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Moako,·a, ıs (A.A.) - Sovyet teb. 
llğinln ekinde §Öyle denilmektedir: 

Stalingrad bölgeslıi.dc muharebel~r 

§lddcUc devam ctmektcdh. lnatlı ;;:ar 
pışmalıır neticesinde sokaklarda ıo 
dUşman tankı tııhrıp cclllmlf ve !?~!i 

Alman öldUrUlmüştür. 
Staljııgrad bö:gesbln ba:ka bir ke. 

almlnde Alman ~arrU%1an geri pile 
kUrtUlmU§ ve bir Alman bölll~ yok 

1
-=-rz:ıı-----=ıı------.. ~dUmtııtir. 

~ cam 1 Stall:ıgradm §imaıı garblainde bir 
U ~ 1 kaç Alman taarruzu ağır kııyıplarla 

----· •-m:ıı--•· geri pUskürtUlmU~tUr. Ba~ke bir ke. 

' sjmde Sovyct kıtaları dt:şm&.Ilr geci 
atmııı!ıır ve 600 Alman ölnürerek ıtri\ 
tejik ehemmiyette bir mevzii l§gal et. 
:n:l§lerdir. 

n 'Yfl~!D 
Zi~"Sti 

.Mozdok bölgesinde Almatı taarruz. 
l aUM1: SADRI EllT F.M ları gerı pUskUrtUtmU§tlır. 

B U harbin f!yr1 !rinde bllhaasa 
gcı:en kı;:ı ı:ı.) larını!anberl I·'tn. 

liı.ıııli.) ırnın vıızl) eU oldul.çu ciıenıml. 
.)etlldlr. \llkın l•' tnlimdl.}n mlbvıır 

cepbesJndet!jr. \'e mlb\·erııı m:ittefllti 
dlr. l:!'alwt buna rağmen r.nnıau za... 
lll:ln l"lniflndiynnın müt te:lkl(•rle ı;ullı 
~ apacağı t'BJ iaia.n ııırnrb ort,n3 n nt •. 
IU' ve bu hnber ne zaman ortaya atıl. 
ı.a Brknsından tcktip u1:ıırcctllmck!e 

hPnıbcr FlnUındlJnnm J'BpaM;;ı bir 
ı.ulhun ehemmi.) etı ve kıymctı hak • 
kında insanları derin, derin dtışl:nıuti. 
(;e scvkedcr. Bu harbin başındanberl 

zaman ı.anıan de\•letlerln tek tanıf'J 

ulblar yapmak iı•tedlltlcrl baldunua 
haberler rlı.tı. Bu ıdıberlerln hi~blr: 
FinlAndlynnın ynp~ğı ırnlb kndu 
al;ıa yakın ı;Vriınmedl. Bt•glin de Fin. 
andjya Q)DI lhtlnınllert yeniden hıı. 

tıra getfrmek kudretlne malik bulun. 
maktadır. 

FlnlAndl)nDın Jnpacağı bir ııulbutJ 
Ua.dc edeceği mnna bir yandna mut. 
tetiklerin gorUııWıe, \'az.lytilln,. olaıı 

te iri bakımından chemnılyetll<llr. Dl. 
ğer tıırnftnn FlnlAndlJanııı harbe gl. 
rlııttğl eeııhede mihverden farklı olnu 
ı;örüı; tarzından dola), iuymetlldlr. 

Müttefikler ırın FlnlfuıJlyamn ms. 
noııı: 

1 - l''inlllndlya araz.lıılnln Ruııyıı. 

üzerinde yapacıığı ballkı veyahut yar. 
drm bakımından ebemoıly.ıUldlr. 

ı - FtnınndJya &Ulha fcb&r edildiği 
takdl, de müttefikler bir bU)tlk alyasi 
zafer kazanm~ olacBklar bunun teal 
rl bilhassa mlbvere UtJhnlı etmb kil. 
tük devletler Uzerlnde bUytfü olacn1<. 
tır. 

FtnlAndiya Ruııyaya mUttefikler'o 
ynpablleceWerı yardımı kolaylattıra 

cak bir durumdadır. Ruııyaya uzak. 
ııarl•takl \"llAdf\'ostok vamtaalle olın. 
cılld hnldu yardıma lmkAn yoktur. Ak. 
dl"Illz yolu tamamen kapalıdır. BugllA 
nıütteflklerta Ruııyıı)·a flll.\ BUret_te 
yardım ı;-öndcrdlklert yol "'Baııra • 
lJa.ur., yoludur. 

Fakat gUıı gertfltçe bu yol da teb. 
ilkeye maruz bulunmakta;lır. Kııı • 
kllf:llarm dU~tilğil tehlikeyi hafiflet • 
ınek, Ruıya.ya yapılacak yardımı da. 
hn çok ıUratlendlrmek ipın FtııJı\ndL 
)ıuıııı büyllk rolü olBblllr. A.ıker aev. 
tıı için olsun, malzeme aaldl için ol. 
tıuo FlnlAndlya mtltte.flkltır cephesln. 
de poJı luymıCt.n filcr gön.bilir. Dlğ.-r 
taraftan Flnllindlyanın Aiıuao cephe. 
r.lnden ayrılmış olması propoga&da ve 
Politika bakımından çok eberomJyet _ 
li blr \'arlık arz.edecektir. 

FlnlAudlynnın harbin oıtasında al. 
:lbmı terkctmesl bir yandıuı Alman 
~ferine ınanmamak plebt: tlır.ltlerlnl 
kaybetın~k demektir. Bu mUttcfikJer 
CfkAnumum.lyeslnde kuvvet, tımıt do. 
İ'Uracağı gibi, mihver muWtlerlnde de 
Uınıı.ızıık, yel• yaratacnK, ~h,·er 
ko\'all8yonuna pttn kUçUk devletle • 
•ı dıi.5tiodüreoek, ma.ııc\'f)•tr bozncal(, 
t'lr. 

Bu ııebebti:n dolayı, mu: tefiklf!r hıv 
lıln ba~taclıfı gUndenhf'rl. Flnllndlya 
11 sta\b lmkAnlBrwı a~ıa akıldan t•
kıı.rmnmışlardır l'tlUtteflli'erln bu ar. 
~Usana kuV\-et vcreu bazı haller de 
ftılittetlklere resaret iennel(tedlr. 
le-8l'hı: 

l - •"ln1Anc11yııda yahudller taz~ ikP 
tabi değildirler. Flnlftndlya b'.lnycsı
Jıfo domokratJk olduğunu ~" bu dem.>'• 
tllUk bUnyedPD ııyrılmnk nlyetlnde ol 
~•kıuı sarahatl~ blt.llrmektcdtr 
~01AııdiJa ideoloji hnrbl c:ı-fil. lııtlk 
1 

1 barbı yaptığını iddia etıııektecllr. 
ln~diynnın ynbndl all'J'"1'tsı.rr nl • 

~lıtıaaı, demokratik uı.lıı)eye mdıl: 

Novro~skin cenubu garbls!nde bir 
Romen piyade taburu yok e<lllml§tlr. 

Vilki 
Stalinle ikinci cephe 

meselesini mi 
görüştü 

Ne\")-Ork 26 (A,A.) - Tayınla ga.. 
zetesi ba~makaleslnde Vende! Vi!kınln 
Stalingraddaki müthi~ mllharebo en 
harareUI safhasında iken Stallnle Ud 
saat yaptığı müzakere esnasında hlç 
~Uphcstz Rus cfktın umumiyeslni şid. 
detle aıAkadar eden ikinci cephe mesa 
lesine temas etliğini belirtmektedir, 
Vllkl, bu mevzu Ur.erinde cUmhurreiai 
Ruzvelt veya Çörçll kndar ealAhlyeUe 
konuımazsa t!a ikinci cepheyi blnn 
cvıtel te§kll etmenin gerek İngiliz 

gerek Amcriltan menfnaUerl bakımın. 
dan tıcll bir zaruret teşkU ettiğin! 

gayrlresml ııurette de ol.sa ııöylem{J 

bulunmak gerektir. 

oJmaı;ı, ideoloji harbi yapmanıaaı ona 
mUtteflk1er cepb-Oalnde bfr nevi IN!DL 

pati huaule getlmc.lttedlr. 

