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IBuAkşaml _Agadebya. 
Umumi Manzara Civarında bir 

ilk Mihver esirleri cephe gerisine 
nakledildi. Norveçteki Alman alayları ~ 

~kdeniz bölgesine getirıliyor fl 
'faı.u: SADRI ERTEM 

M UTTEFlKLERLV bUtUu cephe 
lerde taarruz hAllnd;:, buluu 

Ouklan hergUn yenl, yeni hareketleı
le bir kere daha tebarüz eınıektt.'<ll.r. 

MougomerJ ordusu Bingazlyl gerı 
cıo bıraktı. Şimdi !)(>itin üstüne serpU~ 
trıf,, burma gölge}erlnde birer gölge. 
11lr manzarası ar~eu valıala• 
loa.rabtı haJl.ııctedlr. Romel ordusu hor 
ten yakarak, yıkarak garbe doğru 

1Urll_, ılşllne deva.m ctwcktodlr. 
Faıtaıı ve Oeza31rden g6len .kıtalar 

'l'unua artu.fal içlndedlrler. Müttefik. 
tmvvetıer şlnıdlkt baldo ttç ıwntakıı.da 
dllşwaıııan ile temaaı temin etmliler. 
cıa. 

miktar ilerledi 
6 Alman tayyaresü 
den~ze diişiirüldti 

Kahire, 23 (A.A.) - Ort:ı"ark 
İngiliz m~terek tffiliği: • 

Londra. 28 (A.A.) - Faa rad- ı i'ast& netrett.igı bir beyan.na.mede bil. 
yosu, bugün öğleden sonra mUtte- ha.asa töy1e demektedir: 
fik uımumt kar-d.l'gfilunın aşağıdaki Fransa bizi toprak}armı kurtar. 
tebliğini yaymışur: ma.k ve oğullan kurtullıuo diye ölen 

Müttefik kuvveıtler, Tunu.a ve babala.rımızm gömlllü bulunduğu ıop .• 
Bizerte şehirleri etrafındaki mUs· rakları mUda.fa& etmek için bir ker.-

' tuhkcm mevzilerde bulunan dUş • daha çağırıyor. 1939 da btr kere çağ_ 
man zırhlı kuvvetlerine kal'1t hU· rıllD.lflık. Vazi!eml.zln bagında Frıı.n • 
cıım c~lerdir. Başlıca mUttefik aız toprakta.nrun .saadeti için tutuna. 
kuvve-tleri, biltlln mihver me-.'Zi • ca.~ Yap.1m Fraııa&. 

lcrine aynı: 2amanda hUcum etmek • • ıJ 
üzere sümtlıe cepheye getiriln.iş • 
tir. İ1k mihver esirleri cephe a~a· 
mna nakledilmiştir. 

FRANSIZ KARARGAHININ 
TEBLtGt 

stokholm, ıs (A.A.) - Soayaı de. 
mokrateıı gazeteaiııln bir Norveç 
menb&md&n blldlrdltine göre, aon Oll 

beo gün içinde birkaç Alman alayı { 
galfp bir ihtimalle Akdenlze gitme" 
bere Norveçten ba.reket. •tm.14tir. ( 

H 

lık lotıba)ar mUtte.ftkler beaabm.s 
lt-Jıtecllr. HattA bazı lugtllz gazeteleri 
lwmeı ordusunwı A1rika.dan Avrupa 
1.. naklinin lmkAn.snlığmı bile llel'i 
MırmektecUrler. Bu.nJara ı<ıre Abtka. 
cla.ıı A~rupaya yapılac&k rlcat ta~t 
~'aklarl}~ temin edllouıoır., ta§ıt ~e. 
laUJerı de bu lfJ ba.:f&rama&. Ancaa 
tt,.ı italY&ıı mulu1P'N1 1'U ltl b&t• 
t1.buır Fakat Ualyanm lıın rlakl rıss.e 
-ııp almıyacağı bir aıesetMlr. DeyU 

22 Sonteıırinde kıtalanmız dliş • 
mana muvaffakıyetle hUcum ede · 
rek Agadebya civarında bir mik.· 
ta:r ilerlem.iı:Jerdir. l<ıöyUn cenu· 
bunda bulurınn düşman çekilmek 
zorunda kalnıştır. DUn Sirenaika 
üzerindeki hava faaliyetimiz avcı
larmıtzm keşif uçuııla.rına inhisar 
etmiştir. 

Bizerte hava alanı 22 sonteşrin 
gecesinde orta çapta bcmba uçak
Jarnn:ıs tarafından bombalanmış • 
tır. Hangarlara V-e binalara isabet 
ler kaydediJm~ ve iki yangın çı· 
karılmıştır. 

Londra, 2S (A.A.) - Fas rad
yoau. ll'ra.nmz umum! brarglbı • 
nın aşa.frda.ki teblifini neı,ret:ııir 
tir: 

Tunu.ata Gavsa vahamna girmiı 
olan mihver k:uvvttIC'l'i. Jl'ransula
nn bir k!LTŞI taarrımle mevziler • 
den çıkar:mı'lışlardır. Birkaç dü!J • 
man e!t.ir edilm~tir. Düşman nu • 

Londradaki askeri müşahit/ere göre 

111yJ gazetesi Italyau mııhrlplorlnln 
\i lerlndeu ııyrılınaya cesaret; edemi 
)'fccğlııJ zaıınetmcktodl.r. 

.A..:-...'t f;G•• 01""11J ..,..ı- .... _.t'"'•U 

hava alam bombalanmış ve birçok 
bUyük düşman u~ğı iki motörlü 
avcr uçaklarmuzın muvaffakıyet!i 
mitralyöz ateşine mal"U% 'kalmış • 
lardrr. DUn Sicily.ada iki hava. a· 
is.ru dıha avcr 'bomba uçaklarmıı· 
zın iyi netice veren hücumuna uğ· 
ramıştır. 

.,., .. ., no~ l1- v""'....______ • -'\.. 
boyunca intrşaf etml~fr. 

MAKTUL DOŞENLF.R 
CEMİYETİNİN BEYANNAI\lF .... ~t 

O&.r.aytr, ıa (A.A.) - "!ıla.ktul dit. 

§onlerln otuıJarı,. oemiyetlnln nıisi 

Almanlar Stalin!rrad' 
dan çekileceklermiş ! 

Sa.lomou adalarında Japon)"& Ue 
, ,. 

4n:ıerlkıı. ıırallmda )&pılaıı deniz mu. 
harubc.lcriuüe Japonlar Ouadalkanal.. 
~ ı;ekllmek mocburlyetinde knlılı 
1-ı. Tokyonun ltlr&fma göre Japonya 
8-ıumonları lBtlrcbt etmelidir. Bu 11 

C2aJar Japonya için hay&tf ebemnılye. 
tı hal:r.dirler. Jaııon)a için Salomon 
•oaıan Avustralyaya Jrld64 yol tıa. 

t llııde blr UıttU. 

Sicilya ile eimalt Afrika ın-asın· 
dn utan dU.~n taşıt u<,:clltiarı u
zun menzilli av UA;:aldarımrz tara· 
fmd:ın birçok defalar hücuma uğ· 
ranırşlardir. En az 6 dUşman u~a· 
ğı donJze dUşUrUlmüştilr. Bu ha· 
reketkrden 'bir uçağımız geri dön· 
memiştir. 

