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Yeşilköyde uçuşlar yapan 

önıer Inönünün tehassüsleri: ve 

N ovorosisk'te Tayyare vatan 
en esaslı bir 

1 Şimdi uçan bir in&anın kalbini ucus zevkinden baıka. 

1 
yurl müdafaasına bfraz daha haz.ırlanmıs olmanın ver 

eliği ruh halil!iği dclduruyor ______ _, 
Uçanlara ve uçmıya kar§ı ol~n );evğim, hatırlayablldlğım ilk hatır.ı. 

lat kac!ar cııltıdir, KUçUkken daima havaya, tayyİıreye, tayyarecllere tii: 
hti"Jlyelcı dlnleır.e1<ten hoşlanırdım. rık hakJk1 tayyareyi 6 yaşında tkıoı: 

gördUm ve .o gün uçtum. Çok kuıa süren bu gezinti bende pek ıılllk iZlt r 

1 
bırııktı. Hatırıayab!l:Uğim tek ııey dUr. 

! 1111 """"'""'""'"""'"""""'""I yanın dı§mdan, içinden d~ iyi gö-
! SabJbl ve Umum Nr.-,rl)at l\JUdürlı rllndUğtldür. 

ı 
hakkı tarık uı i Bundan ııonra fasılalarla tekrar 

Bıı ıldığı )t"r: 1 tekrar uçtum. Bu uçuıtarmı hep k&. 
,. AKIT l\IATBA -HIJ : palı yolcu tayyarelerinde cldu. Halbu-

i Anlcara <'adı'leııl \' \.Kl1 \'ur<lıı f ki uçmanm en bUyUk zevki açık bjr 
:--------------: tayyarede anlqrlır. Bu fırsatı ba.:ı<\ 

1 5 
i ılk defa N. Demirağ tayyareleri veı. 
i dl Şimdi ise Hava Kurumu bu yolda 
t l!erlememe '•el!lle oluyor, öğreııdiğluı 

1 
pek çok IJCY var; am& h~ptdnden evvel 

rl'-1 ilk yalnrz uçacağım gUnU bekliyorum 
E \' L U L 1 9 4 2 Cemiyetin bozukluklaruıdan uzs.~. 

CUMARTESi 1 

. ~~~.~~~~ .. ~~~.A;:.:.'.:..I 
IBuAkşaml 
Keadlıtnl 
Uaatlarmayau 
Zenci MemtelıaU 

Yaun: SADR( ERTEM 
1119 b&rbl tayyare tıaklmlye(,1, tıa. 

aonsuz bir hareket aerbeııtlğine ma • 
1.lk, dünyayı btr tarih kit:ıbmm IC'll 

yapraklannı karıotinr gibı ııeyretmek 

ancak havadan mümkün ol!lbfiir. 
Uçmayan bir milleti naıııl bir aonur. 

bekledlğjnl eskiden llltir ıUpheyle dtn 
!erdik, gördük, fnandık. Tayyare va. 
tan mllda!aaamın en eaaalı bir unsu. 
rudur. 
Şimdi uçan blr inııanm kalbini UÇUf 

zevkinden ba§ka, yurt mQdatauma 
biraz daha. hazırlanmış olmruım veJ'dl
ğ1 ruh hafUl.ği dolduruyor. 

Us;an bjr TUrkJyenin çekirdeklerini 
te§kfi edec\lk genst pilot ve. mUhu • 
disler artık ber vazlf~lertni bu ldeıı.ll 

gözönUnde tutarak yapacaklar. 
(Ban.cılık Ye Spor mecmuumdaD) 

müdafaasının 
unsurudur 

Omer lnöDU U!:U§ ojretmcn\ Hikmet Bayla göri\§Uyor 
( -"'-·""'- ........ . ... . 

Bre men 
lngiliz tayyareleri tarafın

dan şi<faetle_ bombalandı 

il ingiliz bomba uçağı k~yıp 
Londra, 6 ( A.A.) - 1.ngillz hava !an dlln !ngUterenln doğu .ahUIMe 

ordusuna mensup öılemli ayıda bom. as~erl önemde teıılslere kar§ı gündüz 
ba uçağının dünkU cuma glhıU ak§a. hUcumıarz yaplnl§lardır, Dem.lryoıu 

mı Bremen U~rlne bir a.km yaptığı k"Sjmlcri, Folkcston ve Santgat ya. 
haber verltmektedır. 11 bom1ıa 12çağı kxnmda birçok noktalar da ha.sara uğ. 
kayıptır. ı ra..mırur. Fıı.zla olarak Santgat §ehrf 

ALllAN TA.YYA.B.ELERtNtN havallsindc tam l.sabetle bombalar 
AKINLAB.I Cll§tUğü görlllınU§tUr. 

Berlla. 5 (A.A.) - D.N.B. ajıı.n • DQn gece Alman sa.va§ uçaktan bil.. 
atnm ukert blr k&yn&ktan haber ~L yük Brtt~yanm cenup aahlllnde bir 
dığma göre Alman ha.fit aavq uı;&Jt.. çok §ehir!ere bombalar atmı,ıardır. 

·------~~--------~------~-

Müşhiş sokak mu
harebeleri başladı 

1000 Alman tayyaresi 
istihkamları bon1bahyor 

Stokholm, 6 (A.A.) - Ofi: 1 rllnUı;:c göre elde mevcut bütün Sov. 
.Mareşal Fon Bock kıtalan dün cı·.· ı ~et kuvvetleri phrln mUd.atr.aaı ıç~ 

ı;:am Stallngrad t-ehrinin knlat.a"k 1 toplanmaktadır, Gerilerde husus kı
ııuı.lıallelerlne girmlılerdir. Bura ı... talar Almanlan Tuapee ve Sukum'a 
sokak muharebeleri ba~ıaml§tı. Bu doğru sahili ıaktp ederek giden yo! 
suretle bu btıyUk çelik §ehrinln 1Lkılıe-- Uz.erinde durdurmıık fçln mll?llall\r 
U taayyün etnııo &yılabilir. Stallrg. m,,a etmektedirler. 
rad eaaseıı bir harabe halindedir. Al• Kafkasm r&rk kuımmd.a yeni btr 
man menbalarmdan resmen blldirlld!· Alman taarruzu Rwıları Terekten Ki
ğıne göre Sovyet mukavemeti fimt'..I• rosnl lııtikametinde daha QOk çekil • 
den kınlml§tır. mek zorunda bırakml§tır. Butaa. 

