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&eçımı yapı aeakt:a Salt gUrU de tedbirler hnkkmda i:J.at·at Yetil• 
1 "'" ""' ıııııııııııııaıııııııııııııuuo Kahire, 7 (A.A.) - Orta ~'lrk dilen esir miktOJı ~imdi 2'J,,OOO'i I Matrub'un garbirı.de ynp1la .... ve Ciimlıuriyet Halk Partili Mı.>dis ecri an aı;ılmaktatlır 

1 
hıgıliz umumi k.'.!.rargafanın müıı. tecavvilz et.mekt~ir •• B~gü~ k.ı· bilhassa' muvaffakiyetle r.eıic:elc· Grupu topla.nacaktır. Ru toplantı. Bu itibarla Mccliain Çaruml)& 

Akşam terek .tebliği: • C13r z:l.Pt~dilen malzeme &ra!ın. uen hücum neticesinde dil~m:ına da medır.in tatil bnJund·•f-.ı devre gilnkU tcrlantı•ındR 8a.~e!tiliml 
! 5/ 6 son teşrin gecesi, ve dun · da 350 tcınk 400 t9p ve binlerce ağır kayıb!&r ve:-dirilmig lut<1ln· içindeki dünya hldi~ler:inir. in. ~;n teyanRtt.a bulunmuı da mulL 

1 ----•- !>'inci or.iu düşmanı garba dotı'u araba vardır:. Cenubda terkedilen rile arabalarma bUyUk 'ha!larlar IJşaf seyri iizerinde ve Mi1lt ~fi tf"mel lt'Örülmrktedir • 

Beı 
BlkAyesı 

takibe devam ~treişti:.. _Dl!şman j ıtalya.n ttimenlerinin tcmirlenmc- ika edilmi§tir. Ağır bomba tan"r• 
zırhlı kuvvetlen baltiyeeı Fukıı lline devam edilµlektedir 8'inci terimiz gündUzUn Bingazi ve Tob- re -·'I 

s·rtıa.n Ueerinde ileri hareketimi- 1 crdunun ileri hareketi d~Ml edi ruka hilC"JJD etmi3}erdir. Tayyare- 1 HUkOmete lesıı·m ' Sovyet tebliği 
zi durdurma~& çalıı:mı§!:mhr. Fıı. 1 yor. Bir gece evveMli ağır omnbar- cilerimiz Bing&&'de bir petrol ge-
kat zırhlı kuvvetler~miz, kuvve-:.Ji 1 dmıanlarhn sonra tayyarelerimli misine ve Tobrak'ta ~r ticuret gc- d ' k b 

Tazan: SADRI ERTEM bücumlan n:tice:si Ola1'8k 2'aı-ba i dün daima rlcat h•linde b1ılunan misine ia'll\ct kaydettiklerini bil· e iıece hunu at 
B u :ıarbin garabetleri bir de~il, cioğ:U ~aha ziyade !:~kilmPk me~ i dü§mana ka.r,ı altaktan hUccml~ dirntişler.:lir •• 

lloüova, 7 (A.A.> - Bustlnlıdl 
SoYyel ötle tebliğin• ek: 
Stalinıradda f&brıkalar IDltltaka • 

amcla bir Scn•yet blrl;l'l Almana.. 
iki mu..tahkem noktadaıı atmıt • 
bir dllfma.n bölUtllnll yok •tmiftlr. 1 

~ktur. Naall strateji de. eko. bunyctınde kabnı.şlardır. Elde e,. nua devam ctm.iıılerdir. Ma.."'!IA • • • • hakkında 
aomJ ele sarabet sayılacak huıms;yeı,. Roma, '7 (A,A.) - İtalyan or. 

ler cöatermı,se, onun auBı tctebb118. Ekmek kartları ve lokanta dulan ımıurnl karargUunın 8~'l5 il~ 
le.rtnde de bu garabete tesadüf edil. maralı tttıliği: 

mi!'ittr. Memleketlere felAketıer gok. ki Dlln Marsa Mntrı:ıhun ~imnl hl' 
ten yafau bombalar lıallnde akın et. yeme eri hakkında geııinde ml!cadelc de,•am etmiş. 
tltf ıtbt bir gün de blr tayyare ln. tir. Mukabil taarnn:lar yap3n mih 

glltere ufuklarında &ulb şartlan lif' v il 1 il t ver un.surları clilşml:ln zırhlı ko .• 
.. örlludtL a D a eyaaa I ıarmı kayıplara ıığratmı~lıırd r. 

