
lr~~·:;~ii:~~:::;; .. ~~~·~~:'JI Stallagrat lzerlae Alman Romel kuvvetleri tek-
Ha&ıJdığı yer: J 

An •• :.~::.:-:::.~·:.... ı tetblş akınları şiddetlendi rar Mısıra yürüyecek 
ı::il ~ ! .... , .. , .. " (A.A.) - "'"'" ••• ak>nlumm fiddo\ıondlğl blıdırlUyo,. ·b~~lıuyamnyva.ep~l§1e1nar"~dırd.eu1: gUaUrnen::e! Malt~ya ·ık·ı saatte bı·r 250 Alman U ~ ı Jaıısmın husua! uuhc.blrt bildirilor: .Me.selA. Almanlar son gUnlerde §elır:? ..., ..... .,. v ,.... Q 

ı Stalıngrı:.dın §lma.J batısındAn gelen raylar atmrşlardtr, Bu raylar dU§t!r • pI§m&lar Tuapaeye çıkan vadide ~ 

i Timoçenko kuvvetleri ?ıan:ketlerinl i ken 2.500 metrelik bir yUkaekll.kten Novoroalakin 60 kUometn kadar cep ta yarası· hucum etmektedı•r i şimalde Sta.ıingra.d ls•U<ametlnde i • itibaren kulağı aağtr edlcl bir gtlrUttU nup doğusunda devam etmektedl; Y 
i lcrllien Alınan ucunun serjsind:: t~tı. çıkarıyorlar. Cepheye pek yakın olan Alman hava kuvvetlerine meruıup av 

ILBTEŞE!N ! ~ ~ z 
ÇARŞA ıBA l I ya dcğru genlelctmektedlr . .Bu su • Stalingraddakl muazzam trajtör .Cab cılar, cenup tepesinin bütün çarplf: La \"altte, 14 (A.A. > - Cumar- rak etmekted:r. Mütearnz'!ann bu 

retle Rus takviyeleri Don dlı ı:ıeğ!ndc. 1 rikası obüs yağmurları altmtta çalıf. malarmda çok önemli roller oyna. ttsi güniındenberi düşiıı illen dilş. lıücwnlard:ı birçok av uçakla.rmm 
Namara: 1118 Sene: 4 ki bUtUn AJmnn köprU ba~larına kaı-§ı maya devam edjyor. mı§lardır. Alman ~irlerinin söyledik. ınan uçsk'!c..,,nır. :;n.yısı 4 ı c ~tın!Ş r<'fakatinde pek az miktarda bom· 

,..1: -ı:~x12 Poı.ıa ınııu"u : 2 l4 f, kuvvetli bir baskı yap'll' olllyorlu. j Moıkova, H (A.A.) - Mozdok lerlne ve ö!Ulerin Uz:ıri:ıden çık:ı ı ur. Birçok clUşman uçnğı hasara bardnnan u~arı kullanmalan . 
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"""'"" I DUn öğ'lcden sonra Staııngraddan ge. çevresinin dağlık bölgelerinde Sovyet 1 notlara göre diloman aakerlerinln uğnı.ttlnuş olup bunlaı'".ıll hareket 1 adayı bombalamaktan 2iye.de İn• 

1 

len bir telgraf nehN kerfl Alman kıta.lan kuvvetli dil§m&n piyade va yaklaşan kış mevsiminden §lddetlı.' ı l•v:crine dön~emiş oldukl'.U'I zan· gfüz u~ak!arını kcndilıel'ine c;~. 

1 
kuTI•eUerl tarfl.fından yapılan tedHI~ tank teşklılerinc ııtddetıl blr knrşıfık 1 korktuğu a.nlaııılmaktadır. nediı;:n.:: ... ~dir. A·man ve İtalyan rek onları ağır kayıplara uğrat _ 

~ ı I - R~lı.inki, 14 (A.A.) -- Ner,reuf· ı hrın ha.va taarrıızlan yen den şitJ mak tasavvunında o'duklarmı gös 
---- C-Jmn~sn• "t'tın~ra len bir tebliğde~ 24 ~t z~r. de.tlenmiştir. ~a~ mil.şahitler, Ro- teım:-ktedir. 

Al ... 5ıı. MM.. ·l'd ~ ~ fında lı~ ceph1>Sının bazı kesım ~l kuvvct1er~nıu tekror 'Mısıra Romelin tekrar taarruza geç • 

Saat 22 li'.a 
Bayat cf.ar rsa 

zıuareu Alman , !erinec he: ,ki ta:ra.frn biraz faali· karşı~ gc!(.,.-ceklf'rin.i tah - nıck için iki ztriılr tümene ihtiyacı 
# yet gö&terrn.ış oldukla.n kaydedil • min etmektedir. Malt:ı Uzerine ya• oiduğu sanıtmaktadır. 

Ço, . 111 • m t . 1 • rnc'ktE'dir. pılan hava tı?.a.mızları, her iki sa.. Kmlnnl ayyare erı <Dotu oepbestne dair dit~· attebirtakel"riıretmektcvebu ta• İTALYAN TEBIJG• 
hUD: SADRI ERTEM baberJer lktne1 •ytac1a> 1 ar ·-·:ır.ı ta.kn'ben 250 uçak ieti • Boma, u (A.A.> - İtalyan <Re 

l ı:>TA?lo'BUL'da 1>i1mllrılı n tasar. 
rul ctm~k maı..,uııJle nakil va~ 

aıUi]aruım aııat 22 den sonra ı,ıcti!me 
meal ve toplantı )crlcrlnln de ayni sa. 
a~ kapatılması baklunda belediye en 
cUmenlnln karar vermek Uıere uJduğu 
malQmdur. Harbin ekouumlk ııartla. 

rı Jı;l.Qde bulundl.ğUm'.Jı lılr z.ırnıııııda 

yapılacak her tsııarrut bizim lÇjn k.ı

uuıılmıı.t bir zalt'rdlr. '\ne.ak bu tasar. 
ruf hakikaten gal eııJne uygun ,.c 
ıoemlel<ete filli fayda t"ınin edecek 
hlr durumda bulunma\ıd·r. lstanbulda 

Londra, H (A.A.) -- ('enubt A1tikd 

bqvekill gcneraJ Smu·.... lngilterey~ 
vasıl olmuştur. 

Müttefiklerin ihraç hare· dula.n umumi 1'arargahıuın 8'11 

ketinde kullanılmak üure J d nvme.ra.11 tebrği: 

General gazeteciıeıc y:ıptıtı beya . 
natta. şwıları aöyiemı,:ir: 

aaklanmıı apo n onanma- 1ar ı.r:a:;::sı~:!dde:~~~ 

A 1 1 1 diı§ma.n uç.s.ğı dilşilnnUşler ve b&f man Pi. ot arı h .. kıı. 2 uçak daha hava bnıı koyma ".MUltefiklerln, ıımcı fl!lerinde tut. 
tuk!arı kaynakle.rla 7.afert elde ede 
blleceklerlne kanUm. Hız oulan Ame. 
rıkan gayreti buna lu• l:ıln verecek 
tir ... 

sin a ucum t~~wcya'a.n ateşiyle dUşUrüimU.. 
Teal tip tana• ---,o--- • Dft.,nan hava kuvvetleri ıs ilk 

Stokholm, 14 <A.A.) - Röyter a. 
jaruıının diploma.af muhabiri, Cenubi 1 
Afrika blrlltf baıvekillnin Londrayı 
ziyaretine mUtealllk oıar&k ya.zmıı 
olduğu makalede .harbin bqlangıcın 
elan beri mare,al Smuta•wr Loodray; 
yapmıı olduğu bu lllr ziyaretin fev 
kalAde mllltim oldufunu, çttnlcO m( 
blm meselelerde dalma kendi.siyle ta. 
tlşarede bulunduğunu beyan etmekte. 
dlr. ÇörçU ile lnglljz k.ablnuiniD pek 
ziyade arzu etmekte oldukları ziya_ 
retinl yapmak için bu anı intihap 
etmesı Londrada yapılacak mtızake. 
relerin eııemmıyetıD:t l&Wmektedfr. 
Mubablr, diyor ki: 

relerde tallm e• J k b ld b t~ geceei Tobnığa biT bava a. 

ıırırorıBl'lllll ır apon ruvazörU atırı ı, ir :~::a:~::n~d~m!; 
;ıece a&at 22 den sonrı. n~kU vaaıt,a.. 
larınıo lflemelllt'8.l, vıo ck:ktrlk tenvı. 
ratınclan )apılaca.k teı.arrul bir hefl&p 
weseıeaı olarak tetkik t-dllmı>Udlr. 

lleınlryo11an hariç -:-hlrde lıtllYen 

reııml ve bu11U.a mıı.lıl\ <'ti halr. bola. 
nan vapur, ıramvay ı.-ı•ıt nakli vası. 
t;alarmın aat ondan sonra lıt1ememcle 
rl lııa&ı makamların blldlrdiğine göre 
;,et.re 40 bin ton kömUr ıasarnıf ettl· 
recektlr.Bu rakam tasarruf yapdınası 
lgill bkb blr DHlclp NCIN-b JJlbl lfl. 
rönmektedlr Fakat bu rakam clddf, 
kati tefer~tlı bir rakı-.m mıdırf Yok 
ea tabmfne mllııtenlt lılr heı;ap mı -
dır? 1nYn dotı-uııo hu mkamın te. 
ferruatmı kati ııurett~ öğrP.nm•'deo, 

e\-et veya bayır ekmekte tel"eddUde 
düıUyor. Şu halde her ~f'yden ev"""' 
bir karar almadan öar• elde t"dileeeıo 
taıı&rruf mlktannın hakiki taııuaz. 

ır.Uabet beııabını ele :ılmak IAz.ımdı<', 

Epr böyle bir netice ehli' edilirse na-
kU '"911ıtalarının 888.t 2f de paydos 
yapmalarını berkca memnuııi~·eth 

karş1lar. 

1'rnvtrat me•l<'!llnr ;:tllnet', burad:ı 
~apılacak tn1Jarnıf da oehre gUnde 
bır ton kadar bir kazanç temtn ede. 
ce.kmltl 

Bu ht"sap eokalc tcnvtrahnı ve top. 
lantı ~·erlerini bugUnlrllnden s 15Bat 
unc:e kar.atmak lı;ln h:ll.lı bir ııebt'l:> 

f~kU edc.."l1cz. Eğer n:-ldl \ılıntalann. 
da yaplan tahdit tıuıarnıtu temin '-'. 
drrıııe ıtUpbcslz bu tab .t me.eleaJ bir 
lokım toplantı yerlerlnl de kendine 
U;\ m&;\'a icbar edccel<tir MeselA &lnc·

ın:slar, tiyatrolar nakli vasıtalannl 
gor kendilerini ayarlı~ 'leaklıırdu. B•t 
na mukablJ pbrln bazı &emtlerlnde 
ıaat blre kadar açık kıılruaBinda mah 

"Bu ziyaret. Çörçllln EdlmbuJ'stakl 
nutkunu aydınlatmaktadD'. Kumaı. 

leyh bu nutkunda. fÖyle demiot1: 
''Harbln bu eenesjnde pek clddl n 

karanlık bir devreye vardık.,, 

Belçik ah baltalayı
ctlar bir fabrikayı 

yaktılar 
Londru, 14 (A,A,) - Belçika 

n1Ustakil ajansının öğrendiğine 
göre, B0Içikalı baltalayıcrlar, .Bl1l• 
ine·Le-COmle, cıvannda ambnlij 
kağıdı Ye muka~ fabrikuını yak 
mışlardır. Bunlar tutu§turucu kim 
yevi bir macl~ atmak auretile fab 
riko. binalsnnı ateşe vermişlerdir. 
Mukavva y:ı.pmağa mahsus 2!>0 ton 
ikada.r satn.'.Lll talılip olunm~tur. 
Belcikanın har ta.rafında fabrika• 
larda ve çiftliklerde ba."fka birçok 
b-ıltabma lıarelretJeri olduğu bil _ 
dıriJmek~r. 

Nevyork, H (A.A.) - Herald TrL 
bUn guıeteainde bimba.fı Fieldl.Qg El. 
yot töyle yazıyor: 

"Almu tayyueleri nerededir diye 
soranlar var. Alman hava kuvvetle • 
rln1n bütün cephelerde aa)'lf dUı • 
mtıf olduğu ııMydandadır. Almanlar, 
St&tfngrad tl.zertndıl 1J4l&kl&ı' kullan • 
m.Ifla.rdn'. Jl'alrat bU uç&ldan orada 
toplamak için dtter oepbelerl botalt.. 
mt§ludır. Şarki AkdeDizde müttefik. 
161' havaya tamami'le t.kjm -buhm • 
maktadırlar. O.rbıl A.vrupad& Atlan. 
tile berinde uçan 'bQyQlt hoımbarch • 
ma.n t.&)'Y&ı'elerlnden pek u blheedll. 
mektedir. Alnı&n bava uı;aklannm 

mtktan tıJcttiz uçaklarmm ~ uçan,. 
kalelerinin hareki.tına k&l'fl koyamı. 
yacak derecede udn'. 

Alman tayyarelerlnden bir !:Ofunun 
harp edeml,.cek bir hale gelı:Dll ol • 
du,fu ve blr takmımı da Almanların 
mUtt•fik~r ta.rafından Avrupa.ya ya_ 
pılacak ihr!LÇ hareketi haUnde kulla... 

nılmak Uzere aa.klamıı oldukları muh. 
temeldir. 

Alınan pflotlarmm yeni model u • 
ça.klarta tecrUbeler yapmak'ta olma • 
lan ve bu kıt İngillz 19blrlerlne bU. 
cum etmeleri ihtimali de vardır, 

Herhalde Almanlarm bava sb'ate. 
jUerini vukuatın tazyiki altında de. 
Ai§Urmek mecburiyetinde kaldıkları. 

nı göateren birçok ali.metler vardrr. 
Almanlar Hitlerin pek bcfeııditı la. 
biyeyt takip ediyorlar. Bu tabiye IU -
dur: 

BUtiln kuvveti bir no~ada topla . 
mak ve bu noktada hUcuma ka.Ua:na.. 
dan tedatUI vaziye'tte kalmak ve an. 
cak k1a& taarruıılarda buluıun&k, 

ıur görUlm1Yen toplantı yerleri ı,yr. • eıı.clt"ler ~ıku.aktır. Do.nlar k&4)ek 1 rtk ta•nafa yapmaktadırlar. Çönkü 
tırıa &1iVenen yahut otomobil tedarik olrluğu lı;ln btr taraf•an pyrlalıl&ld · bunların çotu aDelerUu birlikte atne • 
etmeye muktedir ınunlıırı toph;rn . bir nu memlekette t&anmıtım 84lece1r 1 malara giderler yabud da bek&rdırlar. 
r..aktır. cJ(ğcr f,araftan versfl<'r~ hlll8Cllonur , Bunun için elnema 9fl~rt"llert ektMll'lya 

Filbaldka barlan, meynbnelerf, baz.ı derecede btr tenealll ghe PrJNICak. on blrdea ııonra elektr4.k yakmalda • 
~pı kaln-elerl, ve amnmlyetle ga- tır. dırlar. 
t.looları lhth'a eden bu kısım tı;in ıöy. Bo ııtı!'f"tle d"°let m4'Jyeelnln utrı. Eter dalla nveDd •a11tlerde eTlerl. 
le btr fikir tlerl ııUrUl.blUr. )ll<'.ağı haklı zl)anı dA ,tmdldee be • ne Kit.mele icbar ecHılrJerııe T.&llnedl. 