4.lma.n keşıt tayyareleri ~ mu • muharebeler bUyUk bir fiddetle de. 
dataa edenlerin Volga.nm §ark ııabHI• vam etmekte ve Ruslar dU~ıınlar;• 
ni tutmağa ç&lı§tıklanm blldlnnille,·. ıım jleri barekeUni geciktirmek m&L 
dlr, Stukala.r ve bomba tayyareleri sadlyle mevzlı mahiyette mukabil ~ 
trenleri, kafileleri ve vapurlan atc.>O- arruzlar yapmaktadırlar. 
lert altında bulundurmaktadırlar. B'r Sovyet tebliğinde Bozdok b&geai'\. 
kaç gUndenberf muharebeye bin Al • de muharebeler cereyan etUğ1 kayde
ma.n tayyareai i§Urak etmektedir. dil~kte ıee de bu maba.1 115 günden. 
Şehre dalgalar halinde yapılan tur- beri zaptedllmlı ve §bndi §Up!ı~'c 

ruz muhtelit istikameUerde.n devam geride bırakılmı§tır. 
etmekte "e bOmbalar SovyeUerin BCID Der~ 5 (A.A.) - Stalingrad 
mUda!aa hatıannı tetkll edeıı tabya• kC"simjnde batı §imalJen gelen Al
ıa.r topçu ve beton mevziler 11.zerinc'! m~m krtalarmm batı cenubundan 
patJamaktadtr. Kara Jutalan 215 t1l • ge1en lkıtala.rl:ı. irtibat te!!i'! ettik• 
men olarak tahmin edilmektedir. At- l~ri a.skeıi bir kaynaktan bi!dırı.ii· 
man ~tUnlUğU ezicjdir. Pe11enbe g\1· yor, 
nU Stall.ngrad varoıılarma ula§an ilk ------------

Va kuvntlerinln deolz. ve kanı ku\·. 
"etiuı Pe ltblrllfl eaaaına dayaAıy; r. 
l'enJ harbin bu yeni prenıılpl barb'n 
lıqladıtı gtUadenberJ ılmdlye kacbu 
)& pek az. adı ~en, yahut hl~ s.ıı 
ıuııımıyan ücra klS~elerl blrdenb' ~ e 
ltibretlendlrdl. ''Dakar,. Umanı da 
hQDJard&n biridir. 

Londradaki 
Gazatecilerimiz 

Lonclra, 6 (A.A.) - Türk gazeteci. 
ıert dlln lngillz cepheli ıehlrlcri ıııru1 
verilen şehirlerden iki11ln1 Polkenone 
ile Kanterburlyi ziyaret etml§lerdir. 
Şark aahlll.ndc 'ba§ka bir eehlr de :ı:l. 

yaret edilmi§tir. Gazeteciler ilk defa 
olarak ha.va müdafaa e.letlerlniiı. aes • 
lerlni işlUni§lerdlr. 

Peşte bombalandı 

Alman krtalan garpten gelmekt.e 
idiler. Burade.. Sovyet mukavemeti ~k 
kuvveti! aayılmakt'll-Ydı. Şimdı cenu~ 
tan,.gelen kıtalar Volga dlraeğinln u. 
cund& en mWıim iki mahalle olal' 
Kraıına, Ermelak'e gjrm.l§ bulunuyor• 
lar. StaUngrad'a yapılan hllcum Sl• 
vastopol taarruzu gibi takriben ~ 
gUn sUrmll§tUr. ı eylWde Alman .1t1-

talan Kerç boğuuu geçıırek Taman 
yarımada.sının ucunda A.napayı ~ga.". 

eden Romen kuvvetleriyle irtibat te-
8ls ettikten aonra Kafkasyanm gar1ı 
kısmında. hareka.tın daha ııUr'atll 111• 
tempo !le devam etmesi beklencblljr 

Mısırda 
carp!şmalar 

yeniden 
başladı 

A1rtkaııın gabmda Atlanf,lğe doğru 
lllDcu.tana, Avuııturalya)a, Am<"r
"&anaD bu saha e,·,·elce, lngtltereden 
kadan Afrtkaya ,.e c:enubt Amerll;a. 
dan A\'11.lp&ya aefer yapan gemiler 
lcta, ..,.uundu. 

Fakat yeaı lıarbln bll§mdanberl bo 
11encfler memleketJ birdenbfre bötlln 
lııataiarda yer tuttu, bahza onu z.:.. 
lll&a za.nıaa heyecanla andı. Buı' n 
ıeae ''Dakar., gtınlln meııeleal :bal.ınl 

aJ4ı. Dakar muharipler için her~un 

elıemmlyetlal arttıran bir me1'ZU b"· 
llaı almaktadır, Çilnkü mihverin bU. 
Ytık •trate.Jlll lngiltereyl, AmerJl<ı.. 
)1 cUter lut,alardao tecrit etmek te l4ı 
lkı barp depolRlllo lrtlbatıız. bir ba1e 
lııoymaktır, 

''Dakar,, bu busuıta emaalalz va'Zl. 
le görecek bir dıınımdadır. Dakara 
!alkım olanlar cenubi 1nglltereden 
llacUıt;uua, lnıtJtereden Avustnral.)a. 
h. A.mertkaclaa Avrupaya tıldeeel' 
hnıUeıe hlHonedeaek vaziyete uhlp 
•laealdardır. 

Ba Tadyettsa dolayı Franaanın S1J. 

lrlttunc1aa aonra dö Gol taraftarları. 
.. ._ tllı bareketl Dakara kartı )'&Pd. 
llııtt,ı. Fakllt Dakar ,ehrı dö GolcU•c. 
tlıa taarrazuna mukavemet ettL llUr 
~r ~dat mubarebeel yap. 
~ karp)tkh Franll'Z kanı dök. 
~ IOln bu Umanı ır.aptetmelden 
~er. Fabt b&dlaelertn ebeıa.. 
~u sttturce o derece arttı ki, DJ'l.. 

~n blrblrlerlnl vurmak hulU. 
.._clakı pyretlert o kadar tiddet pey-
4- etti ki l>akar meMleııl kendini 
~rma41. BllbH• Hlndlflnlnia 
.... ,.. llarttnltln Tlmor'un "Ma. 
~ mtıttetlkler taraf111dan ıt· 
~dem 80llra ''Da.kar ,.ın ya mlltte • 
~ ya mlllver tarafından ifrat e • 
'-eat tabii aayılmaya bafladı. 
n...r baab Vltl Franaumm et'I\• 

~- Vlfl zaman zamu tebliğ net 
~-__ mUnerln Franiadan t1a ıate. 
~l b0c!b1r. Fakat bu tebllfler 
~yan Galerin &IAkM!arlar tara • 

ltcaltae muı olamaa. 
~ .. ehemmiyetini muhafHa 
-.._ llarpte pMlf bir ıd~ ~ 

Türk gazetecilerlndenbiri Brlt.ano • 
va ajansınm mUmeaslllne §Ulllan söy. 
leml.§tır: 

DUııman tayyarelerinin akmlarm • 
dan birine plht olmak isterdik. B 1. 