. - .. . .. ... ~ .,"". . . . . . . ---

Don nehrinin batı sahilinde 
kışlık bir hat tesis edilecekmişt Sür'ate ve şiddete doğru Londra, 23 (A.A.) - Ünited y)at_ Sovyetleıin hiç de kısır olml
Pı-esin muhabiıi Londradaki as • 1 yan bir muvaffakıyet elde ctmia 
kerl otorlteıerin Kaiaçın Sovyet oldukla.r:nı göstermektedir. Zan • 
c.rdusu tarafından zaptedilmesi ııolunduğuna gölle, Sov.Yetler. bire 
dola.yısile HiUerin Stalingraddan donbi."e istikametlerini ve bida • 
çekil:mesi ve Don nehrinin betı ~·ette mahsur Stalingrad tehrinia 
sahilinde kI§lık bir ha.t tesisi tec- yükünü hıı!ifletmek için bu tc:hıiD 
rubcs.ine kalkışması muhtemel ol· ~imal batısında ~irişmie old\Wdan 
duğu müta.:aasmda bulunmakta - zannolunan taarrumD baskı 70 • 
dırlar. lun.u d~§ler ve Stali:opa • 

olaponyanın iatlva battmın eenu 
buıula uğradığı mağh.ıbl)'ı>t bugttn 
~ ehemmiyetli a:ı.yılauııu.. Ja.ponya 
bıırbe başl.ıı.dığı zaman nısıf kutru 
~000 kilometre olau bir llflhada mab 
"-rdu. Bugün onun a&blp olduğu aa. 
bıııarın nısd kutru 7000 kilometre ola.o 
b., daire .resmedecek kadar ı;enl:ttlr. 
tsu &en.işlik içinde Ja.ponyanm Salo. 
tiıonlarda.o bir veya bir kaç taocslnl 
ki&.) bet.meal mevzii blr mahiyet ar:.ı.e. 
Oer. 

~uaıı="'BIR MUH ARRIR 

Stutgard 
ingiliz tayyareleri 
tarafından şiddetle 

bombalandı 

F tYAT dolandıncdıizııa "• ih· 
tikin karşı milli korunma 

kanunundaki ceza bttkiimlerini bü
flik bir eaeftY'et hafif buluyordu. 
~lebuslarmm &ra§mda bile idama 
kadar \'a.nl.mMım istlyenler \'&r 

ılı. Saraeoğla hllk(lmeti bu kadar 
ileri gitmemekle beraber, milli ko 
rıınnıa hükümlerinin ıtiddetlendi 
rilmesinl lüzumlu buldu Ve yeni 
bir proje hazırladı. Japonya buı,;-Un tstilA ettiği aah&da 

l~o milyon nlitusu lstedlği ı-tbl işlet. 
ll,el<te, zaptettlğl ham madde ve &'J . 
q,. maddelerini ana. vatana çekmek. 
f1.dır. Bu ~cnlıt lltllWlBl' sahası Ja 
lııınyayı 1h.l a etml§tır denebilir. ifa. 
kat SaJomonlarda harekete &'eten A.. 
lı'ıU'fka.n kuvvetlcrt öyle bir noktadan 
llı::ııwııılsrıoa taıırruz etmektedirler 
1tı bu nokta yannkJ harp Vazl) et. 
11:11 Uıerlude, bUh:ı.ııııa Amerika. mn 
lıQbtı t,aı:ı.rru:t.a geçtiği zaman blly\Ul 

tbeıumJyet göıterooekt1r. 
Su mağlüblyetle Avuıtralynnm 

·U[ıt,JDa lınkiin 0çacıık yollar kap:ı.n • 
tıtı gibi A vuııtralyada.n ıruvvet &la. 
~k, onu ileri hareket lCln tıs ya.pa 
~ık Amerikanın bareketlerlol kolay 
lıa~tıracaktır. Bu itibarla Japonyaııın 
~Ybr raını.z gemi zayiatından lba . 
l'tt değildir. Rus cepbesı de Dllbvere 
ıqtıvatfaklyet temin etmemektedir. 
Atıhverln bu aon haita}ardakl "-nzl . 
htı hakkında Alman propa.ganda na. 
ı111 doktor Göbols de pek parlak tef 
~lr yapamamınır. Ona göre bir harp 
~ her muh&l'ebe bir tarafın lehine 
ı.ıbıaz. Harp, muharebeler meddl1 c:ıe 
) 1tdlr. Mihver bu ıuretle ber cephede 
~, tevakkuf halinde vlilıut çekjlme 
"1 ıınzaraaı arı.etmekt~r. 
.\ııoak bir nokta var k1 bunda 

1 Uıver heullz ııu.ını alm11. yahut fa.. 
~11Yetını keamlt deflldlr. Dlfer cep. 

lerde teıebbUs klsmen mUttefllde 
'1rı eııae geçti'"' halde Atlantlk cep 
~tıı.ınde Alın:ı.n denl:ıaltılan henllz 
*'ııv\'etlldlr. Uılerıuden çıkhlttnn aon.. 
'~ ıs.ooo kilometre me._-.afe doln,an Vf'I 

Gı:n.1zaıtıuda 180 metro.re ka4&r da~ 

Londrn, 28 (A.A.) - Hava na
.zrrlığr tebliği : 

Mll.h.im endüstri ve mUnakalAt 
merkıezi olan Stutga.rd, geçe-::ı gece 
öne-mli ı,;.r bomba teşkilimiz tııra· 
fmdan hUcuma uğra.mı.sur. EuJut
lar etrafı rrörmeğe mft.ni o1muş, fa 
kat sonrad9.n alı:aktan ynpıla:ı 
bir keşif uçuşu neticeı:tinde iYi ot· 
duğunu teyid etmiştir. 

Pek yakında, Büyiik Millet Mec
:isind~ müzakere edilecek olan bu 
lllyihaya göre, her viliyette \'e m-
7um görülecek kata merkezlerinde 
üç azadan mürekkep birer ''ihti
kirla mücadele" heyeti kurulacak 
tar. GeniıJ salihiyetler alan bu ko
mı"liyonlar tJekiz gün içinde karar 
\"erecekler Ye bu karar kati ola· 
eakln'. Böylece ihtiklr suçu, adli 
mekanimıa lca.planna göre mab 
kemelerde sürUnceme<L! kalmıya
cak, sllratli ~ tiddetli kararlara 
\'&nlaeıık demek olur. 

TaUITUZi ke0 if uçuşlart yapan 
nvcı uçaklarrmrz şimali Fransadıı· 
ki ma~andiz katarlanna hUcum 
etmi~ler ve Man~ denizinde bir 
iaşe Jı:emisini ateşe vennişlerdir. 
1 O bomba uçağımız kayıptır. 

Ifomiıyonlann verebilecekleri 
cezalar ıwıiardır: M liradan 100 
bin liraya kadar para •e dükkan, 

bu harlkulAJe mahll1ıılar mUtteflk mağua, imalathane, yazıhanf' gibi 
lere ka.riı amanııız. mlle&delelerlne her türlü möes!e9eyi bir aydan bir 
devam etınektedlrler se-neye lcadar kapatmak ee.ıa!lı. 