"Dünya barp l~!ldedlr. Barları, •ap f'tmek llızmdn'. · 1 yorum ki elflktrlk •rrlyatmı aaalt • 
~ybanelerl, gazinoları vaktlndrn e"·· Diğer •arartan 110kAktan evler., ctt .. ıaıy8C9k arttıl'IM'&k&v. Ayni 9Uret,le 
"'"1 kapatmak, berkN: Hmanında f'· mcğe tr.bar edilf'.n ln11.'lnlllr 118"met ltlfltıOk ınanlar Vfl blHıusa &ecenin 
l'lne göndermek ye:".ndc blr knrar kontrolü aJtmda bulunatt, yahut bera.a bl,.çok uatlerfnl kollektlf bir lfık al. 
olar.,, kontrol edllebUeeek Mr mf'vldcle ba • tmcla geçlrmektecllrle·. Boalar ela er. 

Bu dOtUnoe bir lıUımUntyethı Jlad,.. lunurlanıa bunların ar.tamda klftU kea aaaU. M'lfll'lne clt.ıuete lebar • 
tlcllr. Buna eDpbtı edlh•ınl'Z.. Fakat bu nıhlu, kötli telldnler yapmaya mil • cllllrlene teke.r, teker kf'-DcJI eıleldı'lk 
lla taıııarruf denemez.. A3 n1 -zPJJınni!a salt olanları bile harek.,tlPrlnl kısma'' aarflyat,ına lıathyacatda,.dır. ta.ala. 
"'•mlekette mzıbat bj.kmıından tev- mecburiyetinde kalırl~r. BaJbokt kon. n muayyen bir aaatte oyamaya le
lcal~de bir hal olmadı~ına giire bun. trolsu~ toplantılar dedikodulara Vf' bar etmek mümkün ıio:jtlldlr. 
«San clotaeak blr t;&kım idari, slyaııl, tahrlklf'rc f'n mllaalt bir zemlıı tefkll Ayni BUl'f'tle nrtma 1'1 dfı taaarraf 
llctıaadl. mahzurlar m'1yt'IJ\na çıkabt. ederler. Tl'n\1ratta' tıerllt ft toplantı yerine arftYatı ~~tat=Hr. ÇlblkD 
lir. yerlerinin ııant n de kr.rıaıunaaı .,.... btrçok ln•nlar l'tt~ uatlerlnde bir 
İlaaalann blr lt1yadı ı;abuk tcrlte- kabul edilecek olu..- hlttrfunet zanırf kollektlf hararet ınembaından l•tlfa-

4-dyeaekıert muhakkaktır. Çok de.fa obr~k emnly<'t kaclroaonu dalla 7.lya. de ederler. Bu clna adAm!ann evlerin. 
"-rak ft Jranunsor. t~lcr değl'.!ti-11 . de grnlşletın<'k mecburtyıotlnde kala- de •keet.rtva ao1talar ıaatıah1Pyfn ya • 
"-ek l•tenen ıtıyatlara kar,ı alımın caktır. nar BunLu erken &aatlerıJfı evlerine 
,._lrlerln akslllAmeil olarak ortaya insanların hl~ ctlrtbn ltlf<meız. ve gltmeğe teber edlldlkJt'rl takdirde ev-
~r. Gecenin m.un 11:\Rtll"rlnl bir kozu, kuzu l<cndl evlerine cldea mah ~rdekl kömllr, odun ~rnyatı zaruı1 
'-'e)1aanec1e, bir barda bir ı;algılı ga- lQklar old:ı.l:'unu kabuı edelim; bu :ıa. olarak artncaktır. Hr&tt»akl blı bunu 
ıaıtOda ıeçtrnı~ğe all'·ll'l' insanları mand:ı da blr takım ıırtr .. adl maluur. taaarnıf sayealle yapi~·oruz. 
~ {12) de evlerine .. ckmok o kadar larl:ı kar3ıla~ıbcalt mulutkkaktır. Bu karan verbken cle~ojlye ele. 

ltQ.!•7 cleflldlr. Derh!ıl kııçak mf'yha. Bir defa herı-Un 9fneıııalar İltan • iti. ortaya çıkabtlecıek atyruıt, tclart. 
~. kaçak barlar, l•açıık ıra:r.inolar bulda yet.mit bin kiti~ perdelf'rl kar maU. llctuadl, ül&kl nı•lızurlan g6ı 
~e amadedir. ıııııında toplamaktadır. Su y~tmlf bin önllne alarak ona göre kıırar vermeli. 
... "Weyahut apartınıan J<atı namı l klşlnlıı mUhlm bir mlk\cm ılaerna.da dlr. Taanuf he. ı;e)deıı evvel dddi 
~ karpmıza bir çok kaı;ak mü- buJnndukları a.aatte ktsadi bla&lMmda beuW dayanır. 

kruvazör de muharebe dışı edildi m~ih~~uç~~ı:~ • 
rekkep kuvvetli teŞki'lcr Mika.bba 

V~IDp,oe, H (A.A.) - R.eınııen I baftt kruvazörle dört muhrlptlr. Bun ve Halfa ha.va alanla.nna karp br 
bildiriliyor: • la.rm da batml§ olmaları muhtemel _ §&nlı t.aaiTuıılarma devam etmiı • 

S&lomon t&kmı adalan elvannd& 6 dir. f ]erdir. İtalynıı ve Alman refakat 
Japon harp gemı.t 1ıatırdllut dfa-r Bir Amerikan muhribi batmıf VI'! J av ~ devamlı olarak ım. _ 
Oda de huara ufratdmlftlr. Batan birçok Amerikan harp pmi8f bM&ra 'ı vetli lll8i:liz Spitfayr t~illerine 
gemiler bir kruvu5r dGrt torpfdo j ı::framqtır. btlcum fıdr.rek bunla.mı 19 amı 
mulnibidlr. Huara uteyanlar bir (4.ı'ILUI: •Jfa 2, 8lltaa 1 .. , r ~tiir. 

GiikOkulunun ha'Da b--agramı 
Nuri Demirağ Gök Okulundan mezun olan 

on altı genç bugün uçuşlar yaptı 
. 

Nuri I>emirağ Gök Okulunun 1 da bir hava bayramı yapm~lardır. 
sou devresini ikmal eden 16 genç, Eayranı cğlk~~t!erinc saat 10 da 
bugün Nuri Demirağ uçak alanın b3.şlailmll§ ve altşaın ıs e kadar 

,.ı . 

Gece paydosu ve 
k6m0r tasarrufu 

...... , BiR MUHARRiR 

l STA.NBUL'cla recıe ... t 10 4111aa 
sonra bütün kabvelerlJI, Rııe. 

m&lanD, pabao ve barla.rın kapata • 
maeı dlltüuülüyor. Otedenberl tahdit 
ve tu&rruf t,edblrlerille tlddetıe ta
raftar olclupmuz lçbl, preıııdp bakı. 
mından bu projeyi dotru buluyonıı.. 

Bam mttıeblı•ml•r da töyle diyor. 
lar: 

-l'örldyenln kömür a.çıtı aenecle 

blr milyon tona yakındır, Kahveleri 
wı llillemalan kapamakla elde edile • 
cek taaarruf kAttt iUtlinde bile blrkat 
bin tonu ,.eçmlyor. Hakikatte, ıeoe 
lokalleri kapanacak olursa kimtlr .ar 
fiyatı azalmaz, &~r. Zlra recelerl 
kalı\"l'ye, l!llnema)·a, ıaılnoya ~e dlter 
etlence yerlerine elden on blııJerce 
kiti evlerinde kalmap mecbur olur • 
lars:ı karanlıkta ve soğukta oturacak 
deflller ya. .• bunlarm bl'pııl ııık, aobd 
"''a manpl yakae&k. f)tlpbe mi var 
ki Umumi yerlerde kollekttt olarak 
latlbı.k ec1ıı.n kömtlr, buralarda •3• 
ılmlıuıan ve ısmau l.Daaalann evlerin. 
de ay;. ayrı lıtllalAlı edecekleri kömür 
miktarından clalaa az (l)or. 

Biz bu iddiayı taadlk de, tenkld de 
edeme)1z. Çünktl bu bir be•p meM. 

Jeıldlr. Gece 11&at ondan eonra umumi 
yerlerde kaç kiti bulunur! Bu balk, 
oralarda, kaç ton 1r6mllr 1Stfhl&klne 
ııelıeb olur' Evlertnde kalmap mec
bur olurlarııa erkendee yatarlar mı, 
yoksa gece yanlarına ltadıu '-t v•r 
mumluk ampuUl'r yakarak otururlar 
mı T Hem bu gece kutları aokap çık. 

tıklan zaman bUe evlerinde rtık ve 
aoba yanmıyor mu1 

Bltün bonlan en hurda tefernıatı. 
aa kadar rakamla ifa.de etmek mtun.. 
kiln dejlldlr; fakat ortalama ve ha. 
klkate yakın bir beııap dellletUe ıece 
paydoBOnun kömür taaarnıfuna 3-a 
rayıp ~f anl&fl}ablllr. Ona 
göre karar verilmesi IAz..ımgeldljiıu 

ıUpbe yoktur. 
Gece paydoııu tatbik edllııln, edil -

ıme&ln ııık ta1&rrufuodan almacak 
Jllll'tlcenln e.1temml3etst:r. oldojıına ld . 
dfa edenlerle beraber ~llz. Bu bir 
preılafp maııele.lillr. Teferruata detll, 
yekblara bakıbr. Kömllr taearnıfu 

yalnız btanbul& ve yalnıı: qığn 

lnbfııar e t m tıı m e 1 l d 1 r • Btt. 
tııo mf"mleketc ve bötUn kömür lıı • 
tlhJAk eden ıuzumsuı faaliyet nevilP. 
rlne tf'tmll edlldl!l takdirde buJlin 
;yıilık bir kaç bin tondan lba~ ıörU.. 
nen tasarnılun mlktarı birkaç ytız 
bine rtkablllr. Biz re.,ml ve yarı res 
mi bfrÇok mDl'!!Sl'&elerde, mUnakalM. 
ta, hatta fabr1ka ve tng~hlarcla 111 • 
tlbııaJc hlı;blr ziyan vermedMI ktlmU~ 
taaarı-atu yapılabfıecetfne tnanıyonrz. 

J:eaR>n tatıarnıton bir ma!la111 da 
dlkkatsb:lllc veya lhmal \ UzUnd~n ya 
pılan bllytlk veya l<OçUk bfttlln itiraf. 
lan önıtyerek latJhllld tahdit etmek
tir. HuBOal, umumi ve resmi hayatı . 
mn:ila büytık israflar olmasa bDe bU 
yük bir yekOn tutan kUçük lııranarı
ml7.ın devam ettlğlnl göı.te~n ıearet. 
ler pek çoktur. 

devanı edı"lmigtir. Okul talebeleri 
dört filo teş'kil ede':ek muhtelif 
ııçuşlar ve alan Utr.erinde de a.kro • 
basi hllllelketleri yap111ı§lal'dır. 

Bayrama i~ eden 100 bdar 
bnivcraite talebesi de kendi arsa
larile Uf)UZ"ılmuştur. Okulu ikm&J 
eden 16 getıÇten 1' si yJlı:aek ıntl _ 
hendis okulundan, diğerleri de • 
niversitıcdmdir. Gençlere muftf • 
faktyetıer temenni ederiz. 

8 laglllz aıllerl 

Norveçte 
karaya 
çıkarak 

Bir elektrik 
santralını llavara 

D{ardtüar 
Stokbolm, 14 (A.A.) - Altı lncilta 

erı cUretıi blr hareketle Norveçte 
BOdoe'nin 4:i kilometre cenubUDda 
karaya çıkm~lar ve ehemm.jyeW blr 
elektrik aant.ralını havaya uçurmut • 
lardır. 

A!tondagblad.:ıt gazetesine g6re, bir 
harp gemjslnden bir motorbotla CI _ 
karılmı§ olan bu tngllizlerin altım ela 

tevkif edltml.ştlr. 

YugoılaY)"ada 
4 llOyln erkelllerl 

idam edildi 
l..ıonclra, U (A.A) - NevyGr1t 

radyosunun bugün öğleden sonra 
yaptığı yavmıde, Yugoelavyanm 
Va•ingtO!l bilyilk elçiliğine gelen 
habarl<"re ~öre, lir Alman aekcrf 
treniniıt tahribine &cbep otan iri • 
f'ıJAk yUzUnı!en Almanıann Y~ 
lavya cenubunda 4 ~oyUn bOttln er 
kek ha"ktnı ida mettikleri bUdirıle 
rntktedir. Kadrnla.r ve ı:ocnlr1arın 
toplanma kamplarına AÖnderiltW, 
'eri aöyJenmekt.edir. 