Ahn&nya ile Buıya arasındaki bu. • Teşkill~rlmiz birkaç [?ece l'>s.r~. 
be. takaddüm eden aylarda yapılaa keti eenasında Maltanrn h'l\'d 
bu styaaett Berlfn bir aiıılr bubraoı ş meydanla.nnı })l)mbalRmışhrd,r 

olarak tavaU ettı • ehrı•m•ızde lüzumsuz f ı·aı artı la 1 a İngiliz tayyareleri dUn g~e r~. 
Loadra llealıı getftl lıakkında Va. ş r n nova Uzcrine bir akın yapmışlar. 

tlnn,oau baberdar etti. Ve oau ruba. d · ı • k dır. Şehrin billı3.ssa merke:.- v~· 
3'llt bir lıarp Miri addetti. Htıalo lD • mey an verı mıyece ta?tt mahs.Jlderine bomba'ar f\Uı. 
cfltenı eeyabati lıakkında Glaııkov mililf!I ~ hiMediJir tahrihat husu. 
belediye relal 10D gUJılerde bazı Uta. Vali ve belediye reisi Ltıttl Kırdar kııım kolaybklard&n ııtffadelerf tL'l le gclmi~tir. Sivil ahali ua•:nda 
larcla bulundu. Bfı aııret)e Hesin ae. lokantalarda karne Ue ekmek veril. dit edilmektedir. Meael~ lokantalar. ısimdiye kadıar tf'tll-ft ~d?le"l kayıp 
ya.llati eebeblerl daha vaz.ıh olarak meal oeklinın kaldırılması ve tabldot da karne mukabilinde dahi ola, mu~ tar 20 ö!U ve :50 yaralıyı bı1lıcıık. 
meyd&Da ~aklDlf bulunuyor. uıulünUn konmuı w kart tev&la.t:) terlye ekmek verllmemeal" mtl§terl tadır. D0Şl!'ftn bc.mba tavy11.?';:l,.ri 

Glukcw belM!ye l'f'lllial• mhJerl. etrafında bugOn kendft!l• C!Sl'OftD bir ı:ılJi ekmetınt berabeı'inde retirınete nin en ua~ ilti.&i &levJer içinde 
nJa IMıp9lllt ftlpluıelt tarlhe tevdi e. muharrimize af&tıdald beyanatta bu mecbUr tutuuna11 gibl... d11eürillmüş~r. 
aJlmek l•ten• vesikalar dl1e kabıaJ lunmuıtur : Tatbik&tta bunun birçok suUıtfmal (A.rlaw: .,.,a '· 8ltf9B • dt>l 
e.._kte muonı&. B'z~ kalırsa Glaa. •'Yeni ekmek k&rıı11!erbıtn tenUDJ !ere yol açtıfı sörUl:Dllftllr. Mtifteri 
kOT belediye reisi Hes hakkında müteakip alınan ba:aı kara.rlarıe Yi- lokantaya karnesiz stt.mekte, mU§te.. fzmirJe bir fabrika miiJürii 
a•lattlfr me.raldı teYıeri tarihe hl~ lA.yet tebliği olarak gueteler tara • rl•lnf kaybetmemek n memnma e:. , 
metten alyade tngtlterede llarp J'&Y. tından 1Jt.n edildiğini blUyorsunua. mek ıc:ln mUeue• •hlbi karnesiz malalni.m olJa 
retfni arttırmak makaadlle söyle • Bunlar araaında vatand••lann bir (Arkaal• ·--a • _...._ ' ""·) 
mı,ttr. Glatkov beled!ye reı.ınıa aöy. ----------------------·-.,,..J• ........ .- ...., İzmirderı haber YeriJdiğine g~ 
lecllkJerJ ylltde yüz tarihe ciddi ,·eaL ş · it F b • 1 re, Naldöken Palamut !abrikas• 
ka te,kll eclecek mabjyeıte olııa bile ıma. ransaya· ır yara ama :uı'ldUril İngiliz ~on, fılbrilra ici.n 
bagtln tçln onun veııJka luyoıetlnl de. ''erilrn kok kömllrUnden tiT' ku.. 
ttı. propapncla ve tetkln kıymeti 200 uçakla Allmet admd& bir seyyar satıcı mını !l'Uha&ı~bccisi İtahan Bra;. 
birinci plAıu ttP etmektedfr. dUn paraaız. k&lmıı, Ab&noz.d& doatu yotiye ~ermiş ve yakabnar?.k 