.alfhver denl:t.a.ltııarı bir yandan tıı. Projede !'Uçlar ayn ayn göste-
glltcreye gelen malzeme ve gıda rllmiştir: Toptan ve perftke,ulc 
yllklil gemllert batırarak luglltere.nla satı-.Jarda fiyat t4!Sbitine riayet e~ 
harp cayrctlni azaltmıut, diker taraf. memt'!c. fatura vennemek, fiyatla 
tan mUt,teflklerln ~emf tooaj mlktan I nn yükselmesine sebep olan ne~ 
1U azaltmak rayeıluJ takfp etmekte • riyatta bulunmak, fazla 9aatJe Ca· 
dlrler. Son ay lofndekl mUttefUc gemi lı!llllam&k, eriket ve fiyat liıteııi 
kayıpları gene yüksek bir ııe~1yeye k<JYmamak, hUkimıetçe '\"erilen ze· 
cıkmııır. V~kıa AmMlkan tezgAhlan riyat karsrlanna aylan hareket 
ııüratıe geml yetıııtırmek •uretlle bu etlllek, ıııanayi mti~lel\ hak 
na k•l'fı koymap çalqmaktadır. kında hlMdbnetin istediği maluma 
Geminin tezgAht,an 91Jotı ne kadaf tı Ve~k, idhaJ ve ihra9 satı!' 
kr11A bir zaman zarfmda olar• 019110 lBn haldnndaki karardlr& aytnr. 
gene bir mUddet geQmektedlr. En as !!:İtmek, .tihiyetli memurlara ma 
gar! bir ml\ddet içinde yapılan gemi lfftnat vennekten çekinmek, işle 
birkaç dakika içinde batmaktadır. rini mazerem terketmek, değir 

Diğer cephelere na~aran Atl•ntlk men ve fabr~"kalara el konma ka 
denizaltı cepbe-al mlltteflkler için he. rarl:ınnı dinlememek, hlikfımet~e 
Atr. bir mtna&lllk anecSemeımekte4lr ~ latlD Nrn1 hn kAl'll dur 

uıak, ticari kredilere ait kararlara 
riayet etmemek. el konulan mad
deyi ve yardmıcı malzemeyi tes 
limdcn kaçmak, k~ırmak ve sak
lamak, yasak bililfma imalit yap· 
mak \'e satıııak, teabit edilen mik
tarlar Hzerindc ıııtok yapmak, her
hangi bir maddeyi bükiımeti'n t• 
yin edeceği lbtiyaç mikdarınm Ur 
tünde biriktirmek (yani istif et· 
mek) iWı. •• gibi. 

Bazı mü15ahitler, Alın:anlann dm cenubuna ta.anı.ıza devam et
dalıa şimdiden Stalingnıddaki çı- mekle berahıcr, taarruzu birden • 
kıntıln.rına knrşı kıskaç eeklinde bire Kala.çın oe.nup batl'JlD.a aak • 
yapılan harek!ttan kaçınmak tec- lctmiş!erdir. 

Bu s~Lv yukarda bı'ldirdiğimiz 
para ve kapatma ce.ıalıuından 
halka 10 seneye katlar \'ar-.ı.n ha 
pis ceza.lamıa da çarııılacaktu. 

Bu proje sfmdiki milli konıumn 
kanununun birçok eksiklerini ta· 
mamlıyor. Evveli su~lar vuzuhlı 
\'e teferrüath gösteriliyor. EldC' 
bulunan kanunda suç ne,·ileri bu 
kadar çok ve sarih değildi. Yen; 
lutnnn projesi maddelerin kaypak 
lığından istifade ederek n"tabkl. 
k~ııma.k yollan holmağa muvaf 
fak ol~nları da kıskıvrak bağla 
maktadll'. 

İkincisi hHyttk bir ııUrat temin 
edilmiştir. thtiklr su~lusu nihayet 
sekiz gün içinde IA.yık· olduğu oe -
EftYa c:arptıntacaktır. 

.riihesinde bulunmakta olduklarını 
zannetmektedirler. Rusların ileri 
hareketlerindeki sürat, Kwlordu
nun tam Stalingradt terkedekleri 
mada Almanlara şiddetli bir dar
be indirmiş ve Almnnla.rın ricati· 

ı Di perişan bir hale getirmek su • 
retilc kendi lehine bir ilstUnlUk 
temin etmiş olduğu zannedilmek • 
~edir. 

Aynı muhabir, Na2ilerin niyet 
ı.>e tasaVVUl"ları ne olursa olsun 
Sovyetkrin Alınan ordusuna ç()}[ 

şiddetli darbeler indirmek i!:in 
tertibat nlmrş o'duklarını hiltlir • 
mektedir. Almanların uğradıkları 
ve Sovyet tebli~nin rikrettiği 2a· 

,.. 

CçönctisH de bu ce7Jllar evvelki· 
lere nisbetle 'i'ddetlidir: 100 bin : 
liraya kadar varan para cezası, 1 
bir sene müddetle mües!Jesenin ka
panm&11 ve 10 seneye kadar ha-

Bu ölü de 
kim? 

pis. 1 
HHkftmet bu projede iti<lal ve 

,i<Jd.et taraftarlannı 1lyTII derece
de memnun etmesi lizımgelen öl· · 
~mer bulınu.,tur. 1 

Bir harp meydanında on do 
kuz sene sonra bulunan meçhl.~ 
bir ceserl dünyanın en anlaoıl. 
ınaz casusluk vak'asmın esraml 
nasıl çözdü, umumi harbin 1t 
hattl 1939 h;lribinin bir C8S1J! 
luk hikAyesi bu eserde açığa vt 

SOVYF.T TEBLtGt 

Moskova. 23 (Ra<lyo) - Dün 
akşamlli Sovyet tebliği; 

Sta!ingradm şimal batısında aa
kerlcri.ınG. Abn&n müdafaasım ya· 
rarak muvcl'fakıyetle ilerlemiştir 
Bir k-t'cimde bir günde 2 alay Al • 
man }liyadesi peri&an, 18 tank, 1~ 
top imha edilmiş. 30 ateş noktası 
yıkılmıştır. Pek çok esir aldık. Di 
~er bir kesimde Almanla.r mUstah 
kem l:.ir noktar'lan atılmışlar, 100' 
Alman a.llkt-rl yolı:edilmiştir. 2: 
mitralyöz, 14 siper bave.m, oeph;ı 
ne <!olu 2, yiyecek dolu 1 depo 
ciiğer levaznn ele geçirilmiştir. 

Stalinı:-rndın cenubunda asker 
kuvvetlerimiz, Alman m•ıkav~me 
tini kırarak ilerliyor. O:llarea a~ 
1'.e-rl nokta işgnl edilmiş bir A 
:nan tUmeni bozguna uğr~tılmış 
trr. 5000 a"lker ve subay esir edil 
ır.iştir. Tümenin topçu alayı ku 
mandanı ile beraber esır edilmı 
tir. 

A UIAN TEBUr.t 

lterJin, 23 (A.A.) - Alman b:ı 
lııımıaııdP,nlığının tebliği: 

ProJe kanun haline geldikterı 
~onra en b8ytlk vazife, ihtikirla 
nticadeleye memur tic; kişilik he 
·etlere yüklenecek. demekti'r. Pro 
ieye, bo heyetleri de süratli ve 
bilhassa dürüst çahpnağa mecbur 
E>deoek ııidcletli ceza hlllı\lmleri 
ilive edilmesi ~erektir, kanaatin
deJ'İI. 

nılmustur. 

