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A L.~AN' Fübrerinln yakmda, 
İtaJ) arı duçe•l \ e t ran111z. 

de,·ıet ~ ile J;"OrtJ9f:oe.:i haber veri. 
Uyor. Bu haberin ne kaunr do~ru 

okiufunu bilwi) o ruz.. 1• ıtkAt ba~ le 
lıir koıau,.Uıt vukubuh.ırı;a bu konu§ • 
manın nı:ler ifade edebıleeeıçin1 tlnı 
41tdea tatml.a mıimJcundur. BillUlPa 
'"1 koau:ıma mcJelesl bdlıl,.mt:vzuu 

oldutu ı.amaıı da lt,alya ıle I<"ransa . 
am )aıt 3arıa .ıikredi.meıl mf'aele)I 
bır.ı:r. claJuı ten\h ede<>t:A. ma:t:ı~elte. 

cllr. 
Fransa Te ttah·a m~nasebetlerl 

AJmao z.a" 1) eıl.aden ben Ut! rce mıi 
talee edililltl z.an.ıan ttal~anın ve 
Frantıanıo birbirleri~ kartı olauı , .•• 
&ı) etleri, t~zat)arı, b·t klerı daha vö. 
:ı.uhbı me) dana çtkar. ltıılya bu b:ır 
be genl., manuile Akden•z. v.- Bal • 
kanıı.r pc.lltil.at.ını talıAl.l.'UI. etı,lr • 
inek ı~ın i':rdl. ılal) :uıın harbt- prc 
eetı ıuulerde Jtal: a harid: e.,ıne mü. 
Pacut eden ı·ugo11la\'~a J>efıri ı uı;os. 
IU..)&PW emn;.)ctte olup ol•TUtifıl,nı 

tormuıtıı. Baricf)e Dl&LIM ona ıu ce 
Yabl }'CrdJ: 
"- ltalya ruıubat:ı lı!i~ lik k11ıııda11 

ırlreaekt.r." dernı,,tı. Hu ltıal.)Rnm 
t ran..a.!:ın ite ba;ılıı~'aca(:ınl\ del!lh•t 
~dı. ordu. Ö~lt' 681111 .)Ordu ki, ti.ıtt• • 
laatm bU) uk kapııtı önundf' Nhı, Korı;i 
ita. Tl•nus fatihi ııelim!aıuak ı\;ın nö. 

bet bt kil,\ orlılrdı. 
Peı~n l<'run&aııı mllt ar<'kevl kıtbtıl 

"iınekle ltal.)ıının bu ıınıh ın:ııırı t• . 
hakkukuna lmkl'ln bırakmıı.dı. 

Fa..at Akı.1.-nlz aahıll~rınde titf'd"o 
heri na.a.)ıp ırlcıcn tf'ı.allar ımvcuttur. 
Bu ~r.atJarın oradun kaldır.ılnıııaı f. 
Cın ltat.)a uaman zaman te':ebbuı.ler. 
de bulunmuştur. Bu' ilk hıtrptıo in • 
Clltl're \'e Franı.a ile ber:ı'lx'r ıı~r"K"t 
"tmeıtinf' rajmen Mllh de\ rinde ltaJy2 

ıunduguna iıulınamı)tı. 

Bu defa da dokuz a.) hk bir huaf . 
91Zlıktauı aoora F ran&adao hlıuıeeln; 
&knak için all~ha aaralmı h. Harpt~ 

ltaıva Alman:ranrn muau•nf't lnP mub 
t.ç 'kaldı • .?ıiltekhn h,.lfı Afrikıının 
lblidaf-11 bir Almaa mi:d&fııa11 ita 

llnl almı!iihr. 
Bu~a rağmen zaman zamıtn Roma. 

4-a vlikeelen aeıl,.rdc 1t,ıılyanın 
l" rana~dan t.ıedlğl toprakların l!dm' 
le11 ltltlllr. Fakat ylikselen bu ııesle. 
tla arkHmdan bazı aJyasi mülAlı.atlar 
~kubuJur llAdlae durur ırfbl olur. 

Fransa Pe ltalya arasın-lıtkt bu 
harp lçlndt'kt mUnaarb •t Alman polt 
tlk1&.. için bir :ı.emln tetkil etmekte. 
tir, 

BJrlllrlne kartı enerjik barf'kr.tlPr 
)&pamı)lhl iki ko1DfU :r.aman saman 
.. l'ltlrl üzerinde dum rolUnü yap • 
lbakta •e Ahuan pollt1k•ıomın lste 
•tt muwsene;tl temine tılsmet et • 
llb!oktedlrler. 
Zaınan olur ki Frtın!!'.l vaı:t,'fltfPn 

lııtttade ederek daha müstakil bir pe· 
lltıka takip etmek ı~teı, Yfth'Jt müt. 
tenkıere temayül eden bir karar alır. 
O zaman ltalys:l11n ~lrr ylıluıl'l~~I' 
ı..,lar. ltalyan tl'hlrlerln~ıı nw,·dıın 
1•rtnda toplantılar yarıllır. ımtukl:ır 
'llrlenır. "Konlkaya. T11nn~ı. Nf11l, 
"'terlr.., dJye ıwsler yük11eo!lr. ltalva • 
"raa bir de Balkan polltl!uı'ı vanhr. 

~:r!~!:~~~:e~~;: :~~l~:ıı:~;, 
h~ısıdtr. Bu polltlka ıatuıı.mc!a Av
"-ma.nın Balkanlar ıh Mf'tlnd,. varlı 
°'"" AJm,.nva ile teıatları \1lrdrr. 

8a trzatl~r ıı.amttn 7.aman lcf'nolnl 
~1"-ett'rlr, bilttin it( ltnlda-a, do<ıtlulc. 
tı ... raı mf'n bu a)·nlıt,ı:ı~ 011.w.,.:tur 
ıu,a :'olk:orn "olit"'""'"ı tııhıtkknk 

~., . . 
'll1tık t-tP~~ı .,..,.,.,ılarda bu tf' 
, ...... ı,-,1 o •' .., ?-n"'tr. 

'l tnı~.ıu \ ı .. iuin li.a!; anın yerlaı 

hücuma devam eJigOr 
Bprlla, U (A.A.) - Alman ol"dula. 

n bafkwaandaııbpınn tehi.iği: 

• 

AK 
' 

Kalhu batıaında &rızalı ve ataç . 
l.ıklı Cbir sahada üerJiyen Alman ve 
Rame.n ıkltalan 'tOpra.k ka.zamııağa 

deva.nı ediyorlar. 

Tu&psenin doğu ffmallnde lıA.k;m 

bir tepe almmlf, ve dll§manın hllcum 
lanna karJI muvaffakiyetle mlldafaa 
edilmekte bUlunmu~tur. Kafkaıı aahl-
11 açığında iki So\")'et tiearet gemisi 
bomba.lar iaa.betlle clddt hasara uğra_ 
mı.ştır. Ordu ll&hll topçusu Kırımın 

cenup aahlllnde düşmanın bir hızlıbo. 
tunu b&tırmışıır. 

Alman hı.,.lıbotlan Tuapııe limanı
na t&&rTuz etmlıfleıdtr. 22.18 llkt8f 
ri ngecMI bu botlar, muhrlpltt hima
ye.sinde 'limana girmekte o!aıı bir d .. 

man harp gemialne iki tarpll iaaıbet 
ettJırnıJtJer, ayni &&Dl8Dda liman teala 
!erini hasara uğratmışla.rdır. Alman. 
h.ızlıbotları düşmanın htz!ıbotıarlle 

bir uvq y&ptııktan aonra Mlimea 
tMılerine d&mıU~lerdir. 

StaUnpadda piyade tqkilleri -.e 

Kalıl~, %f (A.A.) - Ortaşark İn. 
gil,z kuvvetlel'i oumartes1 müşterek 

harp tebliği: 

zırhlı tetklller yeniden hücumlar yap 
ml§lardır. Evden eve yapılan ıtddet)i 
aavqlardaıı 80nra bu tefklller dil§ 
manı btı,:ok aokaklardan t•rdetmif • 
ler, KmWktetrin fabrlkalarmm bO -

ğer jld .uçak da han. k&J'llko;vma rlnıln balı noJı:waım- taarrus ederek yO.k bir asmını zaptetmlf!M, Volg&. 
ateşile tahrıp olunmu_nur. iafılAk Ye ya.nem bambalarmı Tortno 78 kadar müdaf&& hattmı yarmqlar. 

Dun gece hava kuvvetleri tara.fın· 
dan b:uvvetıe desteklenen sekiz!nci or 
du ta:ırruza geçmiştir. Başlıyan çar. 
pıpna halen devam etmektedir. 

Bu ve diğer zikredilen llet'eketler Cesıova Ye 8a'f'Cllle79 ataıqlanıa da dır. Dü,man mevzileri blrblriııl takip 
sonunda dört uçağımız 1lıılerl.ae dön· ılk iki §ehlrde maddi baaar atır ol - eden dalgalar halindeki aanı Te Stu
meml§lerse de pUoUardan blri kur • mamı tır. UçttncO ,ehlrde huar daha ka tayyareleri tarafından dovtılmü~. 
t ulınuft ur. bne ııı llcllr. .. tur, 

1TA.LYAN TEBU~I Şimdiye kadar -tTll halk arumda Sa•q ve Stulıa ıayyare1ert aynca 
22 ve 23 lkteşrln geceleri ile dUn 

müttefik ı.çakları ileri hatlardaki 
çevrelerde dtt~man lntıı aabalarinıı 

karşı bask•larına devam etmiflerdir. 

Dün yapııan bir hava aavqında il<' 

klz clllşman avcııı tahrip olunmuı ve 
ba~ka bir çukları da hal&I'& uğratıl• 
mııtır. 

Roma, u (A.A.) _ İtalyan ordu. blldirUen kayıplar, Torinoda bir öıtı, Volga adalarında n nebrln doğu111.1n. 
lan umumı ka.rargAlıuun 88l numa • ve 10 yaralı w Savooe ile Vaclo ı..tru. da bulunan dll§man top m~v.ıııerinl 
ralı tebliği: , 1 rede 13 ölO n " yara'ıdır. gece gOnc:lllz bombalamı~l&rdır. nur 
Mısır cephe91nde hava faa11)'9Cl bO. Ceaovaya klll'ft yapılan eneltd a • manm şehrin ıtmallnde yaptığı zayıf 

yUk bir t:ddet)e devam etmiftl, Al • 
1 

kmda 21 kiti ölmU, n 121 klfi ya • 1&1ırtına taarruzlara akim kalmlftır. 

manlıı.r tarafından 5 ve bava kartı l ral&nm11tır. Kaıugarun batı cenubunda bolfevlk 
koyma ate:lle 8 dt11man uçatı dtıfö- DQıı gece Cencwayıı ka l'fl 1apı!an lerl.a yaptatı mevz,ıl bir taarruz. Al • 
rUlmü1tUr. B'r gün evvel dtlştlrOlen ikinci dll§man bava akınmda ınaanca m&n mUdalaaemm bir noktaya tekaü 
çift motörlU bir Amerikan uçafınm telefat oanam11ıa da, baıkm bir sı. l edtımıı ateıl neticesinde aldm kalmış 
mürettebatı esir aırnmı~tır. ğınak öntınde fazla tehacüm göster • tır. Du,man ağır kayıpalra uıramış • 

Dü~man, av • OOınba uc:aklarflc 
Maltaya taarruza devam etmişse de 
yspılan hasar pek azı.lır. Avcılarımız 

bir <fü0ınan uçağı d!lçürmü~ler Te dl • 
Düşman uça.klan dün gece P1e • mesi yUzUnden birçok insan kayıpla· tır. 

mond, Ligurle ve Lor.lba".".iiıı blSlgele. rı olmuıtur. Doğu cepheıılnln başka kesimlerin-

Japonyada esir Ame-1 
rikan tayyarecileri 

Stokholm, 24.10.42 (N.P.D) Tok _ sında yayıhnaaı, bilhaua Amerikan 
yonun yaptığı reınnt beyanattan , A . ordusu hesabına çok ferıadrr. Zira, 
merıkan tayyarecilerinin Japonya e • bu suretle ordu. halkın itimadını hiç 
llnde esir bulunduktan artık katiYet bir zaman kazanamaz. Bunu'l lı;in 

le anlaııımıı olduğundan, ve bu taY. Japonyalı dUamanlarurnz Amerikan 
yıı.recilcrln Tokyo üzerine hUcum et· bllkCımetini acı itiraflara mec"!>ur et. 
nıia olan Amerikan tayyarecileri ol • meden lbu haberlerin olduğu gibi ne§ • 
duklan sabit bulunrtuğundan, "Nev. ı redll"lleıı; herhalde çok daha iyi ola . 
york Taymıı .. gazete&, iluzvelti A • caktır. Hele yalan ve yanllı haber 
merlkan milletine yalan aöylem ı ol. uydurarak bunlan bile bile halk ara. 
uıakla it.bam etın~ktedlr Bu gazete arna yaymadan bllhaaaa kaçınılma • 
acı bir lisanla akleme alınmış olan hdır.,. 

bir l>S§makalesinde .6-merlka bUkCı • -------------
metinin hakikatleri böyle glzlemeğe 

ugra§masmm yanlış usuller olduftu • 
nu ılerı sUrerek, o zaman bu Tokyo 
hava hUcumu münaııebetj!e Ruzvcıtın 
taltifine mazhar olmuş bulunan gene. 
rııl Dooılttlel ne diye "Tokyo yzerln. 
ıie bı: • merlkan uçağl kaybolma • 
mıştır,. dedJğlni soruyor. Gazete şlSyle 
diyor: 

"Bövle ynnl~ hRberlPr\n halk ara 

alR<'np habr.rl ortaya çıkar. \'iti blr 
gözdl' halini alır, Bu zamanımıun po_ 
lltJka C"lh r.Jerldlr. 

lt,alyada aon uımonlnrıta harp e-• . 
,·e1erlnl anlatan Df'fJrlyot .yapıldı. Uu 
n~rh'Bt ltalya ile müttefiki olttn AT 
manva araııında mllnaaebetln gös_ 
tnllml'k lstf'nen ıııt'.aklıkda oım:,dıfı. 
nı ortaya attı. Oındanın maka1HI bu 
bakımılan bir ba) 11 tefsirlere yol a~ 
mıştı. 

rraıııız valileri 
~alt arda toplanıyor 

Parla, H (A.A.) - Fra:1S!Z Atri~a. 
sı valllcrin!Jı toplantıaı Dakarda ya. 
pılacsktır. 

Ruzvelt 
Gaze·eciler n muht~lif 
s~ a ıerıne cevap verdı 

Llks ve yarı ltlkı 
e,ya imau 

•abtUt edtUror 
(Yauaı sayfa ı SUtun 8 da) 

koım~mal•rl• lt•'.r•nm ve tr&n. Bugu·· n Son :ı.aman1ıırda ~ .. pılar11ıtı !Wlv1 .. ,. .. ,. ! 
rnn Alınanya~·a kar,ı vıı•h'ctlerl bir ... 

kere dah·ı göntı·n ~ı>çlrilıııl, n1Rt'8k Gazetem·ız 
tır. R'. konntmaya da galiba J' r tll'IR 1 
"" Vt' ftnl\'Rd'\ nlııp hlff'fl tı!ıJ'>d 1 4 Sô vf a 
dola.;ıılle de lhtl.)ac; vardır. ı .. ..., ... "'..._ ... ._... .• __ ımr:=------• 

iki tarafın ümitleri 
r~n: BiR MUHARRiR 

l n.I taraf da bu kap eüi v" Y"· 
nı ümitlerle' 1lri1or. 

lieıııokraallerta timitlerlı 

1. 8tallngrad daylMlı)or. Katkıu 

clağlannda ur öp mt:tre)'e çıkmııt.ır. 
Mihver ordulan pek yakında taarruz 
dan müdafaaya ~kler. Sovyetıer 
biraz nefes 1r1acak ve gelecek yaz mü. 
daıaaama .ıaazuJanmaj'a vakit buıa • 
caklar. 

