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M iLLi Müdafaa tııhvillcrl ı;stıııı.. 
• Tilrk mflletlnln ruJlll müdnfa.tt. 

daı.uınnd:ı \'e millet ıtuurunu ldrfıkte 
ne d::?rece basu.s olduğwıu bir kere 
clabu ort.a)o oitı. 

ırtlrk ba.Ikının milli müdnfoıı ıstık. 
rauıın gösterdiği yal{ın a!Aka bir yon. 
dnn bir mllletlıı slyMi rllıttUnU, millet; 
olma §UllrUDU, ODU milletin ~kllAt • 
lan111ıo r;ekll bııllne koymaıım ,·aratta· 
~'1 itimadı ifade etmektedir, 
Dünyanı.o seçtrdiğı mUUı17 e:srtlıır 

lçlade mUlct)erln güstcrd!ğl bususı • 
)etler arasında Türk b.n.lkııun nrzct.. 
ı.lğ'I wanuıra cnnalstı; bir ıbtlıııı.w ıcıc 
do )ilkselmekte , . ., bu ıı.uunetli levhıi 
,>alnız eözde, )Dlnız. edeblyııt ç~rçe,·cst 
içinde kalmamakta, plltonlk olmak . 
t)ln çıkmakta, filli bir ımrett-0 ta 
hakkok etnıel{t-Odlr. 

Türk :milletinin mtlll birlik mıınz.ıı. 
raaını t-Ok maddi bir oetrJdc tebarür. 
'-1,tlrdlğl manura clunhurfyetln ma. 
llyestne göı;terı..llğl buyUk ıtımattır. 

Bu lllmaddD yalnız de\'lctln nlz:ınıın:ı 
değil, ayni ı:.:ınıandn. onwı tuttuğu si. 
;rasetln nasıl candan belıJmsendlğiııl. 

devletin nasıl bir itimada mal.har ol 
cluğunu göstcrmel.t;edlr. 

Şlmdl)e kndar harp ıct~dekt )aıııı. 

cağ'ımız. nıa..ırullara kıuııılık olmak U. 
zere muhtelif tertiplerde bonolar 
çıkarıldı. Bu bonolıı.rın bepet derhal 
halk tarafından &atın nllndL Bu eatl!l 
alınma ~disesl Türkiye l5ıln yaloır. 
dış 81,}'IU!et. mllU mlldala.c ctıms.sı ru. 
kmımdaD değil maliye tn.rlbl bakımın 
dan da blr hwıııslyet, btr yenilik, 
mesut bir ınldp.f altuuetJGlr, Memle. 
kettmlı;de eon yüz Bellellk mali polltl. 
kanın fadalanıu ıııayıp d )kmeye m • 
zum yoktur. Onu halk lıldyelerindd, 
tUrkU~rde, hJclı; mahlyetml an..edeıı 

manzwnelerde gör~k dalma mlbn • 

kUndUr. 
Son aııırlar para polltU.aın dalma 

manuo olan Osmanlı lmpı.ratorloğu. 
11un yarattığı kötU ba\"ayı. kötü 'e ı. 
Um.atsız p llrnloJl)1 aöl.-Up at,mak ma. 
llye pollt[kıuıını millete munis, canı., 
it.imada lAyık bir hüviyet tıııllııde ı.: • 
bul etUrmek blr mucize değl.ldlr. 811 

rejimin itinalı bir surette üı.erlnde 

durarak mllletJmlz.ln pıılkolojlalndc 

~arattığı ha\-aamda aranalıdır. 
Ne güzel nutuklar, ne &e\1mli ol 

llU\k bu itimadı doğurm&H\ kAfl ge • 
lfr. Bu itimat ancak m1ıı .. tın blz:ıııt 

tecrübe ederek elde eUJğı emniyet ile 
kıııatıılır. Türk mallyeel dt Ttlrk dev. 
lcttnfn lçlnde bir lnkıll~ı uruv ola. 
rak )e.ııl vaı.llrlcrlc tekev\'Ün eotıml1 

tfr, Emniyet ve itimada day•nan 
reJlm maliyesi rn!Urtlo takdirime 
1JJaı.1ıar olmllftUr. Bu fltki'frde en gU. 
7.rı ml!l.811 şimdiye kadar devlete '" 
tllc:n bortlardır. l\llllct d"''IAte borç 
'l'P!ftkfe ona olan ltimadmr, inanın: 

rınoıı t.bat etnrl bahınoyor. Bize k.ı... 
lır!la mJlletlmlDn el'YatıD'lf'rlQe ortaya 

,. 

• 
t. 

Bir lngtllz bombardıman fllosn dU,Ul!Ul toprnldarına gldjyor 

Belçikada açlık Amiral Nomu
ranın beyanatı 

Amerikan barblJe 
mlıteprı dedi ki : 

Süratle yapılan 
gemiler 

, Harbi 10 misli 
şiddetle 

Barba bqlamı, 
mU!ellerla 

memlekeHne 
nakledecektt r 

Nevyork. 28 (A.A.) - lı1C§hur tay. 
yare lnp.atçılarmdan Gl~nı Martın, 

bir mecmuada fillyle yn.zıyor: 

Modeli bUtlln dünyada fevkalade bir 
hayret uyandıracak tayyareler ID§ll 

etmekteyiz. Bombardıman tayyarele. 
rinden mUlO§ekkil urt bir armadanın 
bı§aırnu ikmaı etmek ü.z:ereytz. Kıta • 
atın nakli için t&§ıl tayyareleri eki 
yapıyoruz. Uzak ve glzll talerden ha. 
reket edetek wrun ıteferler yapabile 
cek uçaklar jnga ediyoruz. Evaatı g'iz. 

11 tutulmakta olan yenj bir Alet 1ca t 

BerllD, ıs (A.A.) - Alman ordu. 
lan bıı~kumand&nl·6ının tebll,b'1: 

Kafkasya. §ima! b3tı kısmında Al. 
man ve Slo~ak kıtalan çeUn çarpıo. 
malardan sonra yüksek dağla.rda bir 
çok mevziler işgal ctmıaıcrdir. 

Karadeni.Z kıyılarında bjr Alman 
to@ll motörU bin tonluk bir dU~man 
gemisi batınnı§tır. 

St&llngrad etraflarında yapılan çar. 
pııma.lar Bıraııında Alman kıtal.arı 

fehrtn §imal maballelerlne doğru ll~r 
lemigılerdir. Şlmdfye kadar i~l edi. 
1en ıehlr bölgeıı1 tamamen dlliman 
kuvvetlerinden temizlenmiştir. DU§. 
man t.arafmda.n yapıl&n taa.rruzıar 

topçunun ve hava ka.r§I koyma batar. 
yalarmm baraj ateııUe Alman • Ro • 
men ve hlJ'\·at kıtalarının toplu halde 
girl.§tlklerf hareketlerle tesirli surette 
pUkürtillmll§tUr. Şehrin §imal ve ce. 
nubunck bir kısım Ruıı kıtalarmın yü. 
kUnll hafifletmek ic;ln düpnan tara • 
tından yapılan t.aarruzıa.r akim kal -
.ml§tır. 