Yarın başhyor 

Kafk.asyada mevzii malıiyett 
bazı hareketler olmuştur. Stalin 
ıradda ve Don ne-hri di~cğin<it 
Roımcn ikıtaıarı mUtemadfyen çe -
tin mUdıfaa aaw..'}brı }-e.pmakta 

l 
dırlar 
!ım;n g51ünUn cenup doğusun · 

da düş:rı <ıntn tanklarla de!ıtek~ • 
nen mÜkerrcr hücumları tardedil 
mılltir. 



alanlarında ŞEHiRDE 
YURDDA 
DO YADA 
Şehirde: 

Şcllriınl:ı:del i fırınlarda son lıir 

knc gündür olclukcn hisscdılen 
bir izdiham gürülmcBc lı:ışl:ınmış

tır. Aliıkodnrlnr, fırtına dolnyısuc 
l 

z yapan 
ku tur,, 

ehri•nlıdeki fırınl:ırn liıyıkı vcç • 
ıile un le\ zi cdilenH'mesini, bazı ' 
ırınlarn suç işlcdiklctindcn doln. 

, ı k:ıpotılmış bulunmasını lıir de: 
ılil dol:ı) ısilc şehre fazla misafir 
1l'lınesini bu lı:ılc sclırp o\nr.:ık g-:s 
•ıern•cktcdirler. llu sııbnh fmnlarn 
lıtiy:ıctan fazla un \"erılruişlir. B:ı • 
·ı fırınlar ünündeki izdih:ım bu 
ıir:ılle bcrtnraf <-dilnıış olacaktır. 
*Pekmezi 120. ı.züm "e inciri ırıo 

· ç bir gece arunla karşıhkh yemek 
emek, öte en be i en konuşarak baş 
başa · a i geç;rn1ek ısınet olmadı. 

ezn1e <, sıneına, poker ... j 

.uruştnn fazla :;nlnn f)('rakeııdeei • Boşanmak i5tl)cn ı. rı 1'ocanın her 1 glbi blr ~ydl. Geoo gelip yatıyor, sa 
•r mılli korunnın nı:iddeiumum • lkı&lnln de Jcıynlctıcrı düzgUn vo to. bah ı;orkarak gene geccynrısı dönüyor 
ıijine \'<'rilccektir. mlzdi. BeUl)dJ ld, ortahallldcn blrw:. ciolc. Sonra en bUyUlı: lrnrlm u oocuk 
* Sultnn:ıhmettc oturan 4 yaşın listllnco bir bnyııt yuşı:uıuı.kta.ydılar. tu. Halbuki ben bir yavrumuz olması 

1 ı Güney 1sm.inde bir J,ız oc:ıkttı Iindw yakaları tilkili ıılynlı im irin çıldırıyordum. Kanm ne yapıp 
a:rnayan su tcnrkcsini üzerine dok ıuoştnn glizcl bir ın::ınto ,ıymlıı, ı.iv ynpryor, bunu dnlın:ı ünlUyordu. 

ınUş ve lıoşl:ınnnştır. Çocuk kal rı otlu siyah 5ııplalsı Uc aynkkn.bıl:ı.n Kanm pokerde müthl.s ka.ybcdiyor 
ılınldığı Şişli çocuk Jııısıonesinde \'C tnntası ~ıldrğmı bUsbUtUn nrttır. c.:u. Bu gidişle elinılzde, avucumuzda 
lllmüştnr. mı tı. ıtcndl ıne güzel denebllirdl bir şey kıılmı)nc:ıktı. Mecburen bu 

* Eminönü cmni)c~ limiri Lü'fi Yaşı d:ı h"nUz. 25 27 ar:ısmda tahmin toplaotıbrdnn kendimi yava.ıt yava, 
Tuncer, yazHesi h:ışında çnhşırkc•ı l r.ıumıbfllrdl. ccl<tlm. Bu sırada dıı lmrımm arluı. • 
üzerine (enalık J!clmiş \"e tedavi i. lmrutlll!lyt lstl.l en d;) kadındı. - dn lıırmdan l\luazzczle anlaştık. l\lu. 
çin lcııldırıldığı lınstanede ö:müş • barlpUr ı.ı, on 7.nm:mda bllşıuının B7.Ze7. flldrlerlme en uygun bir bayat 
tür. Vazfre kurbanı ('.mnlyet :mir·. dsı\ 1 nranbnn ekseri 1 ı. dmdı - ::ırkad:ısım olabilir. 
nin naCışı, dün :ı;kod:ışlannın gin lıldlasına güre, kocası UstUno bir l~te bütün bu sebeblcrden dolayı 
yaşları nra .. ında defncdilınl Ur oı"tr tutnıuııtu . lıen de ayrılmak lstlyorom. Bosnnma 

Yurtda: 
ş · - Ben dl) Ordu, her ııcye tıılınmruuı mız fı:fn bu knılnr !iey de kMldlr, zıuı 

• İktisat VekfıleU Maliye VekAll'
Uyle mutalHk kıılnrnk Jıülün z lt 
nuınşlnrı sahiplerine Yerli ?ıfııllur 
pa:ı:arlan tarafınclan p:ımuklu mCL. 
sucnt verilmesini kar.:ırlaştırmıştır. 
1943 şubat maaşı Yerilirken bir 
defaya mahsus olmıık üzere her zat 
mn~ı sahibine ~O metre pnmuk:u 
verilecektir. 

ederlm, fakat Usttl:ne bir ortnlc gel ııcdiyonım. Suru ben tıı.mnmlle im.bul 
ınesıne göz )'tlmamam. ediyorum. Ancak karrmm lstedlğl ka 

- Metro ı oldnL'llntı ııercd~n blll • dar n:ıfakn veremlyeceğim. Bu nok 
yon;unu:ı:? ~;nyı tashih etmek ı11terlrn. Evvclı\ 

- ffilzlerlrale görılUm füıdtnı ne knnm da gnyet iyi biliyor kl, kendi 
rt'i1e oturduğunu da .biliyorum. Ollr . &ile C\'lendikten onra nın.ll:ı.rımdsıı 

1111lme~hut ynptlrı:ıc:ıkhm. Fnknt re bUyllk blr kı mı satıldı. Şimdi elim 
zalettn bu kadar d:ıllanıp bııdaldnn de ltalan ufak tefek birkaç pa~n em 
masııu ıstcmedlm. Sadece oos:uıma ı k ile l..•t ımnıuıt ldıı.re)-O çalışıyo 
~avası awmnkla iktifa ettim. mm. Kendisine nncnlc ayda 60 Ura 

* Sıvas çimento fabrikasının in· 
şası tamnmlnnmak üzeredir. Knd. 
ro teıil>It edilmiştir. Fubrik:ı yıl bo 
şındn fa:ıliyetc geçecektir. 

- Bunu nasıl lsbat edı-<:elcslnl.z \' naf.ııkn vereblllrlm. 
- Oooo koJny. ŞD.hlUerle. Bu hal Netlccdo mıılıkemo kadının göster. 

l!!rfnl blrÇ-Ok klııl ile tesblt ct;tlrdlnı. d<ği şahitlerin çağnhp dinlenmeleri 
Bütuo ynkmlnruım:, komşulnrmıu., ı~ın muhakomeY1 ba.' blr gUne bı 

:.:. Balıkesirden Smdtrgtya hareket 
eden bir yUk kamyonu Tepecik köprU 
ctuıden geçerken, kamyon aı:mğı yu : 
varlanm~. içinde bulunan iki ki§! öl 
m~ bir ldgi de yarnln.nmr,,t,Ir. 

abbablanmız b:ınu bill)Or. Hatt..\..... rn.ı..;.ı. 

Iınttfi isterseniz, mctrc~lnl bile ı,ıa.hlt ADLİYE MUBABlr.t 

~ Evkat idnresl A.yd.mda btlyUk 
t.1r zeytı.nyağl !n.brfkn.sI kurmaya 
:karar vermiştir. 

olıırak gctırteblllrlm. Zira bu 1.ndın 
vulrtlle benim en nzlz bir arkn~ım 
dı. 