Glukov belecllye relsfııla ifşa et • b • k ld Cemileye ıtderek bir miktar harçlık ınahkemeye s~vkcdilmiştir 
tıi'fne göre Hea Alın-tnyıuııo tngllle. ır a ın yapı 1 lateml§tir. Muhakeme sonunda mUdUt 1.lı: 
re ile &Alatmaaını teminden :rJyadf', Cemile ~rmemiı. buna kızan Ah. ny 'hnp'e mablı:Cım edilmiştir. Fab 
lngilterealn Almaoyaya tabi olmıuı Lonclra, l (A.A.) - lııgillz bava n:ıet ıokakt&n bir kaldınm tap ka • rikR mUdUrü ıimdi hapishanede 
f&rtlarını blldlrme:e memurdur. kuvveUerıne• menıup uçaklar ftmall ı parak kadını ba§ından aftr surette bulunmaktechr. 

Halbuki Hee lııcilte.reye geldiği Almanyada hedeflere taarruz etpıiı. yaralamıttır. 
zaman bunu Almanyaoın bir ne\1 dn. !erdir. Oıenbruck da bombardıma.n J CemUe tedaTi altına alınmıı, Ah. 
balet arzuııu tekllnd.ı teJııjr edenler edllmi§tlr. met yakalanmJ§tır. 
olmufta. Öğleden aonra, Spıtla ver aY uçak.. 

Fakat ba(ÜD anlaıtılaa noktalar larının retakatjnde bulunan Boaton 
tayle bWl• ecllleblllr: bomba uçaktan fima•J ll'rauad& be. 

Te bl • ğ Btallqradın fimal batumıla 1 Al • 1 man blokhavzı tahrip edılmlftlr. -
piYa.de taburu yokedilmiıtır. Naıeüaa 

Vilayetten teblil edilmiştir: 1 cenup dotuund& dlltman t&nklulıli 
Vilayetimiz: dalıilınde lıuğday ça\· hUcum etmlf ve ağır kayıplara ~ 

dar, mahlut akdarı arp:ı \C yulııfın mınır. Tuapaenjn §imal dotu-wıdılıiı 
t .ı· 'h' b' . , . ' d oevri!mlı olan Alman srupu yok • 
e::.ıım tarı ı ınocıteşrıo sonun a dil . ••· • 

h . ma~. 
alam bulmuş ve mısırın ıeshm ta• Uk ayn d t 1 bt •• ı.. .J ,_..,. 

'h 'k' · ka r a a çe e en r -•·• ~ 
rı i ı ·ıncı teşrin sonuna dar uın- yoldan çıkarlDJflard 
tılmışlır. Bu müddetlerin sonun • ır. 
unda huk6mete borçlandıkları hu- Loncl.ra, 7 ( A.A.) - Dün gece :va. 
bubat mikdarını alım merkezlerine rıaı lloıkovada neşredilen reımt Ru 
etnıcmiş buJun:ın müstahaUJerln eJ. teblltine göre, Almanlanıı piyade 
terindeki bllOmum hububatını 1341 •e ta.nklarla 8ta!!ngra..1m fabrika 
sayılı karar mucibince el konacak • böJgumde yaptıkları ıaarruıı&r pili. 
tır. Mııh~uııerine bu suretle el kona· lrllrtttlmllf, 1000 Alman yok edilmlf, 
cak olnn mustahsillcrln el lronm:ı 11 tank da tabrtp •dilmt1ttr. Nalc:ıll: 
tarihinden itibaren on beş giln için• oenup do~sunda Ru•lar Almanl&rt 
de me\"cut bilQmum hububatı ı>ara• tutmaktaa Burada da Yll&lerOI 
sı mulcahilinde ahm mer'kederin• ııasj )'Okedllmlftir • 
lecllm elmrlerf ml'churldlr. Yhı J"lel"• Tuapsenln ~&I dofUnncla m~ 
buriyetf Yf'rine p.etinnh·enleor hale• 
kınıfa Milll lcnrunma lra.nuntınun 
mn:ıdd•I • 55 ve 56'ı n<."1 maddeJprf • 
nin tatbik edllecelti teblllt olunur. 

Liyona tayya
re hücumu 
Vişi,7 ( A.A) - Cuma, cumarte~i 

gecesi l.yon Ozerinde tan·arrler uç. 
muşıur. Uçaksavar topçu~u ate' aç. 
mış ve Grrenvltch ayariel 23.30 ~an 
itibaren ışıklar ııönclürülmOşlür. 