2 - FinlAndlya harbin ba~ladıj'ı 

gUndenberf müdafaa harbi yapmakta
dır. Flnltmdlyanm bu harp ttlnde mü. 
dafaııda kalma!lmm mıı.ıuuıını en ly~ 

tebarüz ettiren harbin geçen kıt eena.. 
smda Alman plllnınm tatbik edileme. 
mlş olma md& anı.malıdır. Geçen yıl 
Alman plllıun.m muvaftaklyetafzllğt 
aebf!blerlnı arayan askeri mUtehaeıa. 
lar bunu ıöyle 17..&b edJyot'lardı: 

"Almanya tarkta taarnız ederken 
FlnlAncllya da ışlmalden Mldll'aCaktı. 
Ba suretle Lenlugrad ıulmt edecekti. 
Fa.kat FlnUUıdiya taarruz etmedi, Ja.. 
ponya Ruııyanm Uza.kprktan kuvvet 
cetlrmealne lmktn bıraktı Bo suretle 
Almanya prlrta pllAnlnrmı tamamen 
tatbik edemeden duraklamak mecbu. 
riyetınde kalc1ı." 

FlnlAndlyanm mlldafn.ada kalmuı 

Amerllmnm sulb t.etebUbslerlne gtr. 
meaJne ıeb:!b oldu. Bu te~bbU.terden 
mlisbet bir netice tıkmadı. Fakıı~, 

Ftnlllndlyanın daha et.aslı ııu~te ha.r. 
be glrmeııl )'8hut kl'ndl topraklannı 

taarruz hedeflerine g-öre mUttdJklnhı 
e.mrlne terketınetıl kcnd)s'nden mt
/erln epey zaman ısrarb lıtedl~l 

Deydi. 
l\farcpl Mannerlıaymm kararglhmı 

anl!ızm zlyareı etmesi sebebi, bundan 
bafka ne ile fzah edllebflJr. Fakat 
Flnlflndlya mlh,·er ııafınden ~ıkma. 
makta bt'raber yani •lyaııet \"C propn.. 
ganda b:ıknnmdan nılh\'Pa errheslnde 
yer almakla beraber osktrllk b:ıkr • 
mından taarnıra l!itlrak etmedi ve 
eskJ nol<tni n:1.1.annda rtıror ettL Bu. 
gün de \'87.Jyet bo oekflıtGdlr, ' 

Finli\ndlyanın mlbver bliyllk mnğ • 
lQblyet" utramadan slyMt va:tlyetlnJ 
tcbdll etme 1 p<'k de rnllrnktln deltfl· 
dlr. Böyle hjr harcl{ct I•ln Iktıdar me,· 
klinl sarsar. hattA buhr·ıılıır husule 
getfreblllr. Uıılhukl Flnl!ndlyanın bıı. 
ı;Hnkil harel<et tarı:ı, onun harp tçlndl! 
bir nevi taral!ıızlık var.ly .. tt ifade e. 

Slokbo&m, %6 (A..A.) -· Ofi: 
Hafta l!Onunda Alman Rus cep 

he&fnde kııydedllen başlıca bcc olay 
f\lnlardır: 

ı - Stallngradda Al!":.anlar yeni. 
den birkaç noktı>.aa Volga nchrm'! 
varm •• .ıran. dil umumi vaziyet henU-ı: 
karı:ıktır. 

2 - Terek cephesinde AJmıınlar ta.. 
rafından yapılan yarma harekeU • 

3 - Sovyetlerln RljcvdekJ yarma 
hareketleri. iye 

yan 
zer 

eçti? 
Nevyorl(, 26 (A.A.) - Berlin, AJ. J geıruler için mUsalt bir ~eçlt olup o.. 

man ve İtalyan torpltolarının Haz"r lamıyacağınr ıtuBlardan ba§.ka kimee 
denizin~ geçtiklerini ibsaa f:ltnektedir 1 bllmemektedlr. Yalnız burada birkaç 
Berline göre bu gemıler Hn.zerdenizinı 1 sed inııa edilmesi l!zım geldiği Ye 

Raradenlzle blrlc,:tırcn kanaldan geç. bunun da oldukça karqık bir 1§ oldu. 
ml§ler \'C orada Sovyet dona.nmasınıı ~u malQmdur. Alman ve 1talyau tor
mcns11p gemilere taarruz etmi,.lerdır 1 pllolıın Hazerden!zine gı.rmeğe mu. 

S t e P t 1 g c r g e n e ı a l 1 \"Bffak olurlars3 bu R!War i~ bUyUJt 

• - Almanların Mozdokun cenubu 
tarkiııinde yaptıkları §iddetll taarruz 
lar. 

A n z e i g e r gazetesinde Al • bir tehllke tcşki1 cdecekt:r. Rusların. 
~an dent.ı: subaylarından yüzba,, 

1 
bu aedlerj iU§a ettilerse biJ.e buıılU'l 

' l~eman bu suretle H3:erdenlzin& 1 tahrip ctm:ımek ihtlyatr.:lığınd& bu. 
torpltolar gönderUmesi mllmkıln ol. ıunduklarmı kabul etmM mU~dtlr 

• • duğ\ınu temin etmektedir. Bu subaya 1 
- • e g 1 z e 1 göre, Sovyet fılosu bu iç de.nlzc iltica 

1 

5 - Lcningrnd cephesinde görülen ' 
büyük faaliyet. Almanlar burııda Sov. 
yet hatlarına girmişlerdir. 

'ı etmek için kıemen bu kanai.'.!2.n geç. 

B •• ·ı • • b• · mi§tir. Eu hareket kana! henüz mu. unun 1 uncı ır 1 harcbe bölgesine sahil olmadığı bir 

Amerikada 
--o--

~ sıradıı yapıllJU§tır. Halbuki Almanla. 

anlel·ıyat nn SovyeUcre taarruı: "'ttiklert ay. 6, 5 milyon talebe Gece alınan Almıı.n haberlerin~ gör.a 
tazı Alman hücum mutrı.zelecl b!r 
kaç yeni noktadıı Stııllngıad içinden 
kendllerjne bir yol açmağa muvaffal: 
olmu§lardır. Şebir şimdi birkaç kı_ma 
uyrılmr~tır. Almanlar birb!ri arkasın- S 
dan bunları tasfiye ct.ıiıeğe uğr8.§Jno.lt 

daha yapıldı 
hl da! umu iyidir 

ta dırlar. Rusıar birkaç yüz Alman tan 
kııırn ve asker dolu kıımynnların neb. 
re gelen bUyUk bir caddeden geçmeğ" 
muva ftalt olduklar.nı itiraf etmek 
tedlrler. 1',ııkat 12 saat itinde 10 tank 
hücumu yapılnıı§ o!ma:ı:ns rağmen 

Almanlar durdurulmuııtur. 
Şehrin §1mııll garbtsiılde Sovy~~ 

taarruz!arı tkı sırtın ve b!r köyün ge. 
rı alınmaıılle netlcelenmı, ve ııime.ıdeTt 
gelen kıtalar bu suretle Stalingrad 
garnizonuna yaklaşmıııtır. Bununla 
bere.her Don tlo Volga arasındaki Al. 
man hatınnnda bir gedik aı:ıımı17 de. 
ğUdlr. Perşembe gtlDU bıt kesJmdc 
büyük bir muharebe cereyan etmlııtır. 
Almanlar burada tıınk ve topçunun 
~·ıırdımlıe allı kere kat"§t taarruza geç 
ml§lerdlr. 