- Demclc mutl:ık.'\ bo:) nma.k isti. 

yorsmıuz? 

- Evet;. Bana gcçlnL'Ceğiru kn.<lar 
da nıı.faka vcrmeslnl i tiyorum. 

Dünyada - ııeseın ne kadv~ 
Londra ~-' fA.A) -.,J\Iiulill.cn. - """"Jln...,J,Uıl..llNL 

Alnuınyn üzerinden uçtukl:ın bildi. - Değil tabU. ı ocaın zenı;'lndlr. 
:rilmektedir. Vibnnglrde arsnsı, ap;.U"tUllAllları. Slr. 

Londra, 25 (A.A.) - Norveç htı.. keclde, ~reıcln. dükldlnları, EtycmeJ: 
kQmetı ııehlrlerln kapılarma, dllrtyol de evleri vardır. Ayda yalnız kira. 
ağız}nrma ve sahilln strateJik nokta olnrnk 900 Jdlsur lira para almak • 
larnın kn:::aınaUar kurmak suretl"!t: tadır. 
Norveçde bir sokak muharebesi ha Bakim erkeğe döndü. Koc:ı d& peü 
zırlamııktadır. Osloda elli kadar blr. ihtiyar değildi. Olsa ol.sa 'O yll!)mdll 
birini kateden yol vardır. Bunlıınn en lwdardt. Slvah lrunıaştan bir p:ırdösil 
nıUhlmml Garborts mevkilnde yolla. giymiş, ıı.ynl renk :13pkn ve elblseslnl 
nn birle~Uğl noktadır. d~ bana uydurmu t;u. Jtravatı ııu 

Oran, !S (A.A..) - lkı buçuk saat asaldtnbıları en paha.oı Cinstendi. 
itinde Amerikan a.skert mnkamJan Telll.şsız ve sa.kin konuşuyordu: 
nılhver casusu oldukları zannedilen - ICadmın h~lckı \'nr, diye nnlatı. 
2.Z k~b1 tevkif ctmlıılerdir. Ameri yordu. Evet. metresim olduğunu boo 
l<an ve Fransız devriyeleri eaııuaları de lnkAr etmiyorum Fakat blltUn 
çember 1ı:tne almışlardır. bunlara oobcb gene ı.nnmdır. 'Yu\'1\yr 

Maııltovn. 23 (A.A.) - Afi: yapan dişi ı..-u.:ıtnr, derler, tınlb:ıkl bt 
Taa ajansmıı gelen blr telgrn.fa glı~ !'.Jm yuvamızı boznn lmrımdır. Böyb 

re, Bcrlin hükQmet! Almruıyaya da • J.onuşmasınıı. bnlunaym, kendisi çok 
ha blly{lk miktarlarda yiyecek g&ı l·oppa ,.e çıt kırıldım bir kndındlr. 
derme.si için 'Macal'istanı yeniden EvlPncllğlmlzclenbeı'l hiçbir nkııam 
tr..zyik eımeğe bn§laml§trr. Bu yeni ltnrşı kurşı~a oturup yemek yeme 
t.aıebln 1safı il:ln Macarl.standa ek rmz vo ötedcnbcrlden l{onu,arulı: ba' 
mek taymı yeniden azaltılacaktır • • başa vnklt getirmemi~ kL<ımct olma 

Cenup batı paslfik müttefik umumi dı. lieır akıam yemeği yn Rl"yoı;tunda 
.karargS.hı: 23 (A.A.) - Blr!~lk A \'eyıı. bir alıbabtn ~rr, bOnra dar1 , 

merlkıı bomb:ı tayyareleri bir Japon stnema \'eyn pokerde ı;oluğu nhrdık. 
destroyerini lxıtırm~lardır. l llııll.ıukl b~nlm sıc:ılt bir aile ~'U\'nsı 

nıı. ıhtı;racım \'ardı. E\'lmlz ildetP oteı 

Üç saat sonra t.ıtırl< okspreslııin bir 
komp!ı.ı'tlmanı onllnd" peronda. dnru 
yordıık. Balayını ltn.l)Ud• ~rmeğo 
ı.nrnr verm'3tlk. 

Bir Amerikalı gazeteciye 
göre 

ara aı Peten 
r er etmek 

~ tAm 11 l 
Fakat Almanlar kendisini 

tevkif etmİ§lcr 
Vnııiugton, 28 (AA..) - Haftada 

bir kere radyo musahabesl yapan gıı.. 
zeteei Drev Pergonun s6y1edfg1ne 
göre Almanlar §lmaU A!rikadakl 
Amerikan kıtaıarmn. iltlhak etmek U 
zere Fransayı terketmeğe hazırlanaıi 
mareşal Petenı tevkif etmı,,ıer, faka, 
Voygandn. yapt,ıltlan gibl gtiz hapsine 
almnğa cesaret cdemcmlşlerdlr. Gıı • 
.zeteci mukavemete Dihayet vermek 
emrini veren Darlo.nın da galip b~r 
l?ltimal!e 30 bin kişinin hayatmı kur 
ıardığmı ve bu emir verilmemi§ olsay 
dı muharebenin bugün hAIA. devam et 
ınekte o}acağuu ilAve etmiştir. 

Amerikada dört denizaltı 
denize indi 

\'a,zlngton, 23 (A.A.) - BllyQk 
Goller, deniz tczglUılan, d:!rt deni.zat.. 
tı gemlıılnl denize indirml,lerdlr. 

Zürihte tehlike i§areti 
Bem, 2S (A.A.) - DUn gece ZU. 

rlhte hava tehlikesi iıarcıı verilml1 
Y..: o.111.rm sn.at 21,115 ten 22,115 e ka 

dar devnm ctml:ıtir. 

lngiliz.ceden çeviren: VEHIP TAYLAN 
ııı..-mı:ı:ıo-....... =---=-

BiR. iKi 

Sanat ve ig ahlakı 
Karşısında e•nal 
Cemiyetleri 

BUGUN sanat ve le hııyl'llyetı.n. 
den ve ahlikından b:ı.hsetmck 

uz ve 
a 

rd 

Kazanacağın11z 
zafer 

D 

• 

Bütün as iar ve 
irra sız ar çin 

____ , .. -, .. --

Küçük ilanla r K-ıpı:ınu 

Bu kupona eklenerek ı;öollerttecell 
iş arama ve iş verme il.Anları Ea tıou 
Dakikada parasız oep-eclllooeKttr. 
tıAnlarm cazetede görilldııtO teldlde> 
olmaı.ıaa dikkat edllmelld.lr. Evle.an>• 
teldlfl 11Jnderen ok:uyueulArın mabfu ı 
katmak Uzer~ aarlb adre9lerlol bildir 
melert lhımdır. 

ErJlenme teklillcri: 

.istI.yorum; bu yazı yUzlercc, binlerce 
esnafı bir araya toplayan "esnaf ce 
nılyet.lcrlnl,, blnı:ı. harekete getirirse 
bundan hom eswı.f, hem de alı ,·er13 
ynpan r.ıehlrUler fnyda.lnnacaktır. 