H indista nda 
Kargaşalıklar 
devam ediyor 
Kurutulmut göllerde demir 

sandıklar içinde 

Kongreye Alt 
veslkalar bDIDDda 

ettik. Bu A.let, tayyarelerin en kesit .Bangkok, %8 (A.A.) -· D.N .B. 
ıı1s tabakası içinde lstfkamettnJ em ıtongrc tarafından çıkanlan karga Müthiş bir 

şekil aldı 
_ ıı!yeUo ta.Yin etmeaine mt'dar olmak. 04JıkJıı.ra i§Ura.k auçu ile lııgill.zler ta. 

J el 1 "'f JI'• tadır. Alman uçaklan, Polonyada r&fmdan verilen lilUm cezalarına ra.t-
2POD en z ., r D"' Bllrprl.z aayczjnde gııllp gelml§lerdir. men Hlndjstanın her taratmda karga. 

Londrs, 28 (A.A.) - Belçlkada aç. J ğ J eri ID atıantt 8 apon uça.klan da Perl Harburda gene oalıklar azalmıyan bir oiddetıe devam 
lık müthiş bir şekil almıı.ktadır. Bu sürpriz sayesinde muvaffak olmuılar- etmektedir. 
feci hail Belçika eski mUna.kalflt na. girmesiyle dir, Dün Bombayda kongre taratmd&n 
urı Antuvan Delfos teyit etmekte 

Z 
Amerikan uçakları da trubl &Urpr1z tertip edilen bir kafileye ~ıurak suçu 

dlr. Kendisi son zamar.d:ı Bclçlkadan f d ...., a ere Ogru aaycs!nde kaza.nacaklardır. lle 27 Hindli tevki! edilmi§tir. 
kaçmış ve Londraya ge!ml§ bulun • '6-dr"" hUk"-etl ll"".,._tı11-ı bl.r Bizim tayyare fa.brikalarımızm fa. .-... - ~ ..,..-.. "b 

maktadır. Delios Londraıl&kl Belçik! '1 k ali Jm a tıg• ı aliycUni tahdit edebilecek hiçbir tek. tebliğ ile polisin ihtıu·uıı dlnlemlyccc~ 
bUkO.mctlnin istihbarat v~ adltye na. J l: • nlk ~rluk yoktur, Daha fi.mdide.n olan herkese k&r§ı derhal 811Ah kul • 
~rlıklarına tayjn edUmiııtlr. Na.zır, mızı söyllyeb•llrim 2150.600 libre sikletlnde deniz uçakJa- J lanılma11 hususunda poljse emir ve 
önümti.zdckl kış mcvsjmlnde Belçika. rınıı. malik bulunuyoruz. Bu ağırlık rlldlğlni blldlrmi§tlr. 
da evlerin çok soğuk olac&~ı ilflvc 

1 Bllkrcş 2S (A.A.) - Japon deniz kUrelıı.rzın en uzak mmtakalarma ka. Ba§ka bir yerde bir ilk tcdrtsııt 
ctmlııtlr. Almanlar Belçlkadnkt bUttJzı 1 beyeU reisi visamiral Nomura Rndor dar gldiP i§ görebilecek olan deniz mlllettıııı jle baııka dört ki§! beyanna. 
k6mürü müsadere etml§lcrdlr, Bunun ajansına yaptığı bir demette heyetin. 1 uçaklnrımızm nğırlığtnuı lkl mlalldir. meler dağıttıklan suçu ı:e tevkif o. 
Ja beraber ve çekilen acı!ara rağmen, üçlU pakt dcvlctıeri araıoıında i§ bo- ı Bu uçaklar, herhangi bir yere uğnya_ ıunmuıılD.rdır. 
Belçjka milletinin maneviyatı o kadar J raberllğl çerçevesi içinde çalışma\: r&k benzin almağa mecbur kalaıadaıı Kurutulmug göllerde demir sandık 
kuvvetlidir ki, bu millet :1aha uzun maksadlle Roma ve Berljne gitmek ' Pasi.flğin bir tarafından öbür tarafına ıar içinde gt.zlcnmiıı kongreye alt ve. 
zaman bu duruma tahammül edebile. ti.zere yola ç:kmı§ bulundı.ığunu söyle. gidip gelebjllrler. slka!ar ve notlar bulunmuştu . 
cek kabiliyettedir. mı~ur • r 

'ti • Bu tayy&relerdeıı 600 U. harbin btı- B1har eyaletinin birçok yerlerinde 
Amiral, Romen mlllctJ iıe ozıun §Cfl tün §Ckllni değişUrebUlr, Ha.rbl. bitir. halka 12lUOO rubye tuta?'ında mUşt.e. 

attığı bu palkolojlk btinyf'5l blı..e bu 
harp fçlode yalnız ltlnındı:ı harlltul!l.d.) 
mls:ıllerlnl vermekle kalruıyıı~ak, ye. 
Dl yeni hfz.metıcr ifa lmkAnuıı \'ere . 
cdlt.tr. 

mareşal Antoneeko hakkındaki tak • (Arka&: sayfa%, Sütun 1 de) rek para cezalan ödetllml§tlr . 
dir ve hayranlığını ifade • tmi§ ve bu 

Bize kalırııa ynlnız mJll.I müdafs.a 
lbtl)açlarını Uııtuo blr ııe\'ı,Yede kar)t. 
lamak değil, milletin para kun·etlni 
de üstün bfr hududdıı mı.Jıafnı.a et • 
mek meeburi)"e(lndc)iz. Top,)'ekftn 
harp tı:lndc büyUJ.: bir mHırak va7Jfe. 
111111 giJrf'n nıllll parıının alım kabili • 
yetini korumsk için mııı .. tımlzln ba. 
psllwrlojlk kudreti cmsalııi~ bir 1111.71. 

nedir. 
Enntisyona iDADİ olmak. fiyııtJ.arın 

dnha dyado yuksclme!llnl önlemek ı. 

!:in daha geni~ mikyasta ,·e ımlh r.a. 
mırnıııda ödenmek üı;ere lııtlltraı.larda 
yapıl:ıblllr. Meselfi bugün memleketi 
nılzde fiyat yük,elişlnden dolayı epey 
büyük mlltyııııta ıınra kauınnn müs • 
tahsil \'ntanda§lar \"ardır. Bunlnrm 
kaz.an!,;lıırıııın bir lnııının! sulh z.oma 
nmda ted)ye edilmek üz.ert· de\•let1> 
borÇ olaral,; vermeleri her fio6Ydf'n ~
\·el ellerine geçen fnz:tıı lcı,> metta ma. , 
na,ız, hadsiz, hesapsız Dfr ı,;ckllıı., 

memleketin mukadderatına olan em • 
nfyct ve itimadını belirt,."Ili§tir. AmL 
ral Nomura, Japonya llc Romanya 
arasındaki müna.sebctlertn gittikçe 
dnha samlm1 bir ıek~I almakta olduk. 
larmı .ııöylemi§Ur. 