Japon donanma
sına hücum 

~~~~-o.--~~~-

Bir Japon k~uvazörü batırıldı, bir 
kruvazör de muharebe dışı edildi 

LoDıira, J.I (A. \,) -- Bu Eaba!ı 

ne§rCdıten bit" Amcrı ~nn reıımi teb 
Jtlne göıe Salomon :ı1.ı: trı sı..lnrm . 
tJa bir deniz muh:ı.re~. ~ı O!m•ı,, ağı. 

blr Japon kruvazörU, { ır.uhrıp, ı nn:k 
.iye gemlsı bntırı1mıjt r. l Jıspon nğı 

!UU\'azörU harp d·;n er!ılnı :tır, l 
muhrlbin daha b:ıtmıs o1 ::na!ı muh'c 
meldir. Amer.kan ı,;~m·!erjnden bir 
kaçı hasara uğra:n ~tı. Yalnız bl· 
muhrip bl\ttnıştır. 

Den z mubarebes1 ''J 't'kUde olmu~ 
tur: Japonlar.u geoel •yın Guıı.delka . 
ııa.l adasına taxvıye l:ııA •ıın çıkar • 
malan hava hUcumıarll., durduıula • 
madığmdan kruvazürl..:r'c muhripler. 
den mUrel>kep bir deniz kuvveti sevke 
cWmi.Ur. 

nı göstermektedir. Dlğı:r hcsapl11r.1 
nazaran 195 gemi bat.:·:.mı,, 50 se _ 
minin tatmış olması mu teu.el bu . 
!unmuş \"C lGG ısı h" orn ı.:ğratılm:,. 
tır. 

DEMZ M UHı-~nF..m~.sı NEREDE 
OLDt:'!" 

\'nşlngton, 1 4(A A.) - Banriy~ 

nezar<.>tl aııağıd:lki telılı·t: oeşretml§ 

tir: 
Cenubi Paalfık: Ge,en nıı.ttalar lçlr. 

de Japonlar bir çok t. r.ıa tlr.rdıuı isti • 
fatıe ederek Guadelkaıı:ı.: ad:ısmdakl 
kuvvctlcrlnln mlktaruu arttrrmağa 

muvaffak olmuşlardı::. Kruvazörler, 
muhripler ve ufak tn.ıtıı.r gE>('eleyln 
Japon!ar taro.fmdan göıtderllmi, olan 
takviye knalarını kar clya çık:ırmış • 
!ardır. Donanmanın Gu:ıdelknnalda 

bulunan uçuklan, kare;-a çıltmokta o. 
ıan kıtaata ısrarla tc.arruzda bu!un • 
muşlaraa da yalnız havadan yapılan 
bu taarruzlar ihraç harP.kctlnl durdur 
mağ:ı kt.fl gelmeml§tır. Bu B"bebten 
dolayı Amerikan kruvnzör ve mubrip 
terinden mUreklteP bir ıtrupa dü~man 

Basn1a bıcak . ,,. 

saplanan adan1 
Dün akıam Çember 1 arta, gazoz 

fabrikasının buiundııgıı sokakta bir 
yaralama vaknsı 01roı.:=-, bir adam 
garip bir şeklide ya:::.tRr.mı7tır. Ha.. 
dlııc !)öyle oımu§tur: 

Bu aokakta )tunduı ık yapan 
Serrds ve Mahmut ad lı:tn 1kl nrkada~ 
\•ard·r. Bu iki dü!cka•ıc bir tUrlU bir. 
b.rl l!e geçjnen:cmekıeı•!r. Bu arada 
mk sık kavga "r olm0 l<tn \"e tkl kun. 
durac: blrblr!erlne ağı .. ~özler ıı:ıı·fet. 

mektedlrlcr. 
DUn ak ,\m da 11 'l ye ;}C doğ•U 

:;-ene ar:ıl:ırında bir 111 il k:ış!l çık • 
ml!ı ve ~erkis Mahmu ' ıl l\'lfrct.mlştır. 

Mahmut buna çok s ": .. ~t.miıı ve e • 
Jınl e.ı ka cebine ntnı nk iri komasını 

çcltml§, Serldııln U::cru <' ntılmıatır. 

Mahmut bıça~ı bütUn ~ıc1et!le Ser • 
ldsln çıp'ak ba tn:ı v·ım 'J kama a_ 
damın kafatasrna npl.:.nmı,, kal • 
mtşlır. 

Scrkis kanlnr içinde :rere yuvarl:uı 
mı§, Mahmut kaçmak lste•krn yaka. 
ıanmıştır. Serltls etr·ıi.an yct~enler 

1arafından lcaldırı!nralc rnnlcurto.ran 
otomob lı ı;elinceye kafar Çemberli . 
taı::tak1 eczanede tedavi altına alın • 
mış, bu sıradıı poL:ıl~. l;('ndislnj ı;or. 
guy::ı çekmifl~rdir. Se:-kls hiçbir şey 
söylememekte ısrar e: ':".ı,,, nihayet 
kamanın dllcine ıı:ıplı :;ı..rduğu bnşınr 

lki tarııfa ~allıynrak: 
- Benim k mııcde:ı d:ıvam yoktur. 

Diye erkekçe! bir ırı.r etnıl§tlr. 

Yarımcada iki 
marşandiz çarpıştı 

T ahnıil, tahliye 
işlerinde 

ahnan tedbirler 
Şchrimi~e bulunan milnak:ılilt 

2 k·ış·ı o·· ıdu·· bı·r kı·ş·ı yaralandı :~i~~~:~aı lim~~n~git~W~: 
' tnhliye iı.;l~riniıı azami sUrntk <'e· 

rcyanını temin için alınacak tcd· 
fst~bul • Anka~ tren h!lttında ı ~· ~arp~m:ı .e~n~ında iki kişi de 1 birlcı:-lc me,gul olmaktadır. 

c:wel.:ı gece fecl bir ka.uı vukua o mü~, bır kişı agır su:: ette yaM· lstnnbul limanının halen ger •k 
ge~~iştir'.~. . .. • lan~!.§tJr. B:.ı y:lzden. tren munn- iıhalfıt gerekse ihıacat ticar::H 
Ogrcnchgımız~ gore, bu fecı hil.· kalatında akoo.!tlL~ olmnm:etır. bclmnmdan faa]iyeti normal zıı. • 

d'sc, c\"vclki gece, sa.baha karşı Yalnrz diln sa.hah !1,:iO da şeh. nıanların kat kat fevkindedir. i'a 
Eaat 4 de Yamr..ca m~,·kiindc vu· rimize gelmesi iô.u:mgelen Anka • lılli ticaret vaziyeti dz me\'sim it'· 
kua gelnılştir. Hadis-: hakkmda ra l"'larprcsi 18,10 dr.ı H:ıydıu pı:ı~a· bari;: le çok ytil~ektir. Buna mukP: 
b'elcn tam"lllllayıcı malumata göre ya gelebllmicrtir. Ekspı~s Geyve ile l:il. liman işlerinin yUrlltU!mesi 
ıki ma!'!"andiz katarı Yarnnca ınev Dcığançay arasında tel basmış o- i<'in llıznn olan i .. çi ile vasıta çok 
ıtiınc!c. mo..-ıcvra yapnıitc-n, birbir - lan hattın ~ılın.asma intizaren ~:ılmıştır ~ 
lerile ~arpışmışt;r. Ç:ırrıışnıa neti· • o .. v}et. 

01:-n~ıarı ı'<>letme umum 
Pamukova mcvkiinde 9 saat kadar - llUUM• " 

cesir.de on jki vagon parçalanmış . • müdürIUğU çok yUksek Ucretler 
'tya t-lıenuniyctli sul'cttc has:ır:ı btkle.Trn~tır. Bu saıbah ekspres, sa· . d ••. l ld -'· bil Uk mı\c"u" • . . .. ı 'er ıgı la c Ç·JA y !l"' 
ugrnmı!}tır. Verılen nrn.lümatn go· at onda gelmiştir. Jatla işçi bulmahtadır. Bu i.ı;si mık 

Mal.ta adası aır Alman 
.. . d zabitine gire 

8 m~!::•~,!resı ı Alı.1an t~arruzl 
cıışartııdtt hareketlerı durmuş! 

tan da hiçbir zaman işin icap et • 
t.rdiği kadroyu doldurmamakta • 
C:ır. 

Um'.lm mildürlliğiln elinde bıı • 
lunan va.'lltalann en mühim kmmı 
daha mühim devlet hizmetlerine 
tahsi9 olunmu.stur. Bu itiba.rl3 ]i

man vasıt:ılen da ço'< nzdır. 
Bu vazivetlerden dolayı liman 

hizmetlcri~in aksamasının önüne 
geçilememektedir. En mühlm me• 
s:!le posta vapl!r!:anmn muayye11 
zamanlarda bo-;a'tıta·.r.amasırl r. 

Kuv\·et pazar geceni Japon kuvvet 
lerlnln önUne çıkmt§tır. 30 dakika 
11lren muharebeden ıor.r:ı J~pcnla~ 

asker çıkarma.klan vaz,trı:erek çeklı. 
ml~lerdlr, Erteırt aabab Amerikan ge. 
mllen avc: ve torpil ta§'Y~ tayyare. 
1eri dü~manla temaa te:of"J e~mlşti~. 

Amerikan uı:akları 2 Ja1ıon ağır kru_ 
TazörUnden btrtne tn:u lsa~t kayd<'y 
lemlşıerdir. Bundan ıı~nra harp ge • 
mUeri top ve torpil ı•e r.:ırpı:m~tır. 

Guadelkana! adasındakt Amerikaı:. 
deniz sjl~cndıı.zıa~ı g!n.Rle doğru 

mevzilerini ileri götllrt."\l~lerdlr. Ja • 
ponlrum 60 tayyare l:e bu mevzilere 
yapt:kları hUcum, bava muharebeleri 
netıcealııdc tard,.clllmı~tı:-. Japonlar.ın 

8 bombardıman, 4 avcı tayyaresi dü_ 
oürffiınüştUr. Amerikalılar 2 avcı tay 
yarcst kaybcml§lt'rdlr. 

gemncrlnln yeni ihraç hareketleri Serkla bu haıde Cen·ahpa~ hasta • 
yapmalarına mani ol!Wlk emri veril. nesine ltaldırılmı§, bıç.ıit hastnneı!e 
mtı.ıtlr. ıı blrlnclte~rlnı!e gece yarı • doklorlar tnrafmdan taıımdıın çıka • 
smdan sonra Ameriko\.l gemileri dUg. rılmıştır. 

Lond' ıı, 14. (A.A.) - li!r muhabir 
t rafından "büyük blr uçak gemlsi • 
ne., benzetilen lılalta adasına d~ 

yeniden taarruz edilmı;tlr. 8 dUşma::ı 
uçağı tahriP edilmi:ıtır. 

:Malta adası müd.a.tU~!"i §imdiye ka_ 
dar 1000 den fazla uc;~k dUı,Urmllş. 

!erdir. Dün, gUndUzUn Maıtada 7 kcr!! 
aııırm lşa~ti verlbn!otır: 

Londra, H ( A.A.) - Dün ak5fim 
bir Alman zabiti rndyo-1a harbin dor. 
düncü yaşının b3.§lansıc:.nda Alman 
ordulannm taarruz! hareltetlert bıra. 
karak tedafüi vaziyete gr::çml§ olduk_ 
larmı aöylemi§tlr, 

Zabit mihver kuvve~ıcrlnln Uç se 
ne iı:lnde pek büyük mu\·attakiyet 
elde etml;ı olduklarını vı: binaenaleyh 
fethedilmiş araziyi mUC:ıtfna ile lktıt:ı 
ets&!er ble artık harbi kaybetme . 

Geçen hafta. 1 z m i r ve bu 
lıaftn Karadeniz posts\arı vakt;ıı 
ele tahliye oluna.mndığmdruı mu • 
aryer gUnlerde kalka"?lamıc::lır. 

Vf'kilin ıiy~ti altında yap: · 
lan iı;timatardn id:ıreler arasınc!a 
hir koordinasyon da temin oluna • 
rnk i~p ed<"ll tedbirlerin alınma· 
sma !falrşılmnktndr:-. 

mnnrn kruvazör, muhrjp ve ıa~ıtları_ Serklsin yarası ağır l~ de hayatı 
na kargı muharebeye girişmtşıerdlr.

1 
tehlikede görUlmemekteOir. Diğer ta 

Bu muharebe Savo ad .. ıımm b&tıamda raftan carih Mahmut bugUn adliyeye 
vukua gchnl§Ur. verilecek, sorguya çcklle.,ektlr. 

T obruk gene bombalandı 
Lond'a, H (A.A.) - Dün, Ameri. 

kan uçan kaleleri ve lngUl.z orta bom 
ba tayyareleri Tobruk :ııuanrna yenj_ 

MUttc!lklcrin,, Snlort:cn adalarında 
ki tesisat UstUnlUğü l!a~uinde mcv • 
l\llcrlnl tutacakları, hat.t! geniflete _ 
ccklcrl muhnkkak sayılıyor. 

• ŞEHRiN l~INDEN • ~:.;:.:;-: . .::'.'· Do~ .... 
::.. -= - ~ - JifoA. RÖPORTAJLAR El Dabb& ve Sollum·la hedetlere ta. 

TF..Nl GİNEDE 
Londn. H (A.A.) - Yenı Ginede 

Avuruaıyalılar, Jap0tı kunetlerlne 
cepheden ve yandan hücum ederek 
Japon mevzilerine glrm.i~crdlr. !ıert 
hareketi devam edlycr. Japonların 

Buna ınyyare me;,danına hUcum edil. 
miıı, uçaklar tahrip ediıınl§t)r . .R&bıı.. 
ul J:ı.pon UssUne de g~ hücumu ya_ 
pılmış, birçok yangmıar ıörUtmU§ • 
tür. 

••• 
\'ar'ngton, 14 (A.A.) Bahril'C 

ncz.'l.r::tinln tebliği: C!!lluM Pui!ik. 
DUn sabah donanmanın uçakları 

---------•ı arruz edilmif ve tam tLıı.bet.!er kayde. 
dilml§tir. 

Dop cepbeılnde 
LoDdTa, H (A.A.) - Stallna;rad 

3ebrt etlıı dayanmaktadu. lılllıver or_ 
dulan yeniden te;,kil edilerek taarru. 
za geçtrilmfııae de iyt MtJoeler elde 
edUememift.lr. Rua mUdııf'iferl mevzi. 
!erinl muhafaza etmı,ıe.rdlr. Bazı 
noktalarda Rus kuvvc.t!crt Alman ta_ 
arnızlarını geri atmııkl!l kalmamış -
ıar fakat Uerllyerek yl"nf meVZUer ıı. 
gal etmloterdlr • 
Başka bir kealmde SaYyetler bir 

glln e\'Vel 'kaybettikleri mevzileri de 
geri almı§lardrr. Mlhveı kuvvetleri 
Stallngrad şehri itlndo f:ıbrika mahal YE'nl Gcorgje adasının §l.mnllndc Ja . 

po. l rm iki kruvazörü ile dört m*1. 
rıbinc hUcum etml§lcrdi:-. Bu krUTa • 
:zorlcrecn birine tam !sat-et vaki ol • 
mu, \e gemi hasara u~raml§tır. Tay_ 
yarcc1ler son dcfn olarnk bu knı\'a • 
z6r(t ı;CrdOklcri zaman kıç t.aratmdan 
n ... ~ •'sl'll' u'duğunu r:ıUoatede et • 

- - - ' lesinl almak fçin gayret .sartetmekte. 
dirler. Tank ve trakt5r !'abrikaın clLı 
ı~ıemektedlr. 

Bayram nasıl geçtt 'l 

, -. Kru\•nzörler "n lldnclsi de 
r u amı~ da ha~r pek otıt 

O"' • ı.- H~cumumu~ pa~ı:tırtmcğ.: 

1 ! l!''!WJ ol l'l Oç <lll?:n'l'l d".ni:: utnğ• 