D çarpıımalar olmut. Almanlara • .. 
Mlb nytat verdlrllm14tlr. 

8TALININ GONDSLIK Ellllt 
Loll~ 1 (A.A.) - Staljn SOYJ9tl 

lhtllllinln yrldönUmO mllnuebetne 
·kımlorduya hitaben netrettlti ırtıa • 
delik emll'de Rua orduaunun pmd!Jl9 
kadar Alman!arm ve mUttetiklerbala 
orduıanndan 8 milyon kfıtYi maıaa. 

rebe dıtı ettltlnl beyan etmlftir. 

Krbrıı'ın müdafaası için 
tedbirler 

Londra, 1 (A.A.) - Kıbnı v&llsl, 
dlln Lefkopd9, adanıu m.ı.:ı~aaaı f. 
çin her ıeyin yapıldıguıı ve herhancl 
bir cjhetten gelecek dll,man taarnı4 
'Zunun gllvenl• kar,ılanabHecei'inl 

b~ldirmlıtfr. 

l - Almanya Anu;myı Of'rmanlze detıere taarruz. etml§lerd'r. 
~ktt. Bu taarruzıara 200 Splttayer uça, 
ı - tnıtıter~df' Çtlr(JI bUl\fımetı tı i~tirak etmiştir. 

ile defli, tngllterede faıtl:ıme ve na. 1',elemenk limanlarına da bavı 
uz.me taraf~r olanlarla anlaşarali akınları yapılmıııtır. 
bir mulh yapacaktı. 

Franıada kutusunu ıetirmi· 
yene kibrit yok 

Vltl. 7 (A.A.) - Para tUUlncUler' 
bunda.il aonra bot bir kibrjt kutusu 
gctjrmlyenıere kibrit vtırmlyecekler 
djr. 

Pahalılık 
belasına kar$ı 

Pasifik 
cephesinde 

ı - Dllnya yent bir tak91me ta. lıırını tıarp tçfncle ztyı-.reh!ı aevkeden 4an geliyordu. Dtfer taraftan aosya. 
hl olae9k ve tngtıtere Avnıpuın 'Amlllerl bulup çıkarmak miimkila • liuo tehlikesine kal"lı failstler, na.. 
ıtarbmda Alman hlmaya~lncle bir dUr. tiler ,ve muhte,em lnzlva.cılar ayol 
Ha.vlayt~rle ld11re edllPccktl. Hc&ln tnglltettdeki doııtlan yalnız derecede baaııaıı görUııilyorlardı. Ade. 

He• tngUterede "G:wıavter,. ola • mektep arkada.tlan, Mı11ırda tanıdılı ta blr ıark seferini hazırlanıuk busu. 
caktı. Glaakov beledıye reblnlu ı;iı.. ınsanlıır,huıuııi ııempatl duydutu kim •und!ı bUyllk blz.metl"r yap•nı,lardı. 
ditl levbanm ılmdlye kadar Uşa edil. tıelcr değlldlr. Fikir ve kanaat arka. I Avrupanın garbında ''Lokamo" an. 
nıemlt olm&11 Hese atfetlllen teklif. d:ışlıt"ı yaptığı ln&anlardır. 1 ıa.,maııı yapıldığı hal.le İngiltere bir 
lerr• matııyetl lıakkında tasana b::u.ı tn;llterc:I~ nesın llltlr ve kanaat ttt:lil Anupanın pr~ında bir u.oıa,. 
ıupbt'ler vermektedir. Çünkü o ır.a • arkadaıları kimlerdir! ınanın yapılmasına yana19mıyordıı. 
ın11n Heain bu teklllı senelerce Mk. Lord Hamllt-0ndan ba:lıyarak, yı&fJ. Hese cesaret veren onıı t.ayyare1}. 
lamaam manasını anl1Lm11k mlişkl.ll h ,.e genç bir sürü lıılm aaym&lt ne binerek Brltaoyanın ıol!ılerl ara81o 
olur. 1ngllterede ıoıraratorluğu ve mUmkUndllr. Me-selA Landon Deri, Bi. dan cla.wnun maliki\oealneı inmesin" 
«-lhan ıampl)onlu~uııu terketmek iM. ''erbruk, Lord Kotermer,Muııley gl!tl. ooaaret veren bu gör\1§ tarzıydı. 
Uyen kimse yoktur, Onlara Heııln trk B•ınlatı harp aonr1111 dünya~ı itin. Bu görü, tarzlle Çörçllln; Edenin 
liflerini açıkça aöylenıek Rrltanyanın de ln~Uterenln Avrupıı.lıın ayn bir gurüt tarzı araııında bUyük farklar 
tıarp pyretjnl daha zfyade kam~ılar. 11jyaser takip etmes'nı lııtıyenler diye vardır. Çörç'J olsun Eden olsun tn. 
-.. tarif etmek mu~\indür. Bunlara gö. glltrrenln m:ıhtt'ııem lnz.l\'ada kalamı 