Cephe -mubabirlerl , Vclga sahilin • 
den Stalingradıı ganderllen malzemf'. 

Ankara, 26 (A.l).) - Harlcfye ve. 
Jelli Numan Menemencloğluya profe • 
sör Svcrbruch tarafından birincinin 
mUtcmmiml olmak üzere bugün öğle 
den evvel ikinci bir ameliyat daba. 
~·apılmt§tır. 

Hııstonın ııihhl durumu iyidir. 
En Son Dakika: Hnrlclye veklllmlz.o 

ges:ımb olsun dl'r, Aclı &'ifalar diler. 

nln Sovyct kıtalanna erj~•Jğtn19 dair 
verilen haberJert teyit etmektedirler 
Hatta Alman gazetecjlerinden biri 
Staljngradın ortasına kadar gelen 
zırhlı bir Rus trenini bir .<\l~o 1JUbayı 
tarafından nasIJ berhava edlldfğtnı 

anlatmı~tır. Alman asken mıı.bfil!.ı. 

'Pinde söylendiğine göre, Stalingrad. \. 
çııı btr hareket mubarebeal mevzuu • 
bahs olamaz. 

larda inşa halinde bulun.ar. bu kanalın 

r 

Dil 
bayramı 

Bu gün yapılan 
törenler 

BugUıı dU bayramıdır. Bu mUnaae. 
betle g;ehrjmlzde ve yurdun her tara. 
fmda, halkevlerfnde toplatJJar yapıla. 

talim görecek 
\·ll§fngton, 26 (A.A.) - Seferberlik 

komiseri .Menutt, hir aakeı1 kol t.._ 
kili için bir pilA.ıı yapıHlığmı vıe 'bu 
kola yüksek mektep talebe.teri Z&f9!' 

ko1u adı verildiğini blldlr!yor. 
Birle§ik Amerjkndaki yUQek okul. 

lıırda okuyan 6.500.000 talebenin her 
biri bu sureUe harp hizmetine hazır • 
larun&k ve talim görmek imk&nmı 
bulacaklardır. Me§hur tııyyarec1 Ed. 
vard Rfcken Backer 'bu kolun ba§ka. 
nıdır. ' 

irandan Çine 
rak, bayram kutlanml§t.ı:r. 

Ankarada Ttlrk dil kurumu men • 6Upları, bu sabah sııat 10,30 da Ebe. bağlanan yal 
dl Şc! AtattlrkUn muvakkat kabrinf Çıınking, 2 6(A.A.) _ Nakliyat 1,. 
ziyaret ederek kurum adına çele:ık !er.ine bakan eksperler Çinin pma!j 
koymuşlardI!'. garbis1nde b!r müddet dol'l§t.ıktan aon 

(llALKE,'LERl?\"DE ra Çuııklnge dönınUalerıllr Bu aeJırc 
Beyoğlu halkevl dil bayramı mtıııa geldikleri zaman Amcrik:ın malzeme_ 

aebctilo Tepeb&§ı bahçe81nd<ı Mat sinin Çunkinge nakli için lkJ w-ı hazır 
17,80 da bir merulm yapml§tıı Bab. lanml§ oldu~unu aöylemlılerdlr. r, J 

çedc mllll oyıınlar oyna:ım.1§, halk gU. ~ollardan blrl Karqlyi Lahor, KA.bil, 
zel bir kaç saat geçtrmı,t;r. Scmerkant ve Taşkentten geçmek au-

EminönU hall>evinde de bu gece retııo Çinin ba§ §ehrine bağlamakta. 
11aat 21 de pro!eıör Sadi Irmak tara. j dır. Takriben 6200 kilometre uzunııı. 
fmdan dU 1.ııkrlflbma dair konferans ğunda olan yol Hind demlryolu ~be
verilecek, yakm zaman eclebiyatmdar. kesine bağlıdır. 

1 parçalar okunacaktn. Bu yollardan iklnclsl demiryolunuıı 
UskUdıır halkevlnde de lsmall Hak. son noktası olıın Buşirdeıı bqlıyarak 

kı l3altacroğlwıun (Kafi\ tamlrciııi) Hazer denizı ve Rusya yolu Ue lram 

l 

al anlatıyor I 
(Haber gazetesi: "Mersindeki ha • sigara, lmh\'e gl!Jl 05ylerle berııbcı 

mallar günde 25 Ura. kazanıyorlar!, etti mı dört .. Eh, memlekete de gün. 
Gazete llAve ediyor: "Acaba biz de bir de üç, dört Um göndermesin ımj? 
arkalık tedarik et.sek mı dersiniz?.. Sonra her oey ona göre •. Ur lı.•ru:ıl 

Mahdut qcllrli vatnndıı~ları imren. yenıeslnl bııglln 16 llr:ıdnn nşnğı de. 
diren bu haber Uzerinc ~ehrimlzdekl J;ril ... Glmde en az beş lira knzanını. 
hamallardan El~ğlı Derv}§Oğlu Ali yan ham!ll ;rB§ıya.maz. 
ile konuştu!<. Bnkm lıamal Ali neler Blz - Bir ıunnal ı;llnae kaç aaııt, 
ıınlatıyor: f.nh51r ~ 

Biz - Mersinde blr hn:ınalın günde Ha.mal - BcUI olnıa:r., bauı.n 9 sa.at 
Uk kazancı 2fi Ura ımı,, ne deralnlz? bnum ı1a 12.15 snat. 

HııınaJ - Doğruldu. Biz - Dlr defada kuç ldlo yUktı kal 
Bir. - Siı. gllnc1e ne kazanı) orsu. dımbl'irslnlz ':' 

nuz? H m!ll 10:> 114 150 kilo aruı .. 
llomaı - Brlll olmaz? Biz - Tarlfenlz; \'ar mı 
Dlı. - A~ğı. ;,ultan~ • _ ) Hıınuıl - \'ur elbet. •. !\IB\'nadan 25 
ll;ı.m:ı.J - Glln olur, •ın ı,ııuınırır., metrelik )"f'r ıo llA. 12,5 kuru. l'lrml 

gün olur 6 lira) ı zor ı:ıkarırıı.. heıı metreyi geçince ı, değişir. O u. 
Bh. - OUnlUlt ma.ıırafını7 n<>dlr'! ı man 85 llA. 60 l,;uruş ıuııııı ücret ııhrız, 
&mııl - ller h:ımn.1 gUnde en 'll.'13· -K.K. 

ğı 4 Ura masraf yapar. ÖvUnU 100 Yarmlq l!B.yımızda• Bir balıkçı an-
kuruetıın Uç övün yemek, .. der Uç llrıı, !atıyor: 

Mark 
tevzi te 

• 
ın 

• 
Si 

piyesi temsil edilmiştir. Çine bağlamaktadır. 

Ya:r.an: BiR MUHARRiR 

D Allı\ kışa lkl, Ut oy \'8r. Arada 
1 

NakU \-asıtalan l:ıinde cepen .... 
ı,oca bir &:mbahar olc1uğu hal. lif l<ndar ıııkıntı çckllmlyee.ıeğlııı sut. 

de, az ve snblt gcllrll vatandaDlarm )oruz. ÇllnkU bu ııene bir tünel ka7qt 
kalbine bir kış korkusu ı;öktU. Hıı.\11.. \'O t,nı.mvay bandajı derdi yoktur. Bo. 
lar blraı: bozuldu mu, trumynylarda, manyndan ~en} b:ındaJlar da gell;ror. 
vnpnrlnrda hallnn blrblrlae ''lno ge ~ Trnmmy ııc!erlcrl ı:ot-alaCep beaseı. 
llyor, halimiz ne ol:ı<'ak f ,, diye fısıl. ı Belcdlycııln 60 otobüsü de gelir TI!I talE 
dn§tığıJıı duyuyorsunuz. 1<jlC'.rde dolmuıı usum bir nizama ko.. 