oU lır nıül Ur. 

D ., .. ı:1manm uı:;aklan Rekatl\ ttm•. 
l't'lth n mamn uçakal\var teıdal~ 
b<r1 • 6 m9.n ~r '\'1! denizde JL: 
pon ":" z uçaldarma isabetli endaht-
1. d::ı. tul •nmU§lardtr. nu hOcumun 
r: t ı·ı malfım değ:."d;r. 

11 birtnc1te§rlnde Japonl&nn aT uçak 

(Bug1ln ııayramm aon günUydil. 
Halk, mUmkUn olduğu kadar kendL 
ni eğleudirmeğe ve iyi üç gUn ge.. 
çlımeğe ~LL Bayramın sonunda 
bUyUkıer yorgunluktan, küçUkler 
be.yramm çabucak getlTermesin~n 
§4kl.yctçl oldular. Bl.z rastgele ko • 
nUJtu~muz ~ vatandqa, bayra. 
mı nuıl geçirdiğini aorauk. İ§te ver 
dikleri cevaplar:) 

Memar vapnclq - ~ gftn evcıe 
yııngellp yatmak t!lterdlm, olmadı. E. 
te dosta r,lyarete &"ittJk, teker yedik, 
gelen doetlara teker tkTam ettAt. Bf'Jm 

ları tarafından himay-. edilen bom _ :mk1emlz bozuldu, hem ke9Mlb;! 

Y&dt yqınd& bir çocuk - Blrinol 
&'ÖD. ın·de otordnm, Annem t>ana, uılu 
oturnrDm IM'l!lll -.,....mm üçüne\\ gti. 

nü (çocuk \1)'1ltroıMJ)~ gütttrllribn. 
ckıdl. Buglliı ctttlk .tıyatro;t a. .. Fakat 
~l"fMDba olduğu llalde tiyatro yoktu. 

Bentm gibi yU:r.lercc ı;ocuk 

ı;e.rı di>nıJU. 

kapıdan Kafkasya.da tkl Alnıan plya~e t& • 

Bir lise talebesi - Moruğu kaleaG 
ko~up Uç. papoli kn·ırdtm OUnllo üç 
ilim gördüm, (Erol Flayn) çok la • 

yaktJ ! 
Yeni zen,ginla ~la - Ah moq,er, 

tiç gün ba-yram bfttttn 'bulan ııırala -
dan g'C!:irdlm. Hem ben, hem :ftörtle. 
rim pek cğlenıuır. 

Yeıal 7:.englnha kans. - Oh! Bu lny. 
rem ıınn,.ım tok iyi lcıt. 'Oç gUn, ~11 

gece poker masasından knlkmadım. 

Ne yaparsınız batka eğlenceml:r. yok, 
bununla '\'akit gı;tlrlyom:r.. 

Bir mlltekaft - E.'\yr::ı.m bize 7.ehlr 
oldu. Çolak ı;:octı~ mahrum etmıyc. 
ylın dedim. Dünya kadar horc.a gir -
dlm. Meydanclft. da hiçbir N' )'Ok ha... 
nl! 
Şeker tuccan Salamon - Ne olur. 

du Oç yllı; altmış bet yun bayram ~
Mych - K.K. 

buru Mozdok keaimlnde durdurulmu' 
bir vaziyettedir. 

.Şimal batısı kesiminde lami Terll. 
mjyen bir yerde dtıomanın taarruza 
geçtiğini fakat netlce..'le elde eedcme_ 
di.ğtnı M'oakova radyoa•ı bu .sabah bil. 
dlrmi§Ur. 

Gazete haberler:!, Vn1kof ccphl"aln • 
de yeniden faaliyet olduğunu aöylc • 
mektedlr. 

• *. 
Vlel, H (A.A,) - Kofku daflarm. 

da ve Stallngrad §ehrlnln fa.brik& ma. 
hallelerinde §lddetll çarpl§malar de • 
vam etmektedir. 

Ruslar ~celeyln, StııHngrad gıebrl. 
ne aallar Uzcrinde takviy\l kıtalan ~
tırmeğe çah§lrlaktadırlar. 

• * lf. 

ba:-dunan uçakları, tc.rıyekQn 315 bom. 
l'~r ·ıman ve 30 av uçaıuan dört dal. 
~ halinde gelerek Guaje1kanalda!d 
mcftilerimizi bomba•d•man etmek 
tqebbOstlnde bulunm~ı:.ıırdır, Donan 
manm av uçakları bunlarla harbe 
girj~ ve onları hiçbir haaar vukoa 
gclmlyeoek yerlere boınbalanıu at..: 
mıııığa mecbur etml§Ur. Japonlarm 8 
bomb3rdıman tnyy&nı" ,e (O) mode. 
Hnde 4 nv uçaklan ı111f6rtttmaşt0r. 

Bizim hayıbunız 2 aT uçatmdan lb&. 

Moskova, U (A.A.) - Sovyct 
kıta.lan cenup c-epb'CSinin be.şhca 
kesimlerinde ini&yativi Aimar.lar_ 
dan elmakta<hr. Bu keıı'mler k?ş 

-------------1111!11------------.~ meveimlnin gelmiti olduğu yerler

~-
Bahrire sll!henda:ı:lamms Ud f1kı 

ttave.ın eden taarruz harekeUeri ne • 
ticesindo Guadelkann ı.ı rtmaı sahi • 
llmkk1 mevderlmlzi ?:ıf trya doğru 

ploJı:ıt:mete munttak olmn,ıardır. 

Ordunun aT uçaklatı kıta.atımızın 

1larekft.tma yardım et.mt:ler ve dt.i§ • 
mruı lnta.atlle mevzUoriue taarruzda 
'btthmmUf}.ardır. Düımatı ağır zayiata 
uğnı.m~. 

IAPO~BIN GEHl ZA YIATI 
fOl l BULDU 

l'ginncı-, H (AA.) - Amerikalı 

Ytuıl Vqtqtona 
llönlyor 

Vllfing'caa, l4 (A.A.) - Ruz . 
velt, gazet~ailcrin top1antuımda 
be.yaoJıtta bulunarak Vande! VıJki 
nin yın:n s..lqarn Vaşingtona gele
ce !ini sö;ylemiştir. 

Rıu~lt. kendi'lini 'Pek yakında 
ıJJÖrmt'~ arzusunda bulttl'\duğunu 
'ViJKi.~ bildirmiştir. 

Sorulan bir suale ce~"llp veren 
Ru2veJt, Çin ba~kmnnndnm Çan• 
Ksy~'}f-ke gönderilmek Ü:?Jere Dr. 
Sconga birı;()k mesajlar tevdi et • 
·miş olduğunu beyan etmiştir. 

ıarm Japöıı donanmamu utratnuş ~ Rei..~cUmhur, k~e 1'eflerinin 
ıfıikJ&n son ı.eıııtsıet ,ıeı.fcesinde Perl kendiaine teJefonJa mümessiller 
.Baırtlıtr \finden beri ırade Amerikan mccliM a.tıkerl. encUmednin derhal 
lruV'VdUeii taı-atmdan batn-ılmlf veya •bir kanun liyihası ta.""lzim edece . 

' hasııi:ra ı:ıre.wml§ olatı Japcn haı:p- ğini bil«limda oldu.klannı ııöylemiş 
pıııi!fıid Be m-"a P'*'eriJıtn mik • tir. Bu .k~1\up !Ayihas: aeyesinde 
118111 «111. • W.W olwnftw, Gnetel• 18 ve 19 ~nnda.ki gençleri vı
te t t ~,paan ~ renıt teblillel'e kere almak mümktn olacaktır. _,..t -.r:ı ~wwwıt lıHçlar dQf. Kongre ecfltti ~ssiller mec ti• 
JP.allll il ~ ~ batn"ılm.1\7 fıinde bu m.teekyc mnteallik mli • 
~ n ....,. pm!9inin de baL ~n ba 98.ba.h M.'\t 9 da 
ımş ohnasmtn mllht•aııeı" aıcılmııdnltt • trutlam!.§ olduğunu ilave etmişler • 
nu ve 911 geminin hasara utr~tıldlJı. dir. 

Yeni Hırvat ll;bl· 
nesi yemin etti 

dir. StaHn.gradda Sovyct kıtantt 
kaybetmiş olduk.lan mew.ileri geo 
ri almışlardır. P:ızarteei güuil .Al• 
mantar Stalingrs.dı cepheden bir 

Vltf, u. (A.A.) _ Zagrebden a!dı. hücumla zapta ~ebbile etmek 
ğmıız bir lı&bere gtire, yeni Hırva: makıındile hat boyunca ta.srruza 
kabj,neai yemin etmt7or. Yeni kabl • geçınişleröir. Almanlar halıhuıı
nede bulunan uld naztrJar da bu me. da Stalingn!.dda ~ kl!t mewimini 
ra.alme l§tlrak etmişlerdir • • ilk !Pddet\erinin hüküm 8Ül"lncğe 

başla.nuş olduğu K&fkasyada.ki iki 

'Ankarada taz.e balık 
Ankaradan hcı.ber verlkliğine gö 

re, gıCa· nınlldelcriniıı çok pahalı 
olduğu şu sıru.da, Ankara beledi • 
::resi iıalkn hem ucuz, hem taze bn· 
lık yedirm'.'k üze~ kurduğu bUyiik 
soğu}havn dc]l09Undan şehir hnl • 
kını faydalandmnağa başlwnı.ştır. 

DUn Ankaray:ı. get..irilen 7,5 t"n 
taze torik balığı f5 kuruştan eatr 
hğa ~ıkarüm!.§tır. / ---.o---' 

Et liyatlılrı 

cephede tedafüi vazi~·ette durma_ 
tadır. Gece yansı n~edilen ve 
ccphC'lerdc hiçbor dcğ!ı:i.klıik Vll'kun 
gelmenllş olduğunu bidiren tebliğ 
voziycttekl mlnalı tebcddU1ü '\"C 

Sovyet kıt!ıl:ınnm yüklerinin h11. • 
fiflemiş olduğunu göM.ermeJct~Llir. 
Uzun haftalardanberi jlk defa c
laralc bu bölgelerde bllyUit mı1<yns 
ta savaşlar yapılmam·~ olduğu bil 
öirllmcktcdir . 

KIZILORDUD.\ TEK 
KU.H~VDANLJK 

~OVA, H (A.A.) - Mo!lko. 
U~n müddetten.beri sabit bulu 1 va radyosu bu sabahki ~riya.bn

nan et fiyıı.tları 900 gün]ıcrd: ki· da Kuıno!'dıtea tek kumandanlık 
Jod!I. beş kuruş kada.r yükselmiş • ihdası ve siya.si kornil!lıerliklerin 
t.ir. B\:nun tren yollannd~i arı:ı:ll4 ilgaer loo.rannın halen Kml donan 
dan ileri geldiği temin olunmak • rna) n. dıı tatbik ed.llmekte'olduğu 
tadır. rnı söylıemi9tlr. 

!erinin mutasavver oıam•yacağını söy 
lem~Ur. Zabit, sözlcrjrl Alınan ordu. 
larının daimi surette teıtıı!'ut vauyet. 
te kalacakları manasına alınmaması. 
nı il&.ve etmiştir, 

LAvAl 
Mevkiini !ağlamak içfo 
her tedbire ba~v:.ıruyor 

Lonclra, 14 (.Radyo) - Vişldycn a. 
iman haberlere göre LllVP.I, hergUn 
biraz daha totaliter reJlınl.:le doğru l 
lerlemektcdfr • .IAvt\I mC\"ktinı aağls. 

mak lçln her çareye oaı,ıvı:nnaktadır. 
Almanyanın istemiş "ld:ığu mUtehas. 
sı.s i~llerln sevkjyatı sllrUncemede 
kaldı~., ta1'dirde LAvMın lktldard:ın 

dü~eceği muhakltak sal•:lmaktadrr. 
Şimdi muhtemel ba~v~ktı olarak 

Heladan çanta aşırırken 
Dlln öğLcdcn ı>onra Kadıköy vR· 

pur iskelesinde bir hıreızlık vakıın 
olmU§tur. Sa.bıkalı}a.rdan Necati I" 

kclenin kadınlara mahsul belala 
ıınd an birine :rirerek b" tişik kn· 
mned~ki He.diye Şort adında genç 
bir krzın iı;:indc 350 lira buh:nan 
çantasını c;alarken yetişenler ta • 
rafından yaka.lanını9ur. Su~lu ad 
lıyeye teslim edil'ni~t;r, 

Marsel Dcatm lmni gec:ın~ktedlr. 
\'l,ı, 1 f(A.A.) - Mare~I Pet•·U 

dUn başvekil LdvAli ve ~nra Lusyen 
Romlerl kabul ctmi,Llr. 

Başvekil La.va.! öğl~~t'n aon•a {;<' • 

neraı Brldu ile uzun uv.ıdıya görlı•. 

mU§tUr. 

Galatasaray _, Demirspor 
3-3 berabere kaldı 

Ankara, 14: (Hususi) - Dün 

1 

rm bir golün~ muka.til Demirspoı 
t;ehrimize geJmış olan Galntnsaray lular iki gol ynptılar ve mlisabaka 
futbol takı.'llJ ilk kan:ılaşmasmı bu şekilde :! --3 beraberHkle neu 

celendi. Gon'tasarsyJrJ:ır hu~ıln 
1kinci müswa'n•larını Gen\l1erbir 
HS'i ile yapncaklardrr. 

Lik maçları 

Dem:rspor.a yaptı. Evvelki gece • 
denberi d:vam eden yağmur, öğ• 
le üzeri dindığinden, seyirciler 
tribilnleri valttinden bir hayli C\'• 

vel doldurmuştu. Başvekil ŞUkrli 
Snracoğlu da J;ercf tribU.JUndey_ 
di. Havanın yağşb o~masınn rağ • 

Milsahakııya 15,30 cia ba.,Ian•lı. men pazar gtinü her iki sahada 
Takımlar s&.neda §'.J kadrolarla da lik maçle..nna deva.m edilmittir. 
Jiı.ildiler: Şeref stadındaki maçlar. kuv • 

Gn]atasa:r.ıv· Osmaıı Fııruk. vetler arasında tevazUu ohuadı• 
Salim • Mu~~, İsmnil, l'ılostnfa • ğmdan yük&t'k ayı farklarile ne
Hikmet, Şalı:tp, Cemli, Gündüz, ticelenmiştir. 
Gıt7anfer. İlk maç lsto..nbuispo-r ve Stiley • 

Demirspor: Nennt • Şevket, maniye ta.kımlan arasında yapıl • 
Mennan _ C~lll, Fahri. Ali İsken• JllI3 ve lstanbulspor tamaınen hi" 
der, Rauf, .Niyazi, Cülcıul ~lurar kim bir oyunla 6-1 kazanmıştır. 
tan mliteşeklü!di. İkinci maçı Vefa ve Davutpaşa 

Oyun Demfrsporlularm ııt\:nı takı:n.J3n yapmışlardır. Bu karıı • 
ile ba.,ladı. I>!Srdüntfi da'kiknda lnşmada dclıa ağır basan Vefalı • 
Ankaralrlar ılk golü kazandılar. larm 6--3 lehine bitmiştir. 
Bir dakika soıua dn Ganlta.earay0 Son maç Beşikt8.§ • Kaaımpa'}IJ 
Jrlnr berberliği temin f'tliler. 12 arasınca o1muR ve Be3ikt~lıl<ır 
inci e:-.kikad-l Galataııt'\l'aviı:nr bir baştan a~ğı il.sttın bir 0)"1nl• 
ravul attşından ikinci gollerini de 8-0 galip gelmiş1erdh". 
lrazandılar. Devre bu şc.'tilde 2-1 Eene stııdyomund'l c.'la ya1ulafl 
Galaiasar..ly lehine neticelendi. Galatnsaray Taf;gim maı;rnı Gala• 