Denlzaltılnnn Atlantıkteki harek • 
ketleri hakkında sorulan :.tr male A.. 
miral Nomura ııu cevabı vermlııtır: 
Japon deniz blrllklerlııln Atlantlğc 

girmcstlc bizim olması muhakkak i>'J. 
lunan zafere doğru bUyU~ blr adır.ı 
attığımızı söytıyebjUrim. Bu olaytn 
paktın jmu cdllmeslilln yıldllnUmU 

r:e tesadüf ctmeııl çok m.ınldardır'. 

Çörçilin 
Amerikalılara 

mesajı 
ma.bvolma5tna mani olacaktır. H.efab -

l~lnd~ yüzen \'e um<lufuı:ıdan falla 12 f d 
paraya lta\'ll'&D \'Bt,8nd3,ID.rın elle . 

1 
ay zar ın a 

rlndckl fnıla kıymetleri ptyaııadıın l 
~ekmek mllll bir \1U~Ue olM3ktır. Pj. 50 gem! 1 şası 
yaııadıın çeJıllen bu 1mra1:ırm da , • 1 b'"' j 
dm !et hJı.metlnde vaz.lfe ı-örmcsı pek 'ıaa 1 z u ey r 
A~ mthrı'kUndtlr. ( l'ımııı Sayfa 2 Sütun 6 d&) 

Alman hususi teblijj,r 
.. .......... ıw:. ............................ ...--.... ~---~ 

ingiltereye Amer~~an 
askerleri getiren 

üç büyük gemi atlantikte batırıldı 
.BCrlln, 28, (A.A,) - Nqredllen hu

aust bir tebliğ, Alman denlza!tılarmın 
şhnaıı AtlanUkte 1ngiltereye doğru 
yol alan Amerikan kıtalanndan mU. 
rekkcp bir katil~yl kısmen tahrip et. 
tiklerini b!,dirmektedlr. 

Alman denizaltıları "H!:nd umum• 
valisi .. sınıtından 19 bin tonl!Ato!u\: 
bir taşıt gemisi ile ''Paal.tlk krnllçesj,. 

Arabasının tekerlekleri 
üzerinden geçti 

sınıfından 17 bin tonllAtoluk bir taıııt 
gem!Yi ve "Derbi Şer., aııııfından 11 
bln tonl!Atoluk UcUncU bir gemi Ue 
bir refakat muhrlbinl batırniışlıırdır, 
Diğer taraftan Alman denl.zaltıla . 

n Afrika ve Amerika kıyıları ac;ığın. 
da. topyekQn 57 bin tonj!Ato tutımn. 
da 11 düşman ticaret gemisini de ba 
tırml§!ardır. 

İngiltere kraliçesi 
basta UskUda7da ~elAml Ali mahall"s!ıı· 

de oturan arabacı Davut. arabujle ı Londra, ıs (A,A.) - Lvtıdrada Def· 
yoku~tr" aııağı inerken düşmUı, ken. redllen resmi bir tebliğ, kraliçe El1 • 
dl arah ınm lokerlckıeri altmda ka 1 abetın btraz rahaı,a·ı <>.!dutunu tıtı • 
larak ' •ıdunun muhtelif ycrlctjnden 1 dlrınektedir. 
ağır surette yaralanmıştır. Yaralı hu Endl§eye :nahal verecek hiçbir e. 
tar.eye kaldırılmt§tır. mare olmadığı UAve edilmektedir. 

Cephenln f1mal ke&iminde RiJev 
yakınmda birçok dU§man taarruzıan 
kınlmı§ ve kuvvetlerimiz tara!mda.n 
giri§ilen mahalli bir taarnı.z bafarı 

ile bitml§tır. 
Jlme.n gölllnlhı cenup doğusunda 

d\l§manm mUkerrer hücumları atır 

zayjııt vercllrilerek pUskUrtUlmU,tUr. 
Ladoga göltı clvarmd& Sovyetıertıı 

yeni ta.a.rruzıan da ıunımı,tır. 
Düaman önemli kuvvetıerle NMta 

nehri llzerindeD doğuya dotru Lenin. 
gradı kuoatma hattını yarm&ğa tef8b 
büa etnıl§Ur. Bu te,ebbüa dllpıana 

ağır kayıplar vercUrllerek aklın bırak 
tınlml§tır. Burada 39~ denlzallı tah
rip otunmuotur. 
LoDdra, 28 (A.A.,) - Moekovad&, ~ 

co yanaı netredilen Sovyet teblitl: 
27 eylWde kuvve~riml.z dUşma:ı 

la, Stallngrad, Mozdok ve Sinyavino 
kesimlerinde §lddetıe çarpI§mal&rma 
devam etmıılerdir. 

Diğt'r cephelerde kayda değer hiçbir 
de#j§iklik olmaDlJIUr, 

Londra, 28 (A.A.) J Sovyet tebl!J~ 
eklnde §U taflllAt verilmektedir: 

Stallngradda çetin çarpıımalar &ı 
vam etmektedir. Almanlar bir nokta· 
dan gori atıımı§lardır . .A:manlar, aol 
cenahlannı tehdit etmekte olan Rwı 

kuvvetlerine karıı taarn!Zda bulun • 
ma.ktadırlar. Şehirde birkaç yU.z ev • 
den dUııman çıkanlDU§tır 

(Dotu cephesine dair dit.?• 
haberler lk!nd •yfaıb) 

Bir İspanyol 
• • gem ısı 

· torpillendi 
Gemi 30 ıanlyetre 

battı 
lılııdrlt. 28 (A.A.) - DUıı neşrediJ. 

mig olan lspanyol reımıl •ebllgi, Mon. 
tagorba l.ııpanyol gemlsiıJn todptllen. 
mcsinı keder uyandıran r:lr hAdlae o. 
lara.k tavejf etmektedir. 

Gemi, blr lntllA.Ju müteakip 80 •• 
niye zarfında b&tmııtır. Teblitde kur. 
tulanlarm :ı.simleri bir lir.ede vardır. 

Kay'bo!anl&r bakkmda bl.çblr ttmlt 
beslenmemektedir. 

Tebliğ, gemide mevcut .f kurtarma 
sandalından UçUnlln deıı1M lndirndi • 
ğlnl fokat bunların tahrip oıuncıuıu . 

nu ve kurlulanlarm son kalan tek 
sandala blomek zorunda kaldıklanaı 
HA.ve etmektedir. 

Almanya 
maçlarına 
hazırlık 

İstanbul Fut.001 Ajanlığından: 
3 maç yapmak i!zere Almanyaya 

ciavet edilen İstanbul muhtelitinı 
le~ edecek aşağıda klUp ve isime 
lcri yazılı futbolculann 30•:l 942 
çarşamba ''C 2·1'l-942 cuma gUnle· 
ri mat 16 da forma harlı; futbol 
levnzmı!arile birlikte Fenerbahçe 
l'tadmda bulunmıı.lan tebliğ olu• 
ııur. 

Jlcşikt:ı.5t:ın: M. Ali, Hakkı, Şe_ 

n:f, ŞUlırU, Hüseyin lbra.h m; 
Gal3tnsamydan : Faruk, Salim, 

Enver, Gündılz, Arif. Musa ; 
Fcnerbn.hçcden : Cihat, Fikret, 

Murcl, Melih, Hıı.lit, Ali Rıza; 
V ('fadan: Muhteşem: 
tst. Spo:'dan: Kadfr; 
Bey'kw...ian: Bah:ıdTr. 