Hem mU,terl)1 hem esnafı alA. 
kadar eden bu h:ı.yslyot mescıesı de 
necllr'! dlyeccksl.ıılz.! Bunu uumcıltta 
tarif edivereyim: Blr kuodıını.cı ıua. 
ğaıasm• gtrlyortınnur.. OnUnilze !:'° 

511. ~it renkte \'e fiyatta ayakkabı 
lar ~ıkarıhyor. Bir \).Jt"1.lnda pazarlı\< 
da olnındrt;"lna göre ~btnrın, bcl. 
iti de kılık krynfetlniLe bakara!;: söy, 
lediğt fiyatı. ltlrıust.ı ksudaltl lın 
d.ın yeya erkeğe üıJUyorsunuz. Verdi. 
i,lfuiz para o mağamdnkl ayu.klmbı 

fiyatlnnnm en y\lkseğldlr. Sağlam .,,.e 
gUzel bir aynkknbı aldığınıza mem • 
nun dükkiınd&n cıkıyonıuııuz. Giydi 
ğlnlz bo ayaklmbrom sa.ğlam}ığaıa 

u kadar omlnslnlz ki - öyle yn on 
yllksek fiyatı vcrdlnlzl - Artılı: ro.at. 
ı;cldlğinlz nrkndaşıı, ayntrı1UZ1 masa 
Uzcrlno ko.)'llp 1..'1.lndaronın snğmı ı;o 
tunu ÇeYire tel'lre, n.lbntn kalınlıt"lilı, 
dt-rislnln lwşpaltlığuu göstere güste 
re öyle blr ınethodlyonunuz ki o zar; 
da ayakkabısı varsa blle aldığınız 
ılUkkAna uğramak ,,.e ayaklm.bıaın. 

Yeni bir s lh ve 
refah devrinin temel 

taşı olacaktır 

• Yaş, 23, boy, 1, ,75, kilo, i;j, 
Fen fakültesi mezunu bir bny .c.1ıiıı: 
knrııklerli, iyi bir nileye mensuı> 
güzel bir lı:ı)·nnl:ı e\'lenınck islemek• 

tedir. 
(M.K.l\I.) remzine ınür'1caat. 

iş ve i~çi anyonlar : 

yenilemek anusuo:ı. kapılıyor. Fa 
kat? .•• aradan töyle bir oy ı:eçınOOe!ı 
tllkl!jJcr siikUlUyor, köıele deliniyor ve 
bu delikten parmağınızı l'JCrl soktu • 
nuz mu parmak kalınlığwdak( k5sel1' 
yulno kalın mukavva kondıığunu 

anlıyor unuz.. ~-nkkabıyı nlıp dllk • 
k&na gfdl.yorsunuz. Patronu bulup 
tJlolıYor; 

- Yahu! Bo ne h l! Bir ayd& SO 
lltaWı: AYflkkabı bu bale gelir ml ? ••• 
Altı dellndl, kenarları patlAdı, diyor. 
1:ıunoz?... o, elln1 oğuııto.ro. oğuştura': 

- Blzlm bbahatiınlz yok efendim, 
diyor, Deriler kötllleıttl, ipliklerde C8 

ld ll&ğlamlık yok. .• Çıkarın bari bir 
hala yola koyalmı diyor, Yahud Wı. 

ıdzi uylf bulU111a bafmdan savıyox. 
Şapkacıda ten.lele ayn! bal1-
Böyle blr va:dyet kaqısın4a eUd\ • 

yet edecek )'er DeJ'eal ofmalıclırf Ba. 
Da. kalırsa eımaf comJyetlerl f-

...._.. ~ .......... •v.u~a uu. 5ıu1 

ıılkAyctlert 4lnler suı:Ja gVrdilğil 
esnar.ı cezal&Dıl.uu-ıwt 1 Muayyen && • 

mandan evvel bir ayakkabı pıı.tıanıa. 
dikişi ailkWDrse ayakkabı o kunclarn 
cıya ödettfrWrmlşl 

Boglln, daha Uerl gürUse sahip ol . 
nıaıan 14zımgelea esnaf cıemlyet.Ie • 
r.n.ın bir sanat b.ayaly8' ve ~reft ny 
uca mUsterlnln hakkı ba.1.-ımında.n bu 
Gibi ıikAyetlerl dlnlememelerlnt hlC 
de doğru bulmuyorum. şı,ırme it ya 
pcınlarla dUrtist, na.muılu esııatı an 
cak me8leld U,ckkUller ayıra.bilir! 

Yoksa halk veya devlet doğU! cemi 
)'('tıer azalarına bu eekllde ile hizmet 
etmekle fay<!ah ola!>llfrler. Yoksa 
audan aldat almak, llellede bir lcon 
ere yapmak cemiyetçilik değildir! 

Yekta Ragıp Öl'ı'EN 

Y eşilaycıların toplantısı 

YtlflDlay gentlik ıınbe 1 nmumı 
J.'Atlpliğlnden: 

Yeşilay ve gençlik te:ıkUAtının, 

29 ikjncite§riıı 1942 pnzar günU saa:. 
9.30 da EmlnönU halkı:ıvt sntonunda 
yapacaklan kongreye bUtUn azala • 
rmın teıri!lcıi rica olunur. 

Lokoruour Uk ha.7.ırhk dildü{;-ılnll 
öt,tlirdU. Aeclo etmemiz l!Wmdı. 
h.olsa \•eda ettik. Bu uırndn ıırkadıı 
şım lcarımın eline kUçUk bir lmtu 

Oer.ayir, 2S (A.A.) - Fııs sullan1, 
~neral Geor~ıri Keyes'i huzuruna lta.. 
bul etmiş ve general, ltendisinl Faa 
1:-Ukllmdıırmıı. general Corc Pııttor. 

nnmmıı takdim ve mUşa.rUnllleyh 
Ruzveltin bir mesajını tevdi etmiştir. 

Bu mesajda Amerika reisicUmhun.; 
H.uzve!t, ~öyle demektedir: 

"Majestenizin ve mUletlnizln Fran. 
su: idaresi ve memle.ıtetin sillUılI kuv. 
vetıerilc olan mUna.sı:ıbetıerlnlzde 
h:ıyranltğn şnyıı.n bir mU~kabll yar. 
dım hlssi ile mütehassis olduğunuz:l 

~rellmelde son derece bahUyarım. 
Bu husustaki momnunlyctlmi ~ lti 
bar 110 de artmaktadır ki, ananovı 
dostluğumuz, nslleeddlolz bug\ln Tan 
cnda birleşlk Amerikıı sefo.rcthanesı 
olan binayl şahsi bir muhabbet nişo... 
nesi oıarak birleşik Amertkatım it-' 
reı.sicUmhuru olan Vaşington& lhd& 
etmesi tarihinden ba,ıamaktadır. 

Mihver devıet,lerl, bugUn slz1n V6 

b!zim memleketlerlnılzln mllşterek 
Güşm.ıuudırlnr. Bu devleUer, siYaıd ve 
lktısndl ta nkkUmlcrlnl uımaU Afri,. 
knya zorla kabul ettlrmeğl, Fıısuı 
blltlln iktı.sadl bUnyeslnl yağma et • 
mcği çok arzu ederlerdi. Mihverin 
yağmacılık i§tihaSDU yok etmek içl.:ı 
mıı,tcrck mesaimizi bir araya getir. 
mııı oıma.mızı bilhassa memnunfYet• 
yaşan addeılerlm. Almanlara ve 1tal. 
yanlara karşı kaza.na.cağtnuz zafer, 
ııtmaıı A!rlkada. bUtlln Fıı.slılar ve 
Fransızlar fçin yenl bir sulh ve re!o.b 
devrinin temelt&şı olacaktır. 