; ô~o·4G·leçA~N l Agny~~o u·~EV~1 
Bay ve Bayanlara müjde 

,. Bo tuarrof devrinde eakldl, boJ'aaı eolda. renp.1~ 
m'1daaı geçti diye kıymeıll 

~L ÇANTALARINIZI 
bir k~ye atıP terketmeyfnh 
Atolyrmlz tetedltfnh: renkte el. 
blıchırlnlze u7guu olarak eekl 
ÇANTALARinn:ı fenni susette boyar, J'9PY"llli .,..-r 
Ayrıca her tUrm tamir ve ısmarlama OAnta yapal· 

Tuvaletlnlzln rengıne uyar en alt !!ablt tırnak cll~rınızı ancak' at~!yeaıl• 
de temin ed, billrııinl.Z. Blltımum muşamba ve dert e§yalarımız leıud .urcıt 
te boyanır. Kııraköy lllumbane cacldeei B11sıı.np:ıı;a ban No ı. S. 

OlJUiAT: Apfıcla.ld adn.-slenkld pbelrrlmlz de atılm11ta. 
Cemli c_:ar,ta tuhafiye evi, Kadıköy pazar yolu 113/ l 

Sadrettln Kutı.:ay, Kapaiıı:;arıı Katpalcı;ılarbqı No. 154 Çanta tubaft1" ~ 
Yıldız Çanta. Çqrap Evi. Bqlktaı Tramvay cattdcal S6 
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ala alık 
tr a 

en 
Verini bir aya a verdi ten 
son a yere i irHen nazik bir 
delikanh ın başına ge enler 
Davacı yerinde bir 'atmanla genç 1 nasıl oluyor da bura3a 11uçlu diye gc. 

'o güzel bir kadın, snçlıı 3crlndc de tlrjliyorum. 
2~ ya:ılıırındn bir dcllkunlı bulunu • Bir defıı bu ham.om ) erimi verdlnı. 
lordu. H4dlsc, btanbul turafıııda ı,. Ban.ı teacl•kUr etmesi Jilzıındır. tldn
lıyen trnm\'lı)lıırdan IJlr{ı.tnd .. ecre . eisl hendlın lndlnı, onu lndtrtmedlm. 
3an ct.ml~tl. Ne \"atman&, ne de ona fena bir ıtıf 

Okunon t;tıhklkat eVrnkma göre '"llt ıoö,>ledim. 

m nb kadının d \'ncı, delilmnlmıu ISııdrco ltendl lıl'ndlme: 
da ımı:tu yerine gcçmc!>lnc scbcb ola'!t -t~ H:k et cezanı bul. Nenr. lıb.ırn 
bıı bltdlsc şöyle olmıı~1'tı: Alemin karısına yol verlnıln, diye eöy 

\'akit ıık~m saat 7 ııır:ılnnndaydı. lendim, eğer bundaki "karı,, lıUıııa a. 
Hikmet ııdındııl<l delllinnh Fatihteki lındı ise sözümü geri) o abyorum. \'at 
c\ ine gitme!• üzere Türbe dul'Bğından mana gelince "hay Allnh &enin belAnı 
zorlıı bir trnmvnya blnobllml:ş, fulmı verml'sln,. dedim. ''\'ersJn,. de eydim 
k Jab:ılıl< yüzünden nncnk 1$n lmpının o zıuuan hnltkı olurdu. 
ucuna asılıvcrmlııtı. Bu ~kll.:\c Be,> a- Sonra Uı:l\ncfüıü bu vatman bu ka. 
zıda kadar gclmlıılerdl. Bu durn.ktn dar halkı yolıından• alakoynınl'!'ı be • 
da t:er zaman olduğu gibi yüzlece ld. nimle uğraıtmağu. tercih etti. ÇıO('.lJğn, 
ııt trammy bekliyordu. na acele llAç gutUrdUğ\\ntt eöyUyen 

rramı;ay burada durwu,tu. l<'nkat 
bckliycnlerln blnmcat itin değU. İçer_ 
deki yllzlcrcc ı,tıılden bir ikisinin tn
meaı için. No 1 lmlab:ı.lık traru\'n • 

kadın dn çocuturı,u ateşler içinde u • 
nutup benden dnvn<"r oldutunn saat . 
lcrce karnkolda söyledi, durdu, 

I 

!Eic VaAiAa J3aşeaşa 
__.,, __.., ~ ,,_, -· - --

Aşkla ak .. l bir 
yerde bulun naz 

Aşka dair, fimJiye kadar ciltlerle 
yazı yazılmqtır. Bizim de bunlardan bir 
kaçını burada tekrarlamamıza mi.faaade 
ciiniz: 

2 - A§ıkla Jelinin larkı §Uclur: Biri 

gülmez, biri ağlamaz. 

3 - Atk bQ§a girince ahıl mutlaka 

kaçar-1 - A§ıka nı,ın ağlıyormn? diye 
sormayınız. insanlığınızdan §Üphe etme· 
ye ba§lar. 

Bu ü' güz.el aözden en doğrusu gali

ba ü~üncüsüdür. 

a yardım hususunda 

mal Yolu 
ve tehlikelerle doludur 

Ang oa:Sak on arla Sovyet Basya araııada alltetllle• 
son " Yar m ukaveıesı " Din maaa11, bir clllettıa 

de "Bir İkinci Cepbe" açıımaıı tııebblaldlr 
• 

Anglo _ Sakson aj;msları, ~ov· 

~et Rusyanın. buı;linlerde, yint. \'e 
çok yüksek sesle "ikinci cephe" 
ı~tcıncsi Hzcrine, Va:;ington<la bir 
.. yarıluo mukavelesi" nin i!ı.Lzn. 

lıınmasından bahteltilcr. 
nıı ''yardım muıkavelcnıuresi'' 

dn Azade kalmakl• ise d, kafı)(.!er yfizde ellisini ka)·.betmh oldu. Hele 
ie şimal burnuna gelince, teniıl ..... _ toıınmuz nlhayellndek'. ba,kıncla. 

'!erle karşılaşınaklauır; çünkü sc. 1400 tankla bil) tik mi!~tarda d•Aer 
mi kafileleri. Spiçbergi ~imal bur• bap malzemesi r;elirerı 38 ııJemilık 
rundan ayıran geniş l:ogazdau ~~ç· knfile, d._pa mühim taJ.ribatı uAra· 
ruıye nıechurdur.l.Jı . mış, tonaj Te h'UDuleıılnin 60 ın. 

Bu hoAazın şimal ku.mı, ynı k1Ş knybelmftli. 
vı.ıii·eli, pek de rleğişmeyen buz Anglo·· Sak.sonlar, Alı;denlzde ol 

NE 
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VAR 1 v,o_K_ 
Japonyanın bir demiryolu 

ta.av vuru 
Yakınlarda, Japon. '-~ın ve Manc;uko 

da demlryolları mUmeuı:.llerl lçtimıı 

' edere.it, pek mühim ve muazzam bir 
tasavvuru müzakere cttııer. Bu ta • 
aavvura söre, Tokyo, Asyayı ba§tan 
nihayete kadar geı;eet:k olan bir de . 
mlryolu ile Siııgapura b ğl:ınacaktır. 

Bu demlryolunun uzurl'lğJ 7.SOO kılo 
metre olacaktır. Bu me.r.afede, epeyce 
uzunıukta bulunacak olan Ferjbo 
larla deniz yolculuğu da uahtldir. 

Yedi günden fazla yokuluğu sür • 
mlyecelt olan bu hat Batıltok, Hanoı, 
Şangbay, Nankl.n, Pekin, Mukden U. 
zerinden, Kore hattmn ır.=ınacak, on_ 
dan ııonrn da Manc;uk ı.la bugün me~. 
cut olan hatta bağlat.acalttır. 

Japon hUktUnet1, ş.:r.dı, bu :nuaz • 
zam aemlryolunun teferruatını tel 
kik etmekle mcşgıılıl. ır 

Büyüdükçe büyüyor 
Mual gibi bir §eY ama haklk&'l. 
Birleşik de\'letıer A:merlkasmda bu. 

lunan Lennokl Hil hnl!tarcal, Uı; ya . 
pda olduğu halde t.,yu, eimdfdcn ı 
metre 70 eantiml butan bir çocuk! ı 
uğraııyor. Çocuk, boy atmakta de. 
vam edlyormuı ki, dok'c.r ar bu fazın 
boy atmanın bir gUn ı;o::uğu öldUrc • 
<:eA'lnden korkuyorlıır.:nı,. . 

X ıuaile yapılan bi: mua n-..ı 

çocuğwı k&!atumda b u l u n n n 
gudde uzvunun yanınc! , knnaer no . 
\'inden bjr dumur bu:ıı· ..:ut.ı ve bu • 
aun tesirllc uzvun gayı tabi bir tarz 
da vazife g!lrdUğü tcwo:t C"d•lml§tlr. 

B\1&'Ün, dUnyanın en u.u ı acıamı da 
gene .Amerlkada Dantcın hr.nde bu. 
lunuyor. Robert Vad;\l! l':ıdıı.kl bu 
adam, yirmi yaşında ve 2 ımıtre 7ı> 

santim boyuldadır. 
Bmim de uzun boyn: bir gencim z 

var. Uzun ömer diyo:-1 .r. ) ın aksi gibi de tam nrta&ınd."\ bulu • 
nan ilıtl) ar bir kadınla çocu'"tl uı,~ 
kak15 kalabalı ~ gUçbella ysrmre ve 
dı~ çıknbllml lerdl 

Benim bir kııb:ı.lıattm yoktur. Bir 
lahıı mı tevbeler tcvbeııl. Tramvayd.1 

ne oturacak ;rcrlml l<adına veririm, 
ue de domc:ık yerimi ... 

nı: demektir? Şimdly~ kadar. tnp,i_ 
hzll'!l"le Amerikalılar, Rusyay:ı 

y:ırdıın etmiyorlı>r mıydı? Mur. 
ır.nnsklnn. !randan, Sovyel R~'"Ytı" 
);ı tayyare, tank, top ve cephane 
~ ığdıklnrını iddio eden, yine onl:.tr 
değil miydi'} Çörçıl, iki defa Mt>c. 
k<o-..·aya gitmiş, Strıhn 1.ondnıya se. 
yı:Jıat elmiş, yapılabilecek anlıış

nıalar yapılmış ve mukaveleler ya_ 
p·Jmış, hnttA harp ronrası pro{tra· 
'"ı hile cl'Zflrniştl. O halde, bu •3en! 
) t.:-dım ımıkaveler:ınıcsinln mllna. 
sı nedir? 

kütleleriyle örtülüdür. Gemılc •• hu d :.ıAu gibi, şimalde df', kafileleri~ 
bo];azın "Ayıadast" ne kadar cı~11n h:mavesinl arttırmatt:Aıralr. Burı· 
4(•0 kilomelrcilk h~n:ından • ı;cce. L'lrı daha sürat:i 'e d'lha iyi tcc 
biJiyorlar. Böylece, Noırvec sJıil• h 1zutlı harp ge:nılerinin muh!l.'. • 

• Köpek bir dela ııırabilirmiıı !erinden UÇan Aiman tayyareleri_ 7.Jsı altında scvketınekıedirler. Er 

llunlH tıliar çıkmnı dJ> durnl<t ı 
bclıllyenlcrden birkaç lı.l}I kapıya e
ınlmı,, fakat \atman daha en·cl da\ -
ranarıık parmaklığı çekherml;h kinı. 
!ıC.) 1 alwıuuı~tır. J\ rluı kapılar ısc ııaı-
1\rnı aalkımdı. nckllyenlcrden ı;cııç 

bir kadm hllhnıısa binmek için herkes 
ten fazla çırpmrp duru3 ordu. 

- Evde lınata oğlum \'nr. Ona illiç 
götüreceğim. Ne olur beni de alın! 
dakika sanl)o mcııcle!!l. 

Tam purm:ıklığın elitinde durnn 

Dundan ıonrn ıahltler denlenlldl, 
Bunların hepsi do Dl:tınetln c'-vcl!i 
nezaketle l crjnl bayana ,·erdlğlıü, bl. 
IAhırn \"atman lı;endjıılnl indirmek i•. 
tc3Jnce Hikmetin tanıamon dl'ğl,lk 

bir adam hnllnl alarak, kadını kolun
dan tutup yı:re lndlrmet< fııtedlğlnt, 

sonra da her lldsine do küfürler et • 
tiğini t1öyledilcr. Neticede nu'1ı.kem..: 

karnrmı blldlrınek U7.ere dur~ayı 

başkn bir giln!' bttnktı. 

A DLlYE MUHABiRi 

Bunun mftnası, her bnlde. yeni 
bir ikinci cephe laalıhüdüdur. Öy _ 
Jp ise, yeni ,.e helkl de dnha e. 
hemnıiyelli bir ".;;c.ı • Nazer", hlr 
''Diyep" nazı~ re,ı hctliye)im. 

n:n f:ıali;re1 mınıekt><Sına glrmİ!J tclce, kafileleri hinıa3 f':\'e mrnmr 
hulnnııyorlar. Alı·':ın bava ku\'\·et_ elan mühim har!) gemllerf, yolun 
leri, general Ştuıııprun kum•nildsı 31 lııız biriııd kı~mına Juıdrır urle 
ııJtınd:ı bulunduklı;ını göre. her hilıyorlardı. Son zanu r.lard<ı ıse: 
halde, pek mühim cılmaldır. '1u h•filcler, bil!haııs.1 son merfHılede 
hôva ktı\'vet!erJ, rk<kıı~zde oiıiu~u de, ntır ve hRfff J.rm u6rler, t.ı!ı
gittl, burada, da JıllıhıtSsa o bitmez lelbnhlr muhribi kon eller torpı• 
tii~·enmez uzun g:ınıerde. karneleri lolnr, iki tayy:ıre ~m:!lı, .,~ belki 
dehşetli tehlikelrr ıtınla bulun. lic bir aUıharp Remi müfrt'zesi 
durmaktadır. tıaafınr!nn ııi uıı4• edi!nıek::-t.1 r 

Anglo • Sakııon kafil~Jerinı, k'!şif Böyleyken, son Alman ta,~. re 

Simall Amerikanın Kolorado e _ 
yoleliııdcki hir şehirde, :nr kôı ' • 
birini ısırmış. Adnm, köJ)<'ğin s •. 
htbinl mıılıkemeye ~ererek taım•. 

nat hternlş, 
HAkfm, eski kanunnamelflri ••• 

m.llJ le davayJ reddclmi4: cUnkiı 
Koloraclo cllmhnriyetinin eslı:i b; r 
knnunumtn maddesi, bir ki.>pelin. 
birini ilk defo ısırmaşA iiıerine. s·ı. 
htbine eeza nrihnesine cev•~ ver· 
mlyormuş. Ceza ,.e taznılnal, nne11i< 
ikinci ısırı~lo tatbik cı1ıi 1rmiı,. 

Hikmet genç kadınuı bu ricalıırına 

daynnamaq11ıı uı kendisini biraz gc·ı 
a.tıirnk genç kndını içeriye ·ahruştır. 
l''nkat ... bunu güren \'e genç ltndını'I 

blnmesluc birlikte dc&il tr~ınnnyı lşlf't 
mek olduğu yerde bile kıpırda)irıu' 

hail kalmıyan vatınım blrdenblrc eli. 
nj t\Jetteıı çekml' ve: 

Belediyenin 
aldığı tedbirler 

Onnr, hn tlıraç hnroketinl tertip 
JPdedursunlnr, bn, mevzunmııza 