Eir çocuğun kolu kmldı 
Boyazıtta koska caddeıı.lnde Btlp&r

pd bNımda oturan Jıl ptiu~ot 

~1\\ f!llf e§yarı t&§ırkerı arabad"n 
dU§mU§, kolu kırıldıfmda tı:ıstBMY .. 
kaldırıJmıutn. 
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Z - ~N SON DAKtıtA - 28 E1.'Lt,_ Ull2 I'AZ \I\ rEst .. 
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Mahkeme Salonıarımta 
· YOK 

Para edecek Sotyepol eseı sl 
VakUyl", gazeteler, u· ın uzun yaz_ 

l • b l ı ? mı§tı. Fre.n.ııada, komUı .... 1.ler, Kutye-- 1 

Şey erl u muş pçt 18llllndc bir b•yaz genero.11, Parla 
• • ıcn kaldırıp U.usynyn kaçırmış \"C ora· 

da öldUrmUJlerdi. Bu işin failleri a. 1 

V \J b 1 . , d k t ranmı§ bulunamamıştı. Aradan bir ·· agmur oru arı 1 e uvarın ÇI ın 1-. çok seneler seçuıı.ten sonra bu meac- I i le tazelendi; çUnkU Fransız gazetele. 

~ t a ak do""rdu•• ncu•• kata çıktım rlne göre Parüıte Serj Tretyakot l~ Jarına ırman r . :~d;a:;o~:~~u rolslnln yakaıana·- ı 
Pencereye yumruk vurarak kırdım... lııte ,bir ~·ransız gaz tesinfn verdl~i 

'7 maU).mat: 
Birkaç yerde hırsızlıktan maznun. "Bu hAdise bolıı vik lhtillllnden'oen 1 On beş, on altı ya§larmda kadar 

oır çocuktu. MUddelumumtllk odasına 
getirildiği nklt ağlamaktan kızar 

mış gözleri gene yıışardı. 
Fa.kat yapmacık olduğı.ı belliydi, 
MUddeluınuml kendisini getiren po. 

isten evrakını alıp tetkik etti. Bun. 
ıar lkl kalın dosya dolduracak kadar 
taluıdı. 

Bu mUddet zarfında d"ll.kAnlı, bü
kUlmll§ boynu ve yaşlı gözlerile odıı. 
da bulunanları gözden geçiriyor, ken. 
diSl ne kimsenin a!Akadar o1madığmt 
gBrünce htçkınltlan yavnıı yava~ aza. 
!ıyordu. 

General Vaveı 
ıışa eHI 

Birmanyayı geri 
aln1ak için 

Pilin azırbyoruz 
Londra 28 (A.A.) - GcııeTal 

\'avel, Y;ni Delhide umumi h:ı.rp 
dunımu hı:ı.Jüında uu beyanatta ~t.· 
lunmuştur: 

du. MUddei~mumı muavini evrakı Fransaya lltlca et:mi.ş ve yerleşmi4 
okuduktan eonra sort:u: olan birçok beyaz Rusların hayretınl 

_ Doğru mu bunlar Hııı:ndl T mucip oldu, çU"lkl\ bunlara göre SerJ ı 
Tretyakotun blr çok sebeplerle Pa.-- ..... 

- Söylesene. Yaparken hiç dU~n. ?iste, Gepeu reisliği yapmıyacağma 1 

kant bulunuyorlar. 1 medın ml? 
- Ne yapayım beyim, açlık, para. 

s.ı:zlık'" 
- KA!I, demek çaldıpı itim! edl 

yorsun? 
- Ediyorum. 
- Alın götUrUn, sulh ~ -ncwe. 

mcsinde sorgusu :!- apılacak. 
Delikanlı, gene kendl.ıinl getiren 

polı.stn refalmtinden dışarı çıkar ldı. 
Nöbetçi sulh ceza mahkemesine gön. 
derildi, 

Mütemadiyen polise soruyordu: 
- Abl beni tcvklt ederler mi aca. 

ba T 
- Yook, bırakırlar. Deli misin flCJl? 

Gene birkaç k~lnin car-'lll mt yaka. 
cakaın, yoksa Y Senln glbislnl serbest 
bırakırlar mı hiç.? 

Atarlar deliğe." 
Hamdi pollaln bu eıszlerl Uzorlne 

gene bo§andr. 
O.stil başı, kir ve pi.il lçllldeydl. Aya-

ğında ayakkabı yoktu. Mintanının 

göğlle tarafının bir yanı tamamen 
yırtılmı&ı, eUerj görUnUyordu, 

Biraz sonra sulh h~klmlnln buzu • 

rundaydı: 

- Nasıl girdin apartın.ana T 
- Penoercden. 
- lyl nma, pencere dördUncU katla 

s rj Tretynk'>fun alles' Rokfeılerln 

Am"rlkada işgal ettiği mevkie benzer 
bir mcvl:I sahlblydL Sanayte h!ıklm 

zcnsln kimselerdıler. 
Eski Rusyada Tretyakof denilince, 

Deterdingin petrole, Zaharofun slU\lı 

tıcııretlne htı.klm olduğu glb1, mensu_ 
catn htıklm bir kimse olduğu bllinlr
dj. Yıılnız §U var kl, b:.ı mensucat 
kıralı bugUnkU mevkufun bUytlk ba. 

bası bulunuyordu. 

Kerenskinin murahhası 
Oğlu, yıınl l\lokofun bnbıısı, cö• 

mcrlliği \'e hayır işlerine yıırd·· 
mi;> le tıınınmıştı. Du uğur< in mil· 
yonlıır sarfclmişti. Moskovado, O• 

nun ismiyle anı1nn bir san'at gn. 
lerisi mevcuttur. Bolşevikler J..ılle, 
bu galeri;> l muhafaza etmişlerdir. 

Seri Trcl~ ııkof, çarlı~< sukut elti· 
ği zaman, mu\·akkııt hOkıimct rcio;I 
bulunan '.Krcnskl tarafından !Ot~ 
senesinde, Frons:ının, beyaz Rusya 
ordusuna karşı yardımını temin et· 
nıek iiçn, Fransıı: hükumetiyle ınl· 
z kere) e sönderllmiştl. 

~ ... ,.L"'i• 4 ..... ,V" .,._ - .... ~-.. ·,·...,'"'.••Jıo'"• 

.. 

GÖZEN KRE 
Da kiki gUttltlk kl'emJ 

Gözen Pudra 
en ince tutan pudra yenı renklt1r 

fi özen 8 rı yan ti 
Krlstallze ve likit 
Yağlı • Yağsız. 

GGzelillı Slltl. Cildi geaçleştırlr. 