:Maj stenl.zin hakkında Ceııa.bı hak.. 
kın aavnısamadanlsinl niyaz ederim. 

Sulhten snnra 

Fakir düşen 
mem eketlere 

Amer· an 
eşyası, ı 

maddeıe ve Aç 
ön eri ecek 

Nevyork 2S (A.A.) - Ecnelıl 

nıem:eketlerlne yardı;-n ve bu memle. 
ketlerin kıı}kınmasını temin için ya • 
pılnn teşkilAtm mOdUrltlğllne geçen 

* ~lü.:.:e.r,1nıel lrnnsızca bilen blr 
lıay· orta mektep, lise \'e)'O unlvcr 
sile• tıılcbelcrile, sair kimselere eL • 
van fiatlıı de.rs \'ermektedir. Evle.
re de gideı· ,(.M,.'f.). remzine ruür.t • 

co.at. 
• Tıp Cakülteı&ine devam eden bir 

gene ilk ,.e orta olaıl ıııtobclerine 
kendi ederinde fiıik, kimya, ıırit
motik, dersi vermek istemektedir. 
ders saati 25 kuruştur. Slrkecld: 
Alemdıır caddesi No, 47 (Ahmet 
Kın'n mürııcıı:ıt. 

• Askerliğini biUrınlş Frıın.,ı:r 
lisesinden meıuo, muhasebeye ve 
d:ı:klUo:ra vakıf bir gene, büro ifl• 
rinde ç:ılışm:ıJ.: istemektedir. 

(M.A.2.) remzine müracaat. 
* Lise tahsili müddetince :ılm:ın 

ca. ders! almış dört senedir bu U• 
snnl:ı uKr:ışmayan bir ıenc; nlman 
cayı i:ri öğrenebilmek için husnst 
<lers almak istemektedir. (TJysctl,3) 
remzine nıüracat. 

• 18 yaşında orta okulun 8'in,.i 
sınıfına kndar okwnuş bir gene ; 
her hnngi bir müe.sse.c;ede cUzi b;r 
ücretle kiHiplik aramaktadır. (M.S > 
remzine mürncaaL 

• 45 yaşında bir b:ıy aşurelik ....-e 
muhnllebiciliğe bihııkkem vakıftı-. 
lokııntalıırda ve muhıı11ebici dük • 
künlıırında iş aramııktadır. bon.aer 
visler.i vardır. Beşiktaş ı .skareUer 
Spor caddesi No, 46'rıı mnr.caL 

• " defa iflihıır listesine geçml! 
tlP fakültesinde okuyan çok terb!• 
yeri nsil bir aileden bir genç; ort.? 
ve lise talebelerine ffdk, kbn'8, 
ve ceı>ır, heniiese, matematik ders 
!erini ehvan fiatla Yermek istemek • 
tedir. Aynca ticarethane ve mt1:.-• 
seselerde usülu muuana <Jefterde 
tut.ıblllr. Çalışkan)' remzine mftrtı 

cant. 
* Bir genç öğlt>den evvel tah~1 

line devam ederelc her gün sat 13 
ten nkşom ~eç v:ı'kte kadar f:ıbrf'," 
ve ticnrelhnnelerM çol: az liir licrt-f 
le Jşar:ımnktııchr. n:ınktt ve 'de.mir V(I 

lu n:ıl<lfyatı rnnamele.cıl bilir. 
(H.237,} remzine mnrncaat . 

"' Tıp fakül!e<:inln 'ıll>rdüncn ı;ı • 
nı(ıncla okuyan hlr genç; öijleclt-n 
sonralnrı ve geceleri calışmnk ls:o 
mektedir. Biiro işleri !erclh olun :r 
CA.l.> remzine müracaat. 

lerde taYln "edilen vali Lehmıuı bu Aldırınız: 
uıemlekctler mihver boyunduruğun 
daD kurtulur kurtulmaz kendllerln.t 
<!eniZ yoluyla. giyim eşyası, iptidai 
madd .er ve Ul'ı.çlar göndcriloceğlnl 

ve daha baolta yard.mlar da yapıla. 
cağını s5ylem1ştlr. Lchmruı, bu teıı 
kllAtın zamanında da. harpten zarar 
g"ren memleketlerin kalkınmaıaı·ına 
ç:ıhşacağını 1!0.ve etm~tlr. Şlmdikl 
halde bu tc3ebbUs ıcın yalnız Amerl 
lmlılar çalışmakta iseler de ilerde 
bUtUD blrlcşlk mlltetlerln sıkı f~ıbfrll.. 
f,! temin edJlecektlr. , ' 

Aş:ıftda remfzler1 tazılı olalt • • 
ııuyut'1llarımızm ııamlaruıa p le9 
mektuplan lılarebanemlzclf'u (pasar • 
ları tıarlc) bergOn .ababtan GtteJ9 
kodaı ve ııınat n c!e. aoıına at~ 
tan. 
(A.G.) (A.U.) (Acele M.K.) ( .... 
klmees!z) (Bulunmaz) Bay Faik) 
(Çabuk olsun (Dadı) (E.F.) <JUi. 
fF. U. Ş.) (F. D. K.) (GDn) (Olller 
yUz) (23 ~ ı.ııtıyorum) -<Fetbl 12T\ 
(M. D.) (M. E 49) (Nelll} (O. 1) 
(Özbab3} (P. A.). (79 ressam) (R.A) 
ISamlmJ) 

tııtuı:tıırdu. \'agona blndU. '\'f! tren doi' 1 

25 kur~ş.ıa .zengin ~%1.1.._~ 
olabıhrsınız osıarw~ !tola d bizi t'eş.) l için ı;clm~. 

"ı;ılmdl artık Praf&tn n,tı;dn bu et • 
nnye~rı l'lcdlglııl, 'e l>unu nası: 

ke:ııfettlğlnt ü •renebllJrlz, ıranuederım 
lledm.. 

Arkndıı,ıra gulUmsedl. 

eli, elnu)ctJerln tortı:ıı blllikls ı:-nyet 

zel•l o)du~'tınu kiHi dt>reeede gô:.tuı•L 
~ or. l'a.Jmt ı•rııys ô) le tabiatlardan 
t: ki, lceııdlni kUçU!c ı;orUyor ,,.o lwn 
d nd- blrÇolc ndıınbrı atmak lt'.ln ce. 

> n\'aıı )'1\\"DŞ harekete wıotı. 
de işlemediği bence bir mua.mm:ı.ıltr 1 Yahu, şu ceviz meııclcsi neydl'l,, dl VAKiT gıızelesi, okuyuculnrı;u "~ S:ıbun fobrikıılnrı için sen•ar me 
Orııd!ı nlı;-ln senelerce bcldedildiğlnl hn Y•' sordum. 25 kuı-uşln yüzlerce yılbaşı piyrın. murlnr nlıo:ıc:ıktır. kem şardcbr. 
il anlı.>amatlılr. ı•rnys Norfo(k tato _ ~ols ı>erond& yaya olarak treni sosuna işlir!ık ettiriyor. postn kulusu, Gal:ıta 158'e mektup 

suna dönUnce eski ııatıralnnn testrı t:ıkip edLfordu. TafsllAb bDgADk" la mOrncaat. 
"Gerrl bir IJ• 1 >' cynh!ltl lçln hlr 