dönelim. 

• * * 

IR:ryareleri ve ço'< ro:.:lıiranc dağı. v .. lahteJlblihfr bcıskını. büyük •ıni 
hlmış olan tahlclbahırleri, daha kafilesini fazla hırpal •dı. Ell:i ıin 
uzııkl:ırdan, belki de İılAnda sahil. lr'~flik bir orduyu teç}Jfz edcbılı• 
~erinden ve lan • Ma~en önlerin. cek IR7yare, tank tap tftte·· Y;.. ı b ı k k 
den geçtikleri andan itıbare a_ .'ek edentı, benz·~ ,,e ;aA n;'ıııı~. 1 stan U un ua aca 
kip ediyorlar TC tehJiJteli mı 'JlaJcıı- )ar denizin dibini hO)'•ldl •• ~meri· r 

Sovyet Rusynya ;)nrdım da, 1k:n_ 
cı cephe kadnr miıhirr-dır. Ru yar 
ılımın en b0y11k kısmını do. l)İmnl_ 

Y1l ~irdHderf ramıınıla ifa No,.,·eç ka, her hAdisde ..>ldoft• gibi, tıu l.ı 'ıht•ıyacı hakkında 
tt-ki hava kunct!ori karargllhtn; dair de netrettIM1 raporda, zayi.lıı 
h:ıber veriyorlar. Pek ehemmiyetsiz gösferfyorsn •in, • k ı 

- Ben bu trrum"Byı l11letcnıem. Bir 
ld;şi aşnğı inmelidir. 

Ticaret Vekaletinin isteği' ür.~ti· den Murmnnsk ve Arkanklsk me. 
ne, Ct'}ediye, tstanb!ll iaşe iş'e!'i • r :nden yapılmakla<lır, fak:ıt nı: 

Gemi kafilelerini, hu mıntakııd:ı hnkllıat aksine ,,~ r-olc ncıdır. :;ırı. yenı arar ar 
en zh·nde himaye eden Sis ve sağ· Jıııfn, son defa ki "İkınci c~rılıc !" 
n:ıklardır. Knflleler, kendilerinin dıye feryad et~incJe. hu 7.ıı.vı:ıtın 

Tam kapı dibinde duran Hllanet 
bir basamak &!illğıya lnml1', 1al•at. bu 
•urctl ferabla~nn \ntm:m bu sefer 
rll': 

- Gene ohnndı belim, <ılmdl de ıı.s. 
nııyı kap:ıtıyorsunnı.. Bu \ıız~·ette 

gldomem. Arlm. ı-;,,pıl•n fjllremlyo • 
nırn: diye aynl. dıremlştl. 

Bunun Uı:ntne kl'ndlslne yrr veren 
l<adm blrn:ı r.-erl ~kıımı, w Hikmet 
h~orl girml171l. Gene f'~kl \1l7l;)ct ve 
Vatman: 

- Gene sıkı tun, tmkt\nı 3ok gide. 

Din belediye tnrafntdan tC'dvirir .. ~ ı:üçliikfcrle ve nı: tehlilıeler geçi_ 
b:ırıandığtndan~ belediye i~tı _ rlierek .. 
Mt mildUrJUğllnUn ne ~:er yapt.rğt Bildil!imiz gibi Amanlar, Nor. 
ve al:n.e.n neticeler hıık~mda bir \eçi f'le 11eçlrdi~1en wnra. 011un 
:rnpor hr.ztrJam!RtJr, Sahillerini, denl7. fl~tfi Vl' deniznJtı 

Öğrendi "'imıze göre, bu rporda (!em ilerine o~ y:ıptılı.r ve ,tm:ı.1 
bele 'yenin ne r;ibi ıınrtlnr içi:ıdc hıırnu ile Varanjm«c' havull<ilrı. 
ı~i devr:ıldrğr o gllnkU ve buglinkli 1 <1e bir eok tnnare meyda:ıl:ırı 
piyasa rıartlıın kadro vaziyeti, ya. rı~eydana getirdi~er ve Munr.ansk'~ 
pt]an kontl'Ollcr, bunların adliye • E>·en Anglo • SnKson )ardım knfı 
ye intik:üi ve bundıı.n sonra takıp lC'lerinc hücnm edip iunıyc;rl:ır. 
olunacak hareltct tam üzerinde lfalbuld, şimtl yoluna Aln::ın 
mufMBnl maiUmat verilmektedir. tehditleri tekhüf ettikçe, fıerldc, 
Bu arada bu milddct znrfında yi~ Rusyanın harp mab:c.mesine Ihti. 

ynptı~ı ve Ru.syar!an r.ıd~ ile bil_ lc~iri <le vardır. 
dırilen hava ras:ı!la-rı neff('c!lınclc, * * • 
shli ve ıınAnnklı hanlan kavuş_ Sonra, katile y;>Junun mOnl'?:,nllı 
tu'kl:ırını anlayınca, fzlAnıfad!Jn da, dehşetlf tayyıue hftcumlarına 
hareket ediyorlar. rılraınaktadır. ll-Jrmansk rıhtımJr 

Bu mevsimde, fena }'.avalar, hem l:·n, demıryollar, <lokJ:ır, depo::ır, 
iNi1'amsndır. he.n de Qok d~vam lırnaııdaki gemiler. sık sılr, Alm'.ln· 
etmez. Bundan dciayı. "gece yarısı lor tarafından bc-:ııb:ı,anmakı<ıdı:-. 
Riıne,i" doğar doJm:z, stnl..:ıJ:ır . Al181o • SaksonJıır fcln, şimdi 

111nm, cornbı. 
Hikmet: 
- nen ınenıem 

1 l!lİYe yakın zn.btm tutulduğu ve y:ıcı nrtıyordu. nunun için, Anr;ıo • 
ferahloynC'.ak mı. 'I cGrmilmef!hıtt ynpıldr.ğr da zikro • ~ali~nlar, en kısrı yo'dan kniıl.-:tc. 

lunmsktAdrr. rinJ göndermhe çn•ışıyorlarnı. Bu 

hnrt>.ke~e seter ,.,. kor ielerin Oı:c- bır leseI!i vardır: Tat.tdhıt?ıi:- ve 
r ne saldırır. Bu sııldırış. r.1'nfter. l l:ıy;,nre hücumla:-ınıı .r>ek musalt 
re, dalga h:ılln(tc de\' im rıie:. j ol:ın hu mevsimdeki ~ımal havala 
Hrtı{ı hficıımların dört beş Riin 1 n, kAnunlarda n hııyet~r:~ec; 
de\·am elU~i de seyrek de~ıhhr. 1 ht•zulacaktır. Kaf•lf'Jer, Munn.ır.skı 
.A lraan nmirolh!ının bftdfr liğlnr daha teltJllltesız~e g;dflbllc ·ektir 
nöre, .kafile, daima mühim '"llyıat IlusJar, 0 .zamana k:ıchır dnyanabf: 
\ennektedir. lırlerse, Moskovayıı lcadar tmınan 

ııın! 

- Tabii, b&ynn &enin yerine btıy o
nun yerine gider, ben do arabayı l~le. 
tirim. 

B!Sylece ner~ketl Ytıztındcn hlr tlh'. 
lil 1 cai;ı!trre )·er bulıımrysn dt>liknnh 
luıllnn: 

- Vahu ne duruyoruz.! 
- lodlrln ııuno aşaj;rı ! gibi IJÖzlerl 

Ue kendisini ~ğıys ntmıe ve \"at -

mana do~= 
- Allah bel4nı \etı;ln: gibl bir kö. 

tu lfif etml tir: Bir arahlt kadına yrr 
'e.rcllğine de pişman olmuo, bu 6Urt>t. 

le onun Jı;ln de nyrı tir kU!ür savur. 
rnu~tur. 

Bel~ıye !ktısnt MflclUrI•iğU ile rn ikısa yol. Haı'fabktnn h.ı;ılnr, 
tica!'et ve sanayi odası ve ticaret Groenlnft(jı dolaşır, lzJAndıı ~·· kıı• 
''(' zahi:-c 1'<ı11ınFr nrasında yapılan tup dl'nlzinc gelir. 
~eni l!zl)irliğl ruıla:ması mucibince Bu yol, Alman ll:'yyare v-ı ı.h. 
ı:.:yasada temin edilecek tam kon 1elbnhir üslerinin uz&khınndıt, 
trol ve otori~den bUyük faydalar Bittikçe, Anglo _ ~ak~on IrnntroJü 
bekleı1mektcdir. n1tına gimıekte ve fınla tehiiıı:e~er" 

Haziranın hidnyelilt'rlnde eere. MurmaMk hattr da, hır ıaraflnn 
:rrn eden haTa ~nh baskıııınrfıı, dt•llıımezse ne AIA r 
1i gemin!n AnBlo - Sakion k:ırıı"~:. Yent yar"un ırıulcııv~f lhıfinde, 
114,000 ıı:ıfJ tonl Mosunırn yarısını rr::ınıara bodur Ye ı.tr ''ikinci 
k;ıybetmişti. Bu surett•. Rusyaya tcı>he" teerfibesf de nıubtemelrlir. 
sitmekfe olan harp malzemesinin M. RASiM öıı,ı·N 

_Bakın, bu gidişle ıdzinle iyi an- K ARA ELMA~ m.ı.luall1 lı0t7or Dl8T~ klT, 
in arağız. Benim f tedlğfm :JCY esa. "Bayır, katı ola ı.k bllmly('ır~. il'•. 

n sizin suçlu \eya sut D7 olduğuna.. kat aşaldr _.atin Jtlnde o''9?ıfr.no 

zu t~Plt ctmel,tl. Ceza:ıf%ı haflnet. 54 talıımhl edlyo..-." 
mek JstcrııcnJz. ım ner:lmP haldkııtfl l ngilizceden çeviren: V EHIP TAY LAN "'tik Spretf 0 gec- mi Vt"rdl .... 

uygun bir ~kJlde oovııp vermenl'l:I l ~ 
tavsiye c<lcrtm. Şatodnl'i fener lşa.. bilirdi, Fakat korkudı>.:ı tt•tlr ,...rlyor ynıpederlııln -..ınıı;;ıne ll&ret ede • "S..t bçt.a1,. TabU oc vatman, ne de lmdın buna ••ı. --· .. 

t.Mın.mmlil eılemeınlşler, .trnm\·ay dur retleri 11lre ~ haberler ulııştırmak du. ,,._ ttk ~ ,.akın bir ıramnnda beftQnu ''Biri bet ~ Otel tıalıfhl bahçede 
dıınıhnuş, poll lt>r gt'lmt, ve zabıt m:ı.ksadlylo vcrillyordn, d"ğU mi T "Ôylt'YM 86yll')1n ıınkıtlam. Şeriki. odemett 'Vaadetmlttl . dola,hA'fndan Ye ilen ile -c:lmııe tara • 
"'uakaın tutııla..ak Hikmet ınah!ce • ll!a.k!wel bir ~7.a att tt~. Kn§lsrı :nfz ktm T" Fakat bu gibi lflerde Jr'Yf'f l.lltrt\ıt tındu görtHmek lst~medtğlm~n bir 
meye verllmlett. çntılm•-;tı, görJerlnl o~blt bir noktı.. ''Sprek.,, bir ~hnl.rel~ .aııp ola• Atl!GT, dama. .,.. oyatnnclml, "" redktlnı. Yf!rde 9~ 

Kadm: ya dilmılııtl. HSprek mi!,, dma boro nrmete katjyn 1ftflatm& rftnerelc ptoya yaklıtthrn. Çıdı,ma o. 
- Ben, di~ordu, kenlllı.lne yalv::-r. "ll:vct,d diye mınlmıı.,ı. Kols da an!ışılan bn Is.Ti\ 1oft(l('f'~I•!' ymca, Haksveı 8prel&L llaym pecte.. ı"aa:ı:am peacıere91ndt'll ~iye bakmcıı 

ltıadım. \'ntmn11..a. beni do iç.eriye al • "~htod:ı ne ı:nyordu ~~ ~ beklememtııtt. 7lra 0 da O'll!kmlq;•nu r•ne glrlştlfl ~..- ~ lnuıllan.da l!preltl11 bir eJMtJ1k ff!neJ111•n ıtıtmda 
lll::ısını rica ettim. Bu bay ntl-il> d!l\'. 'Siyah clmabı,,, gizleyemfyor.lı!. Arkı\:.l:~ım biraz da- tt'nvir etmekle tehdit etaait. Bmlun ayaklı ııaatlll 1-fnda uğr.ft~fmı gör. 
tarım ve yol \"erdi. l"nk t s~nrn mt - ''Buldunuz mnP ha ısl'6r' edlu"f, Makıı~I bire bOtlln üz.erine Bprek bort malmblll olmak dtha.,, 
... _ 1 bir blkAyentrı MVdlyn(rı anlattı. 'llr.eı~ siyah elma• lllaluwele teldt1 et "Saat botlf, ,....ıı "ben bö~1e gidemem... dey ntt "H:ıyır . ., 
ben lnmek ıst<>dlm. Uıkln 1':!lab:ıhk "'ŞPrlklniL l•Jm!,. Bundan llfr nıUddeı evv~t Londradn mı, ve Maksvet de Spnıklfo bb11kte ''Tlım Taldbd lılllll!yormn. Talun•nl 
tA.lı bir tttrlü kendlınl lrurtanp ine • Ma.k velin derin d<ırl:ı :.eteıı aldt~ı bir zabtre ambarını ~lcten Sp~k k<J kıymetli talı aramata y:,zı obmıt. :me cöre lld19 ~ ~ • &'.aldk.ı. , .. :r. 
~ ( !) dellkanh da kolnmcbn ya. lşitiliYordu. Uı&olertnl gıcır ttı, fnknt mar bcllll ytiztınden kötU yollara -<liıınyet gceesl M rtM ,....._,. ee 411. SpnıldD bml toe-·. aı- kıh" tMD 

P11tı beni )ere lnıllrmek lı:in çekl~tlr. cevap ~erm1'fl:. aplDIJ ve bazı dlhilst olnuyan tşlero reys.n ettlf, , pteae1'979 ftree&lmt m'IMla. it"'* 
llı~e bnıılndı. Bonn dB ınuvuf'fak o. "Sızı albByı 9fl Bomno aldDrmek glrlşml§. Her g~n ~ blrm: daM Buradan odıunda11 ,.OrebUfıeeftn. lıtrdea oda -:.;rdm1an* ,,., l\lb&y Edl•. 
latnaymc.n, hem b:ınn, henı do ''8tma- znnnlle tevl.ıf ct;tt .. eylın 11 • T" t.iraz daha hzlıı borro b&tmı, Bir hlr dya fşarett karar:s,tırnulttk. toa -vı pertleaun aıtrasmda lcapm•r 
"- aftr ktlffirler ııın-urdu. Itlııks,·cl lddcUe lrldlcll: ırftn Makavel kumar mas.• ... mda Spro. Sprek &ehllkcııtuı-: tnaHyete ~~bllf'. "fltlnde g6r9nft., 
"'tm:ın ela aynl r,ıt\~ Jerl sliyled(. De_ "Ben kfm:ıc}i öldürn.Nlhn., dly~ ldn iki bin llrumı lwmnmış, fakat Ct'ğlmlw. anı beldeytp ba1111 ~ bir 1 Makavel ...._h llMlrlaJ"Q .aa· -

lftcanıı lııc: bağırdı. nu :ıdıl,m e Jmc'ar hU\·vetll Spl'l'kt;c peı,tn pnra. oo1nnmadığından ra.ddel~rbtde lf&~ ffNC''ldl lnmak tçlıl bir ıruu..-, durnlıı"· " dU. 
liiıl hayret cıllyorum, drdi, ben idi ld, lıl~im!tı kolaylıkla l>ata ~ka. borel• kalmı.et.ı. l\lnamıııfllı Sprek ka. "Allııapa l!ltyalt e1- t11111!adltı ttmdft. 

Toprak .Mahaullcri Ofi&i tAraf:n· 
da.n evvelıee fırmla.ra verilen ek 
meklik undan karne mdtabilinde 
aynlıınk halka ~un şinırlı 
her nahiyede mutemed bakkallnt 
cıiyle datrtılmaktadır. Fakat bak· 
kallıan. wrilen un cvYelcc fınr • 
!ardan tevzi edilen una naz:>ran 