OYA 
00::1.EN'ln dllrt kokuın lotıyonlan ESJUEI< 

HVLl'A 

Kadlle gibi Dlr TEN YARATIR 
GOZEN ALLIGI aanp renkter L[av:::a 8;~eği 

OÖZEN'in Dudaktan Kauıe Pa 
ttrlyat depolan Gö:r.en mllesllt'!seı<j BUyUk post,o.ne caddesi No. 6 

Nafıa Vekaletinden: 
Elt&lltmeye konulan (e: 

1 _ su ıı;;crl ı;ekizfnCl cıube mUdürlUğü bölgesi içinde bulunan Tokat Ka 
zovas sağ sahil sulamasının ikmali için yapılacak sulama ııebeke•u 

hatrl}a~ ve imalA.tı sınaiye ve işletme blnalan lnşaab tahmin edlle·ı 

ke§lf bedeli fiyat vahidi esam Uzerlnden (1.685,985) l!ra l86) kuruş. 

tur. 
2 _ Eksiltme 7.J0.942 uırihlne raatııyan çarşamba gUnU saat 111 te An. 

karad~ su ~lerı relşhğl blnaBt içinde toplanan Su Ekall,.:ıe komli. 

yonu odasında kapD.Jı zarf usullle yapılacaktır. 
s - lsUyenler eksiltme rarvıa:ne.i~. mukavele projesi, bayındırlık !§!eri 

genel prtnamesl, umumi su tıılert fennt ı:ıartnameııı lle hurust ve ten. 
n1 eartnamelerl ve projeleri (50) Ura (00) ku~ karşllığm~ Su I~leı!. 
RelsUğinden alablllr!er. 

4 - Ek!iltmeye girebilmek için iateklllerln (64.829) lira (ôRl kunı~luıt 
Muvakkat ıemlnat vermeal ve eksiltmenin yapılacağl gU!lden en az 
u.,; t;<Jn evvel bir dUe<cçe ile Natıa Veklletlne mUracant ederek bu lj'J 
mahsus olmak Uzere vesika almaıan ve bu vesikayı g&ıtermeled 

prttır. 

Bu :nüddet içinde vesika isteğinde bulunmıyanlar ekliltmeye gfrt. 
mezler. 

5 - latelı!Jlerln teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı ııaattcn bir S!\ 

at öııceaintı kadar Su f§lerl relaliğinc makbuz karoıJıgtnda vermeler! 
JA:z:ımdı.T. Postada olan gecfkme!er kabul edilmez. (9707) 

Er o O Kil<A ~ 
Küçük ilanlar Kuponu ı! 

er :z:aıcı .. 

Hu ınıpcıoa eklrnrr,.k ıröncerilectıli 

iş arama ve ı~ \'el'we il.11.n.lan Eu S-:.o 
Uaklkada parıuıı oeşredjleceııt:ı. 

llanlann ı;aı.eteae görUtdUtu ~u..ıe 
otnmınna dikkat ec11lmelldız. it\ lent:l* 

tekilli gündereo okuyucol4rm m11h11:7 

ı ıuııırmıı Uzere 11arlb ıırıreaıcr~ bU<lit. 

I mclerf IAr.ı:nıdır. U' 

l 
Evlenme tek/illeri: 

4 Uzun boylu, geni§ ve muntazam 
vucu tıu , yakt§Iklt, kimacaız. kartrll. 
ıım hlUmU ile yalnız kal:r.qı, evi va 
eşyası bulunan, h.ı.lf vaKtı yerinde, 
devlet memuru , 34 ys,ıımda, aporc•ı 
bir genç; Dul bir bnyanlıı. evlenmek 
istemektedir. Yaş mevzuubahis de~ıı. 
dlr. (BayS~) remzlne mUracııat. 

Aldırınız: ...... 
(A G.ı (B.P.) (Bulunmu) (F N.S.) 
(F .D.K.) (F.K.) (Kıımıetlm IS) 

(Kaynak) (LA.le lll (Mahlrl 
(M.E. 49) (Marmara) (Özbab<ıl 

IP.T.)(P,.A,)(2. R.U.)(R .. ~ ktmsesl.1) 
(S.A.E.) (Samimi) (Trik~ll 

Umumun Nazarı 
rlikkatine 

Hakikati anlamak 
ıazımdır 

Bıızı kadm ve erlıekleı: bu uanao 
yul•arı pabahlıkda yenlslnl aıamadıt" 
ı;:anta ve kundıırabnnı bo)"lltmak lçi.a 
kundura boyacuıına erlrler. HO)&ııBd 

çantaYJ a.ldığmda farkına varanı&'I. 

ıar. 

\'akta ki ytll<&ek paralarla yaptı~• 
nadide elbisesını glyerclc ~antaaını kJ• 
tuğuna aldığı valdt o gUW elblaentıı 
ber tarafına eJyab ktılldur.;. boyaııı lt
kelerlnln pıkt,ığuu gürtır. 

Bu seter eyvnlu Ne yaı:nlan boyn 
cıya verdlf,1 paraya mı y11kııa elbL~. 
sine verdiğine mı acısm. iste bu glb 
zlU'Srlara uğramamak ~ dotruc• 
~ultan hıımnm l\lesedt>t bao (28) ou. 

"R:ıs!ar dnynnncaklardtr. MUL 
tefi.klru- imkan bulunca ikinci cep· 
heyi a~o.klardrr. Atlnntiirtc va • 
rlyet düzelmektedir. Mısırın Gnrp 
ı.ölUnde Mihver taarruu durdd • 
ruJmu,tur. Japonlar, P8[-ifikte çok 
meşgul olduklnrı ve a.!dtklan yer 
!eri hazımla me,,,~aul olduklan için 
Avustura.lyayı istilfı edecekleri <Jhp 
l•c-l:idir." 

jmi~. Oraya nasıl çılttın. 
- Duvara tuluna. tutuna 

dış duvarının her katmda 
vardı. 

Scrj, Palc _ Burbon me) danın 1n 
şık bir ıı parı ıınenn yerleşti 'c par. 
Jıık hir hayal ynşamıya başl:ıdı. O· 
nun, o zamanlarda, Paris bankala· 
ların<la, 15 nıil:ron altın franklı'• 

binanın l,rcdisi vardı. 
çıkıntı T rebiseri kafadan. 

Doğu C e P he S 
'

• n de mnrndn boya mlltebruıstsı Osm&D A!).. 
durrabnınn atölyesine mftrıMlaat edeı. 

Gcııf'ral, Binnanyayı ge'li almak 
ı<;in bir pl.An hazrrlamalun bulun
riuğu ıı u ilbe etmiştir. 

Olen Marten 
diyor ki: 

.... (.8aft,arab l IDcl s&yfadS) 
mcden, harl:ıl kar.ançla ııona erdirme • 
den evvel ihtimal her biri 500.000 lib
re afkletinde veya daha !a%la ağ?rlık. 
ta uçan zırtııııar 111§8 etmelt ica.p ede. 
cekt,ir. Bl.z, bunlan gimd1cien ın§a. edi
yoruz. 