% - Şimal Afrlkada fırtınalar de • 
vam ediyor. RomeJ bir taarruu ba • 

:ı.ırlıuımı,aa bile buna lmkAn aıuıama. 
dı. Mütlcfikler orada \'akit kar.an • 
ma~a ve kunetlerlnl artıırm:ıta de. 
\'&ID edl)Orl&r. 

S. 1..'z:ıkdoğuda vaziyet kararsızdır: 
lakaı Japon hamleleri çoktan bir yıl. 
dırım taarruzu mabl,etlnl kaylıetmlt" 
tir. BllAklı müttefikler zaman ramaa 
teeebbüaU ele alarak muvattaklyetll 
baskınlar 1apıyorJar. 

4. Avrupa üzerinde baY& )lftcumla • 
rımız kuV\·etlenlyor. Gittik~ dalla 
otır darbeler indirmece deyam ede • 
r.t'j'l&. 

15. Günü gelince ikinci N-pbeyl •4' • 
mata çabpcafıL Bu harbi mUttellk. 
ler lehine tam zaff'rle bitiren llOD 

dar~ olacak. 
Mlhvrrln Dmltle.rh 
1. Stallngrad can çekftlyor. 1'tl 18-

hlrde bal kalmamıt •e mihver o..wu· 
lan he~flerl olan \'olpya OOktaa 
\'armııtır. Kafkaslarda hava prtlan. 
nır> ff'aulıtıa r•tıoen ağır, fakat emin 
•ı>r'i~orn:ı... Yaz. taarnnmndnn evvf'lkı 
Jı•: .. -- ,..._,_ lrJuaacıma lll'ık blL 

yllktür. Biıtüıı buğdav, kGmUr •e bir 
çok bam madde k11yaaklarw.ı eUml.r.e 
ge~iı'dik. Petrol IMuıe.ıennl tebdJt e 
cli.) ur ve elimize cec:trlDf'k içi.o yürü 
mej"e devam edl) onu. Ba kıt bb.im 
için cietu, Rualar içi.o fel&ketll olacak. 

1. Şimali Alrlkııda en müaalı mev. 
alm reımek ÜZl'r4"dlr. Kum fırlınalan 
mavakkatt.lr. Orn:.a yt'nJden pek bü 
)'Ük kuvvetler reçlrcllk. 

a. Ur.akdoı.;uda rılapoaların büyllı. 

taarnu; me\ simi beaU:ı. gelmemlıtlr. 

Gf'Çcn kışın zaferleri bu kıt daha 
bü) Uk mlkyHt,a devam l'd~ A. 
vıı8tralya Ve)& Wn~atan! yqı)aıı 

görtır. 

.&. .Rusların ısrarlı tateklt"rlne rağ. 
mea Anglo • Sakaoıılar lklncl ttpbe_ 
Yl açamam11lardır. Bll&kt. bu .) Uz.den 
Ru81,rl& araları açalmııtır. 

6. SoV)et,ler birliği en bU\'ük l9tlh_ 
sal ve late kaynaklannı kaytM'dluce 
harbe devam edemez. Glmü ıtf'llnce 
ortadopda, Hlndlıtancla Anılo Sak. 
llOn müdafaaauun bl'lkemlİ'I kınla -
cıaktır. Bllyök Brltanya adalanaı ela 
felAketll bir l•tlkbal bekli) or. 

lk.1 tarafın da llmi(Jert yenl durum. 

lara göre tazelenmiştir. tu,tan """"' 
111lhvercller, Boieevlk. demokrasller ~ 
den ziyade aepbe vahdeti ght-erlyor. 
lar. Bu mevı1lm her lkl taraf itle ~ 
aükb ve müdafaa içinde mi geıı.'18 • 
Cf'k ~ ŞlmdJclen tabmlnl müm\cUn ol. 
mamakla beraber uzak ft Mtndop. 
e bU~Uk hareketler IN!klencblllr Mı
ıur ve llindJıtan mıı.ver ~dldi altm 
dadu.. 

de Alman hUcuııı kııvvetıerlniJı tuJI. 
)eti görtııınlşt:Ur. 

Cephenin orta 1.reatminde lrkıum& 

hazır düşman kıtal&m)a kartı flddet 
lf haY& taarruzl&r1 ya.pl!mlfbr, &I 
dUtman kıtalarUe beraber tauldıt.ra 

ve karaya çıkarılmakta oları ~ 
kıtalarma da ~aarruz ed.ilmiftir. 

Berltn, U ( A.A.) - Alman orda.. 
lan başkumandanlığının tebüttne göo 

re, kara ordularına mensup dat vıe 
a.cı birlikleri 22 Ukteırinde beti Kat 
kıWyada B:>lşevikler tarafmdaıa lwv. 
Tet!e tahkim oluna.n mevzi!erden dt1I 
manı &~IJl&r ve pike Alman uçak. 
lannm tahr;p edici bir ateıı hazırlı • 
ğından aoııra bir çok tepeleri ele ~ 
çil'Dlitl.et'dir. Tuapııeyc. giden demir 1' 
yolundan u uzakta dtl§man tarafla..; 
dan inatla müdafaa edflen bir ,,_;. 
çm iKad aırasında ordu ve ba'Ya 
birlikleri tam lşberaberljğinl tahalı: • 
kuk ettlrml§lerdir. 

UçlU te§killerden mUrekkep la 
çok Alman pike uı;;akiarı dtl§man top 
çwıunu •V&f dlfl bırakırken bafka 
pike uÇ&kJ&n da derinllğine kade • 
meli dtı,man mukavemet yuvalarma 
hücum etml~er ve attıkları bomba • 
ıarıa kayalarm içine oyulmut • 
muh~t yerlerde a tet açmalı:ta ıı.ma 
mUJ olan derin mitralyöz JUV&l&l'lm 
bombalarla tahrip etmişl1!r " dQf • 
man müdafaa mevzilerinde btr ç• 
gedikler açml§lardır. Alman piyade 
ve acı kıtaıan baskın sureUle dtıpnaıı 
garnizonlarına Te tabya baUarma ao. 
kulmu§lar ve bir cok ISlll n yar&ll 
Teren Sovyet kuvvetleri ilk batıarr_ 
nı terkederek gerjde hazarlanmlf mtl
da!aa mevzllenne ()ekilmek zonmd& 
kalmışlardır. 

Stokholm, U (A.A..1 - StallJıgn.4 

etralmda aavaı devam etmektedir. 
Stalıngradın içinde ve dı§ında Al • 
m&rılar muharebeye .Urdüklerl 
250.000 den tazla askeri, 500 tanıa. 
120v topu, 1000 havan topwru ,,. eoe 
tayyareyi kullanmakta devam edl • 
yorl:ır. Atman kayıplarUUD 1ııan baot 
kmımdan yUzde 70 ve mal:r.eme bakı. 
mmcian yllzde 60 nisbetlnde oldufll 
ııöylenlyo111a da bu ~ayıplar çok p&.. 

halaya malolan kllZllnçlanru muııaı.
za veya kaybebnek :ı:orunda bulun&Jl 
Almanları durdurmuyor. Almıuılar, 

nefai Staliı:ıgradda müdafaı.ya geç • 
meğe hazırlanmaktadırlar. KuUaıu! • 
maz hale gelen tankları, ııtJhkA.mlara 
doldurmakta ve etratıanna cllkenU 
telden mania çe ·irrnekt;cdirler. Bu 
suretle sağlam atı nokta1arı elde edP 
yorlnr Şlmdıllk Almanlar Rus kl\rfl 
taarruzlarının şldde arVığmı kabul 
etmektcdırlt>r. 

(Dotu oopbeslaP dair dlfer 
(babt>rler ı ncl aadamı7da 

Amer ka sHAl!ları· 
mn \&brlp kuvvet

leri arttır! bJor 
\ aı;ia.gtoo, ;e4 (A.A.) - ~UZVC' t 

baauı toplantısında B rle lk Amerika 
h rp ı t luıall programının b rp mey_ 
danıaıında yapılan tecrübeler ve alı. 
nan neticelere g e, müt madlyen ta• 
dıle tabi tutu makta olduğunu ıöy • 
!emış ve tahrip kudret,nin taz.lalq • 
tırılması l1e hareket sahasınm geni§• 
lctilaıeal bakımından ağır tanklarla 
uçaklardaki kabı yetlcrln ve ateş ta. 
hammü!Unün zl:>adelc"tırılmesi mak. 
eadl e tal mat •erlldığınl kayıt ve t • 

aret elmiııtir. 
Cümburr ısl, Japonlann Amerlkaıı 

pilotlar llakkındakı tehdld nl tatbik 
sabasma çık rdığı t kd r~ C nevre 
mukavele inin h rp esirler nf' yapıla. 
cak muameleye alt maddelerinin ih • 
ıtı edildiğini an atmış bu me,.elenin 
hallini harlc ye nazrr'ığına tcrkettlğj· 
nl slSylemtş ve bırle lk AmP.rlkanın 

balen misilleme hareketlerine teşeb. 

bll.a edip etmiyeceğine alt t,kr'ul .ısy. 
lemekten lstinkrtf ~yıem «tir. 

CUmburre!al ııah.ı.hleyfn hflııın t• • 
antısından evvel harp ıatHıMI pllnmı 

R'ba.y Sttmııoın Nokıa ft t!lğe.ı· ,-.· 

yet}erle mUT.akere et:ntıtir. 
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c n a r 
Şghre üçer b çuk on ağirhğın a 
' büyük bombalar atlldı 

------~~o--~~---

a ve kraliçe Cenova~'i . . 
zıyare e ı er 

Londra, 24 (A.A.> - lta.ıan.n 1:r. 
bUyUk limanı ve mareşal Romrl or. 
dusuna le.,ıızım sevk! ıtır. h yatı blr 
ehemmiyeti l:ıııtz ol!ln ve lngUiz bom· 
bn uçaktan tarafından evve!kl gtlıı 
hllcuma ağrıyan Cenova Ql:ırl dUn d" 
ha.IA yanıyordu. Şehre atılan ağır 

bomb3.lar arasında üç buçuk tonluk 
bombalar da vardır, Akm ınk~a.t et. 
tikçe dU~manm uçaka!ı.var ııtcşl hat1f. 
leml~tlr. B r pilot, Cenovada çıkan 

yanı;mların, glmdlye kadar gördUğU 

yangmlarnı, en kesifi olduğunu söy -
lemiııtir. Tayyarelerimlzln heps, 2t00 
kilometrelik A!p a~rı uçu~tarmd:ın 

ıralim"n d6nmu,1erdtr. 
Londra, U (A.A.) - Le.ncaeter tı. 

pl İngiliz ..bomba uçaltlarınm ~lnuı.U 

ltalyada Ccnova §ehrine karoı Y8P1'ltı 
1ıDt"Jm, ltalyaya yapılan yedinci ha 
va akmıdır. Şlmalt Afrlkııdaki m!h • 
ver ordularına y:i,yecek ve takviye 
kuw tl rlnin çoğu Cenovadan gönde. 
rflly tu. Antonto bUyUk uçıatl fabri • 
kal ı a bu şehirde bulunuyor. 

13 )- lar tam hedetler tızertne a -
tılmı~ \"e bUyUk yangmlıır çıkanı • 
ırı:.,.tır. 

Loıı<I'n, U (A.A.) - ltalyanm en 

bU) .ık ımıı.ouı.rmd:ı.n b rl "'1:11'1 Ceno _ 
vnnın hlU~ yıınrnaktn otduS1J söylen • 
mel:t cı.r YanS'tnJar !ı~I~ 4öndU:ille _ 
meroıştlr. 

KRAL \ F. ltRALIÇE CEN'OVADA 

\'1!)1, 24 (A.A.) - ltaıyan kral ve 
kraliçesi 1ngllız uçııklarır.ın bombnr. 
dımıın ettik! 1i Cenovayı Zi)JJoret et • 
mlşlerd,r. 

G1HITrJ<; DE 7 }'ANGIN çrn um .• m 
Londra, 2-1 (A.A.) - Girlc! adası 

na taarruz eden mUtte!lk uçakları 

adada 7 yangın çıkarmışlardır. Bu 
yangınları uzaktan görmek mllm • 
kUndU, Hava alanmdıı epey haaıır 

vukun getirllml.§tir • 

RE...' HAVZASINA Af\Jl'o."LAR 

Lıındra, 2'1 (ı\...A.) - veı:ngton 

tıpuıde agır bomba uçakları Rur ve 
Ren havz:uıma taarruz etmişlerdir, 

Mestovik tipinde lng,liz uçakıan 

Holıındad:ı Hengeloda bir fabrlkııya 

taarruz ,etmi§lcrdir. 
Avcı uçakları ıse glmall Fransada 

tren nakliyatına hUcum etmf~ler ve 
iaabctler kaydetmlıılerdir. 

Bir bOmba ve bir av uçağtmrı: ka• 
yıpt.Ir. 

af kaslarda 
A manlar bütün Karadenize 

ba an tepe eri zaptettiler 
Vişi, 24 ( A.A) - Almanlar, Slıı.. I 

liogrııdın şimal mnhnllelerioi teuılt 
lem~e devam ediyorlar. Alman tay 
yare ve topçulnn, Rus !kauımatlıı.. 

nnı gülle ve bomba sal;anağma tAbi 
tutmakta. :tnbrikalnnn y(iksek bacn_ 
lım ve duvıırlan bomb& ve gfillel~ 
rfn lnfilAklylc param pnrça olarnk 
h:ıvn)'a ııavrulmaktadır. 

Almanlar , tunpse lstiknmet!nde ye 
Di ilerlemeler ka.}·detmişlerdlr. Dlr 
Rus gnıpa hnrp dışı edilmiş, cep. 
heye gitmekte olan ıl>ir Sovyeı leva· 
ımı kbla da imha edilmiştir, 

SOVYET ~Llöt 

Moskova, 24 (Radyo) - Dün gc.. 
ce ye.rısı neşredilen Sovyet tebliAı: 

23 ilktesrin g(lnü kıtalarımız, sıa 
linsrnd 've Mozdok mıntnkaJarındn 
öüşmnnla cnrpışmışlardır, Diğer cer. 
heler-Oe dcğ•şiklik olmıımışhr, 

Vişi, 24 ( A.A.) - Alman hnvn 
kuvvetleri durmadan Slnlingrad şch 
ri içinde Rusların bulundukları bi_ 
nahın alçak irtifadan bombardıman 
etmektedlrlct. 

Alman kuvvetleri şhndi; Katkas
yoda, blltlhı Knnıdenize bakan te.. 
ı>eleri itP} etmiş bir ., nzlyettedir
ler. 

STAT.tNGRADDA C.ARPIŞMA 
l.,ondra, 24 ( A.A.) - Almanlar iki 

alaydan fazla piyade ve tank kuv· 
Tcliy'c taJlngrad içinde bir fabrL 
kaya yeniden tnarruza geçmişler • 
'dlr. D fişman ağır 1kayıplara u~ 
mıştır, Her vnkflkf slbl, Almnn 
ku\"vclleri tanrnızn seçmeden öne~ 
top ve hnvnn topu ateşiyle Rııs 

mevzileri dövülm~ buluntlyordu. 
No\"orosisk'ln C<?nup do~usundn 

Almnnlnr Tu:ıpscye doğru ilerlemek 
için gayret sarretmcktedirler. Bir 
kesimde ııl!ır kayıplara u~rıy:ırak 

hlrnzarnzi knı.nnmışlnrdır. 

\"i i. 24 'A .. I\.) - Amiral Daı
la.n, Ra.b&t'a vıınnıştır. Kenfilsini 
hava a anında General Nogues 
kıırşıl:ının)t'r. 