.ülmddlmc oma, ma.deruld ı:srıır 
~nrct J;"i.lrcmi)ordıı, 

Jl)oraıın, anln~ncaj!.ın. 
Tesad:l!e:ı lırr ikisi cıe ı;ı,bay mcs • 

ilk cln:ıy~Un bebı J;aıkançlık ı.·' leğfııj lntlhnp ettiler. Bnrnıla ıb uy 
. f;:cıneıncıJJktl. l>lğı·r iki dıınret (ııe nı h~dlsc tel<crriir etil. gdı ton ı:a 
ı.ntllin yalmyı ele vermerurı~ çln me.;: hıl< tı•r!l etti. Pnıy" ise yt\zba.'}ılıl< • 
buran l<JICdiği ollrlimlerdi. Albay tn dtımlr attı. lll'r 1 tiJ1 de mllstcmle 
l!.:dl.stonuıı katli t:ız lı-nm bir Ha ı,z: ordusund~ hizmet etrr:".;c talip ol 
bil l\cbU da\·u.sıydı Uıı:u11 seneier • dul r. Tc- :ıil:if"' b"'t!!l ı.ı brır lk!sl d•' 
dı•nb~rı d ''ilam l!J·~~!e:ı, ,,.e tl?'l< :ı:ı, , ı .lllnJak:!.da n)nl ı :t:ı;, \l'ril:lller. 
lı1' m:ı~ c 1 ar :'.l.ta ghJC>r.en cms;&I ı<.:iJ ton Pray, n llml~ olı!u. 
"t~ bir ld ıl<ı re~.r:ıııı. a~nı wm:ın:t'\ lı;:11ston lılr de m ı'ılm bir "'n·e!ı-
blr rtlcıb •t <!3v.ısını: b:l!\:ıço uyıl ı. kıınunC"a rrayo<!a b t ,.~ ııl'fret ııı~ 

ı ... J .-.u.ı •·b O?r~YB 1;oc:ı'c 1u1ctarıu.hn !ı r :ırı <l"recc,>o geıdl 
beri tnnı,,ı) otlarw. tsuntıo:tl-. berab:ı:- 1'JtUn b_ınL'lr ~ t"•ll ormu<ı ı:-ibl 
lnkl -ınan b'~b!r um:ın ra tı \I 1':ı lı· r ıı.ı n .:h:n ıı.ynı ı.•:lı:ı:ı Cı,;ık 01'111. 
rnıt olll ."-ı < r ıın "t•"l~I. Tct!•l ar. I'r.ıvııı ilk deta uL•r, lı bu ml!COdl'! 
< :ı MIP, tiri dig •,,n!:ı 0Jlgt .. tni1e yı:ı •• 

~ordu. E:llston nll"~" :r.cm~inıll, Prn~ 
f.ı?.lrdl. ~dl .t,ot daha moktetıt-0 iken 
t. mrm blrl"clsl~ dl, Prnyq is::ı onil:ı'l 

~ ıırıJmı lııte:n:ılc mecburlyctınd:ı kalı 

! ordıı . Pr.ıys ıılnlıu !bir insan değil 

l •ut' : ...... n l" f.İ 1 cıld ı I ııknt Ec:llıı!o•ı 
bn sırnlar.b. mnıız.z.n,n bir 11 rvetl te 
\~rUs edine" sa!lıl bir rruı.bl()lc o}an 
ııevglll on:ı. mcylctm' r!e başladı. 

BiltUıı bu sobcblerdeıı dol:ı.yı Pmy 
rı1.11 bu cinayeti nl!:ln mUstemlı>lr"l·· 

kJnlni yenl:len a.lcvlcndlrdt. Böyl~ ''Ba!llt., <ledl Pray,; her zaman sof U U • Bir fnbrikn idare hanesi için 
umdıığund:ın dahn ch'erl il bir mubJI rada 00'1.'IZ yemeği reddederdi. FakRt V'a .: ıazetesinde kiHihe alınacaktır., CPostakutosu 
tin tçlndo <'innyetı lşlcmeto karar trende L()ndrıı.ya fltt!ğlmlz giln bunQ 1r---------------•'-G•oııiıln .. tıiııı-•1•5•81ııİ'e-ıİımİİıekilıiii·ıliiııiiir>liilal.ıimıiilill•rtıiiıriıi:ıiiı"'iırit. 
wrdl, rnğmen cevltlere iltifat ctft. Böyle. • 

Uotllln Prayı. oldııj;unıı OMıl a.nla 

ıhğımı mcrnk ediyorı;ıın, dl"l:lf mi': 

Albay, Sprckln lmıınyt zorlu.ıtı"mı 

ıloymu, olo.mazdı. Şn hnlı!e blrtsı na 
, arı dilckııtlnl 8z>r!!lıl ll7.crlnc ~evir 
ınl;.-U. ntrls.1 ona Sprekln klStU niyet 
.t'rlnacn bahsct:nl3 ol:ıcnl<tı ld, yam 
11.1 hlcblr fl/Uı al:nııdan aş ftyn in • 
ınlştl. Şu hnlde &100.pn lclmhı sör.üne 
ltlm:ıdı Yardı? 

/ 
Muh:ıkl• k ki kn:lıtrrnn \e yeğenlnt. 

ir. nma~dı. 

lM ş hııı hatmı. grl1yord:ı: 'Mis 
llJ:ırşant \'e Prays. {)nı-e\rrl mi"' 
l\Inrşantto.n 11Uphctcnlyorc~um. F.ıluıt 

senin s:ıhto Duğlruı Jle knl'6ıln,malıı 
~•ndan haber almcn meseleyi ÇAktım, 
,.~ Pıının zan altın aldım., 

ce ...• , 
('Umleulq 80DUDU ~ltClllt'dlııı. Zfr.ı 

tren Urntinl artt;ırmı~. ve ll'.018 da 
r,-rrl blm13tı. Gözden lmybolunca.ya 
lındıır mendllle eelAm yolladıl•. Sonrn 
Alls meraltla kllçtlk kutuyu ~lJ. 

Birden şngkm bir hDMtı: "Bıı ıb 
n~? .. diye bağırdı. 

:r+fnnmra garipti .Kııtunun ıclnde 

MODA ÇA NTA BOYA EVi 
Bay ve Bayanlara müjde 

,Hu t.ıtsarrut <1evri11Ge ealdcfl. boya!ll aoldl]. reııı:tıııı 
modası geçU <tiye luymetıi 

kc.cu.nmn bir ce,,·ız vardı. A\'lll av:ıl 
kutnnon mnhtevlyntu.o b:ıkıyordaıu. EL CANT ALARINIZI 
Aklıma bir tıey g11ldL 1 bir l:~şe5e atıp wrkctmey(ıık. 

Ccnz} ı:ık:ırtlır.ı, ve itina llo ınr • tôlyemlz lstedlClıılr. reıılıte .ı. 
tiım. b!.,<?lt•rlnlze uy~n olı.rıık Mkl 

fclnden nlevll"r, kn•ı}rınıl:ır rıl.m:ı ~!tl!W'~;~;.t:1 ~ır.: ÇA ~TAl.Altlnızı fen:lı su&Ht;e boyar, ,.,_ 7apat 
fn IY.ışluth. ~lynh clnıaı bUtUn h:ısmc Ayrır:ı beı tnrm tamir ve uı.mnrlama cııutta Y•P""' 
tile karımın hayran bakışl.nrı önünde Tuvnıet!nlz.ın reng~ne uyu en aıa sabit tırnak clll\tarın:zı .uıca• •tôlyenı1• 
pmldıyorclu. j do temin ed~billrı:LDl.z. 13ll~mum muşamba ve de:1 eırııla!'I:nıı · nnı ıu~ı 
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