ııureUe lnglllz millet.inin geçirdltt UC. 
tlhan hakkında bir likr ednm~ oıı.•r. 

duk. 
Gazeteciler, Kanterburide bllyQk 

k!ll.aenln ctratmdakl tahribatı görertk 
mUteeııslr olmu,ıar ve içlerinden biri 
onun "bUtUn inııanlığm mtlfterek mı. 
raıır., olduğunu aöylem1;tir. Ba§k& bir 
gazeteci de eunl•n 915ylemietlr: 

Bu manzara btr vahşet fikri telk'.n 
ediyor. Fakat biz öyle dUşllnUyoruz 

ki bu suretle hareket etmek.le lngillz 
mllletlnln eğ'{lcceğinl aananl&r pek ._l 

d&nmışlardır. 
Ziyaretçiler Filkeaton•de bu muha. 

rebe esnasmda Pa d!I Kalenin btr u. . 
hlllnden diğerlne atılDllf olan ilk mer. 
minin huaule geUrdlği ııaaarla.rı gör • 
mUş!erdlr. Duvr oatoaunu, Fransız • .._ 
hillni döven uzun menzilll toplan da 
gören ıazeteciler kayalıkların lçine 
kazıimıı oUı.n derin mtmaklara ınmı,. 
ıerdir. Burada binlerce klfl bava te'ı.. 
llkeıı:lne karp korunmak imkAruDl bU· 

lur. 

eden, emrivakilere boyua etmeli el. 
yaııetlnln ana prenalpl ballDe ko;pn 
Vltl Franııaımıın emrinde bulmadukça 
onun kaderi bergb aalıabt&n akp.ıra 
akpmdan sabaha kadar endlltill 1 lr 
macera gibi taaavvor ecllleblllr. Çl\11. 
kü bu ıımıın bentlz lfga.l fldlldJ#i tak. 
cflrde protetıto '1e iktifa edecıek blT 
Mblbln elindedir. Ayn! samandan~
baripler için, bllbasııa Afrlkanm mU. 
dafaaeı ve m\ltteftklerln tutalardaa 
tecridi lçtn bOytlk bir luyme& ifa :c? 
etmektedir, Madapalcardan 110nra 
Dakarm mukaclderatmm bahlt IDdY. 

Doğu şimalden gelen tayyareler 
Bazı şehirlere de bomba attılar 

1 -
't -

Pettede bir llWıa barap oldu 
Badapeıte, 5(A .A.) - Bu gece 

Buda~tede iki aaat süren bir ha.ve. 
tehllkeısı uareti verilmJ11tir. Bu snbah 
neıredilen bir re.sm1 tebliğde doğu ııL 
mJllden gelen dUşınan uçaklarmm Mb· 
car toprakları Uzerlnde uçarak §lrAall 
Maca.riatan havallıılne ve hUkQm"t 
~rkezı cjvanna birkaç bomba attıK 
lan tasrjh edUiyor. DU~an tayyare.. 
ellerinin ni§an aldıkıan ilk hedefier-1 
den biri Budape§tedekl Varom.alor 
klllsesidir. Bu yenı kllise bir blmbıt 
ile tahrip edllmlotır. Yalnız Uzerinc\e 
baç bulunan çan kulesı olduğu sibl 
kalmıatır. Klıpcste bombalar hafıf 

huarlar vermlıtlr. Bı.r ka.ı; amele e. 
Vf zarar g6rmU§lür. 

DUn ak§&m ilk AlDlan Romen uıı
ııurlaN Noyoroalıık'ln garp ktıımma 

varmıolardrr, Bu §eblrde §imdidep .,.. 
kak muharebelerinin başlamıı olma"ı 
muhtemeldir. Esasen Ruııla.r eehirn 
§imali garblsine doğru yenf mevı,l!e .. e 

• çeklldiklerinl itiraf etmektedirler, ~ 

Londra, 6 (A.A.) - Bau çlilünde 
çarpl§malar bUtUn cepheye sirayet et. 
ml§tl.r. MUtte!tkler bUtOn cephe bo .. 
yunca dU,manla muharebeye tutu! .. 
mU§lardir. ~ 

Mihver kuV"fletleri çekildikleri aaha.. 
da btrı;ok tank ve moUSrlU na.k!lyatı 

bıra~ıardır. Bunlar İngili& kuv .. 
vet)eri tarafından tahrip edllmt,tlr. 

1 Amerikan tank kıtaatmın bu muha.. 
rebelere tıtirak ettiği §imdi itfa edj!.. 
mektedlr. 

J,oDdra, 5 (A.A.) - Çölde, ılddt.tll 
hu•a muharebeleri devam etmektedir. 
Peroembe günU en qağr 6 mihver 'L 
çağı tahrip edUml§Ur. Evvelki gflee 
muharebe ıahaaı üzerinde uc;:a.klarunm 
dUtman tanır topluluklarma taarnıs 

etmiıılerdir. Tobruk §ehrl de taarrura 
uğramııur. ı 

Boma, ı (A.A.) - ltalyan ordula·t 
umum karargA.bmm 831 numar'l!.l 
tebliği: 

Mısır ccphulndekt hattımızm cenç 
keaimlndc dün tankların himayeılnde 

.,Londra, 6 (Radyo) - Macarirl&. 
nm merkezi Pe§teye bir hava akr:·ı 

yapıldığını Bertin radyoııc bildirmek
tedir. Birkaç bomba atıldığı an!&.'.;I!. 

ınııtır. Akınm lnglll.z veya Ruıı ta~. 
)'relerinden banglfl.i tarafmdsn yapıl
dığı he.nUz teablt edllememiııtır. 

ilk deta bombalanan Pe,tedeo bir gece g6rftnti§tı 

J harekete geçen dtlfman piyade blrlllrı 
lerfne karuı bir muharebe yapılmr,,tır, 
DUJIDan ağl.r kayıplara uğramıı " 

,.. ~ 

Ha~~~~:::::: &§2 1 
ğıdakı tlııimlcrl yazılı kltaplan mev. 
cut olup da ııatmak ıııtiyen~r Hab. ı· 
ldarehanesjne mUracaat edeblllrl r. 

Bu altı cUt mllnaııip fiyaUarla •n. 
tın aımııcaktır, yıılnız kitapların te 
mlz bir ha!cıe olma.ııı ıarttrr. 