D\KARL\U~NEVRALAR 

Fas, 24 (E_ P.) - Dnkardn 
bulunan kıtalar cumn gUr.U bU · 
~iik hir mnnevra yapmıı;!lnr ve hn_ 
vu kuvvetleri de bu manevraya iş· 
tirak etm'cıtir. Amiral Darlan bu 
manevraları bliyU.k bil' alaka ile 
takip et.ırişttr. Bundan sonra A • 
miroJ Darl?.n 35.000 tonluk "Riş 
Jjyö'' knıvaşörilnU ziyaret etmiş 
ve Dakar limanmdnki diğer gemi· 
leri gemıişitr. 

••• 
Vi~i. 21 (A.A. ) - Mnrec:al Pc-

ten dün, Alman başkonsolosu"' 
Knıg von Niddayı ve Amerikan 
il'gildeıi Tue·ı:•u kabul etmi5tir. 

Mıs;r cephesinde 
hava çarpışmaları 

J40ndra, 24 (A.~.) - Dün, or
ta ve ağır müttefik bomba uçak'a· 
n Eldabbada bulunan düşman 
1'nva olanına iki ke.-e taarruz et 
m.işlerdir. Şiddetli bir u~ savn; 
ate.~ ile kn:rşılnşan uçal;lnnn 
hepsi geri dönmüştUr. 

İki Me~er~imt dUııtlrlllmUştilr. 
Vi i, 24 (A.A.) - Alman ht.ı.va 

kuvvetleri dün Mıs.rr çölUnde fan. 
Jiye*rine devam etmişler ve dU~· 
nıanın 15 uçağını tabrlp etmişler
dir. 

Yalnlz 3 Alınan uçağı kayıbtrr. 

Buııara IAstlk 
makinesi verliyor 
Vnşington, 24 (A.A.) - Knu

çuk :işleri mUdüıil Jeffe:rs Ameri· 
knlılnnn pek yakında ~tomobil 
Iamiği yapi'.mnsma. gerekli maki 
nelerin Ruslara tcCJlimi işini biti: 
receklerlni söyi.e.m:iştir, 

Sibiryada yeni 
köyler kuruluyor 

ltgal edilen aahalaTdaki Rus 
balık~ılan buralara 

nakledildi 
Mosl<ova, 24 ( A.A.) - Alman ~ -

ı&ı veya tehdldi altında bulunan 
çevrelerden gelen on binlerce balıkçı 
bu sene Slblryanm Yenl.!el, Lena ne. 
birleri ile Baykal g61U gibi Slbiryıınm 
b8.31ıea balık avcılığı merkezlerine 
ta§lllmı111ardır. Şimdiye kadar Sjblr • 
yanm çıplak kalan b5lgclerinde yeni 
ycnt köyler yapılmıştir, Biblrya böl· 
gem ~lece balık avcılığna alt bllyük 
bir endUstrı. hamleıı1 geçirmektedir. 

Tebliğe Yf!pılnn ilave: Baltık de. 
nizlnde Sovyet harp gemileri ve u
çakları y:ıptıklu=ı bir muhıırebecle 
16 adet Alman ihraç gemisini batır_ 
dılar ve birloi esir ~. İhraç 
mınüıkıısıoda yapU. han mnha~ 
ti'esinde 15 diişmm ueaaı ooşilrdük, 
HM'P gemllerlmh ~ ulrtmllldı. 

Memur karnelerinin tevzii 
bu sabah başladı 

lar. 1 • 

22 ilkte,ıime ftıTit ~mk 
20 iketn)"OD Te otomolıil tahrip et.. 
tner, 2 bataryayı Te 1{) alper han.. 
mnı msbırdıifar ve bir bölü~e ya. 
bn '])iyode.sini dıq,""1thltt' n kıs.men 
bnhn ettiler. 

Stalingrnd mmtakumiıle d(lşmaıt 
m c' zil eri nl til tuyorl::ır. 

Dil,man fnbrl'knmooOD:4>1rlııe hft.. 
biicmnl noı pli~ erlerimiz, 
aımlilnnı ·yenid~. al;ır. tankların 
qjimaycsinıile Od olaydan fnzla bir 
4mnc!Jnt hücmn:ı sürdil. Kıl:.ıları. 
smz hu lıüt'uml.'ın pÜskfırtmcktc ye 
<Iüşmnna büyük 7a.} i:ıt verdiranc.k. 
iedir. 4 düşman tankını hnsar:ı 
~ allık, 7 6İ,J>cr lı.:ıx:ınını ~ustur. 

d ıık 'Y'C talai!ıen hW- "6fıuau """"" 
nınu >"* eaııt. 

StallngnııdJll .,ınıaı bııttsmdaki 
.Jı:adinlerlnden !birinde dftşmanın 
iki ~ noktasını z:rp1ettik. 
~, blr gilndt'! Oç mukabil hü.. 
cumda bnhııtdu. Krtolnrımıı, dfi~ 
manı pıi!drurttöler. 12 tankı t:ılırlp 

TC 1000 bdar ırubay Te n~erini 
~ ettiler. Bir günde 12 Ahnnn 
uı;:ığım düşürdük. 

Moıdok mıntnkasında askerleri _ 
miz mcnilerini müdafaa ettiler ve 
dü5man hüt'umlannı püskürıtülcr. 
~ir bölü~ yakın Hillcrciyi, yükHi 
aO at ile benıber yok ellik. Dil!er 
bir kesimde süvarllerimiz, takriben 
100 dÜ'iJllnnı öldür lülcr. 

NovorosiSk'in eenup doltıısund ı 
duşmanm büyük kuvvetlerine k:ır• 
şı rnuannidane muharebeler oldu. 
Dü mnn bir kesimde ağır zayi t 
ı>nlınsınn hlraı: flertl~bildl. On k·· 
tal nmız, muknbil hücumlarla tak. 
rlbcn 250 düşmanı yok eltiler.'' 

Anka.radan bildirildiğine göre, 
nihayete ~en va.iller toplantısın· 
da vnliler b.ı.rer milşabid olnrnk, 
dlıılenm1şler v~ mıntakalRrtnın ia. 
ee durumlan hakkmda verdikleri 
malumat ve izahatla iletiye sur -
dillderi mUtalfuı!ar tetkik olunmuş

ttuz.. 
İcrn VekiHeri Heyeti, bu izahat 

ve miit:tınalnrı de. gl:lzönilnde tu _ 
tarak t(."dfürlerini anlcaktır. Ha· 
her vez..aii:liğiııe g8re, halk E'knıeğl 
fiyntr ve memur ekmeği fiyatı gibi 
ekmek mevmn ftseıinılc .fmkh Sci 
fıyn.c: te«!:ritinin mabzorla1"1 'llzc • 
rınc\e 1inruhnaktadır, Bu husush 
k.ntt :tarar tara VekilJeri Heyeti 
tarafımtm l\Jrtımtızd=*i gttnlerde 
verOecdctır. 
ŞEHRfMIZDE KARNF: TEVztt 

FAAJ .. tYJ<:rt 
De\'let hsnnesinrlen para Alnn 

tekaüt, dnJ ve yetimlerin verecek' 
lerl beyannamelerin mnl mlidiir _ 
l~leri tnrnfmclan dolı'larıılmasına 
dc\'am edilmektedir. nıı~n '\'e ya· 
n n dn m:ılmUdlir)üJderi tatil yap· 
mn<lııtı ç:ılışncaltlat'(lrr, 

Halka yenl el·mek knrthırtı ın 
dn,i;"ltılıracıı i~ine de. 26 birincite'J. 
rinden itibaren ba.<1lmıac:ıl,trr. 
A.RIAl\'Tİ:'<."DEN l 1N' VE nu<m \ l' 

QETIRtI.ECI:I< 
DiğCT taraftan Nurj R!.ban a

nında bbi Arjantindcn un l;'etirt· 
mek tize.re ten11ı<ıhrd:ı bulunmuş 
ve 15 bin ton un ve 30 bin ton da 
l:ıul'Pday ~in c tmiştir. Buğdnyın 
ki'osu 4.:S kunıc;tur. Nakliye mns. 
rafı ile birlikt~ 24,5 kuruc.;a malol· 
maktadır. 

Arj3ntin, bunlan ~5nctermek 
llzere bugUnlM-de vesait tnhgıs e. 
deeektir. Belediye un tem1ni işini 
toprak malısul!eri ofisi.ne bıraktığı 

için, belecek buğday Ye tın toprak 
mahsu)Jeri ofisine devredilecektir. 

ltAR~'ELEC HA trnL~ OA 
V1L:\ \.'ETtN 'IKGUr~l 

Vilfıyct ı.ı-u tebliği nesretmi$tir: 
1 - Müte~ait, eytam, ernmil 

Te subay aileleri hariÇte bulunan 
ve İstanbulcta ik:mıet eden subay 
,.e m~I?lur a:tr'erine nit ekmek 
karneleri kazn k=lymr>.kamlıkların:ı 
gönderilmiştir. 

24. ıo. 942 cumartesi gUn11 saat 
& dan itibaren ay sonuna kadar 
~e b&şinnaca.kt:r. 
Al~kndarlar evvelce imn edildi· 

ei '~hile nsdik edilmiş br"yaı:na· 
meJeri ve bu heyannnmelerde ya~ 
zılı oalnların nU~ cüzdanla.riyle 
ilıı-:tmetgAlı'ı.> rmın t;ı::u r.<! lk!An ia· 
şe btlrolarma m!lrnf'.'a8.t?a knrnele· 
rini alabileoeklerdir. 

2 - İstanbul beledivesi lktısat 
Müdiir1Uğilndcn verileceği evvelce 
ilan olunan merkez daire ve mii 
esseseierine a.it ekmek karnelt>rl 
de 26. 10. 942 p:ıuırtcsi günü tev· 
zi olunacakttT. 

Bu daire ve mUes~~scler topln • 
dıkları beyannamelere nazaran n 
b, ~. kartı alııcaklara göre hir cet'. 
''el tnnzim ederek bu cetve'i bir 
trzkereye rapten tesellüme me -
mur edecekleri mutemetleriyle İs
tanbul be!ediyesinde zabıt ve mu _ 
nmt-Jllt müdürlilği}ne milrncant e
decekler ve karneJerlni alac~ltl.lı-
dır. · 
BUôDAY FIY \TJ •. \m nt STC 
Annclolud:ıki i<ıtihrnı m~rkczle 

rinde ve serbest piyaırn.d:ı buğ•lny 
fiyatl!ı.rı bir iki r;!lndcını,cri dJs -
meğe l-:ısl<ır.::ışttr Konya'ia bir a· 
~'rl: kiJoı:u 70 ku:-uqu ~ec;en h·ı~ 
dny M • 60, Eski~eh'rdJ? is.e.50:ku· 
ru~ıı di!:,'llllilştUr. 

i? Cuııt 

ŞEHRiN iÇi DE 
- - laSA nOPOl~TAJLAI' 

obsttı mı ? Eski ii 
Yeni bir buhran kargısında bulunu-

yoruz: BobsUUUlt krız geçiriyor 
K'mln ıımurunda, demeyin., çUnkU 
buhranın farkında olmayanlar l.ıı..ı. • 

zat bobııtlllerdı.r. İ§te sıze bunun bir 
llrneği: :...GK .. I 

Dj\-anyolundan Nurvo!lmanlyeye gt_ 
don caddenin köşcslndr.kl kolaM 'IC 
rlnlnc §(lyle btr' lliin koymu,: llunıdn 
bob!ltll yalın ıatılır,, 

Bu bobstn ~aka, cakl mUtel<altlcrlo 
resmi gttnlerde boyunlanna takt ıkln. 

n ,.o ••AJAref;ur,, ~enen dewlk yakn 
tarın t,ıplo9J ... 

Ifoiacı3 B ı:ıordok: 

- Bııyım ı•cd;, bu ynlm.lm• hıwı• 

kapış s.:ıtıhyor. Bo.,.,+lllcr ıtmdi tı ı 

bunları knll:ı.ıııyorlar. 

Ani ,ılıyor l<I bobtıtillllı: faltlrle~ 

nıektedlr, H m o kadar foldrl~ 
mcltte:llr kl, eski stil ynluılnrı bob!ltl • 
diye sn~n dUkkAıı llinından gl'n<' 
bobstllllğe uygun bit fnldrllklf', ndi 
bir kl'ığıda boznk bir mllret<kep ve 
kötü bır etimle tlc yn7.mış ... 

l:"ıı!ca eski ııtll y11lmdıın ıızm.-ı, 111n 
:1 nzııı;ı dıı. eshl ums yn:usmdnn nzmn .. 

Bu nzmnl:ır bob t.lliğlo buhranını 
ı;östrri) or. 

omanya a 
alan me 
• 

l~ eli 
azei ~cilerin muh
telif suallerine 

cevap verdi 
R.@.ks e yarı lüks 

eşya mali 
tab i eli iiyor 

Ill'yaz S .. r:ıy, 24 (A.A.> - Ba. 
sın torl:ı.ntısıına:ı. Re~! ı:tuzvelt, 
har~..ye ve bahri.>'e nszırlarmdan 
ta~~ amiral Lf>nhy, Gene'I'al .Mar 
ı.al, amiral J{ıtıg, Visamiral L:ınd, 
,·ı~:ımiı-al Vickcry, D>na'd Nelson, 
.::vi Duğlas ve HııtTi Hopkins ile 
·orüı;ıeccğıni sö.}1e:ni.)ti.r. 

Reis Ruzveltin ayrı ayrı "Ör.i 
.:leği bu ~:ıhsiyttler topbnacuk -
.r ve 1ımumiretıe mn'zcmc istıh. 

-sli mcııclroinl ve lüks ve yat m 
uki E:ıyılan ~Ş) a imn.l;nin §tındı· 

r.:rn tahdidi imldl.nl~rını inceleye • 
ek erdir. 

E am e 1 G'::lecc': sı:n ya:p1lac::ık tank ve 
u aklar h:ı.kkm:I:ı. sorulan sun e 
RI.' s Ruzv::lt, ask~xi sebepler J U 
zün 'c-n bu sor'ıys doğrudan doğ
ruya cevap vcremiyeceğini fııknt 
evvelce kullanı·m:ısı düşünı.il ıı ay 
nı m'kt:ı.r c;diğin, s:>v1 bdlm:ırn • 
dan hirar. eksık u-;ak ve t:ınk Ja. 
pılmnsma tahsis olunncağıııı. bun 
dan cfo. in.sa kudretinin ve sağ!nm· 
lığın a.rttrrılmnsiyle uçak ve tauk 

T.ondrn, ?.:I: (A.A.) - Martşcl Antoncskonun, rilşvet alan Ro_ 
men devlc-t mcmurlannın idam edileceği htı.kkında bir karar neş • 
redeceği ooylenmektedJr. 

Girit ve Kandiyede 300 
kişi idam edı idi 

Lon<1rn, z.ı (A.A.) - Yunan \ vellerine iltihsk ettiklerini bildir • 
ıniJJi müdafaa nazın Kalenopu los, nı:Ştir. 
son 6 ay zarfmda birçok Yunan 1 Nazırın ifşa ettiğine göre, Gl _ 

" . ridde ve Kar.diadn 3CO ki~i idam 
su~a:vtanoın Yuns.nıstandnn ka.. edilmiştir, bunlnnn içitı•1c sabık 
çarak ortnsarkta.ki mllttefik kuv- l:ır ~lediy~ reisi bulunmnktaclır. -

Ltl'de 
Örfi idare 
ilan edildi 

Londra, 24 CA.A.) - Lil §eh_ 
r;nde, Alınan saba~ Ia.rmın bulun· 
duklan bir binaya el boınba.sı ntıp 

Uzak Rark a 

Avustral yah 1 ar 
2 kilometre daha 

ilerlediler 
b!s.iklet:<: ~~ muvaffnk olan 1 . --
tırkaç kişı yUzUnden Alman ma- Japonlar S!ılomonlarcla bir 

ların klymetlendirilmesi netic.:: -
~inin elde edileceğini bildim:i5tir. 