Böylt' bir lfı:ıc!a buhınrı1a1ı ff'J,ttii rr İrı':'iltere MllletlPr Cl"'lllyetl clsva )'a<'.ağını d · • .,. önaed~n anlamıı bıı. 
bugün bile bu ifşa reıımi bjr ma.hiyel "ını, kura .\nupaııı lılerlni bir yafta luno~orıu.. R!lhl\!l!a ıa1·ysrelerln 
arzetme-ktedlr. Yalnı7 111'1' mr~le..ıııl bır:ılrnıalı ''mubteıem tndvaya., ~e. !ng11tereyl .".. • rup:ınuı herhııngl bir 
•vem k11m?ıroısrııda b'lhl<ı mPuuıı ol , ltjlrııcllıl!r. parfasından far!< ı.ı bir bale koyM'a 
dutu zaman ba.,,•ekll He in geldıı:ın. B•ı ıebebtendlr ki "ln"llv~.. taraf. fmı keıtlrılikten 11onr:a . Hett de bun 
den Vaıınnonun haherdar edildiğini tarl:ırı Avnıpaıla llıır!Je takadifüm lan blllyord:ı. B ınıın i~ln re-anıl tn. 
ve Heıln harp esiri oldıığ.ınu bildir edl'n srnelerde faşl!lt Yt' nnhıt h:ıre g(ltrrr hük{tnıetlne mürat".aat etme. 
dl, kctll~re ka1"31 Adeta ""'mpa.ti d ıydu. dl. Kendi zjhnj\'rtine uygun olanll'r. 
P:~r Rf'tl hııklkatı>n lmn!\ratorlu l:ır. Bu zlhnl\'et Çetu''"rlaynın l\lii • la temaq grçtl. 1'Ia:ımaflh llı>sln 

ha lnbllAll demek olan tPkljfleriıı• ııfh un!aşmıuını yan nnırn koh,·ıa,, Sflyah11t1 baklmıda daha bazı rl\'ayet~ 
letırdlğl zaman Brlranva tılik!\'ll ~ti tırdı. hatt! teş,·lk etti "Rollf'ktlf em lt'r de vardır. Hattl onun dostları 

huna Brjtanya halkına açıkça süyle. nlyrt,. slRtl'ml aleyhine cep'ıe alıın. hesabına ıtfal ed;ımı, oldutu bile !IÖ.l 

Ye"'tyttek kadar 7.11ytf IRe lııglltere tarı,, na7.llrr araıııındl\ b=r mu+al>lkJlt lrnmel..-tedlr. 
0 ~rnan Dlbltrrk rlratl'l t~n d3'1 ı b·r nr\•I l<j"lrlli';I mevt·ııttu . .\vnıpud:ı HcR herhalde tn~)ltt>recl" resmi hll 
1" .. likrll bir dr''"' ntlıoımı~ demektir. nine.ık "'İYP'lf harita da~l,nl'lerlo~ kflmete mllracsst etnı"d'l'lnf' r:örf' 
1•At1-.&erln hal<fki n1a'ıl,·rtl hık'tın 16k 1\1 kahnrı1ıı"ı arı.u Pdilh'e>rıt•ı He. tngllteredrkl ı~afadarl11r:ıt- ıanla5arak 
iıı ilan nır ttUküm \'l'ı· ınt>k ır:tn G'R" in trm1ll ettlA'I r.l'ml~ et de hunu tnglltereyl ltlnden fethetmek, ".ılha 
'-11\· h•IPdh·" rPls!ıln ••izlPrl k'I fi ılr. ı trmı" rtm"l< l<ıth·ordn. rau ef!Df'k lıtlyordıı . 
fildir. Ancak Be& lngilleredekl doııı. l Fikir ve kanaat &rkatlır.,tiıtJ b.ıra. Beein b{klyui budur. 