1 - MatlOp ı~austa 
ı - l"arda"yaıun oıtımtt 

s - Btlrfdan 
f - Kahraman haydut (blnnf'J 

ve ıkfnct clltlert 
5 - Joze.f Bal9&mo 

istanbul ceza evinde 
tesis edilen 

Atelyeler . bu sabah merasimle açıldı 
Bu sabah İstanbul crozacvinde 

1 

dl!mişıir. Şimdi?ik burada 50 mah· 
tesis edilen atelYelerin açılma me· Kum çalışttrı.lınnktadrr. Fakat çok 
raı:ıimi yapılmıştır. yakın bir zamanda bu adet 150 ye 

Merasimde İstanbul rnUdclciunm çıkarılacak ve dnha ileride atcjyc-
mi!i Hikmet Onat, cez.'lıevleri u• leT fazlale.5tınlacaktır. 

1 mum mlidlir muavini Sakm, ceza• Askeri dikimevi, ccznevinde ya• 
1 evi rnüdürti Hüsnü Tütüncü. mUd· pılmak üzere her ay 1500 çamaşır 

1 
cleiwnumilik baş muavini Nail ve vermektedir. Bu i~in ilk slpari~ n· 
gazet .. l'iler hnm bulunmu~1ardrr. lınmış ''C faaliyete geçilmiştir. 

Açılan atelyeler üç tanedir. I'er- rnodnya uyaun =tynkkııbılar yapıla· 
z:1jk, kunduracılrk ve <'orapçtl!ktır. caktrr. 
A!:rlma merasimi ssat ll dr. yaptı· T~rzili': ktFJntnın ~<'fi meı;hur sa .. 
mıs ve Hikmet Onat atelyelerin bıkalılnrdan Antalyalı Tevfıktir 
kapu-mdaki kurdeleyi kesmi$t"r. Burada dn oon modci elbiseler di· 

birkaç yUz esir vermı;tir. Bunla'"'\ 
aramda .sekizinci Yeni ZelAnda tug•• 
yma kumanda eden general vardır. 

Hava kuvvetlerimiz %1Thlt taşıtla• 

rm ve kamyonların toplu blr halJ' 
bulunduklan bir mahalle hUcum 6de
rek bunlarm 'O dan fazlaamı yakmı,_ 
lardır. 6 dü§man tayyaresi bava m·:
barebelerinde dU§UrUlmUııtnr. Bir &Y. 

cımız Ussünc d&ımcmi§tir. 

ingilterede 
40 Kanada bomba 
lllosa karalacü 

sua ollDMI bk c1e ~ stirtııeoek ' 
Wr 19'/ detDcllr. ......_ ...... ..,~------._.....-.... __ Atelyel~r gezitm!s ve tetkik e • l<il~f"ktir. 

Ott,ava, b (A.A.) - Kanada lıava 
njlZJrr Pover, bu sene lngilterede oa 
veya yirmi bomba tıloBU11un te7lı:jl 

cdıleceğln1 ve btr Kanada av tw.unua ' 
da sonradan kuru!acağmr " lıu • • 
re~ lngllterede "°kadar r » 
bomba teııklll hareketlU"de buhuaat-!. 
teceğinl eöylemiftfr, 
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"aıonıarında 

• • 
ır C rszz 

Jandarma, bu oca bozuntusuna çok 
inirlenmişti. f{olundan tuttu ve 

dışarı sürükledi 
Kıı ık sapı iple tutturulmu&ı göz • 

!nklUydU. llk nazarda, dindar, so~u. 
•Uiye sUtlJyc knn~maz, ktırıncayı L.. 

Citmeltten çekinir bir adam Uıtlb:ıı 

bırakıyordu. 

M y.(1.§larındakadar, nklaşml§ saç \. 
:natnııo< yı.tzü, eli bastonlu, mUtevek~ti1 

::a~ırlıyd •. Sırtında siyah parlak l•.r 
auışamtn, ayaklarında beyaz kçıen 

!A.ııtik ay ,luıbılar vardı. ?ıJevkuftu. 

HAk!mln yU.zUne bakamıycıı, gözl~ıı 

bir noktaya dıkilmiş, başı yana doğru 
eğllml olarak duruyordu. 

BUtUn görUn:.ı"Une ragtnen bu ada "\ 
bir camj hırsızıydı. Hem de n:ıUkerrc,. 

bıkalı bir cami hırsızıydı ... 
Evvelce de, ayni suçtan birkaç mııh 

kUmlyeti vardı. Son defa Beyazıt ::a 
mlslni soymuştu. Yaltalan."ı bir ha ı~; 
garipti: 
Beyazıt camisı.nın imamı, mUczzjt\1 

eon gtlnlcr(ie birçok şlkAyetçı ile kar. 
~laşmağa bn§lrunııımrdı: 

- Ayakkabılanm yok! 
- ŞemıtlYcm çtUınmı§: 

- LAsUk.rerim uçmu_ş! {,'lbl. 
İnsanın aklı camiden de hınız1ık 

od,.bilece~nı. kabul etmiyor. ama •• ş. 
tc bu kabil soysu.zlar da c~ik olıuı -
yor. Hem de, caıtılye geljp ııamaz ktl
dıktan, Allahma dua ve niyaz ettik _ 
ten sonra çalıyorlar. 

Bu vazıyet kıırııısmda ımam ''e mu. 
ezzjn hırsızı ~· knlamn.k için tert!b~t 
almışlar ve camld<'n çıkanlan kont • 
role başlamışlardı. 

Bir gün, iki gUn derken, \>lröğıe 

namazından sonra, lhtlyarca bir 7.ıı.t•n 
kapı dlbjnde yavll§ça eğlldlğlnı ve b.r 
"eyler n.lıp siyah muşambn.smm hı. 

na solmrak hiçbir şey olmamı~ gjbl 
:uzafüaştıguıı görmUşlerdL 

Hemen akabinde de. 
- Ayakkn.bılarım, ayakkabılarruı 

ııeredo? djye !tr fır pabuçlarını anı.yan 
biri.sini görmüşlerdi. Bu adam çorap. 
.la kala kalmıştı. Bunun Uzerinc mU -
eJ:Zln, derhal sokn.ğa :tırln.m~ ve a yP.b 
muşamb&.lı zn.tı takibe ba{ı'ann§tı. Bel 
ki de adam bir gıey çn.lmamışlı. "lZ &n\. 
mı yııkl~ kendlstni yakalamak, ~
zil etmek dcmektl 

Bundan dolayı sabırlı mUezzln a. 
kada, siyah muşambalı zat llndo b,ir 
hayli gltmfşlerdl. Nihayet bu :aısı 
muhterem bir eskici dUkkAnı önünde 
durmuş ve koltuğunun altmdan btr 
§<lY çıkartnı§tl. Müezzin bunun bjr 

çi!t ayn.kkabı olduğuııu görmUıı va 
~tnnduracıya s..ı.tarken adamı yaka • 
lamıııtı. 