Cilmhurreisint', !ngiltere ile Al. 
manya nr..ııında harp esirlerinin 
zincire vuru:masr yür.ün1en çıkan 
ihtilaf h=ı.l:kmcln ne düşl\ndUğ•j 
sorubnu~tur. Cü~urrcisj Diyeptc 
o.'ınan Alr.ıan esirlerinin nakli sr 
raEJndn ellcrlnin b:tğlar.dığını. 
buun dn Cenevre mukavelesini 
bozmak demek ol"llndığını söyle • 
Ltiı:ı vı: bu hareketin, Almanlar ta 
rafından, Almanyada bulunan bü" 
tün 1ngi1iz as!tcr'erlnin zincire 
vurulm:ısiyle Jrnl"'tılandrğmı, hal -
buki. Almanyad'.lki esirk'rlr:in b:r 
yerd~n bir yere taş:nmış olmay;p 
::ağlamca muhafııza nltmdu bul:ın 
ciuru'du•{ımu ilfıve C) lcmiş ve a.;;ıl 
~u hareketin Cenevre muk.avel :si 

kamlnn burada 3 gün sürecek b~r . d d h k 
örfi idare illin etmişlerdir. a aya a a as er 

Sinema ve tiyatrolar kapalı ka_ 1 çıkarmı1lar 
"\ ahkfı..mını boznıakta bulunduğunu 

izah ctEtlı;tir. 
lncnktrr. ---o--

Malta üzerinde 
hava çarpışmaları 

Malta, 24 (A.A.) - Cuma gii· 
uü neş-redilen t<;ıbliğ: 

İngfüz hnvn kuvvetlerin: men . 
sup av uçakları perııem.'le gUnü 
öğleden sonro. müteakip dnlgal:ır 
halinde gelen himaye altıudaki 
dü~an av bomba teşkillerj,ylc 
yantiklan sarp~a sırasında ye· 
ııiden birçok mihver uçağını ha -
sara uğratml§lardrr, Alman uçnk. 
Jarından mllrokkep birinci dalga 
hnsar y'apmalanzrn hava alamna 
bjrka.ç bomba atrnıŞtır. İtalyan u
çn!kları:ndan iberet ikinci grup, 
Spit.f~r uçak'arı ha.vatla gıirUIUnce 
bombalarını denize atmışlar ve lis
lerine avdet için yoldan gerl dön. 
mill'}lerdir. 

Amerika· tayyareci· 
lerı Lonlirada 

Stokholm 24.10.9il2 (N.P.D.) Ame. 
rika:ı tayyarec!Jlk mUtehassıslarm 
dan !lDUtr;iekkU bir heyet B:llanyay~ 
gcımı,tır. Bu heyet §lnldl, lngUlz 
uçak fabriknlarmı gezmektedir. Bu 
heyetin başında, Amerika harp lstlh· 
sal.Atı ncz.ıı.retlne mensup ucak sana. 
yU başkanı T.P. Vrlgbt bulunmakta 
dır. Heyet İııg1!terede H gün kalacak 
tır. 

Madam Ruzvelt 
Londrada 

IAndrn, 2.ı (A.A.) - Re~ Ruzve~
tın refikası dUn Londrıınnı garların • 
dan birine varmış ve burada kral v' 
kraliçe ,tnra.fmdan karşılanmı."tır. 

12 Japon uçağı 
d8şr4Clldl 

Londrn, 24 (A.A,) - General Mnk 
Artar umumi kararg't\lımm tclı!!cl'i: 

Oven Stanlcy dağlarının ~imal ya 
ma<;lanndn ilerlemekte olan A vus : 
trnlyıı. kuvvetleri dlln ikl kl'lomctre 
daha arn.zl kaznnmr;Jlardır. 

Avustralya kuvvetleri Ko!todaya 
biraz daha yalda§mış bulunmaktadır
lar. 

Londrn, %4 (A.A.) - Guadnlkanal 
adasında Amerikan s:14.hlan yeniden 
12 Japon uçağını dUı:;Urm!lşlerdlr. A. 
merlkan lrnvveUerlnln cenahına Ja • 
ponların yaptıkları bir taarruz gerj 
e tılmL,tır. 

.Amerikan bombıo. uçaklnn Cuadııl
kanal adasının rıo ltllometrc flmaı ba. 
tısında Raıosel adnsınrhkl dl!:;ımıı.n 
ınavz'lerlDe tnnrruz etmişlerd'r. 

Buradrı dil .. m:ın kuvvetlerinin bu • 
lunduğu ilk drf:ı bildlrll'l'le7.t"dir • 

Londra, 24 (A.A.) - Amertknn 
bomba uı;:ıı.ltıarı Rabaul Umanmıı tA.. 
arruz ederek ağır kayıplar verd!nnl~. 
lerdir, D!lşmana b'.r kruv:ızör. bir 
muhrip ve ild Uc:ırct ,..rm\!l'nln b:ı • 
tırıl(i•ğı tahmin cdtlmektcrUr. 
Ad:ınm uçak.s:ı.var top ateıı.ı kuv • 

''etli olmu, fakat bUlUıı tY.!mb3. uçak. 
lanmız Uılcrlnc d6nmu,1erdlr. .. 
Mtltteliklerln uçak 

lstlbsali mlbverı 
geçti 

Lond ra, 24 (A.A.) - İngiliz lstlh. 
snlAt nazın L1Wton mllttefik ucak 
istlhsallnln mlhverinkinc yetışttğlnl 

ve aııtığuıı dUn söyled;ği bir nutkun• 
da. blldlrmlştlr. 

~·H 'lıW • --

Bir sazetcd, Japonların (;eneV 
re mckav<'lesi hUkt'mlerini lıi ,:e 
saydxklannı ve Birle~·jk Arlierilm 
ııın h!iJa bıı rouknvelP.ye iltihakw 
demm edip ctmivt>ce~ıni Cümlı•ır 
l"(':sind~n sorll'UŞ \"e bu su:ı'e lırı 
riciye naz:rlığınrn fik'r b 11irme • 
si icahooeceğj cevnb•nı a~mı~tır. 

Reis Ruzvelt bundan soil!"a, ~~
ron T:ıylor ile göriiqr.eferinin meırı 
ııuniyet verici olduğunu' anlatmış 
tır. 

Miislakil bi ı, 
Arnavutluk devleti 

ilan edildi 
Baston, 2-1 <A.A.l - Montor 

Of Bcston so.zetcsinin öğrendi "i 
ne göre, Arnavut vata nperver:c-i 
Parm!J cenubunda ~kapaıide fo;l 
ynnlarn ka~ı ynptıltalrı çarpış • 
mn":ırd:ın sonra mUstaltil bir Ar • 
r.wutulk d::·:lcti fla:ı ctmi~lertl ... 

Fevkalade 
kazanç vergisi 

A rıkaradan b;ld:.C.i,' cliğıııc gJre. 
tatbikma yaln!Z 942 mali yılı bıı 
E;mdan b:ışlımmnk tizere bir fevk:ı' 
Jild~ kazanç vergi.si ihdası te!t 
mr ınevzubahstrr. 

Maliye Vekaleti bu husustn t et, 
kıkle:- ya.ptırmtı.ktndır. 

Önümüzdeki ay içinde hUkfıruet 
hnzır'nnnn esaslar dairesinde BU' 
yük MJ'et Mecli<ıi encUmen!t' 
rinde bulunan fevkalade kazan~ 
vergisi kanun lii.yih~smda de~i 
şiklikler yap•lması ve Jiı.yihanııı 
kanun '>lmak üzere meclisi umu • 
nıi hP-yctin,. ımvkini dileyecektir. 

'"&t • a.. . ........ j~ 
J..oııdra, 2'l (A.A.) - Kral ve kra. 

llçe dUn nkşam madıım Ruzvelt ~ere
fine bir zlyıı.!ct vermlşlc:dlr. Ziyafet. 
te vlsn.mlral Lord LIJ!s Mundbatten 
ile eşi. blrl"oik Amerllta t.U~1lk elçisj 
Vinnnnt ve eşi, başvekil ve madam 
Çörçl:, general Smuts ve oğlu yüzhıı.. 
!P Smute \'C reis RuzvC'ltln oğlu yar • 
bay Efyot Ruzvelt hazır bulunmuş . 
Jordll'. 

Ticaret ve Sanayi Odasmdan 

Şubeye claııct 

. 
Pulluk ~e misali ziraat aletleri imal 

eden fabrika ve atelyelere ve ham kau· 
çuktan iınal yapan fabrika ve atelyeler 

EmlnonU yerli askt>rllt• ,ub"A':ıdrn: 
Tevz4 edllcc~lc (derr:lr ve kauçuk)dan kendllerlne !Uzu:nu o!an mlk

ı - Jandarma Yzb. O.smıın oğ. Be· 
kir S?tkı (207l) j . tarı cı.labilmolt tçln 8~·39.40 scncicrjndc ı..t.lhltlk ettıltleri lpt,idat mad. 

de!cr nılktıı.rının tes'!::ı!.c yarıyacak resmt vesika.larile b'rtik!.e 25.213.27. 
2 - P. Tğm. AbdUlkadlr 0~· Mch., 2~ Uktctrlu 19>2 tarlhll günlerde Bahr,:ekapıdn dördUncU vnkı!h"ll O. 

met Zeki Eler (335.27) 
c;UncU \ta.ta cdamız sannyj ~ubesl m1r.JUr!UğUne müracaatları UAn 

Acele olarak ıubcm!::. mDracaat:ı· oiur:ur. (itll) 
rı Uô.n olunur, •ı+m•:!!!Slll':!J~IL'!!!l!§!!!lll!!PPIW~iız:::J!!!! ___ l!ml_!W'Jl!llW ..... W _________ ,_, 



t~lAahkeme 

~alonlarında 

Kapkaççı Çirlgeneıet 
E ".\be bea tlmdl ılle.U. B11erıae, ••il 
şurada, içimde bir ıevınç var llagla 

ctJrecetımız,111 bizi saınrecelder artılr,, 
l\le\·kut lııulwıanlar on bet on alb 

~ı: lann:la bir kıptJ k17.1 De delliuuı: 
1 l ılı. Kırml2'.ı renkli laap!abane oto • 
ı.ıoıı.:~nden aptı lndlrll;r lncllrilme:ı. 

r .r::flaruu bir atlrU Japtl pevirmi:J: 
ı psl de blrblrlerlle anla:tılmu. bir 
• .) 1 r konuşarak adil.) eye dalnıı:tlar 

ı • .Jandarma me\ ktıfr.arını diğerlerin. 
ııcn ayırmak için bir haylı güçllik çe. 
ı. ~ or, aruda bir blriıılnl kolundan tu · 
IJp; 

-Clen çlnz no .tf'ldJ gerl! 4lye 
rıir ı.en"\ra. fırlatıyorC:o. 

\'ıngencl('r, luıdın, erk,.lc, colıık, 

ı cuı, .)irınl.)c: ~ıılandı Gtne ayol gü_ 
rultü ile adli)enln ~rdiı;l'nlcrlne tır. 
nıauma'"l& baılamııtlardı. .Jandarma 
n!'ıa) et meı; kuf delikanlı ile kıZJ 
t-anuırdan ayırmış, o:ıllııe katm~ı. 

- Kız Glllıllm ne üle ııalak 11&l:ılf 

ha.karsın. Koısaııa, te &"iltürdiller ço 
culjarı, 

-Abe anne baı:;"lrma büle, abuk.at 
l·c~ lcr t•ıırır ıonn;.. , 
Kur.ağında eınzlkl1'1, ayıığının dl • 

binde dUdUklU.U bulıınıın fl'llÇ bir 
çlngcnl' kadını bepıtnl bastırarak bir 
'Ukıekllkte kabl•ahalar 88\-Urdııktan 

"Onrn çocuğunun cuıo• .. ı:::c ~ir pplak 
tt.Uı: 

- Piç lmrusn, sana evde otur de. 
mccHm mi? Ob l§te tabaularının dibi 
donaUn de aklın b-'l31na gclshı. 

Akabinde de aclll~ e korldorlarnı' 

bir çocuk a~laması doldurdu ,·e grup 
bu hay buy l~nde yukarı çı~uı:-ak 

ı.ulh r.eza ın:ıhkcmcslnln knpıııı önün 
d~ durıfı:. 

8•1çhı hıpt.I kızı, nkmın renglndPD 
fazla ıılmsjynhtı. Ii.aı•!<ara giSzlert, tıı. 
h aUpUrgetıl k:&d:ır k.ılm telli s:ıçlan 
':ırdr. Tombul vüe:ıdu, •ılu entarilly. 
dl, Dudaklarında1'1 aç!k renıı; dudalı 

bo~ası tfrldn bir tezat te9kU etmtı. 
parlak be.)a.ı. dlılcrlnln gU:ı.elUğjnl bl 
l<' söndUrml\ştü. Çok konu,kan. ç_plı 
fıkırdaktı. Akrabası mı. ailesi mi, 
koınşullU mu oldutu belli olauyan. 
dlJo?r çtngene~rle alablld'l'lne lınnu 
ıuyor, gülüyor, kırılı.) or, aıçrıyordu.. 

- Abe !N!ıı timdi '1ÖyleJlm. HCM 
~lne. N&tı,turadan. tçlmdı> blr 11evlnç 
\ar bugün. GiSreceflnlz kl, blzl salıve' 
rec.-.ekler ... 

- Haydi •yırlıaı, Allq Allab in. 

..ııaıı_ ~ lf"~· 
- 'Ie g6rllrsUnO:ı... 
Dl~r ııuçlu delikanlı lıe ~l\l1badıın 

bamba.ı<a tJpt .. ydl. A~ık renldl, kum. 
raı aaçlı, &e.) rcl• bı~ ıklı 'e rldru ta • 
nrtıvıh, Kendlalnl gören hcıhan~I 
biri&!, am;lu olarak dPğU de, muha . 
keme dinlemek üzere- 1:elml1 herhangi 
halı vakti yerlndt.:, vakit öldUrmeğ'e 
ı;are arayım bir zıtt zannederGJ 1 

Fakat \'Ucudı.:nun ~ağı lcısmın• 

ıtörtlnoe de, Deme ilzam ıa~ırır. fikrini 
def;l,tlrlrdl, Zira HUIK')lnln lıilrt,ında 
venkıe bir •p-Or c:!ket açlk yakalı bir 
t{oınlı>k bulunmaııma rn~men, pantıı. 

lonu Matı!:- lama ve kir lı;:lndeydl 

l'.si>uçauz ayakları d:ı, nl l lctrn ren 
ıtlni kayhetmı~. Adeta bir lios:ıle n:ı. 

lınt almııtı. 

ti:ıllb:ının: 

- Bugün ç1ka"a~ız be Hil!ıPyln 
rtıı.,ünme artık ülf! diye kerıdl~lnl te. 
KPlll etmrıılne ,rağmen aynı ciddilikle 
~fü:Une bile bakmı)crı:ıı. 

Biraz aonra mabkı>meye solt•ıld'l 
lar. Tabii kendllerlle birlikte gelenler • 

de ~rUe, ÇllunlarUe lee.rty. ... _ 
dulaı-. 

Okuaaa tahkikat enallmdu ula. 
ıtd4ıfuı.a ıtift, .. im.la dııı'lkanh lur 
aızlıktaa muaudıllar. n.ll!Qıuan • 
aua .kalaı.lık .w.tu Mr ıtta. ıu.e. 
yia, Şürü amada -.ır1e1a1a ellncleld 
paketleri kaplDlf, llU&tıe ır.,.çmap 

lıatiamıttL Hdk ve paket ealllbl pe_ 
§IJıdeıı kOf&l'keD, HIUeyla paketi Sa.. 
llhaya vermit. 8alllaa da fllllrtm&k 
'17.ere ~k& bir eokata kaçDUttı • 

HU.Cyla yakalaanıcıa: 
- Ben ~ paket nerede! dJye 

kurtulac&tını ııanout. fakat mkıttm• 
loaca S&llhayı .U;ylemı,, o da yaka • , 
lanmrııtı. Paket 1111hlbiae verUmit laer 
ikisi de 1e,·ldf oluamuttu. 