Gcten ıu~ın ağır tccrUbes:, ) llrek • nur sa oclıirde eeyrüscler epeyce ıe • 
lerde bu tabii me\'&lme kısmı bir 3,ı. rahbr. Dlttabl kar ve don gUnlertııd~ 
gmlılt uyandırdı. 1k1 cndlljC birden 1 yolları ve raylan temlzllye-crk iKi e. 
duyulayor:Bu kıo da öteki ı;tbl Dlddetll kipleri §imdiden hazırla.nruah, dara 
mi olneak ! Bu kııı da ötelıfnde oldı:f;u gelip de linh\e IUlhve clo!.li,ıp l~als s. 
gibJ nakil \"11 ıtıısr, yalaıc:ık \e )1)0- dam D\'lllll çıkmannlıdır. 
ook 111kıntısı çl'kecek mı3 ız f Odun \'ııır.jyetl de biraz l) ldlr, diyor. 

Halkın bu endl~('sl, t?Ul.~mett ve lıır. lnpllah kı"3 kıı~ar ,.e klfm bu 
bcledlycJI ,·aktfnde tedbir elm:ığa iyilik de\'am eder. IiömUr m~eleıll" 
sevı.etmesl b:ıl.ımmıhn fayd:ılıdır. bllkC1met çok uğraşıyor: f.1ıaıt mcmle 
\"umurt,n kapı) ıı. geld:ktcn sonra ted. ketin J ıllık 8 milyon 800 bin ton kö. 
bir olmak n:ıflle olduğu için ~lmdldl'n 1 mUr jhtJJaema mukabil lbtlhsııl bit 
uyanlk buhmmnk lcnp ııdlyor. ı milyonu pek nz a5m:ıJttadır. Aradal<' 

ııokııan nncnl• bUyUl' "e e!t&Slı ta.ur 
Önümüzdeki kı§In da geçculd gibi rufiıırl3 tel~fi edllelılllr. l"olm\ y:ılnı:ı: 

~lddctlJ olacağı nıııbııltknl: değildir. 1, .ık değil, milli sanA)İ lçln ele büyül. 
lstanbulun mutedil lkllınlne ı:öre 5ld. 1 t 1 dd dl 

~' •ın ı mu m ~r r . 
dctll kı~lar nadir olur; ~ok (lefo. bir , l!Alil çare 1 bulunarr.ıy 0 ııe.rt ~dtt 
mevsimin sertliğini nte-ııl yılın me,,ııl. 1 1 idi K ne bo mese es r. ışın · mey\·a, nr 
ml, h:ıflf ,.~ tatlı g~erck t.a:lll eder. bol ııcbz.c. ne nok1lyut kol.ıylığt, ne 4:: 
Dua \"C llmlt ederiz ki önUmU74ekl ·U tl3 r kune'lendlrfr bol .,.{in- ve 
k hafif ı jW " CU 1 L !jU ....... 

1~1 geç rccet.•'-· Jiöy havnsı olacak... prahalılığm -.• 
Fakat meteoroloji bah!llnde tnhmln. kıthğın drıımııtlk ~klllcr alması kor. 

ler \i6 t<'<'rhbeler bize ylrml dört ııuat. kusıı '\'Dr. Her ağızda bu f'Ddlşe gezt 
tnn ISteslnl göstermez. ônlimUzdckl ) or. 
ln~m da geçen seneki gibi, battı\ on. / Flyatl:ır şlmdlılen nla.bll.!lğlue yüli 
dan beter ~lddette ı;eçml3eceğlnt t.c l seldlğlne göre eğer orııebo::a t "'bir 
ınln edı>n hiçbir Ulrn ,.e tecrübe ga Vtl tecrübelerden ho.mczı \V.;;e:llif "t 
rantlmlz yolttnr. HUktl.mc·~ \'C bel'4!. kC>kt.'ıt(len hafleden ~re'lre •~.t 
ye, blltun tedbirlerini e.n lddetll luı1 mar.-, kışm, korktu •uınuı.a ugrama. --= "l'&zıal 2 ııcl ~ a lhtlmaHoe söre almalıdır. mw1aıı korkarız. 
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Mahkeme Salonlarında 

Avukattan fazla 
avukat genç kız 

ısxızı sen~ Tıbbıadllye deflll, lmkAn 
ol'3a mtkak raııcııteııae gönderir, 

avu at çıkarbrım.,, 
Bır mUddet evvel ~azu.ıgım lAvu. 

, ttan !azla a\'ukat genç b."1%) başlık 

muhakeme aafahatı glttlkçe entere. 
~ bir ma!ıiyet almaktadır. 
Evvelccde yazdığım glbı. Cedlppaşa 

Ja oturıı.n bir gerıı: kız, Ufak td<?k 
yardımlarda. bulunmak UZtre kotn§ua~ı 
llaUoc o.dındakJ Ermentden d6nme ka 
dmm evlne gidip geldiği mralarda bu 
kadmın parası çalınmıı, kadm da 
Ktmran ac1tndakl kızdan §Upbelenerek 
buııu kendlstnc a6y1e.tnif, •e kiz bir 
gUn sokaktan nııanıısı oıan öğret.men 
le geçerken: 

- Benim paralarımla ını aldm tıu 
bu clb!Beleril diyerek kendl.slne baka. 
ı·ette bulunmurtu. Bunun Uzerlne 
ıamranm nişanlısı kendislnl bırak • 
mi§. genç kız da Ha tieoe aleyhine blr 
Uava 11.çmıru. 
Davanın gtttlkçe aleylilne Uıkl§af 

cttitbıl gören Halice de geçenlerde 
JCl'ımrwı aleyhine b1r liakare: davası 
açtı ve bu dava da dlğerlle tevhit o 
lllJldU , 

Diln bakılan bu davada Haticerıln 
oahi!Jeri dlntenlldl, HaUcenln lddlaıu
el.bieelerl ı diyerek ken4UıUıe baka.. 
rette bulunmtı1tu. Ş6yle ki, kendlal 
bir tz.aıı ne ev.Udlr, Kt.nıran da kocs
mn kalrtederek, bir gece evinin e§l -
ğ1ne kat~nla hakaretlm'z bir ya.at 
yaam~tır. 

lıiahkemeye KAmr&n da, Hatice de 
gelml§lerdl. Hatıoe bermutad Avu -
ltalınm varlığma sığuıml:Jtı, Klmre.::ı 

iııe keodl kendini mUdataa etmek mec 
burtyetlndeydl. Hatice lddfumı yukıı.r 
dakt gibi anlattıktıuı llOD!'9 gösterdi 
ği §Rhlt;lerln ça~nlınaSm& geçflclf. nk 
eahlt uzun boylu, zayıf bir erkekti. 
öylesine yaVS§ bir eeale yemin etti 'ld 
b!l.klm, kendjne ihtar etti: 

- Doğru dUrllst yemin •t: 
- Doğru ııöY1lyeceğfme nl\musunı 

ve Vicdanım tızcrlne yem ln ederim. 
-Hnb, ahl)dl 86yle bakalım, ne bl

llyonnuıT 
- Bu sene gubat veya nfaan ayıa. 

nndaydı. Hatjce hnnı:ma mtatı!ir gel. 
dlğtm bir ak§am, kapıaıMan bir ka· 
rBltmın kaçtığını gördllm. lçerl glro" 
ken baktım, qtkte katranla yazılmfJ 
blr yazı vardı. Hemen Haticeyi çağır. 
dım, g&!terdim. 