Bu, §imdi .mahkemede bulunan Re 
fikti ve göy le inktıra çn.lıaıyordu: 

- Vallahi efcndjm, ben çalmadm,ı. 
Bq> i iftira, Ben bunu bir arkada"1 -
mm karde§lndcn satın aldım ve sat • 
JDıft.1t 1lzere kunduracıya gönderdim. 

- Kim bu artlS§IDm kıırdelt T 
- İsmlni unutt\lm, Hem §imdi hor 

l1de1 de Aııado1adadft'. 
- Neresinde? 
- Hatırlamıyorum. 

Bundan sonra müezzin dJn1enfid1. 
Aya'kkabı1an çnlman Mustafanm da 
l!ndcl!i alındı ve ayakkabılar kendisi _ 
ne giydlrUerck ayağına tamam geldi
ği g6rtlldil. 

- Bunlar ecnjn mi? 
- '\t4n82ı1 be:ntm efendim. 
~ ilU9U lruvvctll deilllerle sa.. 

'bi • M1Mde!umum1 :muavini kendi.si.. 
Din tccztyeslni iatcdl Muavin bınıY. 

lığln camide cereyanını ve suçlunun 
sabıkasının gözönüne alınarak e.idd,.t. 
lt>tıdlrllmeslnl llerı .EtUrmU~tU. 

Neticede mahkeme de 'bu taıe:Jl3 

uydu. Ye cami hırmzını iki ay mUd('et 
,,. bap90 mnhkQm etti. Refik, şimdi 
kendlsjni acındırmak için ağlamecı;a 

başlamıştı. 

- Ben bu kadar zaman lçer<le na. 
sıl yatarım. Allahım beni kurtar! d!
yordu, 

Fazla s5yıenmeslne meydan bırak 1 
malı ve jandarma, belkı de blc;tl• 
mahkt\ma göstermedi~ hll§in bir t '
vırla kendl.!ılnı kolundan tutup dı11a. 

n çıkardı. Bir taraftan da şöyle s~y. 
lenlyordu: 

- Allah diyOn be, Sen ne ime.ns .z 
edarıunışsm. Hem onun evinde h~,. 
lık edlyon, hem de seni kurtarmasını 
bekliyon. Bir daha Allııhm tamını a~. 
zma alırsan, seni peteklerim alimıa.I • 
.ıııh! 

ADLİYE MUHABİRi 

ono sahtekarhğı 
Oi .il SDÇI iar ba 
sa a serbest 

bırakıldı 
Sahte mübadıl bonoları landın 

eımek, satmak, sürmek, etme~ 
bilerek kullanmak gibi suçlnrdc.n 
maznun ol:ınların muhakemesi 1ı· 
l:ınbul ikinci aEıır ceza malıkeme
slnde yapılmış Nihat Oikoyuncu 
otuz seneye, Hüsnü Alkın ylm.i 
nllı seneye ve diğer maznunlar da 
iki ı;eneden başlayarak muhlellf 
derecelerde mahkQ medibnlşlerd.i 

Dosya sekiz ay kadar evvel tem
yiz mahkemesine .ııönderihnlş, nıı• 

ticede cezalar dere derece iki se· 
ne ile lkibucuk sene arasında ol -
mak üzere indirilmiş. bundan baş· 
ka Abdülkadir, Ethem, /.qnk nlel
binde de111 ve şahit bulunmadı~ı 
cihetle knrıır esısd:ın bozulmuştu. 

Bu sah:ıh ikinci :ığır ceza mah• 
keıne~inde yapılan celse sonunda 
tem) izin bozma Sl"bcplerine intl
ba e<.lilmiş; son vaziyete göre talı" 
min edilen cezayı doldurmuş ol:ın 
bütün mevkuf suclular da sel".besi 
bırakılmışlardır. 

J\lulınkeme, müddeiumuminin mua 
ta!etmnı serdetmesi için 1 teşrini 

evvele bırakılmı,şlır. 

Fut ! mevsimi 
açlıyor 

'Oç aydanber~ tatll edilml,şo!an fut • 
bol mevsimi yarın Fcnerbahçc etıı. • 
dmda bUyUk bir mcr&.Bimk> açılacak. 
tır. 

~ bıı._yramın hasılatı ile 2 eski ep•r_ 
cumuz Fet,b.1 Tahsin ve Sedat Rızanın 
mezarları yapılacaktır. 

Bant 15 tc ilk defa kulUpler reanıl 
geçit yapacaklar hep bir ağızdan ıs • 
tlklAl mar§ı söylenecek ve ondan eon. 
rn eskı milli takım oyuhcul.ıırmde.n 
müteşekkil iki takmı kendi aralam•. 
da bir maç yapacaklardır. 

Eıt ııon olarak lstanbulun en kuv • 
vcUi ıki muhtelitl kareı ktırvıya ge.ıo. 
cektir. 

!Bir, iki nokta l 
Yuvayı :!işi kuş 
Yapar? 

• • y'U\'AYI diııı ku::ı 3npar,, der • 
l~r. bu 11c kadar yerinde ö_,. 

ll'nıulıı bir ı;~dUr. Kuıılar misal a•ı. 
ııalark sö~lcncn ,.e bugUn bir darbı 
r.ıe el halinde dillerde dolaı:nn bu '!Ö1, 

doğrudan doğru~·a mu rlf lmdınlnrın 

hnrcketlerı gözl:lnUne alınamlt stiyl.•.n. 
ml:tt;lr. 

Blrlmc ı;\l,o ev\'el bir mnğt\Z:-\\."l. te.l· 
gllhtarla mUııteri kadın ıırasındnkI 

bir ııahneJI gördükten wıra bu ml'@. 

bur darbı meıielJ hatırladım. Şnp ta 
mağııuı.sına - ayaf;'l me.ııtar antlf 
kabıh - bir bayan 1:.lrdl. Tezı_;iiht2 ·;1 

yakla~ıp bir npkn ı tedl. 
Tczg!ilıtıırlık yapau nd:lm n~ nl 1.-. 

manda m:ığuznnm sntılbldlr de .• ur. 
kcı ınd:ıkt camel.!ındıın hlv.aç şaıı n 
~knrttı, d:ılıa mUştcrlnln ~llnç h" • 
nUı: koymuştu ki, 

- Kaldır bunl:ırı_ kal:tır lıltnb'le 

karıdaıttı '\C dıUştcrj sonra ,·ltrlnJ ı. 

ııa~ cderc't: 
- Şu fııl:ın renkli şapkayı i ttyo • 

rum, dedJ. 
Mağar.n sahlbı adam: 
- Efendim, o şapka ç9k pahalıd::r. 

sızın kesenl.ı.e ell'ermez belki .. dcl·lnre 
mU teri kadın birdenbire ko,pUrdU: 

- BM d ti. Benim ke.ıemln kl\lı • 
ya ı 011 m 'f Çıknrm eiendlaı. onu tı· 
knrın! ... 