\ 
Yaır.aa: BiR MUHARRiR 

Melbourne, 7 (A.A.) - Doğu Put. 
tık umumt karargllıınm tebliği: Mu,, 
h&.rebe Ojvl clvarmda devam etmekte 
dlr. Hava faalıyeti, kctif u~u§larına 
münhasır katmı§br. Sıfır tipinde Uci 
Jap:>n uçağı kendiainl kar~ılamak 

i•tlyen bir hava ~11kil1mll' tarafından 
dUJ.ıruımnıı~ur. 

TOP VEKtTN barptı~ yalnız or. 
du detll, kadınlara, llatt,l ço. 

cukl&ril varıncaya kadar blltllu bir 
m:ııct, zaferden batka bir teJ olmı. 
yan tek bedele dofru yapılan kollek. 
Ut hamlede vaıtlfe alır. 

Milli Şef de aon nut,kunda pabahlrll 
belAsına 'karşı topyektuı harp açtı. 

Bu fktıııa.cli aava1ıa halka ve bü,. 
!nimete dü~en vaı.lfeıer ayrı ayn ol. 
mnkıa beraber blrblrfnt ıamamla. 
nı:ı.l<tadır. 

Halkımız cephe Cf'rlıj hltmetlerln 
de c.an•a, batla çal11malldır. 

Bile ıtUıen va:ılfelertıa batlmaları 

ıuntardır: 

ı.tstlbsalln ~talm.uıaı. dotradao 
doğruya veya dolayııılle yardım ede. 
hllmeok ı~ın her unıankfııdeo fa&ld 
~ııtmak. Burada berke• kendi çapıa 
da bir lıtlh.aal un1M1ra oldııtunu aala 
unutmamalı, gö'ltereoeetl ller fazla 
gayretin memleketi böyl• tebllkeler. 
den korumnğa yarayae!atına ,inanma. 
lıdır. 

2. TUtt.ar, "tenefflta etttttnd:ı ba. 
vayı bllc bir ticaret mataı llaljof! ao. 
kan., cloymıık bilme. kaı.anç h.ır9ın. 

dan kendlnj kurtarmalıdır Bu hıra. 
hlll.Cımetı hM<lı oldup kadar da 
id ıeı U tedbl rlt'!re de 9e\11tıde<"flktlr 

S. Kibrit f)ÖpUnc, kAğıt parça11ına 

kad.ır hl'r tUrlU l"tihlt.klıııt7.de t:ıAAr 
..ufa aon derece riayet etıuelly}&. !a. 

raf ve aefabet ete 9Urgunnulolr rflP 
vatana hlyanettir. 

o&. Yaluız kendimi&! ve yakınları. 
mıı.ı dlltünerek evlerlmlu aylık lhtL 
)'acımızdan fazla gıda m:sdıl~l yığ. 

maamahyız.. Baııı<alannı ve me:nlektt1 

dlltünmek \ir&dfemf:ıcUr lCvlnde mu. 
ayyen ihtiyacından fınla ua. pirinç, 
teker Ulh._ bulunduran iter adam 
milli bir <'.tnayet ltlf!dlglnl bllmelldlr. 

6. Sıkıntıya bile bile v.. ıteve aeve 
katlanmalıyız. Voutmamalıvı1. ki 
iktisadi bir aava, l~lndeyl~ vl" böyll' 
zamanlarda bolluk ıtevır1 .. r1.,ıa raba 
tını aramak manası&, bulmı&k tm. 
kı\nsızdır. 

6. İçtimai disiplinin ruhi' dfıılpllnt> 
batlı olduğmuı bllmelh1L 8Aılblnlll< 

oılllı biri''" kemiren bir nıb bozru • 
nudur. Her sıkıntıya ratmea seteee. 
te kaf'lı itimadımızı oaıaltafaıa et • 
mell.bedblnllk mikrobu ~anlann tel. 
ıllnl altında katmaktan Çt"ktnmellytz.. 

1. Milli Şt'fln. kanun adamlarmın 
ve devletin etrahncla lropmaz bir 
halkıa çevlrmelf, onların bGtön ka. 
rarlarını Ye k'clbfrlerfnl proeldtıftlr. 
me:ertne yardım etmellyla 

Tjmor: Orta 6lçUde mUttdık bava 
teşl-:Ilerl, dUıman tarafından ffgat 
edilmjg otan kıtlalara ve Bobonad'a,. 
ki mabeme depolarına bomba ile hU. 
cum ederek bu J:tlnalar 11.aerlne t&m 
lııabetler kaydetmişler ve müteaddit 
yangınlar çıkıırmı,ıal'dır. 