çok nolm&n oldufudan halt<m ret 
az miktarı budan ısti'rıdc eticbil· 
mck+..e diğerlffi un a.nmamaktn • 
dir. Mesela EminönU l:eymakıım 
lığı dahilinde fmnlal'dan her haf• 
pazartesi ~ilnleri halka daf;1t lan 
un miktarı 3:S çanı iken şim•: 
bakkallara verilen un 18 çuvaldır. 

Kn}-ma.ksr.::nr bu vaz:yette vil:l· 
yet makamına mUracaat cd~rc'ıc 
verilen unun fazlalaştrnlın11sını i 
ıcmişlerdir. Vilayet ~u hu ust 
Toprak MaJısulleri Ofish .~ tc~. 
halindedir. 

VılAyet ma.kamr, Ma.hruka.t Ofi· 
si odun ve kömür saw;larına ba..,,. 
hyacağı ve bu satışlar dcva.ir ve 
müeSS<sat memurlarile birlikte 
;;;imdiye kadar soba. könıürü ''eya 
odun ~ynı zam:ı.ııda maııgnl kömll 
rU a!.1mam~ olan halk:ı da yapı • 
lacağ: için knyır.:ı.!tamhkle.r ve nn· 
b'ye müdürlerinden mmtakaıarı 
dahilinde bn vaziyette bulunan 
hane adedi ile ihtiyaç nisbctinir. 
acilen bildirilmesini istemiştir. 

Kaymaltıı.mlddar Tc nahiye miı· 
ôilrleri, mtntakalannda bu ~ilde 
:htiyaç crbabmt hemen tubitc 
baııı1amlŞlat"dır. Yalnız her " için 
verilcbileo~ odun v~ mangal ~ö
;ntl.rU ile bunlann fiya.tla.nr..a dair 
bir 1r.\rahA.t olma.dıttndan verile 
ctk ma"ömrıtm tam otmasma d:ı 
imkln ~rllJememiıstiı-. Baa ur · 
makam.1* Ye nebiye mlldltrlft'lrn 
mahrukat ot!ıllinden ~ T"r 

'ffrilebilecek mikıutu Mldlmd '\ 
maJOmat iltClllilt~ 

Mah.._.t ~ ba ..mla llteleri 
ahnd•tan ...-. ~ •trflar:ı 
ba,JıyacalcUr. Ba ..,_ıu JlttiyaC'' 
ıt5re teniat fekllnd~ elMal'tn' 

Memurtara ,..prJl'le"" ~111 • 
da tnH1':ronle'1 D&F."rı tff'l;lcl'tc 
1*'M tı6aıt*17. 



- EN SON D\KtKA - H tt.KTEŞRN 1M2 ÇAR.Ş.Al\IBA 

•• mdarlar 

s 
zamanlarını 

geçirirler 
Hükümdarlar n da, her' fani insan gibi, tabu 

bir meyli, h sus· bir zevki vard1r. R smi 
muamelelerden vakit buldukça, hoşlandıklan 

Milyonlar.& hükmeden hükii:n· 
darbrm, hususi ve kend\lcrmt> 
mtrlısus sevgili m<'şguliyetlc. ı de 
vacdır Bunlar da, bütün famler 
ı;;:bi, boş zamanlarını kt ndi zevk'l'. 
r.ni tatmine hasrederler. Bazıla. ı, 

müiefekkirlerin ve atırnlerin ·tiy.1.t 
edindikleri gibi., resmt iş1ordeıı 

ay.ırabUdikleri saauer:ni, el ış c-
ri71e geçirirler. 

14 üneü Lui, boş zamanaırını, 

demirhane.sinde. ~r di".ı.·erel: 

ımtıhm aletler yapm s getirir 
ve bundan büyük bir :ı.:ev'k alırdı 

Bü:yük Petro, nuırnn.gQZlnğu sever_ 
di.. Alaç bfomeklen ~ rendeJe
mekk?a odk bo.ş!nnrrdJ. 011"111 ka_ 
naatince. et işleri, iyi bir terbly~yc 
lfmı:mht şeylerdi. Rusyanın son 
Çn1 ! nci Nlko:"' da, Ti.lcurhımı 

faaliıyette tutmanın pek tarafhrı~~ 
dı. O, topnik ekiminde. bir Ru~ 
köytiisii kndar rnehtıretliydi. 

İngiltere kıralı 7 nci Edvann 
eYgilj meşı::aJ.csi, örgü örmektı T~ 

bu r.pe de pek kabilıyet gl>stcrf-
3JIOl"dııa.. Znton kendisi pek mitten_ 
:ıı 1'e el işlerini çok severdi. 

şeyleri 1 
lea· n letkiker yapmaktadır. Bır 

Ya Par ar de, eski paralarla madalyalan Jl'l(?-

rııkı vardır. Koı"~ksh onları, ılmt 

r.amı altında neşretti(;• tablo nrın. 
dan bir bilyill: mükşfııtlardan biri• 
ni kazandı. 

İtalyan kırak Viktor EnıanoeL 
h\k kt bir lıfimllır ~•nıın Kır inal 
s.ı )'lıtda bir lirh·)rııtLvarı v.•rrıır. 

Buradn, elektrik ktı\"vt'Uerind~n is-
1ifnde hu.'mSllnda bir çok te~r•1he. 

bir tasnif altındadır. 7~ces. kı. 

•ııllçe F~ ~. rr§San> ve ş:urdir. 
K ıraliçe, resimc c. kadar diiş.Jciindur 
ki, boş ramanlannın bityö\ bir 

1 ısmını resim yapmaya hureder. 
Hatta seyahatlerinde bile, gördü~a 
rnannraları resmetmek için, bc.ra· 
[;('rinde, resim takımlarını bulun •• 
ıur. 

Romanya kıratıcesl Elizabcı:, bü· 
rük bir muhar:rireydi O, Kırmen 
Siıvyıı müstear l~l"'ile, pek hiiyük e.· 
c:ebt kl'SMnlan olan Te meml<ıketf-

ııın ins:mlannı de>Anıea tasvir e. 
den elfülen faı:la romanı Tdrdır. 
Oomanya krraliı:e,ı, memleketinin 

hn~'lr lşeriyle ~ mayı da c;ok 
~cvmekle beraber en çok 7e •I. nl· 
•' ıtı me.~alesi ~·:-ı:ı yr.1m:ıktı. 

Romanya klnı.l'çesi Mari de. mn
banirdi, gü'lel tiyatro pi~~slerl 

yazdı. Piyes yazmaya. hü)'iik hır 
ııçkln bnjtlıydı. 

Belçi1'a klrnliccsl Eliuıhrl ise. 
miideıı;na lblr masıkişi:ıustır. O•ıun. 
l1mll'51 m~afirlerı l>nimde. bir <;ok 
rldnlıır, piyano c,;ııidılfı görilmiı~. 

tiıı. 'Ru kırAliçe, :ı~ nı re. mnndn. nıu· 
~·ldşinır.1ların da hakikt bir hami_ 

lıtves.ı kralı Gllstu.v 

srdır, 

~ .. 
Kıra nar, hfikümdaı !ar ds. her 

şeyden CV""el, insandıı lar. Onlar 
da, her fi'ıni insan gibi, labil me

yillerine tabidirler. Hükümdarlık 

rnzifeleri, onlard-akı cihilll ve ııa. 

n•iml zeV'k ve aşk• gideremez. Hım• 
it ren, el zeoaathırı, Jı;ıklr ~evler 
değildir; çünkü bir in~nnın kıy. 
nı<!li mcslefiiylc de~il. korııklerı ve 
~eki gayretiyle ölç.ılür. Rıı mi· 
• allerde gösterir ki, l.ükiimdarln 
rııı, boş zıı.manlnı ını ıılnız· v{ıh~ 
scylerle gcçirdi~:nc ınhip o•mnk 
yanlıştır. Hatırı, ı.on Osmnnlı hi: · 

ŞEHiR TiYATROSU 

J.ı'ı~ıııtı'ıll' O B ~;,ın:ı": M ı 
\ 

1 il KIŞ MASALI 
niiı KOMEDİ K1SM1 

r ALANCI 
Cumartesi, Pazar gtlııler! H.SO d» 

matine ve her Qa~ıb& H tk 
Çocok rlyatrc>A 

Raşid Rıza Tiyatro!u 
Halide Pbkln Beraber 

Kadıköy Sü,.eyya Slnemaamda 
Bu akp.uı 

-AS l LZADEt.E'R-

1 
18 '5 radyo daua or1M11traııı. 19.8) 
memleket ııaat ayan ve ajana tı..ber-

1 leri. 19.45 mlizik, 20.lıi radyo gaz~

tf.5i. %0.46 Balk tllrküMl. ZLOO konu~. 
ma. 21.15 ballı: dlrkWerı. zı.ao terusi1 
21.50 rlyalletlcllmhur baııdMu. 2'?.SO 

memleket ııa.&t ayarı .• '\.pna habt>rlerl 
ve borsalar. 22.~, %2.:,0 l'anııkl a>roı; 
rare ve kapanış. 

1 iimdarlnrmtlon 2 nci AbdU1h,mi. 
dın hile, Yıldız sarayında, mulııe_ 
-;em bir maııır~ozhaoesi vardı. 

Kendi eliyle çok san'oıkiirane şey_ 
ler meydana gırlirirdl. 1321 ılro 

::ııhit çıkan ıfoknr. yüze yakın olan 
~keri hılebeden, imtihanda. i)n 
.snfta selen cllisirt, nümune i ,.\b. 
dülhamidin yaptığı, •cindeki per

ger, gönye ve mink11'est ~imli~. 
m&rkoJı birer zarıf dCYfel laktnıı 
tr•ükufnt verilmı~ti. A brlülhanıld ·11, 

c nayet romon.cırıno da merakı 

rrıeşhur<lur. 

Omnnlı tarihini arn~hnro;ak, p., _ 
tih gibi edip, alim.. Yavuz g 1b1 

şair, üçüncil Selim sıhi musiklsinao; 
ı:adi~ahlara tesarlüf ederiz. Abd:i. 
18zi7. lribi horoz, koç döğü.şfine ve 
pehlh·an ı:ıürec;lnc mernlchlnr da 
~·ok de~ildir. Bövleyken, hu p.t!l_ 
şah da, donanmayı, yeni genıiierle 
ku".,.etlendimıeyl ve silslcmcyi d«' 
!11nıal etmemiştir • 

AKIKA 
Küçük ilanlar K•ıponu 

öu o<upo04 a&lcnereıll fOOOt:nk:< ... 

le arama ve ~ verme (lAAJan lllıı 8•..ıı 

IJaklliıuıa parW>I) o~Jkıeekt,.'l 

llıuılarm •awıeoe gôrtllclllit' tdlla.lt 

olmw.ıoa dlkkst ellllmellcıtı. ltvleıır:ıt 

tt-kllft ıöoııereo olrnynı:ua..na malrtlo 
wmall uzere .arUı a.ııreaıtı11aı IJUCUr. 
meıert taumdır • 

Evlenme teklilleri: 
.:r- Yq tO, 90 Ura mallŞ'! w CC evi 

buıunıan, kimııesj olnuyaı:ı oir bay 25. 
30 yaşlarında aafl, terbi:vdi ve e~1 
bir yuva kurmalc kararında olan b1r 
aile kızile evlenmek !stemektedlr. (E. 

1 

M.. Gül) remzine müracaat. 
• 21 yqında, kcncllne mahsuı bir 

terzltıaneden ayda 150.200 lira geliri 
1 olan bir genç, 18.80 yaşlarında., kız'n. 

ya dul, zengin bir bayanlet evlen.mel> 
istemektedir. (Cıın Seveı:.) remzine 
müracaat. 

1'. Yq 55, kim.scııl bulunmlyan, ar. 
tık akrab:ı yanmda y8§tlDl&kta.n ve 
onlarr. yUk olmaktan ç.e\tineı:ı ev t§le
rüıl bUU bir bayan, 65.80 yqlarmd& 
mütekait bir bayla evlenn:ek tstemek 
tcdir. Bay yatalak da olsa zaran yok. 
tur. (Pellm) remzine müracaat. 

l.ıt- Yq 25, boy 175, kllo 70, esmer, 
kara kaşlı kara ll!ÖZ!ü, içkisi olmıyan 
orta tahsilli kiıruıesi.Z, ııaıııualu bir 
ooför, blrıız ııervetl bul\ll14Jl kız veya 
dul bir bayanla e-:ıenmek ıstemekte • 
dlr. (Ş.G.A.) remzine mUracant. 

lı ve i§çİ orıyanlcu 
19 yaşında, ortamektep mezunu, 

bir genç, herhangi bir m\leue.se vey.ı 
ticaret.hanede çalışmak ıstemektedir 
{F. Derman) remzine mürae&at. 

• Lise mezunu, maliyede bir 86ne 
çalışlnl§, hesabı lnıvvet).1, blra:ı: daktj 
lo bilen bir genç, bergllD aaat 12 den 
itibaren bir tfearcthane veya mDM • 
ııesede ça.lı§m&k istemektedir. (Canan 
N<'jatı remzine D\üracaat. 

• YükBek bir ai!eye mE"nsup mu • 
novver ve tıer ~ elinden gelen, kim • 
sesiz, (4 YllfIDda bir kadın. yalnız blı 

baym P işlerini mükemmel 8Uret;tE 

idare etmek istemektedir A.§&ğtdakl 

adrese müracaat. (Bay H Bampar . 
zumyan, otel Tokatliyan.? 

• Güzel yemek bilen, emnlyeW 
namuelu ve kimsesiz b!r kadm. u bir 
ficretle bir ailenin eaat '1 deıı 2 ye 
kndar yalnll: yemek ~lerl:ai yapmak 

........................................................................................................................................ ıml!ıı-._ ...................................... ~ IBtcmektedlr. Mektup1a aı;ağıdııklad. 

1 
resc müracaat. (Bay H. Hampar 

~ ki~&-

ris. lok:<JırrtdtM' yürittmek mont • 
SJdıır. dnecilik işlNioe de bfi-

bh- nımm B6sterir.. R~cJm 

bmh 1 nei Aftı.er :rmddntt 1 <' 

pet düşkiindü. Bu :T-Ü7.dcn l)()Ş z::ı_ 

ınoolarmın büyfılc bir kısmını ma
kine1cri te&'ikle gel)irdi. 

~ ktmlı !; nci Giis1&v'a ecl.in
u-: O, mı~ işl"'ffodf'ıt h:n: t'der. 
İlı~ yasma r.ffi rıoı. kofüı:fıın, 
kurulur, sol ayağ•nı ~(i ba<':ıılının 
ı .tiinc atar, n kt,!.ınnt ynpnr. 

Başka şeyler.duo ~k alan bir 
kümdıırl:ır dA vardır. esclA. *ık r 
''c san'al ~atclerine d:ılJnlar, 

ınuvofro!ayctler de göstt-r:nlcr 
'udır. Talish: Portekız kırah Don 
1\ rio7., ehliyetH bi-r ressamdı. 0-
mm. 1900 Paris c;crgisin<I<', l'ınlo<ı 

Hikay e 
Reymon son bisküvitini de iş_ 

tahsız. ndcla zorla yedikten sonra 
nsahl bir hareketle tab:ığı m:ısanııı 
ortasına doffru itil. DevrHen b.1.ı-_ 
dak hoş olmasaydı masa örtü.·uini: 
kirletecekti. Lora ha~retlc hırka( 

sauhc yüzfine baktı, fakat ~·ine 
su.smuyı tercih ederek bardaliı ktır. 
dJ1'dı. O. sigarasını yakarken bıışı 

ile çocukları gösterdi ve: 
- Götür de uyut şuufarı. 
Rene yalvar:ırnk müdahale elli: 