- Acaba bu karaltı il.imdi, gördUn 
mor 

- Hayır. 
- Canım caddedir, bu1'3aı aydm. 

tı\d.JT. Nasıl görmedin, 
- Görmedim, l§te. Daba !Ambe.lar 

ranmamıotı. 

- Acaba. KAmran olmasmT 
- Bllml!1ll. 
Bundan sonra, bu adamın kartM 

çl\ğnldı. kadm §ahit çargııflıydı, ama, 
ç'l.l'§ll!mm lxııı kı.mıını kulakıarmm 
-0.rkaııma atml§, altm kOpelerlnl mey. 
~ana çık&rmını. 

Bu da kocası gibi ımırı!tııı bir yemin 
~n \"C bll.kJmln ihtarı UZcrine açıkça 
~emfnden sonra ltocutnm ak8ine: 

-Geçen l!ene, dedi, bir ak§am Ha. 
ttcenin kapısmda bir karı:ıt1 g!SrdUk. 
1m tranla e3{ğe yau yazılMJltı. 

- S!z okumak bntr miı!in~ T 
- mıırı~. 
- Ne yazıyordu: 
-A, ııl5ylemeğe utanırım. 
-Peki, zaten ııwm değil. Qekil. 
Diğer oahlt bir ermem deUb'llı -

•ydr. Bu Hııticenln oğ!unlm aiitadq' 
oıthığunu, 19 nisan sabah: arkad~ma 
gelirken, KAmranm Hat;!oerıtn •'fi 6-
nUnde kendlalne ba~ra bt#n'a baka. 
ret etliğini eöyledl. 

- O gUnUn 19 nlSan olduğunu ne.. 
reden blllyonrunuzT 

- Ekmek karnesinden (!) 

Bu şahit de ~klldl. Derdtlı\cn P.· 
hit 70 ya~ında b!r dudu ldl. Hlklm 
evvelden davrandı: 

- Tııblt doğru Böyliyecekaln T 
- Elbette yavrum, lnııııı.n bU ya.,ta 

yalan l!öyler. 
- Eh belli olma.!'. Bu ya~tan eonra 

da ınaan tğrl yola ııapar. 
- Ben l!llpmam oğlum. Bir gün Ha. 

t!ce hanıma misafir gltmlı;tim. Aldı, 
beni a~ağrya indirdi. Eşikte btr yazı 
vardı: 

- Sen okumak b1!1r misin! 
- Hayır, ama, Hatice hanım oku. 1 

dtı.• s6)ledL 
~inci gahlt de bir genç ktzdı, bu 

d'l dtnıcnlld!ltlf'n ııonra Kft.mrnn !lfiıı 

aJdı. Tcl~ltydı, 

- HepııI yalan, diye ba~trdı. 
-Hfık!m: 

Neye td elıınıyorııun kızını, h1ç 
bfrlıı! nnln için " bu karaltı KAmr&L.· 
dt, demedi kl- · -

la.a.&• -

Genç luz bırıız saklnlcş:i ve ~ları 
atiyledl: 

- Efcndjm, Hatj~ za!.en bsns bn.. 
ke.ret ettiğini söylediğim 19 nisan gU. 
nU evde olmadığını söylemişti. O 
gUn Fllor.rııao. olduğuna dnlr fnhlt de 
g6stermlştı. Halbuki. ~itlerden birl
s! 19 Dls:ın gUnU benim Hatlcl'ye ha. 
kııret ettiğimi söylüyor. 
Şuna göre bcı:ıl tıbbınd!l!c gönderin, 

kendımden şUphcıenlyorum. Zira tr.ı 
vazjycte nn:zarnn Len klmsrler olır:ı. 

yan bir eve. ta.Q ve duvarlsre hakarat 
'!avurmu, oluyorum. 

HAklm, kızın bu gtlvJ butuııunu 

takdir etti ve: 
- 1mkAo oı.aa, dedi, ııenl t!bbıadH

ye değ!!, hukuk fakfiltesJnc gönderiı 
1.vukat çıkartırım. 

Bundnn sonra KO.mrnnm mahkeme. 
ye wrdlği bir lsUdası okundu KAı:n. 
.ran b'.mda, ltatjcenln lddlalannı red. 
dedlyor ve Ha ticenin evvPclce de keo. 
dlatne hakaretten 3 gUn hapse mah. 
kQm cdlldlğlnı söylüyordu. 

Neticede Mk!m, bu dosyanın celtı
ne karar vererek muhakemeyı başkn 
bir gtlne bıraktı. 
Dıgan çıktıkları z:ı.man Haticenln 

kocaaı İnlnjı, Adeta saçmı bılıımı yo. 
tar bir hnldeydl. Karısını yal<ııladı ve: 

- Hant "davada Ktmran bapla ce. 
zası yeıntotı. Bana neye yalan &öyle. 
din? di~ bağırdı, HaUce; 

-E 1gte "yedi, ceza.yı! diye ken. 
dlainj bir hayli mtıdnfaa ettiyse dP. 
kocasını inandıramadı ve atışa atışa 
umklaşıp gittiler. 
Atıln~ıyordu ki, Hatlee 8 gl!n bap. 

ae mahlrom edllmtıı. f~kııt bu tecil 
edilince beraat ettim sanmqıtı, 

ADIJ.YE l\fl.1IlABtRt 

Japonya 10 sene 
harp edecek 

.Romli, %6 (lcadyoJ - Japonyanın 

sabık VajlnglOD sefiri Nocncra Do • 
mel ajanııına ou bcyaı:ıatta buJunmuı 
tur:, 

••-İngiliz ve Amerlkalılar btze kar 
61 bet seDellk bjr harp d"~UnUyorıar
aabtz kendilerine kal'fı 10 Be!leden 
faz!a ıUrecek bir harp için hazırlana. 
cağız. 

DUnyada blçb:r devlet Japonya}'! 
bUyilk A8}'adakl vazllesl.nJ yapmak -
tan alıkoyamıyacaktır. 

Japonyanm yeni n!zanu eayeainde 
.Aayanm mUyonlarcs halk• yen.1 teı ak 
kller kaydedeceklerdır. 

.AAıya Aayafıları:ıdır, tabiri mannm: 
detıldir. Yeni UmlUerln timsalidir ... 

Oandl hasta mı ? 
Sulnt Louis. 26 (A.A) - Bir 

gazetenin yazı'lığın:ı göre Bcrlln 
gnzctcleri Gandinin nRır h:ıstn olclı:. 
~tnıı h'1rHr•...,n' '" :ı:.,.1"r. 

:&mbay, 26 (A.A.) - DUn Bom 
bayda ~ller tarafından 4 polis 
rncmunı bıçakla ynrnlanmış ve 
hn.ı:.tancye kaldrrr1mıatır. Şehrin f}i· 
mal maluı.lle!llnde ve liman mabat• 
leB.inde talebe yem.den nUmayişler 
yapmıştır, 

.Bunu mat;la.ka Uğrenmellydlin, her 
ne bab&9ma olurM olsun öğrenıneuy. 
dimi Belki mıa Muryelln hallin vardı, 

belki mtıı 'llmmı. ile albay arasında 
A§ıkane bir mtlnuebet... takat bunıt 
bir ttlrlU akil erdiremiyordum. Be,. 
ne balee, baklkatf olduğu «lbl öğren 
mellydlın. Bu kendi t'Wldetlm ve 
lııtlkboHm itin elzemdi. Nihayet kü. 
çUk bir !.'OCUk deRildlm. Genç kıuıı 

halindeki defltlkllk hak1lmten anıs. 

yın ölilıntlndcn neaet edlyonıa, mesel~ 
yoktu, bana ~kllmekten bqka çar~ 
kalmazdı. Yok eğer ba2ka ise. bu taıı:, 
dlrde bunu öğrenmem ve mfüjabıtl .. 
etmem icap ediyordu, Buna d:ı ona \"<! 

ona k&J!ı dasduğum ııe\·'1ye bo~luy. 
dunı. 