Mliştetjnln bu M'rt emrt luırtıılUD\la 
Jllf>,ğ°aza sahibi, acı acı gUIUmsJyenlı: 

- Peki baynu slnlrlenmçyln, d.dl 
ve ppkayı çıkarıp önUne ı,oydu. 

- l• iyatı SŞ Ura dedL 
Bu rakam, sllllrlenen tı:ıynn m~ıe. 

rtyo soğuk bir du, tesiri yaptı. Dili 
tutuldu, ça.Wasında muhakkak bu ka.
dar para yokt:µ, lllrıın durakladı, son. 
ra: 

- Bu onpkayı 113tmaym, alm ııu on 
lirayı... ylrm.l llruyı blrnr. a~ il' • 
Ur alrrnn ..• diyerek miıpzaclan frr:.~ 

dı, gtıtı.. 

l\lliştcrl ı:ıkhkt,an sonra mağaza s· ... 
hlbl ba.na dönerek dedi kı: 

- Efendim kadıllbınn birçoğu böy. 
ledlr. Biz icendllcrtnln hal \'e kı:yafe. 
tino b karnk lce ine u~wın §apkn~·ı 
önlerine l;:onu~. Fnkat onlar kocnlarL 
nııı kesesine uygun olmıyncnk nyatta 
olonını ı.stcr\er. Du kıı4ıoın istediği 
f!Bpka SO liral dr. Kı~un, beş Um da. 
ha fazla söyledlm. 

Nervaıı , ırıiılı ve b a ... rıl r ızı 
il erbai keser 

icabında üç kaşe ahnabilir 
Takrtıe nden sakın nız 

Nafıa Vekaletinden: 
Ekslltmeye konulnn tıı: 

ı - ::3u işleri bf>"inCi t-Ulıe mUdUrlQğtl bölgesı içinde buhınan Derme ana 
kanalının temdidi l,e hafriyat ve smnı ımaltıt ınşııatı. 
Tahmin !:dilen keş,f bedeli fiYat vahidi esası U.zerlnden (424.166) lira 
(82) kurı~tur. 

2 - Eksiltme l!;.9.942 tatjhine ra.stııynn cuma günU saat 15 te Ankara.da 
su l§lerı .teWlğl bir.a11; içinde su eksiltme komtsyonu odasında kapalı 
zarf u.sı.:lfle yapılarnKtır. 

8 - lsteklU.:ır eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdırUk lşlerı 

genel §Crt,r.amesi, umumi su fşlert fenni §&rtnameal Ue buruıı1 ve reıı. 
nı prt.ıı1meler1 vo projeleri (21) lira {21) lturu§ kargılığmda şu l§. 

ıerı ıelalUUnc!eD ı.Jablli:-ıcr. 
4 - Eksiltmeye glrebl.mek için tsteklilenn {20716) Ura (21) ıruru:ıu& 

muvakkat temlna~ vumeaı ve ekalltmenl.n yapılacağı günden en az 
Uç gUn evvel bir d!!ekçe fle nafıa vettaıetlne müracaat ederek bu ~ 
mahsU.s (lltnak Uz:ı.·tı vesika almiı.lan ve bu vesikayı göst,enneleri 
~arttır, l3u mUd~t 1ç1ııde vesika talebinde bUlunmıyanl&r eks1ltmeye 
gtremeLler. 

5 - İsteklilerin teklL: mektuptarmı tklncl ma~dede yazılı saatten bir saat 
öncesine kadar au işle.r1 reJııllğine makbuz karşılığında vermelert. lA 
zımdır. Poııta.da ~lan gecikmeler kabul edilmez. 17004.Şl21) 

E so DAKiKA 
Küçük ll&n.laı Kuı>onu 

-
.Ju kupon11 ekll'nerek g6oderilCCdb 
.. arnmıı ve iş çe:nne UAoları En Sou 

J.>aklluı.da pnraııız oeşrl>(l)lecektır 

1aolarm g•z.etooe görillc:tUğU ~ 
olmaınna d!kkat eC:Umellcllr. &vlen 
me ckllfl gönderen oıruyucularm 

mtıafuz kalmak üzere atjb n.dret1h: 
rlnJ bildirmeleri lA:r.ımdır. 

Evlenme teklifleri:· 
* Orta yaşl:, orta boylu, etine '!o'.. 

gun, asil aılcden, ölen kocasuı:i!L 

dul kalmııı bir bayan, •5.65 yaşları::. 
da, memur \ eya eme\tll \lir bayltt 

evlenmek istemektedir. Bayanın ~of>\; 
kUçUk bir serveU vardır. (İdes.J lra 

dm) remzlne mUracant. 
Aşnğıdıı. reml:ıll'rl yauh olan o. 

koyuculanmı:ı:ın namlarınş gelen 
mekttıplon iıınrcbnnemizden (psıar 

lan bari!;') bcrgUn ııabahtan öfleye 
kadar ve 831lt l'1 den aonra· aıı:ı.rma. 
lan. 
(Ateş 6) (A.G.) (B.P.) (Bulunn:ıp;) 

•(E.N. S.) (F.D.K.) (Holivut) (Klnı) 

(Samimi) (Karcliı) (L!Ue ll) 
(M.E. 49) (Ne§Cn) (Nahide) (Neli,) 
{N.C.K) (P.A.) (Pul) ($.A.E.) 

Satılık yemek sobası 
Lokantalar için coJ.: elverişli ve 

kullanışlı, hem t:ışkömfir hem odun 
la kulnnıbr, 1,80 boy ve 1,10 enln~e 
8 gözlü, s1cıık sn ve fırın tertib:ı:: 
bulunan blr yemek Sobası &alılık 

tır. İsteyenlerin Vakıt matbaasmıtu 
Orhnn Temele miiraC'nflar· 

HER AKŞAM i M ''de 
................. ı:ıı:ım ........... 

BALK OPERETJ:N'tN ve MEMLEKETtM:tZlN TA1'Th'MIŞ SANA'DtARf.ARI TARAFINDAN 

MODE K ZLAR 
60 Kİ İLİ 'OK B vtl 

k .. ostOm - 7-engtn mlzaoson, Yazan: MAHMUT YESAR} - Bestelly"n: KapoçelU - Rejlıı8r: SATlLA. 
- B3le DCfi: Mt~ - dekor: ZanuayJ' 

Z HEYETİ Tal : 42633 
Pek yakında PAZAU mat.Jnelerimlr. 

\'e gördliğünUr. gibt P8) bırakarak ' 
gitti. Hoklkntcn yrınm ııt eonn 
;\1rml lira) ı borç harç. bulup bulu5tu
rarak getirecek Vf\ bunu alııcaktır. 