?.tubakemeleri 110n aafhuuıd&ydL ı 
Gcçw celselerde ber ık.lal de evvell 
lnk&r ctıxütler, sonra. lnınan klz et • 
mcdlflnl görerek açıkpa itirafta bu • 
lunmuılardı, 

Şlmdt. mah:teme Sallbanın yaemın 
teıbıtino lllzum glJrmU,ttı. Saliha 15 
yqında oldutunu fdofla ediyor, fakat 
nllfu" kAfıdmı ibraz edemiyordu. 

- Senin nUlua klğıdın P- mı 
oldu ycot~ ....... , / 

- Evpt. .... • • 
- Nereden çıkarm~ha 
- Teklrdafmdaa. 
- Orndakt aclreelnl elyle, boldun.. 

hm. 
- Unuttum. Fakat apbeylm lııura 

da, onun ntifua kAtJ4ı Utı bulana-.ı 
lir. 
-t Apbeyln nenMle otmu1or f 
- Edlraekapıda, ..... llaliclade. 
HAldm lııundaa .omra ~Jlae ıtla. 

dU: 
- Ne qlıftt.eaberl me.kufauaT 
- lkı aJ ıo Sb be)lm. - .... 
- Sabıkaa var ma f, ' 

- Yok beyim. \ 
- Senln Sallba ! \.. 
- Bulal de )'Ok Deyim. 
- PeJcAJA. Şimdi ıdzl 1ei-bPit 1'ıra 

kıp, mubakemealıd &718 slreceilm 
Fakat a:t.1ua 11a, sene Wr .. 7,.,. 
yun. demeyin, Mal6m ,.. dlmb11r17et 
bayramı ,a!wa. Balıkpuan .. eolı: 
kalalıalık olur. 

- Ekalk elma719 bfoJlm, Allalı 1. 
mhler n...... V.alül de MIMld ek 
lü dalla palma7Jll. 

- Ne lae g6rtlrüs. 
Muhakeme lntlmtD&!ld •1'1'1 11 .

bırakılmıştı. Çlnge11eler d'tarı çıkar. 
ken, kendilPrllo birlikte lft'll'nler de 
hAklme dua ediyor, yerlere kadar ıği 
1i~ orla rdı. 
.Kuratmtıa emzlkllsl, ayağının dt. 

binde düdllklU•ll olan genç kıptJ karı. 
aı, Bllleylne yaldaftn 

- Ala HORyla, kurtaldun haf dlYl' 
ağlanıağa baı;ladı. Böaeyia de yere 
lğllerek kilçük ooeutu kocatma aldı, 
1t:r taraftan tapır ıupur ISpmete bir 
ıarartan da: · 

- Ey Allahım,! diye Allaha fllk ' 
retm("ğe ba,ladı. 

O cterec.e ~iti ediyorlardı kt, nl. 
bayet poll" müdahaleye mttbur kal • 
dı ve bef.ılnl birden aoatıva gönder • 
ılJ. Hüseyin çocutunu b&lA i:pUyor, 
Saliha da ııevlnclnde.n bem prln IMIY. 
lllyor, bem de - bayreı etmeyin, ha 
klkattlr - merdivenlerde ıöbek atı · 
yordu. 

ADLiYE HUBAJJhlt 

\. 

~it :Dalülla j3aş6aşa - -- ,_, ~- ,,.. ~ .... --
f/e/ô.ket ve ıztırabı 

I 

unutturan ilô.ç 
lı.•un kederlenebilir: Çok üzüldüğü 

it.otta luıyatıncl•n IHktığı zamanlarla 
k""!Jaıabilir. Felaket ve ıztn·apı insarılar 
için gayritabii değil, tabii 6Örülmelidir. 
Fakat biiyük bir lelaltete diife,;, biiyük 
bir ıztırap içinde kıvranan birinin hayata 
Hila etmesi launııeleydi, bugün dünya 

yüzünde hiç kimsenin bulunmamıuı icap 
ederdi' 

Felaket ve ıztırablan unutturan ila 
cın, felaket ve ıztırab içinde fırpınan 

inuunn, lrenclisini daha fena vaziyette 
bulunanlarla mukayese olduğunu unut 
mayınız. 

i 
) 

• 

NE VAR 
YOK 

Amerlllablana 
lllr lddluı 

:ırranaız gueteler1,,:l'aata bul1mu 
Amerikalıla.ruı Fr&D.111S hQkQmet;J.Db: 

ajzamlarma riayet etmeden, rum 
her tar&tmı OO!apnakta oldukl&rm 
yazıyorlar. Franaızları ea gok llblir. 
len.diren cllıet, Amerik&lıl&rm, i"raıL 
m tahkimatmm bulwıdulu ceıw.ı 

luamılarmda çok dola§Ill&landlr. 
Bunlara thtarat yapı1dılı zamaa dk: 
l«nek ıatem.t.yoıSar w: 

- Biz, Futa. Ji'r&ııa idarMlld ~
nmııyoruz; ~ Franaanm 7118 Jl 

aertndek1 him&,_,,ni ta.ııımıı delQI&. 

Muhasarada bulunan Türk gazetecileri ::::e!::~=~ H 
1
• ibeııttoe cerıebW:ris. Diyorlar. 

Lenilıgrat fabrikaların a.uvn~ .. ~~~utt: ........ ==-~ 
da gu-nde 24 saat ı·ş ::v:~~e~y:~me~w~~~= :ıc:~~~:::ıber: 

leri ~mırkon hazır bulumnllJtUI'. Bu neorettifl "ll"orelgn Cammerce Yeolr 
ft!llierde alevli blr nel!t t.abakıısiy!e book" )'lllığıdır. Bamın 1932 11eneııl 

ıraııavaı111 isminde bir Raı mabarrlr, 
llabasara aUında bulanan Lenlngrat 
fabrlllalarıaıa ne suretle çaıı,~klarını 

•••lıdakl yazıda anlatJyor 

örtlllU denize dalan denizaltı pm1 • ntıabumda, Fua alt~ uyfa yazı 
leri ile Alaskanm karla Orttıll da.f. Y&rmlf ._ boDcl& "'lılorlı:lro, Frencb. 
lan gijzilkllyordu. Ayni zamanda Lib Zone., denll..ıı: ra. hlma)'e81, tanılı.. 
ya çöllerine benzeyen cılJz oUarla ve yormUf. 
kumla ört(llll bir heırtaı- gen1Jllğtnde 1'r&D.elzlar, 4"'-'k&bt~rı, b.Nket• 
arazi Uaerinde çevrllmlf harb Ahııe- lıerj,uJ:ı birer cOrGıal ttıPil etUtiııl v• 
leri de var idi. ecızalandırıJaeal'lm !ılldlrerek yol& ıe. 

Gazetecileri :ıa.rpıayan Bettt ONb ttrmek ı.ttyorlar, Buna da amerikan., 
le onlarla beraber nal:m çektirmittlr. ca bir ıt, d:t7em• mfy z 1 

Atelyelerde, bir düzlye tezgAI• 
sesleri vızıldıyor. İzabe fırınları • 
nın homurtuları inliyor. Küçük bi.r 
lokomotif, yüklü ngonları silrüklft· 
yor. 

Bu, sakin zamanlann manzarası. 
Fakat, toplar patlamıya başlıyor. 

Manzara değişiyor mu? Hayır. Çün 
kil fabrikada, top seslerine alışılmış 
tır. İşler, hiç durmadan semere ve 
riyor. Harp cephanesi, cephe le.. 
vazımı yetiştiriliyor. Madenler, ge

celi fri}ndüzin, fınnlarda eriyor .. 
Hazırlar.on malzeme, fobrik:ıdan 

do~rudan de>Anıya, Leningrad mu· 
dafaasının her.1 karakollarına gidi. 
yor. 

TasYJr ettilim fabrika, mubasa. 
ranın en fena ,Unlerinde bile, 24 
saat hiç durmadan çah~ıyordu. Ge 
lecek kış, şüphesiz, elektrik kuvve.. 
1i kUi gelmiyecek. ı~abrika idare.. 
si, bunu düşünerek, kazan tertibe. 
tını, kalıp halinde turb kullanmıya 
göre tadil etti ve ı.enlngrad etra
fında bol turb Tar, 
Düşman mermileri pathya donun 

top sesleri kıyamet koparsın, fa}). 

riba, durmadan cahşıyor. O, Faşist 
toplarını susturan Sovyet bataryala 
nna, dilşman kamplarına atacakla· 
rı ölüm malzemesi hazırlıyor. 

••• 
Bir cephe şehri, işçilerinin ''a· 

kitlerini isr:ıf etmemek Ye iş gör. 
me kuvvellcrinl muhnfnza için da
ha çok bakıma muhtaçtır. Bunun 
ıçın, fabrika(ja, işcjlerin h:ıy:ıt 
şartlarına pek ehemmiyet verilir. 
Fabrikalarda, yemekhaneler, yemek 
ısıtacak ocaklar var. İşçiler vak't 
geçirmeden 15 - 20 dakikada ye
meklerini yerler. Evleri uzakta o
lanlar, gidip ııelmekle vakit kay_ 

bedccek olanlar için, yatacak 
odalar temin edilmlştlr. 

Büronun c:ımlı tavanı :ıllınd:ı, 
ilkbah:ırda, taze so~an. turp, sala 
talık ve ince ol filizleri uzanır. Mü· 
dür : 

- Daha çok ı;ebzel Bu pek nı'i. 

himdir. 
Uiye. a~çıbaşıya emreder. 
Fabrikada. çam 1Anc!erinr1en, r 

vitamini de istihsal edilir. Hem de 

o kadar ook ki... Havalfnln öteki Vemer Brom •tüdyonnda gaz.ete. 
işçilerine de sönderilebiliyor. eller TUrkiyeyt taııtir eden bir ., _ Zulüm iJJiaları 

İşçiler, yalnız hali düşfinmilyor - kaktan geçmigJ.r ve UAnlar O.Urinde Franaız gazeteleri, tevkil edilen yı. 
l:ır. Harp işlerinden alınan tccnl· gl:lzıertne 111.i§en imi& ya.nll§larmı dil hudilerfn, kadm ve ooeuklarını:JAn ay,. 
belere istinaden, idare, fabrikanın zeltmi§lerdlr. Stlldyo direktörlerin • rılıı.rıık, ayn kamplara S'l:!Dd~J.iik • 
1942 - 43 inkişafı için de plAn ha• aen Carı Schue!er, bu taab1hleri yap. kri haklmıda şa) a'nn rt:ided vorıar 
zırlamı,tır. mak i~ln tam zamanmda pldlklerjnl Te: 

Muhasara altındaki bir şehirde gazetecllere ııöylemftttr. ..Yahudilere ait maaeıel .. rJd bu ka 
bile. böylece. düşmnnı ezmek için, Guetecller, Georgı Rattt. 1{eıı - dar c•'buk hoyee&D& gelen ve OD.larııı 
ordu~·a ve mcmlckele mnesslr yat_ murray ve daha b:rçok ainema yıl. Würıde hıriatly&Dbk merba.metlıü a • 
dun temin edilebiliyor. dızlyJe görtlşmu,lerdlr. ~kl&ndır&lllal', l!'ramlzlara taaJJQk 
-------;.._------------------,1 eda blıdiaelere ka.rp DlQID. llkayt dil. 

Bir Fransız tayyareci- ::?~.;...,"::~:.:.:: 
orada buldukları Fransız zablUerlnln 

sinin baş~na gelenler ~kiflt&~W:"~ı!=~t:ık:~ 
d.ıı.mmıı ldr lı:ampma gaellrdlller! Ne -
den bu hareket, merbametlerl a,..iıP 

Oıısıne nişan verllmll ve rallaaa I dela _1a-nan-·a-r ,_ıır_m_Uyo-rla_r_?,,~--

daa okatuıma, olu mtllAzlm Pompel, 
bir gtla, berllesl bsyrette l11rallacü 

ıarette, meydaaa çılmlıı 
Londrada intişar eden ''Frans" l llyesinin iki de~lli bsanmı.ş. 

ismindeki gazele, Mısır cephesinde tır. 
hizmet eden general dö Gol ta:n·a- 1940 senesinde, Suriyeye, gene -
recilerinden mülllzım Pompef'nin ral Veygand ordusuna gCSnderflmit-
başına gelenleri şöyle tasvir cdi Ur. Mülareke olur olmaz, tayyar~ 
yor: sine atlamış, Suriyeden aynlarak 
"Mülazım Jnn Pompel, hukuk dok Ortnşarka geçmiştir. Böylece, in.. 

toru ve siyanspolilik'den diplomalı.. gilizlerin teşkil ettiği Fransıfl tay-
dır. O, hayala, reji~ör muavinliği y:ı~e filolarından birine intisap et.. 

ile girmiştir. Kendisi, milletler a. ınişür. 
rası rultbl oyuncusudur. Fransız Mü!Azım Pompel, II:ıyfada hizmet 
(iniver.site ekibini, Anup:ının mulı· ellikten sonra bu senenin haziranı. 
telif payitahtlarında tcmsll etmiş • na kadar Libyada bulunmuş olan 
tir. Sinemadan ve ruğbiden boş Fransız hava filosuna tayin edil -
kalan zamanlarını, tannre pilotlu_ mlştir. İşte, çlHdeki bu uzun bu-
ğuna hasretmiştir. lunuşu sırasında. başına lc'lkalüde 

Poınpcl, bu işleri y:ıparken, ünl_ bir şey gelmiş ve lildüiıüne lıükmr.. 
versitc tahsilinin, kendisini ba~:ı dilerek, şererıı bir surette öldü~ii 
bir sahada çalışmağı:ı hazırlarlınını illin edilmiştir. 
unutmamı~tır. O. viliiyet knlem mah Pompef, Libya tölünde, di~er 
sus müdürü sonra da 22 yaşınd.1 bir Fransız tal y:ıre<'isiyle birlikte, 
kaymakam olmıı ıur. bir taarruzt keşfe çıkmış ve dokuz 

1939 senesinde. harp ll!ln edilin. Alm:ın loyyaresiyle murnbeye tutuş 
ce, ihtiy:ıt pilot olan Pompel, ke:ı- mu5.Tayynrclcrden birini düşürmüş 
di i<ılei,fü le nsl ere :ılınmı<ı, Alman. bir ikincisini de sa1"ttlamış; fnka. 
ya üzerinde birçok keşif ııçusl:ırı kendi tayyaresine de mermi ls:ıht • 
ve homhal:ım:ılrır ynpmıslır. Hu hiz etmiş, bacağını dn bir çok kurşun.. 
mellerlne mükiifnt olnrnk h:ırp mıı- Tıır delmiş. Böyle iken mfildzım 

Tedavülden 
kaldırılacak 

100 lirahklar 
Ankara, ıs (AA.) - Yolda 

kamya uğrayan 100 liralıklal'a 
benzediği için tedavülden ~kilme
ııi kn.rarlaştmla.ıı 100 liralık bank 
r.otların tebdili işinde bazı tered
dütler olduğu anlaş!ldığından TUıa. 
kiye 0\iınhuriyet Merkez bankalı 
heı tUrl:ll tereddüdll bertaraf et ~ 
mek iizere şu izahatı vermekte -
dir: 

Bir .sene zarfında tedavtıl ede. 
cek ve ~r bankada değiştirile -
cek ve ondan sonra dA 9 sene mild 
detle yalnız Merkez Bankaaı P,se-
lcrinde değiştirilecek olan 100 Ji
ralık'ar, arknsmda Çnnakkale bo
ğazının resmi bulunan yQs liralık
lardır. 
Arkasında ild1m salkmu bala. 

nan ve bir kenan beyaz blrakılmıl 
olan 100 liralıklar evvelce olduğu 
gibi te-davül edecek ve tedavWde 
kalacak yegiııe 100 liralık bank. 
not olacaktır.· 

Doktor Brayt homu:-hn~: ''Çan 
)ok, u3 anıp kon~:ıbllccck halı• gt•lln 
ce) e ka:l:ır d:ıh:ı birkaç t>ıı:ıt gt cer.'' KARA ELMA.5 1 

"Bayır, elmıtlye kadar ıılze para 

PornJ)f!I, tayyaresi perlşıın oluncaya 
kad-ır muharebede sebat e~lcmiş 

B'ıı !!OD noktaya bilhassa dikkat 
edihxıe~ ve bu banknotlanu teda
\•UJ v:ıziyeti üzerinde teredd1lt ~ 
dilmelJl'CSİ gerekir. 