Mlıı Tlmml& beı1 en blltlin giln oda. 
cıından çıkmadı, Ancak altıya doğnı 

bahçele tıkntını gordilm Onu takip 
ettim \"C taldıklarm armımdan yolJ 
kısaltarak bir ı.öışe~1 saparken anldo 
kar&ısına çıktını. 

Benı ı;-örUnce &olgun çebreelnde bit 
dl'A't,lklll< oldu, Crk~lli\l l>e!1M'lllydl, 
Onun bu halt ytlreğlml ırı.lattı. GenQ 
bir mektep talcbeal ~lbl !ıe.>cca.ıı.a ka. 
pılmıııtım, 

abra at il s«nltı 
tevı tallmatnam eıl 

lıttaııbut ~'llllllğlnCt:ıı: 

!iıtıınbul mahrukat o1lııf odun ve kö. 
milrlertnl ıışağıd.a yazılı CSM!nr dılhl
ttndo teVT.I edecektir. 

ı - Rcami dairoJcr ve mUesacaeler: 
A) Rcıımt daireler ve mUe.s.seseler 

odun ve odun kömUrU lhtlyaçlannı 

otl.iıLen ala.ıracalUarı (1) numaralı 

numuneye gtH-e dolduracaı,ınrı liste 
ile 10 _ llkte§rln 9t2 tarlhlne kadar 
Yenlcamtde MıaırÇarıııı ya.nında Ma. 
kulyan hanında bulunan otfs umum 
mUrllrlUğUntı bildireceklerdir. 

B) Bu dalreıer ve muesseseler o -
dun vo k6mUrU ihtiyaçları için mUna 
kasa l!An edecekler ve ofuıln odun v~ 
k6mUr fiyatlarını eksiltmede eııaa tu. 
tacaklardır. 

C) :MUnakasa sonunda odwı ve .:ı. 

dun kömUrU tedarik edcmtyen daire 
ve mUcsscıeler ofialo tema.sa geı;:crek 
lbtlyaçlannı ofl.iıle birlikte alacaklar., 
kararlarla temin etml§ olacaklardır. 

2 - Fırıncılar, bamamcıfar ve om. 
ııall ınue:: eııelcr: 

A) Fınncı ve hamamcı gibi meslelt 
erbabmın mUes:ıeseıerı fcin ofisten 
\'Crileeek mahrukat için bu mUe839.,. 
&:ıiD mensup olduktan cemlycUer o -
:rı.s!e temasa geçecek ve lhtlyıı.ç liste. 
lr.rl (2) numaralı nUmuncsln! o!islell 
aldınp ıo ılıtteşrln 9•2 tllrftılne kndar 
o!lse tevdi etmiş olacaklardır. Bu Us. 
teıer ofisce cemlyetıere bİklirtıecck 
mikta.rlo.ra ve depolara ı;öre tertip 
edJlecek ve lbtiyaç fazlnlr.r: piyasa • 
dan temin olunacaktır. 

B) Bu mUeaııcselere verJecek odun_ 
lnrın bedelleri cemiyet ta .. afmdan o. 
tıs vczneslhe teslim ettlrtllr ve nakll
~·nt, mUesseeeıer hesabına cemlyı!~ 

veya o!ls tarafından temin olunur. 
S - Memurlar ve mUst!lhdeınıcr: 
.A) Memurlar kooperatifine kayıtlı 

memur ve mUatahdemlerln odun ve 
köınUr 1htlyaçları kooperntlfle of~ 
arasında yapılacalt an!a.şma lle temin 
olunacaktır, 

B) Odunıann depolardan aldırıl • 
maat lşl kooperatiften verilecek vesi. 
Jtalarıa alAkadnrtar taratmdall yapı. 
ıır. Vcyn bedeli mukabilinde koopera. 
tlf taratmdan memur evlerllle teslimi 
§ıtkllnde d<ı temin olunabUtr. 

C) Kooperatlfe kayıtlı memur ve 
mll.!Jtahdemlere odun ve kBmUr ltoo • 
peraUfçe her aykl maaşla ·ından kesil
mek surctlle mUnaa}p takslltle verııc. 
bilir. Ofise kar§ı koopera.Uf borç:anır, 
okoperatlfde borcunu ofiıılc yapacak 
lan anlll.§Dla muclblncc Mer. 

D) Odun ve kl:Smllrlerlr. meı:nur ve 
müstahdemlere tevzı ~ekll ve bcdeı. 
lt'rlol tabsll şartlan kooperaUtçe to 
kıı.rrUr ettirilir. 

E) Kooperatlf te§kilAtı bulunan d!. 
ger mUesseseıer memur ve nıUtnadem 
ıertnc de memurlar hakkında tatbik 
edilecek usunere kıyasen muamele 
yspılır. 

Fi Kooperatife kayıtlı bulunmıyan 
Te borçlanacakları para mensup bulu.ı 
dukları müesseselerce t1lmin edllml -
yen memur ve mOsta.hdemler ihtlya~
larmı mahaılerindc yapılccak dl'ft .. r. 
lere kaydetUrmck surcil~c halk me -
yanında alırlnr. 

• - Halk: 
A) Muhterem ba!kınıızdan eablt ve 

muayyen gelirli olanların oflııten mtı. 
bayan etmek ıstcdlklerı oou:ı ve kö. 
roUr lhtjyaçları kaymıı'camlıklarCA 

ofl!ten aldrnlarak dört numaraıı Us
t eıere ve ofiste verilecek ~llmata gö, 
re mahalle birliklerince tes'blt ve 
karneleri tevzi ettirilir . 

Karneler d6rder kuponıudur ve bu 
kuponlar numaralıdır. Blrlnd tertip 
kömür karneler! elll§er kiloluk dört. 
kuponu ve gene birinci tertip od'Jn 
karneleri birer çck!Uk ~ISrt kuponu 
muhtevidir. 

B) Her mahııUeyc tevırl oJunacatt 
odun ve kömllrlin l~teSi tevziden bir 
bllfta evvel alt oıcıagu depoya gönde. 

Sabah, öğle, akşam 

SUNOAKiKA 
I" Uç tik ilanlar l< •ıt>onu l ..._.....,. -....::ıs" 

UIJ •Ut• ı.ı •1(11' rek JOh!Jel'ÜC'Ct it 

~ ıın:ıma •·e it nrme ııan "" l!:o ~ o 
••uıılkaoa paruı.ıı a~n:d!IC'('~l:t ı 

llanlann ı;az.cteOP gorUldllt1> telOU:Se 
olmısaına dlkkuı edllrııelldtı. I:!:\ len~• 

tt>kllfl gönd reo oku)'ııculann malıfı :ı 
knloınıı ucn: !!ıirlh aitreıı.lt·rıııı ıısıau 

Her yemekten sonra günde 

dişlerinizi RADYOLlN 
üç 
ile 

C!efa 
melerf Ul.r.lmdır 

muntazaman Eı;le11me tcklilleri: 
fırçalaymız 

Resmi dairelerin ilan işleri 
Hakkında m ııı ir 

Tebliğ 

Şimdiye kadar resmi da.Jreleriu UAnlrırınm ne:rtne tavoBsut 

eden ınt'tliC.zl t tnnbulda Ernırum Hanındaki (TUrlı; Maarif C-Omlyctf 

ıtesml !IAu l teri BUro u Limited Şirket)) tasfl~c ballnd~-dfr. 

rıcıırel kanunu.aun 232 ncı maddeııl mucibince ma.~kemenln 

to.eviblne iktırıın etmlf bir şUrelt! knrnrı olmadığından Erzunıtr 

Hanmdalll ŞJrketln muamc1Ato. devamı kabU değildir. B:l acbcplr 
.ı~tımnı:zın doğrudan doğruya 

istanb12I akara cat! 'eıtnde 
Kaya Baaıadald 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketine 

ı;6nıtcrllmeıılnl rica ederiz. ~imdiye kadar ~rwrum Hanmdakl 
Şlrl>eUı gönilerllen l!Anların da Şirketimize tc\·dt edJlnıeslntn blldirll. 

meııtnı tavsiye eytcrta.. 