\'Bflngton, 28 (AA.) - Harbi?e 
m~şarı M. Forreatal, 'Ubertl tjpln. 
de gemiıerln attraUe 1np. ed.l!mcsin • 
den dolayı bahriye enctımenl refBlnt 
tebrik etmlt yem gemUerızı harbi 
hem de 10 mtBlt liddctll l".arb1, harbe 
be.§la~ olan mme~ mmnlcket. 
lerlnc nakledecet'tfnl blldL'"mflt;lr, 

FoITeste.l, Uk Lftıeri1 gemi.sinin de. 
nlzc lndlrftme9iDdı!mberi btr muclze 
yaratı1mıf oJda#mıu _,,,,em!Jtjr. Yal. 
mz stlrat lbakımmdan 8.§llmaSI kabil 
ı:ıtmıyan ibir rekor teala cblekte kaim. 
ma.rmıtır. Fıu:Ja olarak !Birleşik Ame. 
ı1k&, .Amerikan olmıyan dtğer mem. 
1*1.lodı:ı. topyektm inşaat tezgAhla • 
rmdan :faz.la lnpat tezglhma maınc 

bu1umnaktadn'. 
Bıı mlln&ıJebetle 7eıııl btr ha.ber da.. 

ha p.y1 olmvgbır: 

Amerlltanm ill§aatçılığmı deha mer 
tebca1ne vnrdırmıf alan inşaatçı -
lanndan Henri Kaper, baf'ka bir re.. 
kor daha tema e1'nl§tir: 

10,CSOO ton hacm1nde Ubertt siste. 
mJnde bir geml H günden u bir za. 
ma.nda inıa edllmiftlr. Bu gumi 4 gün 
evvel yant için.dcltt teal.aat yapıldıktan 
3:.gtm 80Dl'a denize indirilmfı ve gemi 
'1Un surat tecrtıbelcrlnl yapmınır. 

Bahriye ımc:Qmeninin murahhaslan bu 
sııBd& gemide bulunmuıl&r vıe gexnL 

nln ayni ttpteki gemJlerln en l!{lratlfaj 
olduğunu ~ylemi§lerdlr. 

Hcrıoy bitmio Olduğundan enctımcn 
gcm.1yl tcaennm etml§tlr. 

Ba muamele, tam yarı gecede ,.a. 
r~. 

V8§ln&'tma. 28 (A.A.) - Lexingtoo 
tuimda.ld nvveUI tayyare gemisi, ln
G&Mmm ikmal edflebllece#i tahmin 
~lml§ olan t.arlbten bir sene eVTel 
dün dtnlze tndlrflml§ttr. Bu gcmt, bun 
dan G ay &vve! ı.t:ercan denizjnde bat.. 
ınI§ olan ayni ı.sJmdeld tayyare gemL 
Binin yerine kaim olacaktır. Kaybcdll 
mış '01an t;ayyare gemlslııln birçok za
bit.feri De kuma;ndaru amiral Frcdcrt:t 
Şerman, yeni gemiye !alın Terme mc. 
ruimlnde hazıT bulunmur;lardır. Ge. 
mjye bu ismi eski bahriye n8Zll'mm 
dul zevce.ı. :Mme. 'I'ıodor Duglae Ro. 
binsen vermi§tlr. 

Eski Lcxlgnlona admı da gene 
M.me. Robln.9on taımu,tr. 

Sonra <luvarm kenarında da ye.fi:. 
mur borulan vardır. Bu borulara ve 
çıkınlı!am tutuna tuttma çıktım. 

- DU~rlm diye korkmadm mı 
hlç? Hem de gecele;>1n". 

- Korlonadnn. KUçUkken hep du. 
varlo.rm Uzcrlnde oynardık. Bu alı,ıı 

knnııkla kolayca yukan cıktım.. Da • 
i~nin pencer · :ıpalıydı 

Gündllzdcr. • •ınlştlm. t"erde kim 
se yoktu. Yumruğumla vurarak pcn. 
cereyt kırdım. !çeriye dal:!ım. 

- Neler çaldın lçcrden? 
- Yanm tekerlek kaşar peyniri, 

ufak 'bir torba bulgur, beyaz peynir, 
!aaulye, no:'ıut. .. 

- Ne )'apacaktın bunları. Yoksn 
yemek mi plalrecektln? 

- Hayır. ÇUnkU para eden §OY bun. 
lar. Öteki ağır, qyalan alıp da nl! 
ya.payım, hem bunlar pek de belli oL 
maz. '•Nereden buldun?,, "Kimden 
aldın?,. ''Çaldın mı?,, diye .90rgu, su. 
al olmadan okutunım, diye dUşUn • 
dUm. 

- Ama, bak heaabm yanlrJ çıkmı1'. 
Okuturken yakalanmışsın? 

- Öyle. Bir polla, kıyafetime baktı. 
baktı, aonrıı. tam paralan bakkaldan 
alırken: 

- Nereden buldun bunlan? diye 
yakama sarııdJ. 

Neticede mabkeme, ",,ah31 çevik. 
llk,, neUc:cs1 geceleyin dördUncU kaL 
takt bir daireyi aoyan bu kUçUk hırsı~ 
hakkmda tevki! karan '9'erdl. 

ADLİYE 1'lUHABln.t 

Kola altta kalmadı.: 
"Siz amcanıı.ı galiba ~k faı.la se. 

vlyordunıtt., 8Özle.rııo delik.anlıya had. 
dini bildirdi. 

O eımııd& mllstelızlyane bir kaJıka. 
ha hcplml:dn mis l\larşanta bakmamı. 
7'.a scbeb oldu. 

"SeTIDek ha!, Ona kartı hepsi de 
kin besliyorlardı. Her biri onu oldilr. 
nıliş olabilir. Zlrıı. bir tek a.rzulan 
vardı: onu hayata gör.lerlnl yummu$ 
~rmek!, 

''Rezalet! bayağı re7..&let!,. Sprekln 
ııotıi heyecandan titriyordu:,. Allıaym 
ölilmllnUn )eglne müsebbibi sh:alnlz! 
Albayı tahakkUmU altına alan, onu 
«n-lAtlanndan u7.&kla§tıran, bUtUn af. 
Jcvf bağlarm kopm&8ına l!ICl><'blyet 
veren sıuııntz. Siz bu evde kötUmk 
AmJllalniz! Shdcu her teJ' beklenir! 
Hatta albayı öldllrmliş olmana; d:ıbl !_. 
fakat daha uzun zaman bu oatonun 
~lnde kalamryacaksınrz! Bunu ııtu 
~rettm Uzerfne temın ederim.., 

"Siz, Ö)1C mi~ Sizi Norfolk eato • 
ımndlUı belld de cllerlnlz kele~! ol. 
duğu halde göttlrcceklerdlr • ., 

Kols bu mibıalmşanın k6tn netice. 
ler doğuracnğmı düşUnettk aöze ka • 
n:ttı: "Bayanlar, haylar, böyle blrb\. 

h ln d1lm kt dl seniz eski boyası aolmut, rwıgtnln nıa Moskova 28 ( A.A.) - Almanlar, kaybettikleri ta m e e e r. 
Serj, o kııdar panı sarfediyordn 

ki, biıi•eç sene iç.inde, servetinin 
ııllmdon girdi. üstünden çıktı. Tıı· 
bintiyle sıkıntır.ı d~lü. Rusyııy:ı 

(!ideml:ror-du. Ka fkns petrol kırıılı 
ol!ln vatandaşı Emnnucl Nobcl'in 
hizmetine girdJ. Ayda bin ild yüz 
!r:ınknlıyordu. Du para. sadııka n<'· 
vindcn bir şeydi. Bu hıılc kntl::ına
mııdı, petrol kırolının işinden ay· 
rıldı. 