Tehllğl tefsir eden eö&ctl, Japonla., 
nn Yeni Ginedeki OJTl:n•a llerialnde 
bulunan bir tepede kuvvetli bir mll. 
da!aa bulduklarını bildiriyor • 

MUttetik uçaklan tarafından htı_ 

cuma utrıyan Bobona. Portekiz Tl. 
mor'unda ve adanm ortumdan re. 
c;en yolun cenup taralmda bulunmak. 
tadır. 

Sözctt, .Japonlarm bu bG1gede mil . 
hlm miktarda aaker topladıklarms 

Ulve ediyor. 

Buglln 
Gazetemiz 

4 s-9vta 

Mllh Şenn 1N'ha1ılrlı IM-~hına lral'tl l 
~tığı topyekftn ha .,.t~ a~ böyfo 1 
mur.aUer olab1llrl• w bu tıRTIUJt. bl. , ~ 
r.lm n:r.l!eJ111'fm!7 hdkfl:at'il• trMlk j ·' 
lıeıtDt' .. .....ıo Nih... -~-------ıı:::m ____ _. 
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Tek tara fi ı meseler 
karşısında değiliz 

-EDE N-,.~-Ek-.m-e_k_k--art~t ........ ar-ı v-e-1-ok-a-nt-a - c;-be-lü.::=tta~rı--kta 
Rus milletine bir yemekleri hakkında b. ·k h 

Kurtuluş mü~adelemizi 
gene bir mücadele 

' Yazan: Falih Rılkı Atay 

devam ettiren I 
devrindeyiz 

~~:m~."~~~~~~w~i Val~DI~ be~a~ il 1 ı~e~le~rp ' 
verlerclen atılma gün:> Şehrimızde lüzumsuz f ıat artışı arına . yaklatmaktaclırH 
ı.ondra, 7 (A.A.) - Sovyet lnkdl. 

bmm 2~ inci yıldönUmQ m!lnaaebeti • 
le lnglljz hariciye nasırı Eden Rus 
milletine §U huıru.st mesajı ~nd6r • 

meydan verilmiyecek 
Madrıt, 1 (A.A.) - Unea&n ha. 

ber verildiğine göre. OebclUtta.rık 

Uzerenlde bUyUk bir faaljyet görlll • 
mekte ve çok miktarda harp gcmlısf, 
bu lhna.na topıanml§ bulunma.ktadır • 
tııpaııyol mU~blUer, Amerikadan ge. 
len bjrçok utankaleııin CebelUttanka 
çıkarıldığını ve mütemadiyen Akde • 
nlz lstıkameUnde u~tuk.lnrmı bildir • 

I (UlUB gıızeteslnden lktıbas ettiği. 
m1z bu )azıda Falilı Rı!kı Atay bu_ 
gtlnl."U durumda htlkümetjn takip et
tiği sıyasetı \'e vatandıışlnrm vazife 
ve vecibelerini belirtmektedir. Ehem. 
mlyetll meselelere temas eden bu yazı 
yı aynen \·eriyoruz.) 

Bjr karllmtürfin mel7:UD :ın: ley. 
tek yı.wnılıarmdan birini, bakm:ık ü. 
~ere, yuva mda ıı..lıkoymuHur; lkln • 
cı llll'rusunn da ha\·nyn fırlatm~tır. 
Lel kğjn üstünde "yardım,. yuvad:.. 
dakl yavru ü tünde "memur., ,.e a. 
tı.lıın yıı\·ru ü tUııde de ''halk., yazı. 
Jıdır. Eıı b3ştıı 5unu haber \'erelim 
ki ne bu karlkatUrUıı çıkt,ıj;"I gazete, 
ne d~ bu karikatürü ;,11pıın resıı:ım 

ı~ın menli bir dü üncemlz yoktur. Zn. 
ten bu \e bim1. ıı ğıdnıtı misal(, bu. 
gün başlıca milli dın·ntıı.rımız içine 
aldığımız; bir meselenin, hiçbir lditU 
ıılyetj olmıyanhır tarafından dııhl, 

