bQ ffk blnlyatı· 
Evet, Nil. Dört göz Ud cözdeıı mı hatırlamak ım.kAn ve tınetlarmı' 

fa&la .,eyler görür. Ve belki oradn buldum. 
dört (Öle lhtıyacmırz olacaktır. Uşak UnUmllze dllttU, VO böylece 

"Benı ~rabcrlıade göttlrmek l•te caddeye çlldık. Burada iki beyaz at 
dill.nden dolayı eok meıııuunum. An- tarafındaa çekilen ilik• btr araboıım 
cıek M.nlay yamnadasma alt &eyler • bir.! bckledi~!nf sUrdllk. Kısa btr 
den tamamen b{bAberlm,,. mUddet sonra Bethortu rk1U1Jıı:da 

''Bn kaUyycn btr mahzur teşkl1 bırakmııtık. Bu &'~P ııeyüat bnr.a 
Pfm!'z. S:ın3 l'lzıııı obıı..malQ.matı .>.ol ~•avnş '.\DVn<ı rınlp ~llrf:rıml'i(e bı•'ll:.• 

da verecı>"'lm .. r ıı.... ı e btrs7 ""' bir ka(l gWı f9l.ıı 

Etra.tmıı 1.1 alan m1Ul%.11 ra. U ı.ertın

de meott bir teslr yapmakta g~k. 
medJ.. Qök)'lizU koyu renkl1 bulQtlAr
Ja kaptıydL Rastlamakta oldufumuz 
tek tok ağa.clarda yaprak kalnıauııs. 
budanma§ d&lbr hallerini etrafa şlkA
ycı edJyorl&rd.ı. Ortalıkta ber an cök 
ten yağmur bosıuı.ocAlanlJ gibi bir 
'bal "\'llrdr. Çok ilerde bir iki bataklık 
ı:ördllnı. 

Hu tarihte okulda bulunabilme
leri icin 25 austos 942 salı gUnUn• 
den iti.haren mensup oldukları as
kerlik şubelerine mUrncaııtla sevk 
munmelelerfnl yaptırmaları; Bu 
ruilddet znrfında muamelclertnf 
Y•P1ırarak okula gHmlyenlertn as
kerlik kanununun 89 uncu mnddeo;I 
hnkmilne tevfikan cezalı dQşeceJ..
leri lllln olunur . 

Sırtımda bir Urperme Wssett,bn, 
ve hemen mev.ıınıık pardetJllmllo dlll' 
melcrinl d:lJıa 11Ja lllkledJm. Bir mUd 
det &n11mUzde arabacı mcvkllnd;, kuk 
lA gibi dlmdik oturan iki upğı ı:ö

ır.et)emekle va.kit &'«lrdJm. Kt-ndJ 
kendlrne izah edemedttlm nabo& bir 
bJ.t beni her an daha ziyade kuşku· Belçikndaki balıkçıların 
ltuıd:ırıyordu. Yanımda arkadaeun ot• denize açılmaları yasak 
n~dı, belki de bir hl11l 1n11tyn1tı. edildi 
ile a.robacıyn beııt tıtaeyoııa geri gO.. J.onılm, 21 (A.A.) - Be'<:lka • 
tUrmeslııl emrederdim. Fnknt ba vıı 1 duki Alman msl:amlım. llel.;ikn 
7Jyette, böyle bir harekette bulun • tulıkçı gemi!el' nin cle-nizo: aMlma • 
malc her halde münasebet almnzdı" !:ırmı yE.sal< t>tınişti!'. Bundnıı b:ı'I" 
\'e bö)1eoo, beni ve kendini oıUşlı:UI kn kıyı aı:ıklr.rındn balık nvmn çı • 
blr me,·kle sokıın arlmdıışım Kol.\'D ı kncnk o'.nn her gemi cv\'eke Al • 
lç!;ı_ lçln H:erlemeWe Jktlfn cttJm. lDıın denız komutnnlığından mU • 

<Devamı \'8r) cıaade nlmus bulıın<ı<.'P'·••r. 