Stalingradm bir maball!.'lnde ilerle Londra, 28 (A.A.) - Lcningrad dası ı;eçml~ olan çanta ve lmnduraıa.. 
k lml d rınızı fenni ıarette boyar ve yepyenJ ml.şler, evden eve çok gtddeUl sav&.§ • dolaylarında, Slnyavino · 08 n e 

lar yapmııılardır. Ba§ka bir mahalle- Ruslar m~vzUertne gfrml~ c:>l&n Alma.: yapar. Hakikati ıuılaDlllk bir tocrt!lh> 
de daha fazla mtktard& evi Ruaıu l 1an temfz!emekle mcşgulcUrJer. Bu • _ı_1e_k_rı_ıı_ııır_. __________ _ 

Scrj, bundnn ~onrn, şüpheli işle
re girişli; fakat <'linc bir şey geç· 
miyordu. Zayı!fodı. Eski gün gö:-· 
milş :ıdom daima, ~tık ka~lı SC?.İ• 
yordu. 

Fıılmt., Onun, birdenbire, eski 
Rus muhariplerinin merkezleri bu
lunan Kolizc caddesindeki 29 nu• 
mnrnh binada hir odıı kiraladığı 

görüldü ve lıundan sonradır ki, be
yaz .Rus generali Miller Kutycporla 
orl:ıdan kayboldular. Sonra dıı, di· 
ser vakıılıır birıbirini tııkip elli. 

Serj Tretyakor, şimdi, "Gepc.1" n 
nzifc nl:ırak. Hd Ru~ geneı-alinf 
kntırmaya memur olan dokıo~ 

Gcrtand'a yardım clmc.kle <ınaznu•ı 
bulunuyor. 

Aımanlarm elinden almıştır. Stalln ra 21 Alman to.nkı tahrip edl!:nlııtir. 
gradm batı ıılmallnde Sovyet kıtaları Voronejdc de kar§l ta&rnızla.r de -
Alman hUcumlnrınr pUskUrtmUıılerdJr. vam etmektedir. Düşman burada bir 
DUııman burada 2000 telefat vermto - kaç noktadan gen atılmıştır. Bir tek 
tir. GeccyarıBI tebliğı, Sovyet kıtala- keslınde 1600 Alman ölc!UrUlmUnUr . 
nnm birçok mabııllelerde Alman .bü. J\locıko\'a, '?8 ( A.A.) - Pravda 
cumlannı pUskOrttUgünU, Almanların gazetesi, Almanların Stalingrad et 
el. rinde tuttuklan bir mahalleden rafında bir mil) on ki§iyi harbe sU• 
çıknrıldıklarmı ve bu sav:..Jta 600 te. riiltlediklerinı ve yııptıklan p!iına 
le!at verdiklerin! blldlrmııktedlr. göre bu kuvvetin li'lı:r;t cl1:ııizine 

Tebllğde, Almanlann bir parça i · \"ardıktan sonra Moskovaya doğru 
lerlemeğe muvaffak oldukları bir ma. uönece-k ve nihayet fırsatın yardı• 
hallede pek şiddetll bir savaş yapıldı. ruile İngiliz adaları Uzerıne yıh·U _ 
ğı na.ve ediliyor. yec<.'.k bUyük ordu olduğunu yazı-

Mahzenlere varıncaya kadar ev_ yor. Dünkli pazar günil Stalingrnd 
den eve çarpışmanr olmuııtur. Sov- da Alman piyadesi 40 tankla dt's• 
~·et hücum kıtnları, ilerlemekte c· teklenere;c bir mahallede Sovyct 
ıe n bu ~ • uan kıtalnrının :l:ıcUlc • kıtalnrmn 8 defa hUcmr. etmiı:se de 
ruıe bir karşı t:ırruz yapmışlar, bu ga~Teti bo~ c;ık:nıştır DUşmn· 
200 cilişm.an mitral~·öz neferini, 10 nın lO tankı tn.hrip cdilmi~tir. 
mitralyözll 2 havan topunu yoket_ Londra, 28 (A.A.) - Mozdok ke -
nıişler ve esir ve g:ınimet nlmr';ln:r B}mlndo Ruslar bir k6yden ı;.ekılmt.., 
dır. lerdlr. Nıı:z:Uer birkaç noktatla Terek 

Krzılo:rdunun, Alman eol cena. · nehrini geçmlı bulunmaktadıılar 
hma ~:ı.rraza devam ettiği Stalir.• Groznı petrol sahastnn doğru llerle • 
grad !>ntı şimalinde düşman 18 mek için §imdi dUşman gayret sar • 
tank, birçok zırh h m-a.ba, 30 top, !ctn:ııktedir. 
4fı ~enberli"havan topu, 90 mitral_ Karadeniz. sahilinde. Tuapsııyc doğ. 
y11z, l500 i!a 2000 asker kaybet - ru ilerlemekte olan Alınan kuvvet • 
nıiştir. terine knr§ı Ruslar bUyUk muvaffakl-

Londra, 28 (A.A.) - Sovyet ne.,rl. yetıer elde etmişlerdir. Bır çok tepe. 
yatma göre Almanlann Stalingr:ıd ler \'e mllhim ncktalar dilıımanın e _ 
muharc~jn ilk 30 günU zarfında llnden alınml§tır. Blr gUn içinde dl\' 
200.000 telefat verdikler! ve 1500 taok man 1200 ölU vcrmiı:;tir. 

KARA ELıUAS ttın bu masanın ctmfrnda otunmlnl' 
mevzuubahtl olııbllfrler.,, 

Blekborn b2r l{ablt•lhıı atlı: ''Çok 

40 lngilizceden 'e"iren: VEHIP TAYLAN ....................... 
rfnl7J 9ti:ı:lerle rr.neide etroekte mn.nıı 1 dlğl cihetle, cinayet tamamen aydın. 
yok,, dedi. "Emin olabllfra1nlz.? l<n.til Janmcafıı. kadar bu vazife bluıA dlu,.!r 
eUrıWen kurtulacak d~lldfr.,, Bunlan Ailevi mUnasebetlerlnl7.t' burnumıı 

söylerken 8C8l ııcrt, m.adecl bir ton sokmak l t,emem, fakat mden rlcaru 
a~tı. Devııın ettı: ''ller an bana u ki, barice karıı ~rll!l~U muha. 
müracaat edeblllnılnlz. Banıı herhangl fam ediniz.,, 
bir FY söylemek ıstıyen lı.lmse, gelip 811 mlln&ka§Blan dikkatle takip "-
beni yalıuz.lccn bulup söylesin!,. den yilzbaıı Prayıı da bu busu~ta n. 