Aşağıya indik. Allıı'ln, \"lktoryanırı 
\e Norgrln'ln ııor:utarını gC('eceflnı 

~lra bnnlard:ın bir ipucu t>lde l'tıın•I, , 
IDUmkün olmadı. Sıra Mıır)el F.dl~ 

ton•a gcl'oce ı, deı;ıs1ı. Her 7.amnıı .. 
Clbl müateh7.l~ane tebrs~Um cdl)ord.ı 

14 lngili:ıcetlen reuiren: VEHIP TAYLA!v 
~------

mukabilinde sattığı biltrotu boı.madı. 
Benim ondan çok daha emin btr ıa. 
lıldlm var, mis Edlston," 

''Bn plıldl tanımak ısterdlm." 
Koh. elini ccblne so!,tu ve ııltın bö 

rek iğneyi ~ılmrdı. 

Almanlar, tayyaresinin düşml'ye 

başlf dağını görünce, onun ışının 

bittiğini tahmin ederek yaknsmı 

bırakmışlar, o da biıtün gayrelini 
~arfederek t:ıy.,·nr('ı;ini kııllnnııbil -
miş ve kayalığa inebilmiş. 

Hafif tank yerine 
ağır tank 

Koli ona t:ıb:ıknsırıı uznt!ı. "Slıl' 
hlr algar.ı takdim ~j·~lllr :ı.)llm-:•· 

cledı. 

'E:ı,ıııms tan:ınrz lılç te tımlt vrr 
et dl'!l"ll. t~ltt.Jğ-lme gör9 cln:ıl et ı .. ı. 

''Bunu çok katı ııöylUyo ımnuz, mis. 
ter Kôla. bbat.ınlJ'. var mı f,, 

"BelkJ de \'ar, m!• MuryeJ,, 
"Bunun l~ln mi beni ve dl.ferlerini 

U;!'kudan nyandırdınız~" 
"~layır, ODU:> sebebi ayrı. 

•'prek bu gece katledildi,., 
"Ya!,, 

Mister 

b" olmıısınd-.n r; lp!ıe edilen klmscı , Yanan •icara cenç kız.ut atımdan 

r.lıı .crgusuna ba,ı:mırlcen &!gara 1 <!llştll. 
rarn f'd1.ilrmlt!" • "Bt"nf cidden korlmtuyorıuıım:, mis' 

''liuıınl'n hat,lı.smrz. Rıı II"'~ılil b: i"' Kı•la." 
•h !en tıalctı,atı (; ,rl'nmelt ı,..tf'dlğln ''IJu ıeralt tahtında bana lınklkatl 

- Can8\'8r1Br iki rnrlj eml gm s(l~ luenlz, daha iyi olur,., 
lrı'.lıı ISnllnde p:ı. zalıd\lar. illi§ m • .,Odamda yatıp uyuyor'1om. Daha 
c!aıada kim, lrr yok B'!:ılıtr f''\1m 

1 
nr öğttnmPk lstlyorap:ou:ı.,.., 

(Cn:ı·a katında )tlla.r:lııı'>eri diin~. 'Pederiniz katledl;ıHtl ırtte çalııı. 

Yl!ıl) ~ormedcn .)O'.,lllrlnrdı. Rugı• ma o•sma trlttlnlz mit,. 
l\ıts,1 oldu da mnyd\:u çı' tllnr'l Oı ''Orada ne itim olablllr ki!" 
'-"ııı be!tçlııl \e nlh:ı)et konAk mu i "itte öfttnmek latedlğlrn de bu 
h:lfı71Rn 11 k.ıdar bir ııylrnya mı da ya! Yoksa Blekbornwa bu hnır.ıstakl 
C:ılar'!! maltlm:ıtına mı müracaat ecleylmf. 

lıırnıtn znm'lrı tlllh'k edert:r. Mn11 ''Ya .. dl'mek ki.." 
1
"11 •f blıe h ılıı!.r..:.ı 11; ·-·.lı:medlu~ nıi Genç kız birden ~uatu we .dudal~uı 
ICcuat4ın.,. ısırdı. { 

''Hayır, benUz blçbfr ICY SÖ)leml'. 
dl. Fakat ılz bana, ote\dA aon giln 
!erde harcadığı büyücek meb!Ağ'ı Dl' • 

reden buJdutunu lzııh edl'blllnılnlz,, 

"Bu parııyı ben ona verdlın.,. 
''Niçin verdlğlnlz.1 aorablllr mi. 

ylm't., 
''Ama da tuhaf ,Pyler soruyorm 

nuz. Fakir bir alcrabama blra:r. haıı:. 
bk ,·ermem de kabahat nıl nlduf,. 

Kols bir k ıhkıı.ha attı: "Ona kar~ı 
muhabbetiniz o!ıaydı, ııözıerlnlze lnn. 
nırılım. Ben f!IP onu hiç t~ sf'vmedi~I 
nl:ı.1 göıteren hlWlselere ,ahit oldum 
HaJ,r, mla Murycl! eömertliğ"'nlzln 

aebf'bl 1ıa,ka. Mister Blt-kboro mt\hlın 
bir sımnı:ı.a \-likıf. Ona para \'Crt rek 
s·ı~maıını temin ediyorsunuz.. Öl le 
detU mlf 

"ElddJ neylmJ bllecıel< f,, 

"Babanı:ı.m katledildiği gf'~ tal:ş 

ına odasında bolnnıtuğtınıı:ı.u blllyor.,. 

"EddJ size beni orada giirdUğlıııUı.U 
mtl llÖ)'ledlt, • -

''B_nlm gci:t.lerlm çok ke kindir mis 
Edlston, Cinayet ı;cce ı ak~ın yeme. 
ğiude bu altın lğnr.)'I bir halli'.1)'8 ta. 
kılı olarak ııol b'lrğlnh:dc ta§1yordu 
ruz. Clna~ etl nıUwakJp.yazı massın. 
nın !iol gözüııU açtığım 2.Rmaıı bo iğ 

ne meydana pktı. Bundan çıkardığım 
netice ııu: l\Iııı.:uıın gtl:ılcrlnl kanştır 

malda me~;;ul olduğunuz bir sırada 

birisi tnr:ıfmdan baııtırılllınız, tıeye • 
candan gözü lttln'z ve bu sırada nl. 
tın iğne31 farkına \'8rm 'l""zın ınkış 
tırdıııız. Bugün tahkikatımız su ml'r. 
kez.dedir ki, alb:ı.y, çntı,uıa l'd:ıııında 

blrfslnı yazı ma&;ı!lınııı bn~ında uğra. 

&ırk n yal.alaılı \e bu esn:ıd!t. öldürUJ 
dü, \'a:tl)etln'zln bir haJ 11 mU'jl;Ul ol 
dıığıınu kabul edb orsun ı:ıı dPğll mi 1',, 

Mol')el, kendisine h!Udm olmuf,-a 
gayret otme!de beraber, asabiyetini. 
glzliyemi>•ordu. Rengi biraz. aararmııı 
tı ,.e çc'ırrslnln ifadesi mUtemadl)eD 
değişiyordu. 

(Devamı var) 

Poınpei, b:ıc:ığı prıılı oldu~u hal 
de, CÖldc yürümiye hn laınış \'C °' 
devllcrc tesadüf etnıış, Onlar, kcn_ 
elisin!, alıp çadırl::ırınn götiırıniişl ... r 
\•c üç harta saklıyor:ıl, ted:ıvi eL 
mfş'cr. 

flirıız kendini toplayınca, Pomr ı 

Bedevi kıyafetinr girmiş 'Ve bir de.. 
ve kervnnına knrışarok yola clü5-
müş: fakat Alm:ın de,•riyclerln.r. 
elini' düsmektcn korktu"tu için, ker_ 
vandan ayrılmış, bir mezarın içine 
Jdrerek, sekiz ~ün, orada, gizlen_ 
nıiş. 

Nihayet, bir gün. iki fn11lliz mo 
törlü mitrall özünün geçli~ini gö
rünce me}·dana çıkmış ,.e hiil lN'C 
<'cnup vahasından l<ımailiye k mpı. 
na ı;clebilmi' ve burndan tnn•ore 
ile \'erine gitmiş. 

Halbuki Pompef, ölft bilindi~ı 

için. ölüsiine nfo;nn •erilmiş. hmal. 
liye kampındaki o~ac1n!lları da, ~ 
huna, iki defa dua okutmuşlar. 

Londra, 24 ( A.A..) - Amerika flm 
di hafit tank yerine ağır tank ima1L 
ne ba,ııyacaktır. Bu karar, h&rp aa
hnlarmda elde edilen ~tloelerden 

sonra &!mml§tir. 
Uçaklar için de ayni alltemin tat • 

bik edneceğj muhtemeldir. 
o .. 

Amerikan babrlye. 
ısnde ı mılyon 
aıker var 

Londra.. 24 (A.A.) - Dün bildL 
rildığine göre, Amerikan b:ıhriyesln 
de 1.000.000 kişi bulunmaktadır. 
300.000 kişinin de sahil muhafaza 
servisjnde iş gördüğu tahmin edil. 
mektedir. 

150 laveç gemiıi batırıldı 
\'i~, 14 (A.A.) - Sttııkhelllı· 

c!nn alman bir habere g6re. *' 
diye kadar batırılan laveç gemilr 
rinin adedi 150 Yi bulmuır.ur 
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Askari .. bahis -Yeni bar sol erin en: 

z· y 

ve 

Muhtelif hava meydanlarından, tayin edilen anlarda kal 
kan tay)art!ler, muayyen zamanlarda, havac!a, bir "ohta 
dan ~çmek suretile sıralarına sıircrler ve muayyen yük 
seklikte ve muayyen süratle giderek, bombaiarına birbiri 

arkaSJndan hdele indirirler 

E 
Küçük ilanlar K~oonu 

tSu ırupona .kl('Derelı ı:onoeztlccc:ll 

ı~ arama ve tş verme tli\nıarı ita !l<-.ıı 

llDldknda paru .. 12 aeşreQfl<'Cf'ltt'.J 

llıı.ıılann ı;xzetedl! gbrtUd!l(l1l ,eldJ~t 

olmasına dlkkat ec1llnretıtUJ &vlP.IU::W 

teklifi gönderen oıroyucoiarnı ınahtu7 
tmJ~ öz.ere urlb .ıtlre.le.ı:tw blliUJ'. 
meıert !Azımdır 

l:.vtenme teklifleri: 
* Yaş 26, uzun boylu, etine doığiln, 

ı_cumral, orta tahsilli, biçki diki,. bi. 
len, şen, eğlenceyj .seven ciddi b1r 
genç RIZ, hakild ve ebedı bir yuvn 
kurmak nrz ısundadır Bayda arrı.dı~ 
vası!lar; Biraz tah.s1Ul dolgun }ta.. 

za.nç, kendi gibi ciddl, boyu ile mUte
nasip olmasıdır.(Ebcdl yuva kuralım) 
remzınc müracaat. 

* 42 yaşında, 4 odalı b'r ev1 olan 
Tayynrelerte yapılım ~ece btım ynre saatte 555 kilometre oçnbi bir bay, ev!enmek istem >itedl':'. Gü • 

bardmtnnforı, ~imdi "zincirlcınr'' ı leıı, !tOD sü~tte Süper Stllkn olan zellik ve zenginlik aramaz( Sat) rem 
tlenllc-n bir usul dahilinde i'Cra e· ,.e "Zerstorcr" yahut "tahrip edi'_ zlne müracaat. 
clihnelttcdir. ci,. denilen ·•110 '.\leı;;ser.mit" dir,. * YI!.§ 22, boy 158, lise tahııiıtne 

Birbirinin iızcrlnde 'l"alannıı. 1 l lO modeli, bir radvo elektnk de\(l.m ederken mahrumiyet içtnde tah 
iki tayyare hnth wnn-ur e<liniz. cihazını hll\'ı iki Dizel motörlli bir siline devam edemiyen bir aanat oku· 
na hatI:ır, lıed~fe J;;aılar fnıo;ıl.ısız tayyaredir. Banon kawetli si'liıh • ıu mezunu, baba yanında büyUmUş, 
uzamr. Altta hnt y::ı.ni tny~nre sı. nln, 'hir Ruı. tnyynreci.,jn!r. dediği bir gene, iyi bir a.'eden, bjraz da g • 
rnsı 2.003 metre yiıksektc ağda gibi "Hnkilci bir ntes hlizmesiyle Uri bulunan ve yıı.rdım edı!ebilccek 
3t0 'bitometre uçar. Bu birinci imi ılüc:mnn tnyYarelerlni öner". vaziyette olan 2~.26 yaşından kUçllk. 
bn üzerindeki tnyyare sırac;ı d11, Bu eski müdafaa usulüne. 5imdi bir bayanla, evlenmek ve lçgUvcyaJ 
s.ooo metre yüksekte ve saatte l·eni bir müdafaa tarzı iliı.,,. olan girmek istemektedir. Bay rsm! b.r 
Sf.O kilometre gider. muştur. mU~de çalışma'•tadır (GUneşten 

Bu bomb:ı.lnnın usuhinde, tayyıı l'UUdafn.a ohınneak mıntaknnm ak 261 remzln mUracaat - 3 
relerin tipleri ,.e bomba )'İlkleri, ynlanlnnna, ha\'a miiclafnasına * Yaı,ı 26, boy 1.70 kilo 67, kum • 

~ • I d" T """lahsus u"" top ,,.rupn ''erleştlril • ral, bir mt:ssescde 100 lira kadar Eilrati t.ıı.y;n eden amıl er ır ny ... ,. "' ~ 
yare mey<lvmndan harel<ct sani.. mic;tir. Bo top groplnmıdan her aylık kazancı olan ve hayatta kim . I 
ycsi saniyesine teshil eılilir. Me • biri, <.'tiisman tnyyarelerinin takip sesi olmıyan bir genç 20-30 yaşların. 
Aela hPr tnyya.re, 12 c;anh·e ftısıla ettiJderl ·yol tiz.erinde, 120 dere<·e da evine, e ine sn.dık namuslu cldd1 1 
ile ba,·nla.nır. Ba suretle. 860 kilo. h'k bir çene dahilinde mlies ir o. dul veya kız bir bayanla. evlenmek ls. 

metre sUratte giden tayyare ıra lncah surette mUteharr~ bir bn.raj temektedır. Ev e.,yası veyahut bir e. 
mndtt., tayyareler araıunıla L2UO husule getirir. v1 bulunmak gartt,ır. (Sevimli) rem • 

l zine mUracaat. 
metrelik bir mesnfe bu onur Banıj, otomatik bir tarzda yük I l 

1ngilizlerin yııptıkl:ı.n bin tayya E.elir. Dirlnci grup, ~emayı, 2.000 f ve igçi arayan ar 
rehk gece bonıbardımanlnrında, Ue 8,500 metre ara ında tnrar. t :f-Ortamektebl iyi derece ne bitinnl§ 
ber ta\"YllrC sırn<;ındn 500 tnyyıı- kin('j ~nıp, s;soo ile 5.000 metre bir genç kız; alleslnw "az.,yeti mU • 
re bol~nU;)Or. Bu bin tnnarede, d .. ~ Ü d 5 Ut.IO salt olmadığından, herhangi bir mu. 