Erlc<ıkl"rln çoğunn i>orca ııolcan, gılb. 
larmd:uı fedakl\rhk yaptınrn l5t<ı tıu 

gibi kndmlardır. 

Her Akşam: T AKSiM 
KRiSTAL'da Radyo Yıldızı 
NEVZAT AKA Y'ın 

Ulhut,i scalnl; latanbulwı en btl)'b 

SAZ HEYET • 
Mağnzn :ıblblnln no kadar hakkı 

\'ar! \'e bunun i!;'lndlr ki Yll''nyı di$1 
kuş ynpnr sıızDnU tekrarlıyorum. 

Yekta Ragıp ÖNEN 

• • • 
NOT: 
Şehirde gl'Oel.ert '\'O bUJıasıı& pazar 

gUnlerı doktor bulmak mesele&, h:ık. 
kındald, 1 ı k r & m a bele4.lye 11('5 · 
riyııt mUdllrlUğU tuabndan 15u ~ 
verildi. Buoda nyneın eöyle deulyor: 

11Al kadar daireden bUdlrDctiğme 

göre paı.ar ve tııtJI g1lnlerlnde her 
kaymakam 'e bclodjye pbe&l mtidttr-\ 
IUklerlnd~ n6betçt belodiye hekim1E'rl 
bulunduğu gibi bcledife pbelerlle E. 
mln6nUnUn lk'yazıt nahiye mcrke7J.ıt. 

. de receıerı nlibct~ı hckfmleı1 bulun • 
maktadır. :l)lğer knymalmm ve bele. 
diye ıubclcrtndeki belediye bcldmhrl 
mmtakalan dabllinde ot,urdu1dann • 
dan nıUrııcant vukınıilda baatıalaı"f11 

IAzımgelm ml\davat~nı yaptınmtk 

mllmkUn olduğu gibi, bUkfUnet ve be. 
le41ye batMnelertnde bultIDBD nöbe~t 

a:.blblcrden de istifade etmek kabl1 -
dlr.,. 

1 
Refakatinde dinle)1nlr., Yer bnlmak lçjn IQtfcu erken gcllrıl7~ 

' 
Bulgar • Slovak iktisat 

müzakereleri neticelendi 
Sotya,, 5 (A.A.) - Birkaç günden. 

beri Sof yad& yapılmakta olıın BUigar. 
Slovak lktlsa.ı mllzakcreleri cuma. gl\. 
nft nihayet bul~uş ve bir sene mu~. 
Qetle t;icaı1 mal tcaUsl hakkm<fa b!r 
~ş iınzalamnı§t;ır. 

1 

Rumelikavağı okulu 
BOğaziçinfn Rumellkavağı semUn'n 

en bUyUk bir thtjyacı da okuldur. DJ 

ihtiyacı gidermek Uzorc Rumellkava. 
ğl halkı btr okul inşasına karar V<.ır
m,işler ve faaliyete geçmişlerdir. Okul 
!Çin kireç, tuğla, ve mutefen1k mı:ı. • 
zeme tamaınne bu köy halkından te. 
min edtım1§ttr, Okul tedris yılba~ 
kadar ikmal edllecektir. BtlyUk bir 
gay~tle çalışan bn.şög'retmcn Me.li\lt 
Kara.oğlunu tebrik ederiz. 

<>vveMcn tedarik edeblllnlnlz Tt>1
: 4009'-••••••• 

INHiSARLAR 
Umum ·· dürlüğünden 

Şlıte bscmi ı Şt§Cllln aatı, fts!,ı 

Ol. \iur115 S. 

Solra şarabı 35 43.50 

., ı.· 10 61 

" 
200 160 

,• ,, 340 244 

Misket .,, 10 87 

•• 200. 200 

}E; ... 

Bl~ soonı Kols ağfı()m l."abufu 
na -~mış olan merm.lyı ~ıkardı Te 
bana uzattı. Kendi kendine mırılda• 
dı: "(lapıı alf,ıbu!,'luk m111motn,. ı..~ 

ttlfeğlnln çapuıa ~stnma.m u,yuyor. 
Şu halde failin mlııtcr llov ıılmııdıi~ , 
bWUds ~ Norfolk ~tOBUnda am. 
maklığmıız Uwmgeldlği ısb:ıt edil • 
mit oıcıu ... 

KARA ELMAS 1 
1ilz'-6t Praysm da yeni gelen ınlsıo. j 
nrı e'\"\'dden truumacbkl:ırı anln5ılı • 1 

yordu. 

5 Eylül 942 den itibaren idaremiz mamulatı ıa· 

rapların "leni sntış fiatları yukarıda gösterilmiıtir. B:• 

fia\lara Müdafaa vergisi ve şiıe depozito.ou dahildi1 

Kol~ fŞl bftmcmiııtl. Ağnçlam ba
kıyor, yerı roua)Cne cdlyor, ~lıbk. 

lan knn tmYordu. Bir aralık beal 
yanm:ı tağırd.L ı•armağınm ucuyla 
işaret ettiği §C)l görünce hny.rct;tf'n 

aknldım. Yerde acalp arap harf • 
lerinJ anduan bl Jkleı Werl görün\1 • 
yordu. En·elkl geceki maccnımı ar • 
kad~ıua aıılııtmak tein J;endJmdc şlo. 
detU bir arzu hissedlyor:lıım. F>"\ltııt 

ltl'lf[ll('ler dfllmln ucuna lcadar geldiği 
lıaldc onları bjr tilrlü tclAtfuz eden.ı. 

or,,tum. GördUğllm hakUıntcn Duğ. 

Jas mıydı'? l:"a 8alfıoşluk 00.na bir o • 
yun Ol'Dadıy a '? Fnknt P.l!enerlnln ı 

şıtmdıı t;ekcrlelc ~stl*lnln 17.lnl gör . 
dıiğünıe ~f'IDhı dahi edebilirdim. 

cin j ftrftyorıııa ı;fbi Kolsnıı 

rftJ;i<llJcrmm. ~rlmdnşım az SO'.i. 

rR lıa"lcıı bir teY daha keşfetti: Burd. 
ôa bisll{'e{IJ yoltı11 sap MPftlle •tı 

!ol~te&t geGlş bir ~aldiltra aıb!!sDa 

18 lngilizceden ~eviren: VEHIP TAYLAN 

saklamıştı. Bamdruı )·Uzınetre kadn• 
ilerde de Norgrlno raııt1amı,tık. 