~------------------
Bay ve Bayanlara müjde 
Bu tasarruf devrınde eskidi, boyaııı soldu, renginln moduı geçtl diyt 

kıymetll EL ÇANTALARINIZI 
bir kö_ocy(: alıp terkctm.?y!.n!Z. Atölyeoüz lstedlğinl% renkte elbiae\erınız 

uy~ım ct:ıt'&k eski ÇANTAl..ARINIZI fenot suretle boyar ve yepyenf yapa 
Ayrıca he~ •tlrlU tatnlr V?t ısmarla çanta. yapar. 
'l m11letıı.ıı.ın .-engine UJ ;ır en ftlA .ab t tırnak clll'ttarmn:.ı ancak atölyenılı.. 

1 de tt-mln ..-at"t;:t!rs!niz. KorRk!Sy Mumhane caddesi HManpıışa 'lan No, 2 S 

rlllr, ve nablye mUdUrlert, bekçiler 
vnsıtasllc halin vaziyetten habcrda:
cdcr. 

C) Halk tayin ediJen gllrJerde de -
polara müracaat ederek paralar·rı 

\"Crlr ve odun \'C kömUrlerinl al:r, 

DiKKATi 

Bulgnriatancıan mllbayaa etmek su _ 
retlle t-<ımln eyledik. 

Bu!garyadnn gelecek k6mUrlln nak. 
il zaman ve vasıta işidir. Bu scbeble 
hariçten kömUr tedartk edenılyecek 

vaziyette bulunan halkımızın kaydert: 
lecck)erl tıer aykj ihtlyac.nm mabal!l' 
sindeki kl:Sm\lrcUde ofla tarafından bu, 
lundurulaca4ını dUsUnmeıılnl ~e gerek 
mahrukat ıstlbl~klnde YllP <'ag'l ta 

* Otuz ya,ında, uzun bnylu tan~"' 
ve namuslu, asker ajlesinc n.enıru 

bir bayan, e..-ıne e:ı.dık, asıter veya ı;ı 

vil (ı;edikll de olabilir> blı bayla ev -
lcnmek istemektedir. Bayın esmer ol 
r:ıası ~arttır, (25 Gru) remzine m\lra 
eaat. 

! ıı; Yaş, 30 boy, 1,73. kilo 74, krrm 
zı tenli, gUzel, asil, A.mer!l<an kollej ıı 

I ele tniısil etmj§, ~ lisana &şıoa. ıantn. 
llll§ blr mUessel!cde meını..r ayda llC 
:ıra net luızo.nı;lı bir oay: tyı tat:.ct 
gdrmu,, asil, namualu aagl\ri ı evi o 
lan veya UC"rotinen gtlzel, orta bOylu 
balık ctınde 20 Uft 26 ya§ arasrı:da b" 
bayıa evlenmek latemektt4lr. 

(M. N. H) remzjne mUracaat. 

iş ve iş~i arıyanlar: 
* Ortamektebln sekizin~ ıımı!m . 

druı çıkmıa. 19 yqında Lir 1;enç ı::ı 

aramaktndır, 1kl sene Almanya1 .. 
cam ve şişe Uz.erine lh~ yupm~ 

1 

tır. (M.K,) remzine mUra::aat,. 
* Mail va.zlyeUnln müııaadealzliı;ı 

yilzUnden ancak orıamektc:b! bitire . 
bllmia blr g nç. herhangi bir runesıse:s~ 
de iş aramaktadır. Daktilo b!llr. fo. 
toğratçuıktıw anlar. (Cuııır 7l rem. 
zlne mUracaat. 

Aldırınız: 
(A G.J (B.P.) (Bulun':Jı,z) fF X S) 
U•".D.K.) (F.K.) lKııımetim o) 

(Kaynak) (IAlc 11) (llahlrl 
(M.E. 49) (Marmara) (Özbab'l 
IP,T.) (P.A.) (2. R.U.) (R.~ t-lmsul2) 
(S.A.E.) (Samimt) (Trilf .. l) 

Umumun Nazar' 
dikkatine 

2 ikati anlamak 
IAzımdır 

BaZJ kacııu ve .ıme.tlw bD Bate;..o 
yukarı pahu.lıhltcıa yen1:;lo.i aıamawt: 

1 çnnt.a \'e kunduralanw ooratmak ltiıı 
kundura boyacauıa verlrleı. HOyaot\o 

çantıı~ı tlldıı"tında farkına varamın. 

'ur. 
\'akta ki y\Utı.ek pı&rlilArla JBPtıtı 

oııtlldc elbisesini glyerııJ< ('llfltas!Dl k•>l 

tutuna aldığı vıLklt o ı;~ı elbtaeoh. 
ber tarafımı styab kundur,. boyoaı le. 
kelcrtnl.a çıkt,ığtnı görUr 

Bu seter eyvah: Ne )aııııluD boya. 

cıya ,·erdlft paraya mı f••k.ııa elbl.ııe. 

slne ver~lğfoe mJ acuun. Cete bb glhı 
znrnr!Jlro uğramamak tela dotruı-11 

Sultan tııunam &leımdet. ban (28) oo. 
marada bnva mütebaaal91 Osman Ab

durrahınan atOl.)eıılnt mUraeaat eder. 
ı - latanbu! mııhnılcııt ofl!! bU • 

kfımet)n verdiği sermaye Uc odurı \'e 
k6mUr tUccaı·larınnza ya-~ımcı o!a _ 
rak çalıgmıı ve mUnhasır:.rı fı.Çtk kl\.. 
lan bUtUn ihtiyaçlarını ı•ar:ıtıyacak 
l'Urettc muhtel!! mevkU\:,t1e odun ve 
kömUr stoklan hazırlamıırtı:-. Bıı bu. 
sustıı. teıO.Şa dUşmı:re ve l!.~le etmlye 
mahal ~oktur. 

sarruna ve gerekse ofise ihtiyacını dıtııı &:e(tuif olan çanta v~ "1ınduraıa. 
doğru ııöyıemek ve her ay lflzumun - nnızı fenni suretti' boyıu ve rep.Jeııt 
dRn !111:11\ k!SmUr almamak suretlle vnpu. Hııkll,atl 1lnlama!I bir tfıe'rUh-' 
ofiııin bu vazlfeııinl de ko1aylaştırnın. .ıc kAlldlr, 
emı talep ve rıc:::a ediyoruz.. ---------------

ıt·nb. etıkl ho~·esı ımlnıot, ~gtnln n•ll 

2 - Vatandaglnrd&n e'lllerlnde ıb • 
tıyat yapnca~ diye !az.la reU>taıı.n 

odun \'O kömOr bulundU}'llltya heved 
etmcmeıcrinl ısttyoruz Hu l!ÜreUe 
şehrin lhtlyAcını tnzylk ctmemlB. ac
bcb61Z olarak meydan:ı. bir darlık ge. 
tlrmemiş olncaklardır. 