arasın a, U!':ıtnc gnıp a, • es seııedc çalışmak istemektedir. (S. 
her biri, 30 ile S5 tayyare nra m. ile 6.500 metre nrn~mclaki ema 
da lcu,Wt temin eden 80 kndal" h 1 tm S. Çabuk) remzine müracaat • 3 

ss n annr anış r. 1 • Lise mezunu, maliyede Ojr sem 
tayyare meydıı:rıından hnrel<et e - qn rqUcla.fn.."!. ta.~mda, hın'B mü çallşml§, he.sam kuvvetli otraz daktı 
der. Btiyle muhtelif yerlerden ba· ... n topalrma: d~~anın bulun· 10 bilen bir genç, bergtl.D ö&.at 12 d8!l 
reket e<ln tayyarJrln ha\•ıdanmo.· dugu i'rtilm tayıne ıhtıyacı yoktur. tUbaren bir ticarethane veya mUcs 
lan, o suretle teshit f'<lilmi!'!tir ki, Toplann savurduğu mermiler, git. aesede çall§mO.k lste:nekt cıır (Ca.na• 
hPr tayyare, ~ ına ve muayyen b°kçe yülcselen bir helezon şeklin. Nejat) remzıne mtıracaat 
mesafe ile gil"ebilrnek iı:i-n, muny • de pstbyıp durduklan i~ln düş • • Güzel yemek bflen emniyetli 
J'f'JJ bir z~udo., muayyen bir man tayyare ~ekkfillerini ateŞle namuslu ve klm!esiz bir k11dm ~ b11 
yerden :;eçecektir. Yani, bir sırayı rı1e kuca•dn.rtal". ucretıe bir ailenin es.at 7 den 2 ye 
te~il edecel< olan tayynreler, tny. Bu mul, bu senenin ieadrclrr; kadar yalnız yemek tş!erlni yapmak 
ynre meydanlıı.rmdnn :n~uş zaman fakat Anglo-Sıı.kson zayiatına ha. tatemektedlr. Mektupla &Mğtdnkl ad 
lanna uy.trak, M\'Udn. sıra dahl ~ lnlınca, bu mUdafaa şekli hüyUk rese muracaat. (Bııy H. Hampıı.r 
imdeki yerlerini olnıaktadırlar. bir tee'r göste!'emi'yor. Çilnldl bU. :r:umyan otel TokaWyan). 

Bombıı.lnnncak he<lef, hnreket cum eden tayyarelerin, aneak, • uaenıu on blrlnci Bt!"ttma kada1 
uuntnkası olan tayyare meydan - ytnde 6 flllıut "I tıini dUşUrehiliyor. onmu§, bir ~enç sa'tıfthtan alt§tıme 
htnndnn 100 kilometr~ nznkta bn l'e)nız ,a var ki bu mUdnfaa is kadar yazıı:ı.ace. \:ıUro veYfl bir mıı~. 
"1nuyol'1'!8 (~ bu, İn"'.ı1tereı.leki tt'mi, tecriibcler neticesinde inki • zada çalışmak istemektedir. (B.G.l 
Kanterberi ile l"ranCJa.dald Frank şaf eder de, dfisman zayiatı ytir.- remzine mQracaa.t. 
ft>r • .,lir :!\len mesnfe demektir\ ilk de 10 a c;:rknrsa İ!lltenilen tesir hu • Gayet iyt kazançlı btl' tş sanat1U! 
tayyarclcr. rnıılnnn son tayyare· bole gehniş Vt' dll!'lmıtntn taarrırz; rı sermayeli bir ortak uamaktadır 
leri verlcrinden hs.reltet etmedn, k&blltT"eti çok önfonmi' o111T. (Sanatktı.r) remzine mUracııat. 

~ 

dar nlrnmuş muhasabes'I kuvvetli. de 
ter tu•masmı bilen, daktilo ıruııanar 
bir genç yoksuzluk dol.ayuılle tah.eillr .. 
devam ed m.iyeoeğl.nden beı t1lr ı 

işte çall§mak Lstemek~ (12 K 
remzine müracaat. 

• Orta okul mezunu btr genç melı 
tebe devo.m etmediği !çın b.erhang 
bir yerde ç ışmak .stem tedlr. Ak 
saray Yusufpaş:ı Şadi ce"mesı sokn 
14 numarada Hayret.tl.D .Jzgeye mu 
racaat. 

• YUksek Teknik okul:uıd&D en tY 
drrece ile mezun, butill o•, dılrt sem 
llk tecrübeye sahıp deniz. ıtara hav 
ve emsali bllQmum motör erde, ah~a 
ve kauçuk ve elektrik ieltırlle fabrika 
idaresinde çalışml§ bir, gecı:; ougUn~ 
lktısadl durum ve ruem!eket lhtiyaı; 
l!\rtna uygun çalışma sUııt.mlerlle. a· 
zamanda faz a iş almak l!ltlyenle?'f 
mUfit olmak ieteml"Ktcdl: Beyoğlu 

P .K. 2319 adresine~ mektupla mUra 
caatı. 

Aldınnız: 
&_şa ğ'ıdn remfrl rf TlU'lh rı1an o 

ktıyucuıanmrun ııambrına ftlleıı 

m ktuplan td:U'elıaneınl.r.den (p~r 

lan bıırlQ) b!)rgtt.o "3babtao öğle~ 

kruııu ve •ıı.nı 11 dt:0 aonnıı aldırma 
tara. 
(A U.) 1 Acele M. K.) ( A kfırat 
(B Ş. K m esiz) <Bulunmaz) (Bay 
Faik) (Dadı) (D.F.) (EM Gul) 
(Ev 1.§i (!<'.US.) (F .D.K.) (F.Dcrman) 
(H.Ç. Rakikat) (28 iş lsttyenı 

(M.U.A.) C:M E. 49l (Mahzun ve mU• 
kC'1.1er) (Özbaba) (Pclirn) (R.T.) 
(R..A.) (P.A.) c.· A E) (Samımll 

(Yağmur) IYalnızı'll 33) 

13.33 Tıirkçe plAklar. 13.45 AJarıs 

h::ıberlert. 14.00 Ri:va'leti<'Gmhur 
bandC\<;U 14.SO An~tırıı sonhnh::ır At 
ko5ularının t hmin'erl. 14.40. 15.0c, 
Temsil. 18.00 Program ve mC'ınle-

kct c;nat ayarı. 18 03 Rad' o dans 
O'"keo;tra<;ı. 18.45 Tia Jyo çocuk kuJJ 
bü. 19,SO l\lemleket s1at oyan ve 
ldan~ h herleri. 19.45 Serbest 10 
dakik:ı, l!l.55. Fımı heyeti. 20.15 

R dvo gezef~i. 20.45 Şarkılar. 21. 
00 Konuşma 21.15 Dlhleytcl istek
leri. 21.45 Konuşnia. 22.00 Rad~o 
salon orkestrası. 22.30 Memleket 
sanı ııynn. Ajans haberleri ve bol"" 
salar. 22.45. 22.50 Yarınki progrnın 
ve kapanış. ' 

ŞEHiR TiYATROSU 

ı rı 1'.11"111 

S!ı&ı ıo.30 da 

OBAM 81SMI 

KIŞ MASALI ll\ıııu\l KOMEDt KJSMJ 

YALANCI 
Oomaıtrnıt. Pnzıır ırtınk-rt ıuo ds 
m:ıtlDc ve b81' Çnrpmoo H de 

Qonuk Ttyatroıtn 

en,. 

lıviçrede çıkan Jurnal dö Jenev gazetesi, Nevyorll mu 
habirinin, bu meseleye ait, güzel bir tetkik yazışuıı nq 

retmişti. Oradan, ay nen naklediyoruz. 
Harp yi.iz\indcn, ~enci mesele i, 

yeni J>lr Şekil nlmı.,hr. 
Uirlcc;ik Devletler Amerika ın -

duki ıs milyon zenci, yavaş bir 
nıuhact>retle cenuptan !!İmale ge • 
çıyorlıır. Hilrriyetlerine knva5al1 • 
dıın, y:ıni '78 senedenheri buntann 
m::u1 li, mnne' i \'e fikri knbili')·et • 
leri çok müsait bir sekil<le inki .nf 
etti ve bundan doln'.", beyazlarla. 
tam mllsavnt istiyorlar. Kendile 
rine karsı dtıimn mii.;nat1ekftr dnv 
rannn Ilevaz Sınayın, kıliselerin 

ve sol partinin tarnrtnrlltctımn 
dan İ'>tifacle ederek luıJdıırmı ka 
Lııl ettirmeğe kıırar vcmıi<ıler<lir. 

Biri esik De\ letkr Amerilmsın • 
<la ırklar. arru ındn mesai iştiraki 
1 lı;·lıl tera~kilcre mru:b1r olmaldn 
,.e Ji'nç hiuli.,clrri emler görülür 
hullt>rdeıı bulunmakla bcmber, 
zcnl.'ilerin, bilh:ıc;sn renup eynlet 
!erinde~ beyazlarla müsavi adde • 
dilebilmesi i!':in, daha. çok şey ya 
ıııJmasma lüzum vnrdır. 

Tcslihat islerinı1e11 istifade e • 
dememi'<! olan· 300 ClOO zeneinin ic; 
Jnısuıo;unclalci m\iracıı.atları l.an yn. 
n. ·a tatmin e1'1ilmeml.-.tir. 

de ind~ otobil lerde, Dstelrine 
bacılanna fazla. ~eki düzen veren 
zenC"ilere tesıı.düf edilmt?laedir. 

Zenciler, o de,·i'rde, l<cndilerini 
l'erefii bir ananenin \"arisi ayr 
yorlar, ı:futkü 177 senesinde, Bos. 
tond:.ı tngil'z ko~tınlarm<'lnn Öl • 
mü~ ol:ın Anıeriknh, bir u•nri bu 
hmmu'"tur. AmM'ikn, İstiklal bar 
binde bi'Je. Corc Vn ing-ton, onla. 
rm cesaretlerini yfıdetrnck~n ze' k 
nlıyonlu. 1861 iftirnk hrırblnde de 
zenci :ılnyının ic;e kanşması ile ga. 
lebe, "imale dönınU.,tü. 

1917 ~enesinde, 200,000 zenci 
Atlantif;i geçerek harbetmfc; \"c İ'Ç 

terinden birçoğu ni.,ıınlıı. taltif e· 
dilm; ti. Bunlar, :U-n<'ileı:in !>Llllh 

hatrrnlanıtrr, Böyle ol<lui?;u lı~lıle, 

bahriye m~lef:i, onlnrn. anca'- 1 
lıazirnn !!l-12 rlt" kapıo;mı nr;tı. 

fo:l'!r lıa merltezde olmnJ,ls. be. 
ralıer, bazı ı:;ey!rr, zen~i1er için a. 
çıl lıklnnnı muhafaza edip ~iclivor. 
bu sene tnlim gören ıoo.ooo Jli 
Jottnn y:ıtnu 200 ü zencidir. l\le' 
bur \'es:.Pua.nt skerı o.l.ademi-.:n 
de :mcnı. 5 shah talchc \eı • 
Vazife :ı.lıın tele bir zcnej grL .. 1 
mewuttur. 

Ordad::ı. zenrilerin ~s.uyetleri, 
gitti çe clüzcli)or. fln~azlar, iynh 
hır, eJ.,.rrj,·a. a)·nı kor~"tn yatı • 
yorlnr, nynı n) Jıjtı nlı)orlar e ya 
vn5 :n nı terfi hald.ına enhip bu· 

Zen<"ilcr. Ne,·~·ork nl\foımnun 
viızcfo 6 sım tRkil ettil.l~ri nalıle 
bu sehrin )ıırdıma muhta~ f!'ltİle 
riııin ~ilzde 22 .-.ini vliı-ude ı;etiri • 
yorln;. Bu Zt'ncller, birim.~ ı.ene 
evvel Nnvel Grleanda Ye Atl:ı.ııta. . 1 ıuııuyor. 

dn, ~ok ıılthnl t" ..... ~~ı.zılr kulllil':>elil ~r • Zencilerin içinde, Amcrikarla 
de oturur nr. ı. nılu >ea ı ,ume 1 - 1 k ·· d 1 '•"d .. c ognuy:ın ar nn<.'tl uı e ~~ ıır 
ti bu kulubell"l'fle otm unlan, bü j t n d ' d 1 k od 1 rını· • • . r ır. uun an o nyı, e ı 
tün asTı konfonı hnıı kırıı.hk tr.es.. 1 1 - ·ı· ı .. ~ !nı:.iL 
k 1 Mı:\ ~ \il mem e {et ~oeu~u ı}ror - r-,. 
en ~re n!\ " ~ : • 1 tereye gonckrilıni<ı olan l\un etler 
Hükumet, bunlar ıtın, zen<':'lere nrnsmcla da bircok zenci vardır. 

iş vermiyen, içlerindo Detuadn bu Zt"'n<''ler sil il idııreıle imtil u. 
lunan harp san:ıyli müecı"e"ele"ine Jı ,nıif-.J~r nlıı.c:ılmlrmı ümit edi • 
tavassutta da puhın~ac;tur. ~ H!~ l yorlar, Ne' yorkun zenci mnhalle· 
sen~i hnıtrnmncla hılhııssn arlıln si oı 111 n~rlemrle halkm bir rlört 
ne is balmn şnrtlsn butm k için yol a{,"'.Zındıı zcnrilenlrn komiser 
bri hUkfnnet komitesi te!i~klclll et ta~ini için yazılmıs olan hir isti. 
mi"lti. Şimdiki halele, harp snnnyii <ln~'l lmzalartrklarını c:ördü't. \'a. 
fabriknlarında iki milyon zenci ('3- t.m~•on!l klitiil• ~·ııılfelere bi• • 
lısrytW \'e lıımtlımn ~ M i1i it kr<'e ttnei ym~1clf. Zeıt<'ile • 
çi bulunduklarını ı:'lstcriycrlar. ı in ~'iizrleo 50 i de ~irntıt İ!ilerinde 

Vazlfesi ırit ve din nvrıhğt yti • talıo;ıyorlnr. 
zünden zu"1nr ed"n hn1<sızh'l<Jnn Tn'!m ''e terbiy~ me'lcletılne :e 
bertaraf ettnck olan hUkfı.et komi· lince: ZenclJere mnh.,us bi"t"Çok bü 
tesi, Pt'lt cidı'Ji hareket etmfştı"r ''e ytik 6niversifoler vnrdır. Bunlar • 
f50 da var ki, f~e ihti~ da işini dan hirinei deN'<.'ede iilimler çıkı. 
kolaylMtınnıc;ttr. yor. Bu ilim ~bipleri, trklarnnn 

Zencilerde !llimaMe, naMI 'Y!IM" ta111 mU~ıı.vl knhiliyette olduğumı, 
talnnnfın beyazlarla mil aY) bah kendı şah!I ktymetlttlle jsbat et -
dnhı"'Jincle "eyafrftt et(jl[lffi JIM.te, rrrlye ral~OT)llP, 
cenupta, nnJn1 T'3srtafarm"9 Ol!la. Zent-ilerin bu n!iyet de~İ"tİr • 
ra mahsus n~n yerler tah~is edil. me 7,nmanmdn, tabiatile, hnzı tll. 

hedefe bonıbnlarmı ntm1' bulunur M. R!lsim OZGF.N • TlcnTet ıısesıntn BOD mırtnuı ka 

alr. Anln!!ılı.vor ya .. birbiri üzerin .... ---------------~---------------------
dei.i iki t:ın·nre srra<iındaki tayya- l mİ<ıfİr. NJ1.'l.'J"Orkıın ~rı. bMİncl Mlcl di<ıe1er me~d!\nıt gelecektir. Bil • 

, lıassa bu hiidi elrr, zenci a11kerlel", 
cenup eynletlerd~ fii'li hizmetleri· 
ni yııpmıyıı. gittikleri zaman r.ohor 
elliyor; çünkll onı<laki beyazlar 

ttler. 6 pr saniye fa~rla i'le, bom • Rı·kaAye 
bstlnnnı hedef Uzerlne boşatt1Tlar. 
Tıı~·arrlcrin n şer saniye fasıla Sayfiged~· l.L 

ne hJ\re!<et ettikleri halde, 8 şar ... ___ ·---
---·~ hunlnn kMtdilerinden yüksekte 

cY(ınniye tnhammül ec1emyiorlar. 
Mm:ye fBo;ıla ile hombnlamalnrr. 
nın sebebi füi sn"• olmalarmdan 
\•e i'•i srr..ınm tan areleri arnsm 
dnki m ~af«·le,.i'tl <'lel;Mk balon • 
nıa~ındandır. Yani tist srradnki 
tayyarelerin meddi, alt sıraılnki 
tayyarelerin arahklnn hizac;ında • 
dır. Cst sırıı<lan atılan bombalar 
alt sırndald tayyarel'!r nra.,ındaki 
an.emfelerclen g~ip hedefe dü~er. 