Telal!h bağırdım: ''Demek o!n 
"Şüphesi~ taluırrlyatnmz ale;> h!ndo 

jnklı;ar ediyor, Eğer bllnıeseydlm ki.,.,, 
''N('yl bilmeseydin'?., 
"Onun mu,·ar;eneyı temin edeme.• 

ğlnl bilmeseydim, milcrlmin Norgrln 
oldutuna kanaat) s-ctltlr<J.im.,. 
Şlmdl arkadıWmııtı en·clkf gtlnkD 

Cfirorcnglz s3:r.1erlnln manaı;mı lmvrn. 
mıştnn. 

"Norgrlnbı blsildetc blnmCfılnl bec· 
rcmcdlğtnt uerodcn blllyo:aun f., t!lve 
ordum. 

"llfrl<aç kere bl<dklote blnmcğ'e Q!l. 

balarken gözetledim. Fal.at bir tiır. 

ın mu\·azcnc)1 tcmhıc mu'VBffak ola • 
oııyordu. Ahırdaki seyisler oııW? bu 
h~!ino gUkı ı:;ue bir knlıyorlıırdı ve 
scvglllsı \'lktorya bUe pencereden ıv-y. 
rccllp becerik lzH~Jne oınu:r. silkiyor • 
l!ıı ... 
"\nlnşılan bu blalkl~tı bUtUn NN

tolk ıı.'\lqulerj kullBnıl or.,. 
"Evet, bu yUzdcu lAstik ftzertıı~" 

Jnnnızı toprak i:rlerlnl bulunca, buıı. 

dan bl!;'blr netice çıkarma~ mllmk'.lu 
olmadı. Zim bisiklet~ gelen giden lruL 
lnn.ıyor. Albay onu Hint adalarmdon 
getirmiş, ll\stlk proflllnln n.calp ~lt
llnJn bebl de bu. l\fe'\'l:uubslıs saııt. 
te klınln tamfuıdıın lsthnııl edildi~. 

nt tahldk ettim. Fakat gene bir DCli· 
ce alamadan., 
Şatoya döndüğümüz Z&lllftn alba • 

ym mlııatırllc· birlikte muve.snlat et. 
mi~ oldu~u g6rc1Uk. Mi ter Oııyn 
Brlnel namlle bize ta!cdlm OOUmı ut 
uzun boylu, r.ayı.f, lmııklıa b:l.kışlıydı. 

Bu adam ban yabancı gelmlyorl!u. 
Kil' tıa.Çlarla çevrili bu tipik çehreff 
gö:r.llm ısınyordu. Brlncl do beni gö • 
rUnoe biran dumkladı. Fakat 80ttı.\ 

gayet tubii ı;ekildo bi:t.1mte konuı;maya 
roşladı. Albay da konuşmaya lştlralt 
~!yordu. l\11 ter Bıincl ile gürlişnıc 

tanı merakımı mucip oldn. Albay mi. 
slflrfnl eski bir doııtu tltye takdim et:. 
mbtl. Ilnlbukl knnoşıııı tnrzlnrı gn " 
yet, resmtydJ. Ayrıca nlbayı mun se. 
nch!rdcnberi tıııııyan doktor Brayt Ue 

Öllc yemeğı gayet ısıı.ktn g~t,l. 1\Jr 
Ikl defa mlsw Brinı-Un bC\kışlnrmın 

benim Uzertmdo durd~n hissettim. 
ltlnıımn(fb. ~ız bcul detfl, bUtlvı 

sofmdııki ~hası tetkikten ceçlrl,yor. 
dtı. 

l'eDM'ğl mUtcakU> d\•an görmcı. 

makııadlle atak bir g~lntl yapurn. 
Dönerken, Herde bUyül< bir ehemnıı. 
Yet kazanan bir hll.d18"ye şahit ol • 
dıım. Ilolden geçerken, albayın çalıe. 
nıa odasında bfrlıı\ne bağ'ırd:L'1nı l!l't. 
tfm. Konu ulanlardan tek Jmllrnr 
bllo aıılıya.mıyordum. Oda knpııııma 

ya.klaı;ma~a ba:r.rrlıuıdı~ım ınrnda )JI!' 

Marşantn merdlwmlerden lndl~iu 
fıırkettfm. Hemen hlr ıılltu.nıın arko. 
ııma saklandım. Mls llarşant ~ah:m" 
odamı:ı yakb5tı. Kapmm annbt:ıı

dr.lf~hı~ ıı;n~ '\"e dlnlcmr.ğr ba5lad1 
Rlrden 1nğn doinı fırladı ve • aynı 
knpt !Jlddctle açıldı. ~ddl nloklınrrı 

pllr hiddet dışıırı fırladı. Hiç etrafı 
na roln.nmndan holü g~tl ,.e ııokak 
kapısına vıırnrak bahçl'nln ~ olru:ııı 

tııtf ll. !llls J\fnrşant da hiçbir şry ol • 
mnmrş gtbl yemek ııatonuna ~f. 

'fDer10mr var) 

U...-; .......... RZll .................... -

M !!nakala t vekaleti devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünden: 

K.ıı.plJlu, çarkçı, şoför, yağcl, gemle~ ateşçi alınacakta. M:atlO..P ıerJ' 
iti haiz oll'Jlları.n Galntadn idare merkezindeki ba§ enapektörıtıge ınu~' 
atlan 1.!tm 0!14n:.ır. (9599) _./ 

Amerika bunların kiitle 
halinie ıürülmelerile 

yakından alakadar oluyor 

Şimali lrlandada poliı 
kı§lanna homba koncl&ı 

Vişi, 5 (A.A.) - Şimali trl6S''. 
dadıı Rn.ndelstovnda poli!ı k~lf • 
Ema yerl~tirilen saatli bomb•1~~ 
rınm irı.ffüı.kı neticesinde ağır ~J1 

Va ı~ıon, 6 (~A.) - Harlcl~e sar'ar vukua ~elmiştir. !nfil!lt it 
nazır muavini vcıs Franıradnkl yahu. lıu~ule gelen hava taryiki nlilt t 
dl mUltecUerln kütle halinde sUrül • olmmıtur. Zny nt vıırdtr. Retfn11 

nıcsine karaı en yüksek makamı:ır tan acele takvQ'l' kuvvetleri ~ 
nezdinde en §lddctlj teşcbbUslerde b'•. 

1 
clerilmi~tir. 

lunuıınu~ olduğuna dnlr Valdmnna b'r tnr.fözlt'r 67 kişi ycı,knln.rn~l~ 
Dl ktup ~tindcrdlğinl bild rır.lş ve • dır. Şi,mali lrlf.n~tı ile muat ~ 
merlkanın bU mesele ile yakından m.-~ lrlanda hudııt\nn boY.1-1.ne~ bil) 
gu! oldağunu ~yleml§tlr, eh' f'aaHvet ıı:röze carm:naktadrf 