Sprek ltlraz ctt.J: ''.l\lanaııı:z !JUpho.. kir beyan ettı: "Mister Kolsun hakkı 
lere karşı kendlmlı.J mlldafaa etmek var, dedi. "Ben gerı:I burada nılııaflr 
haldomı:r; ml\hfuı.dur ııanırnn,, dedi, olnrak bulunuyorum ama. ötft henUz 
"Aynca mnktnllln en yakm erkel: C;vln fçlndeyken nlhoş b&dlselcrdee 
akraban olmam dolııyı Ue bu C\'iD ceklnmenlzl rica edPCl'ğlm,,, 
me.nfaatlcrlnl korumak bana dUşr.r.,. ~Us l\luryel tcbe&ı1l'm ederek: "Ben 

"Yanılıyonrunuz, ml~te.r Sprek. Al. de Blni fikirdeyim, )Ü~ı Prays,, de. 
bayın en yakın erkek akrnb:ısı Duglas dl, (Allsc laıııtı fillpheleıı!rJ en aıll bir 
Edlston olııa gerek Ayrı<'tl ~ nokta.. ff'.kflüe J:rJıar ettikten sonra bu k" • 

./ 
ya nazarı dJkkıılinlı.J oolbctnıel< Jste_ dından he&lanmıyordıım) "llnrlce kar 

rlm ki, \'t\!Jlyetnamo bulıınmadıkç" ıı gllrtınlişU mnhafa.za etrncmlı: ııart. 
mııhkemeoo t~yln edilen lıfr :zat F..dl'J- t.ır. l\llster Kolııa da !JUpbell eşhum 

ton alleslnln ııer\'etlnl idare eder ve çevresini <IAraltınamaaını tavı.iye ruı~. 
bu servet tcw.ı edildiği gUne kadar rlm. Ru zatın kıuıaat1nc gllre mUl'rl•ıı 
Norf<:ılk ııatosunı1a onıuı ı.öz.U geçer, bu masada ,,ıurmaktl\dır. lUadıı.m öy. 
Scrntın BAhlbl tabH bir tekilde lllrne. le, o halde yalnn aile flfrSdı detfl, bC1 

do~nı söl lllyorsunu:t. ~,·ı.'111 lruzl • 
ıılm,, de<ll, "F..ıı son cUml<'.nlzln mllp. 
hem manasını onlar gjbl :ıldum. BakııJ 
bu noln mllstak'hel damrı..ır olmıı.I;: sı. 

fatllo mister Norgrln ht'nıen nlmdı.,, 
(Norgr:ln yerinde~ fırladı \O kıuıra • 
rak bnşını ıııııllııdı). l\1ıılıtcrem kuz! • 
nim, ltendlnlıJn ııuçsuz. olılu~nnz.ıı 11'. 
pafa çal~~nız, dalın iyi lomaz. mrP 

Kol! enerjik bir 3rkllde mUda.hıılc 

ettf: 
''Artık bu clrkln mllnnka.,a.oıza nl. 

hayet vcnnenızt ı1<'A edeceğim,, drdl. 
''Bfonlm kımaatlmoo,.,, 

Illtl1'1k holde kopan bir Çıl:h1< sl:Sz 
Jerinl yarıda kt'stf. Bu sesin bir lmdm 
tre!l olduğuna 3llphe yolrtu. Oturdnğo. 
muz yerden hrlayıp hole ko~tuk. 

Oda hlzmetttlerfnden birisi pl\rhe. 
yecan bir noktayo dil<llmiş, t)rtlr tıt. 
rlyordu, O detooe korkmu;ıtu ki ağ. 
7.rndan bir tek l<eJlme alnmıyorduk, 

Deh~t !cinde gö7lerlnl laırsıd:ıkl bir 
kapıya dikmişti ve bu J:npı, nlbnl ın 
t-cııcdinJ yatırdığımız oılıının kıı.pısıy. 

dı, 

(De,•amı var) 

ZA Y1 - E:ninönU MalmUdUr1UğUrı. 
den 623 kazo. numarasile almakta ol. 
duğum emekli roaa§ cUzde.nmıdak! 
tatbik mUbrUnU zayt .ett!m. Bu kcrö 
yenUılnl hA.kkcttırdlğlmdeıı esklaln!n 
bUkmU yoktur, 

Aondoluhlsan Otaktepe cacll1es! 
ı No. lı hanede mUlga Harbt~e 

nezareti muhasebat d!!.lresl lldnrı 
ııubo hulefalığmdBn emekli l\Jch. 

met Bııhııcdilln OzsO 

Çörçllla Mesajı 
J.on<lrn, 28 (A.A.) - Birle§ik 

Amerikanın büyUk Britanyadn'<i 
1:,i~yUk clçM Viruı.nd, Çörc;:U tara • 
fından kend:Sine gönderilen aşağı 
daki mesejı r.ldyodn oloımustur: 

"Bütiin dUnyııda mihverin teca
vüzünü durdurmak :ı;n ya.Ptrğmnz 
gayrette biTleşmiş mılletlertlcn 
beklenen şon tetlbirler, çok güzel 
mis::ı.ller yaratmıştır. Son 12 a) 
zarfında il!t gemi olan Patrik Hen 
ıynin denize indirilmeslndenberi 
Ct'Ç~n kısa. zaman zarfında hemen 
hemen 500 tane bilyük yli.k gemi • 
sıni!l in~ edilmiş o~ması keyfiyeti 
r.deta inanılmaz bir §eydlr. Bu mis 
li görülmemiş bir rekordur. En 
iyi:rr..serlcrin bile ümitleri ve ônti· 
zarı fevkinde bir ba!}arıdır. Yurt • 
tacı]arır.ıız deniz üzerinde ccrt:;an 
eden iddetli muharebede bugUn 
biten eenc zarfmda 5,300,000 e ya
kın tonda g-cmlyi hizmete koymu~ 
lardrr. 

DDny~da.'ti bütün muhn~ cep. 
helr>rin'le dPşmann. tnaıTuz eden 
l•ir"ec;mjg milJetler orduları için bu 
mı:azzam tonajın ne ifade ettiğini 
f,jz de bilirsini~. nnziler de bilir. 
Nazi zulmUnUn l-oyundunığuı•dan 
lnmulma.1< !r.in bu kuvvetlere gü • 
\"enen köt~le~tirilmı!J Avrup:ı. mil· 
letJ~ri nnz=ı.rında bunun ne manıt 
t:1Pıdıı'hn1 bilirsiniz. 

Znfer filocıunu scllimlnmak, bu 
r-c-mileti in a cdcni:ri ve bunlar: 
cHL1vanm blıttin detıizlcrl Uz:rin· 
d~ id .re -cdenlc.'i sc-Iam'amak ir!n 
1 irlc'lmiş milletlere iltih.üt ct'l1Ck• 
le balıti armı. Hnynti ~nemi o!an 
bu Pro 'ram ic;in cl'M.r iffi yap:lnta· 
rm he ·nin gösterdi~i dürilcıt gııy 
ret tnrihte ~('ref mC'\·kiini f!'lgal e
decek ve in:;anlar nsırlnr boyunca 
bunu u.stn~ indinl:.n~ bir darbe 
olarak hatcr;ıyacn.klardrr." 

Ramaza!! Takvimi 
gUn l7 
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