S - Hallumızı!eıı odun kömUrQ lıı. 

tih!O.ltlnde daha ziyade tasarruflu ha
reket etmeleı'lnl talep t>dlyoruz. Bu 
acne iı;:ln kendi ormanlarım•zdao lst!.b 
safi mUmkUn olanı yaptık ve açığımw 

Nort1tK @;e 
Barbe mahsus B k ·vl 

t bil I" ı~k· ., aş ve z n u-o omo e!S • tera i k .. ı· k 
Va11ngt.ırı, ..!6 'A~\·) - Bır Jabrlktt 1 u soy er en 

yenj ıckll, hc.rbe mıınsus otomobil IA. 
uk1er1 ımaı etmcktedlr .b'u ıo.stık1erın n Hlz tayyareleri 
harJkultıde bir muknvenıet. vardır, ve •ebre llıkıcam etti 
saatte 35 mu sUratle ıc oco nıil yol -ı· U 
aldıktan sonra dahi aağııım kalmak. 
ta.dır. Bir ütomobll l!lstj{hnırı imali L 
ı;ln kullanılan kauçuk miktarı 4 ons. 
tur. tmnlft.t Bnnıch komlteBlnln tali. 
matıruı uygundur. 

KARA ELMAS J{ollnrımın arasında tatuı.u kesildi ve 
dudnklftrtnın atıışlnl dndakl:ırımdA 

his ettim .•• 

Stol.tıohn, 26 lA.A.) - DUıı saat 
17 ye cıoğru ba~~ckll KJ..sllı:g hUkCın1t • 
erd.nı ve birçok delegeler kargısın 1d 

nutkuna başladığı sırada alı;Ak•uı •. 
ı:an 4 lllglllz tayyllrcaı O~oya yangı:ı 
bombalan Gtllll§lardır. Kiıllagtıı için
de nutuk s!Syledlğl bliıaya taabet vaıt 
olmaınışıı..'l da birı;ok evlet ağır baa&n 
uğramıı ve bir ev de tamamııe ha.raıı 
olmuştur. Şimdiye kadar '1 ölU, 8 ya. 
ratı vardır, Enkum ka'<l.ınlmaaını. 

<!evam <ıdllo1ekte ve daha b&11ka kur • 
tanlar vetllmi§ oımuınd&ıı korkul • 
maktadır. Derlııil havalanan AlmaJ 
11v uçaktan 4 tnglıU uçaltmdan Uı;Un!l 
t>lrkac d:ıklka ~!JJ'fmGa anetlrinnrıer 
dlr. Bunlardan blrl Oelo ködeztns, 
rtman ağzında birkaç kilometre uza. 
sa dtı~o,tnr 

38 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN 
Heyecandan yarı kendimden geçml:ı 

bir halde: "Knnm olmaz:. mısınız, Alt .. 
dl.} e .tuııldadım. ----------------g 

"Slıtnle konutıınaın lil.z.ıın,. <ltdlnı 

ve bunu ıöylerlten kıpkırınrıı kestı . 
dlm. Ormanın tçlndr.kl yolda &essızc' 
)llrt\vnrduk. f;trnfımızd:ı ÇJt yoktu. 

"Beni niçin rahat bırakmıyorsu_ 

nuı. ~ BUtUn bildiklerimi g6ylodlm. 
Dahıı bendl'n ne l!!tlyol'6unuz 'l 

Bunları ıı6ylerken genç lcızın ~ 

titriyordu. Oa)et ciddi bh tonla 111. 

raz f'ftlm. "Hayır, mis Tiı.ıımtıı, bUtUn 
bildiklr.rlntzl ııöylemcdlnl.c. Sl:ı:J Uz.en, 
Alı.l ıııknn bazı oeıylf'.r var. I11tırııb ç ... 
.klyorsıınu~ Bunu trhrent:ı:dekl ifade. 
den anlıyorum. Dllnyada {IJ •o lnsnn • 
tar wrdır ki yalan Blt)lly.~meder. H~. 
mrn belli ederler. Slı de bunlnrdBD t. 

nız. Size ıstınıb \'e~n ~C)1n ne oldu. 
ğıınu h:ına d:ı hlldlrlniz! Albayın ölU 
mile alAkadar mı f" 

Grnı: kız güderlnl yere dlkmı,, •m. 
su yordu. 

hrsr ettim: "MesleğtmJ,, profeııyo. 
•el btr henye oli!utumu bir lAJı:ı:a ıı. 

nutıınuzl Size lnflan ve arkadafıuu. o. 
larak h](np ediyorum! Bıına ltfma.f. 
edip afzl liuıı j>eylerl M>yle)''lnlz! Be1, 

ki ıılze yardım edeblllrtm., 

"B:ıruı ynrdım mı~ Bana klmııe ;yar. 
dım edemez.!., 

''Anlıyonım,, dedim. "Albayın y11. 
zllnd<'n hep bu ı!lhrabuıı:ı: değil mi~,. 

Blrdrn pürhiddet kaJ'1ıma dlklldl. 
"Utanmadan böyle ı.ır ıeYt naaıl 

lddl:. edcblllyonıunıız ~ Albay Ecllıtou 
babam y~rlnde n.danıdı. Şatoda mıra 
Uc (:f'Çln~nlrr çok. Fakllt •1ıln de on • 
lıırlıı bir olmnnn: ! Albay P.:dlaton ı-.51 

nlmıyan bir centilmendi '"' alz, •iz 
b•ınlılrı b."tna söytuyonwnoz ı_ 

Gözlerind " yaıılar bo!!:ındı. içten 
gelen bir hrçkınp narin omuzlarm. 

Jllteli:ın kollarımın ara!lllldllJJ kurtul. 
du, \·e takip e(ıtleo şlk11r glbl ormanııs 
lrtne kaçtı. Dallarm ,.6 ~npr:ı.!.t:ırı.a 

altındıı hı~ırdadığını işittim. l'alnn: 
kaldığrmı anladım. 

Bir saat sonra odama rlrdiğlm u. 
man Allııln btr mektubunu mnıı:ımın 

ll:ı:erlndtı bulı'lnm. Zarfını \"lrttım, mek 
tubu g6zden gr.çlrdlm: 

"l\llst.er Sr.\•crtn? 
Bent, çok hem çok bedbaht rttln\'1!. 

Hlı;-blr umah karınız. olamam, Nlctn 
olamaı'lıKınn bıına tı-0rmav,nız:.! Ztr.1 
btinun oovabmı '-eı'C(',c-k nflyette .,,,,, 
~llm. Allah ~kınıı, uırnr.1a bulunma. 
ymı7., ~ıra bans ~-ardım edı"111'7.slnlz. 

Biuıa klm..oıe yardım edem~. aHmd"''
nız. da! YllrOdtltilm yol ,;,rrfnde "'a'· 
nı:ı: b311ma ı'levam etmoll mııcburı,·e 

tıarstı. tlndcylm. samımı 1ıl11f1Jyııtınadan tılr 
Birden ne oldu, ve na~ıl r.esan-t. bul. 11\h:ı:a bile ıüphc etınlrorlim, Bedbaht 

dtım b!Jmlyonım, gr.nı: knı kollan _ ı btr genp kn:t unutunuz! 
mın arasına alılım TO}il:ı:Unnn her ta. Alia Timmla . ., 
ratma buseler kondnrmnp bftıladrm. (De,·nmT nr) 

Atl~ada bombalı 
bir salkaıt 

'Vi~i, 26 (JladuoJ - Peşterlrn ,.. 
Jınon h~erlere 1:öre 22 e)'lülde Atf .. 
nnda bomhn ile bir sufkat lcşebb'i• 
cıiinde hulunulmuoc;tur. Bazı cvl(!r l • 
ı;arn uğrnmııı ve fno;anlsr \'tlraJtın• 

mı~tır. Ynralıl:ır 111cvanında i~ııııl 
ku,.vellerl m<'no;ımlnn dahi T:ırdı". 
Fnillcr hıılun:ırn:ımıştır. İtalyan kll" 
m:ınd.ınlıl'.ı çrık rl lılf 1erlhlrlrr 11• 

ın'""' "'""''""'· .. 

Ramazan Tak91ml 
Akpm 

19.l 