- Daha erl\en, babn! Bu ak5am 

ra<lyo dinlt'fnil·oct'k miyiz 
Rclımon, bir mel~I andıran Yl'. 

di yapnd~i sarışın çoc~t.-na de'.. 
Mip bakmaksızın yine ka~ıncı: 

- Götür U)"Utrunlıır •.. 
Lora, kooasının mutlaka muhim 

bir şey söyfiycceğlnl sezdi, hac 
ile, Hanı ifade eden hafif bir ha• 
re.ket yapb 'fe, al,llnmıya h~ır 

kederli ha'k~lan radyo;) a ı;nıılnnan 

iki kfıçük eocuAııntt sofrn<lon kal. 
dtrdı. 

Re)'lllıOn o -.ı. şanı Çok vorg;.ın 

gelmişti. yern4 e<m9sında hiç k<ı
nu.5rnadı. Onnn bu düşfınccli hRlini 
buruşuk alnını gören J..ora fazta 
bir t~ söstcnnedi. Koca6ımn 

"fena Pollerinde., olduğuna karuı_ 
nt getirdi ve <ıılnntl!.ını arltımw 

mama1ı. i~tn sebf'rı s..,nn~ imi_ 
k~. F.sn.~en mhn. bu ~bı 
seziyordu. Kocası müthiş bir Jm• 
marbm.dı. Muhakkak ki o ak~lm" 
klüpten SC'lle mağl{lp çı"kmışeı. HP.r 
şe)'e rağmen Reymon .şeker adam 
ı:lı. Afü:ena.1), tatl• tath, eTine bPEıll 
bir kocay h li.~mı. çocukl"!'ırtı 

tnp11rcasrnn severdi. Yahur, ken
ıtisinin kPra leke divc tn i·f ottiit• 
lıusnnı olmas:ıydı belki de on<'an 
mükemmel ve ideal bfr adam, hir 
kocıı, birbabn bulıınamnzriı. 

Rlra7. sonra 1..ora Yemek odasın:ı 
~elip kocasının Jcarşısına otnı du: 

- Çocuklnr ııyudn. Rana bır dİ"' 

Yece#in ırni var Bu ak :un gene ne 
olclu -;ona Gene kumarda knvbettın 
gaJ.ihn. ~e diyeyim? Artık \qna 

oc~mn·orum, Reymon, çüı*ü sen 
de ıkcndinc aeımnorsun. 

0, f..oranın ııuafine CC\'DP ver,.• 
ceğine ~rasını söndürdü: fakPt 
o krtd.,r sinirH \·• dalı:ındı ki o:ıt _ 
mıtkl:ıımı Y111-iı. ~onrn y,i7.1ınr 

bakmak!tıın çekinerek Vt' masanın 
• i17erlnde p:ınmıkl:ırh·le oyna \·n• 
··ıtı• 

_ P..orwrı 

NA MUS Nakleden; zumyan otel TokaWyan). 
L. L. • Llaenin on bfrlııd mıı:f•na kadar 

okumUf, bir genç, sabahtan ak§ama 
............. ·------ı1 11:adar yazıha.r.e, btıro veya bfr ma.ğa· 

rlen sonra yolrnt yahut herhangi 
·r loplantıda bfr daha gördün 

mü? 
- Lora bir sıkıntı ve ör\;e ı.ia. 

desiyle: 
- Sa"ora)ı mı~ Bu ~aaıin m~ · 

nnsı ne'! Neden bir daha şıorup 
görmediğimi soruyorsun? PekSlh 
bilirsin ld im a<lama ilk fırsatta 

!Ayık olduiu cevabı venndim. O 
ı:cünden sonra te..~ii.fen bir iki de• 
fa kendi mi gördüm ıı-ma hüner_ 
lnıni lrkrnrlamai;:ı ct.~nret edem<". 
di. Şinıdi nasıl ırklına esti <le hnna 
lıö' le hlr sual soruyor un'! O gün 
s:lnn hep ini nnlatmı!l'hm. Aradım 
oo kadar zaman geçti; ~imdi Rere 
11\'Tll tıikı\yeyc mi başlıyoruz' 

O, hir an için dır<lıılklıırıo.ı tsırtl-ı 

ve daima Loranm y;nünc bakrnttli. 
tıın çekinerek: 

- Sözümii hitinnedim. Lorn. 
müsaade et. Sakin ol sevgilim. 1'11 
me ekıde sentn hir ktctıahntini gı)r_ 
müyorum . .Mak.ındtm bo deAil1 H,,• 
:.nr, sana ıbit- ~cY söylemek iııtiyo_ 

mm. 
Ve rHeriyle yiiıiioo örierek rkl 

bıçkınL: anı ında devam etti: 
- 'fıırın '19h:ıha kadar heı· tw: 

1>a4ıns]'fla ohırsru.., On 1heş bin 
fnl"" bulmah:vım ! 

- :Se derlin, Revmon1 
- On ~ bin fra-nk .. Bu ıniı-

:ronerin bir fa~ası rlokuna<'Rğını 

1annetmiyor musun1 
TekHrind<'n iki defa yamlana:ı 

f.'arısından rierin ~ir aksiiliimclin 
lmvV"etli hir i~y11mn patlam~ını, 
cinoyt!t işlemi~ bir ~ucıu gihi hclr_ 
ledi. l.on ince zel<Asiyle kocasının 
lllftksariını ıınlıımflk içtn fazla bir 
şay sormaıta hızurn görmedi. KO('n
.. ı .kl'ii.,ıe mutınkl-:ık kendisinı ıt<' ~ 
ne le~hir etmiş ve ~·:tlnıı rtü ün• 
ee!>iyle hem kıırnının, hem ken· 
rlisinin Tc h~m rie ÇOr11klnrının 
namırsunn kirletiyordu. Rıına nığ• 

men knrennı vermi!li. Ve şımıl• 
k:ırı.sının haklı !rkdirlerini Pf''.llİ 
nen k:ıbul ediyoınm~ gibi ha-,;n~ 
f öj:kii İİ7.erine eğ,1ı, 

Fııkııı hn,•rel, Lora ne ıs~ırn 

<'ili, ne <le ö!Krı;inl ncılin vurdu. 
Pirkıı,. .. aniy .:es.~:7. ~·üıiinr h11ktı 
~onrıı rlonuk hir eda ile Cl!\'llP 

'l'Crdi: 
- Ysıl!Ahl. hill"hl 'Reym0'1. rır ~ 

tık hıı rıılıflli~inlr alak:ırlnr ıılııı " 
vııra~m. ~nln i<:lerine lmrıcmak 
ısleml~•omm. Yeler h11 ~ktı~im 

azap 1 Akıll.anmu·aeııksın vess.cliım. CT!no ı;eUrirlerse' 
Bu vaziyete blzt:ı• sen &'llıeıı o1· Üçe doliru çocukların yemeğini 
dun. Şimdı de bu çıkmazdan ku..- hazırladı, yedirdi, !'IOnra onl&rı 
lulm:ının <·aresini sen bul. mektebin kapısına kadar sötıird'l. 

_ Paknt... Lora... Beni dinle.. Ağır bir !!ıkıntı ,-e heyecan y.üre-
Kork.unc şey •• Hu paraları büronun sini sıkıyordu. ilk ön!ine çıkan 
kasasından aldım, ve eşer y.ırın telefon dairesine girip R<ıymonun 
sab:ıha kadar yerine kOymaısam... bürosuna telefon etti, lakat bir cc. 
Anlıyorsun Lora. hepimizi beııı ,·:ıp alamadı. Buro kapalıydı ve 
seni, çocuklarımızı hckli)co felfı. dörtten evvel de açıLmıyacaktı. A• 
keti. çıkmış. zihni ve ruhu koyu i>ir 

- Feci! Demek bu kumar -.eni lıuhran lcinde evine döndü. Birin. 
'bu dereceye kıı.Ciar süritkt'dı? ı•a• cı knlın merdivenkrini çıkınc. ta 
kııl şurasını da l>ılnx:h•in ki, böyle kesildi. KP..pının önünde siyah kos
yaıımakln bcnı, knrını \C şu nıc- Hım \C sert bir• şapkn gi~·iııru=ş 
it'k gibi ruhlu çocuk;arını da pis bir adam bekliyordu, 
ahlMınla kirlcli)'oısun, Rcyn•on. - Madam Bijo siz ınisiniz 
Bc<lbahl, sem! l~ıı nihayet iş! nır _ - Ever. 
sızhğn kadar vardırdın. - Alıncı dairenin polis menıu_ 

Rcymon cevnp Yercct'.k kelunc 
!mlanııyarak eller~ le yiizünü iirt. 
mektedevam <ıdiyordıı. Kıs:ı biı 

cssil.ik odu. Yar.dnki odadnn 1:0_ 

cul<lnr!'\no birin in sayıkladılh du
yuldu. Bu :sefer Rc)ınon dayaua. 
modı, :ığl:ımağn başln:<lı: 

I..ora... CocuklarJJntZın ııamt·· 
sunu kurtarmahy;:ı.:. Onların hatırı 

i.çin. Pnkaı konu ınak is1emiyo. 
rum, J~r hu adnın hİ7.c yardım 

ederse, snnıı söz "'Crıyonım çocuk 
larımıza bir şey omı)·ecak, .• Lora.~. 
Karı ı iskemlesinden kalktı, bir 

nıiid'f!et merhame!lc Reymona ba!{• 
lı, sonra arhoş gibi yiirlidü. Ka• 
PJda durakladı. Ümitsiz hlr..Jfadc 
ile ona ıfönfiii ve hıç.kırıklannı 
sçlüklc zaptederek: 

- Peki öyle olsun, çocuklarımın 
ha~ın için hu parııyı alacaksın. 

Ertesi giin Reymon \':tzircye git_ 
mek Ü'lere sabah sobııh evden çık
tı., Cebinde, koll•:neve vicdanına 
ağırlık •eren on heş bin franh 
ac;ahiyelle avucunda sıkıvordu 
Yolda çok dalgındı. J,oraya on br.ş 
bin franka ıfair lek k<'lime bılc 
'.liorma~a cesnrei t'demcmi~ti. On_ 
!arı. yE:ri ne r,f.lürnıcl> için ncele e
ılıyorılu. Onrlnn ötesi onıı ııl.Hrn 
rfar etmn..di. • 

Faknt öl'IJryin Rrvmon ı;:-öziik. 
medi. lkirlen <ıonr~ Lora endışe 
ı-tmeğe hnşlndı. 

- Acnha Ş-Of ka~:ıdı;'kl açığın 
~t r.kına \•nnn:ıdnn ne}"l'l•On on beş 
t•ın frankı ycrlnr ko' nhildi ni? 
Yokc;ıı imkôn b11'r.madı mı? Ya ııo. 
li lcr rlll'rine t·elcpçcvi vtınıp 

ruyum. 

- Yarabbimi ... Ne oldu? 
mon? 

- Modam size t'liın bir 
gctirrli~lmdcn miitecssirlm. 
nız saat birde bürosundan 
ı:t<'lirken ağır bir kamyon 
dan sürü'lclendi, 

- Rcymon ö'dü ınü4 

haber 
Koca• 
evine 

tarafın•, 

- J\laalescf m:.~~fam, yaprlıın ilk 
sıhhi yardıma ra~n ... Derin tc_ 
rssürJerlmi runnrım, madam. Allah 
size snbır versin! 

Lora, feci kaıadım ıınrak on beş 
gün ronra Rcymondun evde unı..ttu 
§u cüzdanın içinde kendisine h • 
lııben yazılmış biT mektup buldu 
'fıtrek elleriyle alıp okudu: 

"Sevıdlim Lora, 

Büromdan çıkarken ölcc"~İm, 

muh:ıkkftk. Namu ... ıu bir adam gihi 
l'ilfıyorum. Rlr keza kurbanı. Hn 
~urctle gerek sana ı:ıerck~e çocuk" 
larımo lekesiz bir isim hırakıyo

rum. Benim ~iizünden ynpıoağa 

mecbur kelrhıtrm o hareketten son. 
ra ~,1zune hll~ hakır.altA r.esareı 

edemiyecektlm. 1.ot""a, Sön def.ı o_ 
lnrnk eeni i'ıpcT, ('<K'Uklarımız111 

namu u u~nına Y'9'Phğım ferlaklıı• 
lığa le.şekkilr ederim. 

Rr.ymon, 

Rnkikl bir yei~ Te vicdan AZ.1_ 
biyle Lora mektubu dudakların& 
götürdü TC hıçkırıklarla ~latiı 

Yk!lan 81.ahı duyuvordu, çönkii 
kocasını yola geı:mıek gayesiyle oıı 
hcş hin fra-nkı annesinden eldıAın. 
ııi?:liycrt'k. ııllya tıffedilme7: bir gii· 
nah işledi~ine dair onu inandır_ 
nıok rırtemi~ti. 

za.da '?1ı§mak lstemekteClr. (H.G.l 
remzine müracaat. 

• Almanca derslert • 128UJQ tedrlaı 
mükemmel olan blr Alma.c lığretmenı 
a!manca derılerl vermekkdir. Pasar· 
dan maada hergiln BMt 4 ten 7 ye 
kadar. laUklAl caddeııi 188 No, lh-.ıı 
bey e.partıman 2 tnct merdiven 1 tnci 
kat 6 No. ya müracaat. 

lfo Hayatı..a blç klmse91 oıaııyan bit 
bayan blr erkeğtıı ev l§lerbıe b&kma..ı 
istemektedir. '(Uygun) remzine mQ 
racaat,. 

~ Beyoğlunda, ıstlkW caddemd~ 

kiralık dllkkll.nı bulunanlerm prtlaıi 
ı.e birlikte (DUkkA.ıı) remzine bildir. 
melen. 

.r. Ge.nç bir bayan muhuebede mu· 
baberat veya daktiloda 1' aramakta
dır. (R.A.) lte gazctoye mUracaat. 

il- Yüksek teknik okulundan en tyi 
derece ile :nczunum. Bllfill on dört 
senelik tecrübeye sablbluı. Deniz 
kara. Hava. ve emsali bJ1Qmum mo 
törler, a.lı§a.p ve kauçuk " elektrll' 
i§lerile fabrika idaresinde !h~ 
kuvvetlidir. Bugünkü lktrsad1 duruJ!I 
ve memleket lhUyaçlarm."I. uygun ~· 
ııema. alstemlenıe, az zamanda tazU 
iş almak tıtıyenlere mQfit olabll1rl!D
A1Akadarlann: Beyo~l11 P.K. 2819 
kutu adreai:ııe mektupla mllrac&at et. 
melerf., 

Aldınnu: 
Ata tıda remtzıe"rt yaan ou.a • · 

myucularmıum ıaam&arma ıJelelS 

nektuplan tdattıbanemlzden (puaf· 

an hart~) hergttn mı.bll!ıtaD &tte1' 
"4dar ve .,..t 11 elen eonnı a.ld~ 
arı. 

( .A.U.J CA.G.) (Bay 34) (B.Şı kims~l 
(BUlunmaz) (B.T.R. 3) (DadJ) 

(Eşine merbut) (E.l:I. GW) (F.U.S.) 
(F.D,K.) (F,lS.F) (25 "GRt1) 
(H.Ç. Hakikat) (28 İ§ iatıveıı) (ln&JSI 
(LAle 11) CM.K. 19) (ll.U..A.-) 
CM.S. 86) CM.E. •9) (Ne§8l 
Côz;baba) (R.T.) (P.A' (S.A.lt) 
(Samimi) (Uygun) (Yağmur) (Y•ı. 
nız;un 33) 

DİKKAT? 

Okuyueulanmı:zm gtır.der..eek!~ 
kUçUk UA.nlan gazetemlZdP. gö:-ttldııl" 
ecktıde, ve okunaklı olartıl... yeni ~ 
!erle yazmalarmı rica edtTiz. 

~yt - 1766 numaralı tof&r eııll
ya'tnaınemi zayi ettim. Yenisini a1'w 
cağımdan eekisfnin hUkmU yoktur· 

Beyoğlu Yenlııehfr ~ 
cadde8J !9 No. da M....,_.
Gting6Jo 