Her tayyerc, bombnlannı, he • 
llcfe attıktnn sonra, bu defa, ela 
ha yükc;ckten ,.e daha ısUrntle b3§ 
ka bir ~·oldnn geriye döner. Bu 
yükaelillh:le surat ,.e ı;criye gi'cliı; 
10ın da, c'\'Velden tayin edilir, Tay 
yareler, tbuJıtel f tayyare meyllan
lanna <'lönecelı:leri için, ı.ıralan 

He)i>elindada bir yer kiralamıştı. 
Me.o;'ullu. Zoten bir kendisi, bir d~ 
karısı iki kişiydiler. Sağ tarnUı> 

camlık, sol tarafta deniz. 
- FevkalArle! 
- ~lükemmcll 
- Nihayet rahat edc~z. Sel· 

me. Doğrusu üç ay tonıiz hava al
mn.k ''e rahat yaşamnk için senetle 
doksan lira fazla kira parası feda 
elm<'ğe d~er. 1 

Doksan "liraya pazarlık yapm~ • 
!ardı. Kırk "J)Cşin verdi. F..lli lira. 
sını da T.-emmuzda verecekti. 

- Bu şekilde müşkillAt çekm{~·e.. 
c~iz. 

- Do~nı. 

- Avni 'beyi 
- Sclmııcıiıım! 
Karı koca )'erinden fırladı. Itk 

çatal"' bir akrnlın çiftiydi: 
- Oool Maşnlnhl Bura!tt ne SÜ.. 

ıclmiş nyol'l Mükemmeli Harikuli\.. 
de! Cennet gibi! Amma sizi bul
mak için bfitün Adnyı nltfist ettik. 
Biz de şu iki tatil günümüzn ya.. 
ruoızda geçirelim dedik. Sizi Ta• 

hatsız dme)iz ya. 
- Aman rion ederim, memnun 

oluruz hilfıki.sı ~ 
- Olur, Fatma. 
- Mersi. 

ler, güldüler -runma nası1 güldü.. 
!er, bir Selma ile bir Arni biUr
ve en nih:ı')et misafirler memnun 
ve rahat, çHt ise merak ve heye. 
can içinde uyudular •. 

Pazar... Sayfiye, temiz hava iş. 
tahı açar, lşta!h ta usul. Adet, ayıp 
bilıoez. Bu suretle işkembesi ı:e 

diş'eıi saIDarn olan misafirler süt. 

kın gôzll.'rl de mecburen kahul edı· 
ten ve ortada iskemle, şezlong, ta. 
bura v.s. namına halduklarını iş. 
Jı:ıl edip ~cfa c;üren kel ırıı misa
fir kolabnlığını seyre!liyordu .. 

~ . 
- Biraz rahat ·yozn görmek için 

adaya gittik, hakim bey. 
- Pt'kal·ı? 

peynir, yu.murtn, 'kavun ılalı .. iste.. - }.fo~crse patırtı, gürültü ve 
dileT. misafirlerden, nmon )'ltrabbim. ' 

- Ne !>ulunurım,. tunnak kabil değil, Ralnhnhk zi-
- Kusurumuzu affedin amma, yaretçi kafilesi etrafırnızı1 sardı. 

burası mnJfım ya, yaı.lık. lnsna her Çoluklu çocuklu, köpekli, bebek~i. 
i tediiıini :bulamıyor. e~ ve do<;I ... yirmi kişi kadar •. ve 

Şişman Fatmı:ı fle :ş~ıııım ~.. - Aldırma ı-nnım 1 Biz kalender mübareklerin B:rl<' bir lrşt:ıhı vardı 
•iskemlelere Jmnıldular. Avııinin ndaml::ırız. Kusura bakmayız, Avni ki ... Bir taraftan dl! krımtıh Ml'! 

lhtimalki hrr -;evin bahi!I mcY 
ıuu olduita bu inkılap mahiyetin • 
<leM harpte, zendlcrin istekleri 
l"l1nişçe tatmin olunab'lrcek ve 
harpten evvelki -bazı müsavatsız _ 
lı1dar yeniden meydtın11 gelmtye • 
cektir. 

Cühurrt\İfli Razvelt, Villd "' da· 
ha bi~old~rı hu milli tl"hlike de''• 
reo;inrle, Z"neilcrin, ni.imune ola • 
rnk hir nr.i~t .nettı"'kl_,. lıılt· 
bul t'tmi.,lerllir. 

t1URP :FCRE!\'"('Zt 

flnhilin<'le nmııyyen yerle~e gel _ . - Memnun musun, Selma r 
dlllleri zamıın, onulan ayrılırlar - ~fomnun olmak ta ıar mı? Ha· 
ve kenf'!i tayyare nıeyclanlanna Tdkaten insan biroz faz.la pnrn har. 

• yüzil solmuştu. Selmanın rengi sa_ bey, AIJah ne verdiyse! İdare ede. onl.lra hizmel ediyorduk, Cumar_ 
rnnnıştı. Gelen misafirleri cumar ceğiz. Ywnurtn bu civarda buluıı· tec;i ö~ledcn <;onra ayakla, p::ızar 

tcsi ve J)aznr günle.ı;r beslemek için maz mı? Jlııydi şuradan on beş ta_ giin!i sabahlan nkşnma kı:ıdar ge_ 
Avni ile Selmanın bir hafla aç ne yımmrtn buluver de sıkılma, 11 ne nvakta. J:h. çekilir iş deı!il bu: 

Yeni 
hÜCUM 

müfrezeleri 
dcığrularlıır. 

ZineirlemP geee bomlıardrmnnı 
~ok nnz.i,c bir meı;~]etlir., nir tlefa, 
mükemmel bir di<ı.plin, sonra da, 
her tayyarenin hııroketini kroııo. 
met.re ile hi~ c;n5mıu hlr surt'tte 
tesbit etmek Ja7.ı:udır. Saniye ha 
fası, tnyynre<'iler<le kuc:ül< bir dfü 

lcatsizh1ı: tııyynrclerin çnrıno:ma ı 
ııa Ye 1rnfann ı.an5masmn sebe . 
l(vct , • .,.ir. 

llu ~cirleme bombar<1ınınnm 
tayynre"crin birblrlerile !:!lrtıı ma 
uı•n 'e mııntnznm hir cı:ıkilılr. biı· 
fN"i IY.ımb:ıl..m:ılıırmı tem!n etme.~ 
lı beraber, c1üo:man ıwcı ta~·~·nre • 
lcrinin d:ıha lrn1n.}<", htiC'umlıınnn 
nl:ramal· ı;i'bi bir mıılııunı da Hır 
ılır-. 

AI.31..\NL<\RI,..,.. HAVA. 
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car amma böyle gftzel bir sa~'fiy&o 
de mestolur. Bu nte\•slmde Asmalı 
Mescitte oturulmaz do§rusu. Aman. 
aman .. 

kıılrnru;ı icnbede<'ekli. Adanın berl. canım 1 Pes! \'orgun, bitkin ve .• açlık. Cün. Londronın uzak va~larınd:ı, 
baht çifti henfiz kendine gelme • Faknt mesele bununl:ı bitrnemi~ kü pazartesi sah:ıhı, cehennem :>- boyu iki rnetre uzıınluğıındo ol n 
mlştf l.:i, dört ki~IJik başka bir aile ti. On vtıpuru ile üç ki">illlı: btr lup gittikleri vakit hizim htr h:ıf_ bir kumand::ının emri altında. "'rnl 
ruhur etti. grup daha grldi. Arkasından beş lal&: yemeklerimizi temizle ~ .. hürum nıüfr<.-ı:<'lcri talim ~orm·or. 

Çiftin lktısndl vaziyet pek de yo.. , - Bonjur, Avni! kişi daha sonra, iki ikişiHk üçfincü mişlerdi. lar. Bu hücum mııfrezC'leri, ihra(' 
Jundıı değildi. Onun için ekseriya - Bonjur, Selma! Y.ahu. nereye bir grup. Bir kıc;mı nhbııp. Bir kıs - Nihayet? horekelleri için h:ızırfonn·orlar. 
bu gibi hallerde olduğu gibi, he. glrmişsıniz böyle? Sizi .buluncaya mı nkrııba •• h:ızılıırı sade hildik. - Nihayet ktrııladı~hmız ft'ri Bu müfrl.'zrleri 1 cfrnılı, 1n~ Jıe -
sap ve defterleri hir kenara koya· kndı'lr onnmız ajtladı. Hepsi f tnrıbuld n geliyordu. Hep. lerk<'lmek 7.ornnrla kaldık, reis bey. rl.'de bulurııın kılıı'ltl:ın 11öııiillü "" 

A"nlnln vticudıı tilrcmlvc hns.. si ele, Heybelint•nda yıızlıijn giden Şimdi de c;ahihi benden elli lir.• larok -nlrnmıc;tır. Bunlar, urnn bir rak bütçelerini muvazeneye Relir. 
lamıştı. S('Jmıı acınacak hal~ydi. bedbaht cifti hatırlnmıştı. Yopayal daha i!rtiyor. Topu topu üc gün '>. .ı:ıayretıen sonra ) elişehilmektl'dır. 

nıek icln birisinden !kesmek, öte- ,.. 07 ı iki 
Gefon aile fo;lıınbuldaki komşularıy nız iki kişi olur mu't Kumrular gi- turduk. lo~f biraderi nıı üc giin ,,a en. nri cep1'c baskurn '1 l:ı ı kinden mahrum kolmok, lüksfi fc_ ı J ,.. 
dı. Karı koca He iki çocul·ları. Ne bi? Zo\'nlhlar! Silpheoıis canlan Sl icin ı..,rk lira para verdik. Yetiş o 'IO .ord ·uuntba'IC'n hll<'. Dh rı 

da etmek zorııada kaldılar. Bn.şa yapsın ada!nca~ızl:ır'l f c;lrr istemez kılıyor. Dıı surelle onlan memnun mez mi? b:ı<>kınını. aneak on ay lıazırl kt 11 

çık ıbilmek için ıı;ıkı tasnrruflan1, nı::ı:akelle giilümc;iyerck mis:ıfirlc.. eder düşünC'C'S~lc pazar günfi hep Fakat bina sahibi hunları dinle. "?nra yap::ıbildığinl ilir:ıf el ıiş~ r. 
kanlı mahrumiyetlere katlanmak hi. re olurncıık \•er gösterdilerı hernber hir sofl"llda yemcltt miinn.. miyordu. Elli lirasını istiyordu. nu mfifrezrleri yrfülınnektcki m c 

zımdt. - Otunınuz. sip .ı:ıörmüslcrdi. Mahkeme •heyeti kiracının derdin• k:ılfıt, hiç harp #{örmemi~ olan tııı 
Erkı-k hir şezlonga uzanmış, ka. - T~ekldir edeTim. - Öyle dl'i1.il tn1' nazarı ilibara almnclan, hlnn snh1• cfnıda, tehlike zevld ve liliirnD ıc;· 

clııı da ııfnC'ık bir iskemleye otıır· - fstnnhıılcla nr var, nr yoln - Tabii, tabii. biyle kontrat imznlndığındnn r:eri lihf:tr hi si a ılanı •klnılır. 
mu5hı. Knt'i hesapl:ırını tanzim e. _ ı;iıcııkl Celıennrm ı.ııhi! Oıııııı _ Yalnl7: olch unuz vakit cnnı. knl:ın elli liralık bor<'tJna ödemi. Bu miifrezeler, lırr giin. t>rr tn" .. 
eliyorlardı. l\lüt::ılc:ıl:ır serdediyor. j.-fn knrımı, çO<'ııldrtrımı nlıp hrm nız sılnlmıvor mu? ye mnhkıim elti. lü hat'::ıdıı, bir 1n1mn ha\olı ıslil" 
kararl:ır hazırlıyorlardı. Fakat hev. halırınn:ı -;orm - .1 h'Cm de p-ıznr. - T lıii f'fen<lım, in bit. Çaresiz, ödedi Mahkem<-dt'n çı ktımlııro hficum edn or'ar, p~ıı~rt 
halt Bu mühim knrn_rlar, misafir fesi srıhahını k <inr r;;izink: h'* va· - Ep Y<"C rfl.' nlıb:ıp topladık. am knrken knrmnn knronnt bildirdi önfıııdc -ıııch tı-Ol'lıılm::ıt.tıı <ıl n tıf· 
hı>c:nha katmadan ıılınm:ıktayilı. Mi_ kit FZecirmC'llc geldik. mıı alrlırma 1 Dala hoş, dalın c'ğ!en. - Beni dinle. Selmn. Cumnrte kadno;J:ırını kıırtan,·orl:ır, nr• in • 

l\lmanltır, gece tnyynre bn<;kın 1 s:ıfir ele mübarek lılr c1el!il iki de Fert: F k:ıt ne ı,-arc' fi ::ırirııer. celi ol•ır' Yf! p:ı.:o:nr A'f}nJ.wl bnnrtını sonn ar. rında cfü"l'ln ın bnlunm sı icabcd ::ı 
)arına, ilti 1!-Uretle knrsı lmyuyor • ~iJ, hilın~k tükenmek bilmi\'t'n ak· verliği ile ı::ınınnıış bir cfivar•ln - <;uphl.'sizf tık 1-ıiz de höy?e y:ızlııln çık:ır:ıwı1 Lıarltrndlarn sııldınyorhr. 
lnr. ' rnhn, ahbap vr tonıdıklar<lan ihn. 7İ\'Dreldlrr ı.o"ılıllir mı'> '\ mı • •\\ nl "~ihhr~ir" tfh·ıı .. rfo, n,m. Yokc;n bu gidişle yandık, mrıhvol • y;rr zeler bö' 11.' rn'ı ıp hıııı"l 1• 

Birin~ ,cttn, Mki tıında<1ır ki rt'tıl. fııl-ır. oınM•t'f "''il"r ,·rtfılcr, fç!i· ırırı c:(' i .. ı .J "'ıııtt ı. tlltıvor. "ıo; ı'hıft' • nırkeıı T.ord Mıınlb il n dl.' ııcı1 
derinliğine tertip cdilf.'n ~ceP. a' ,_am ____ ._ _______________________ ı=".> ______ =---~------------------ mt'şgul<lür. 
~ulü'1Üt'. Bu usulde kullanılım tay '- ı,1<'. lhrucc ul"ınhrı hozırlruno.J,J• 