'1auın, ne kadar hafife alındığını gii 
1.('rmek için yazıyoruz. Sormak fııtcr. 
dik: buğdayına ve ba lnı mahsullerj. 
ne en yüksek fb atı ı:erdiğlmlz !':lft~I 

caba yuvadan nttığımı7. "/ı:ılk., nru. 
r11nda mıdır': Acaba k 1.ancını ,.c 
J:'Undellğlnl bugünkU hayat pshnhlı. 
ğlna uyduran serbest <'&nar, %5 ku -
TU!lluk UJ tjn ynğlnrnu :2SO kuru5ıı 

r;atnn tüccar, Kunı~şmeden Bostan. 
cıya küçücük yelkenli Bnndnh ile 9 
liraya köınUr ta:tıyaıı kayıkçı, bııh • 
tclerde günde iki ba~uk lirayu kiriz.. 
me Jnpan isçi, a3d:ı iki yUz; liradan 

,n ıı,tı olmıım:ık Uı.ere htnnbuld:ı 

• 'kirnlıınmadık bo yer bırnkmıyı:n 

'3 ığın yığın mfsııfir \0atandııı;lıır, yu\•n 
dan attığımız. halk nrnsmd;ı mdıır': 

l\lcselı> nedir? :Uulıtuem Sıırn.çoğlıı. 

nun da llk nutlmnd:ı SÖJ lcdlği lizere, 
hayat pahalılığından hllhıusa ıdırnb 

'!;ekenler, gellrlerj değişuıl3·en vat,nn. 
dn)lardır. nunlıırın da ilk atında ny. 

, lıkh \C üeretlf memurlıır g-elir. l>ıw. 
Jet nıtid.ıhaleslnln blltün vadfelertnl 
lıu rncmurlnrn gürdllrüyorqz. Bu nıe. 
rnurların ınaa5lann:ı z.:ım yapmaK 
demek, diğer fjyntları dahi nlnblldl • 
ğlne nrttırıuııl< para b;ılluğunıın hıl. 
tün ~ilelerJnj rr1rnıck gene baş\·ekill. 
ml'dn tabiri ile, blf fasit 'cıa lrc lç(ııdo 
tıılnUp kalnmlc oldui;-unıı bjllyorı11~ 

ı·nıdı ltl blitlin karik11tUrler, bir iki 
ısenedenbt'rl ı;:ıdeeo ınemorl ır sınırı. 

ııın sefııletinc olmıı,,tıırdır. 

önce mcmıır, mütrkalt. dul, yetim 
glbl, bçslcmck zorunds oldıı:<lıırı ile 

bernber, lalnı:ı. t.stnııbul şehrinde bir. 
J,aç on bini hıı.'ı lj ıışau bn sınıfa ynr. 
dını edeccl(il;. Acnbn ı;ubjt gelirli 'c 
)ardım edilecek \at od:ı511lr sadece 
bunlıır mıdır? HJç bir geliri olmıJıuı. 
Jıırı hnllt n,!ıııııelerln•le beııleıoe ted. 
birler! d hl nlnn HükflıoPt, diğer ha. 
lijki mubtnçları nı.ııyıp bulıınkt:ı ve 
frndntlnrınn yetfo;m kte de\<-ııın e:Je. 
cektlr. llu b:ıhl t" gazeteler dnhi sal!\ 
hlyctll olanlar gibi hükfımrte tııv • 
l!oİl'clcrde bulunurlar :ı bundan ı.ıııı 

mcm:ıun olmaz? Fııknt leJlek l;:ul. 
ı.at ürün.ın mevz.uu bu mudur? B::ı 

karll.ı:.tllrdcn almııbllecek ilk ders, 
hUlitlmet kendi ınenı ırl.ırllc barabıır 
krııdj ba"lının çareo;lnl ıırııııınkta \•e 

hıılk tabiri ı~tne glreu mllJonları kcu 
dj talibine terlietmel<tc olduğudur. 

Gene bir başk11 orkad:ıJJımızın U!i 
fi.'lJ fnsını.'h lrf hıırllt-rle blf tliceıırı • 
mızın dı& piyıı !ardan dort b:ıç,ık 

kuru~a butdal trınln etmiş oldu;u i. 
ı .. :ı cüllmtl•tedir. Hu nrkııd:ı~ımızın 

dn i.) i nlJ etlııJ~n 5!ıphe <'ttlj;imlL 
3oktur. Vnkat, lll"1ieıil, biç &ıılühi)6(l. 
m1z yoklıcn ken<:!l~in'" g .. ne şu ce\· • 
bı vereblll, lz: "Bu t liceurı bulunu7., 
gclirebllecc •i bütün buğd:ıJ ları 'l'op. 
r.:ık mahsuller! otl 1 blr:caç misil 
ltfı.rlıı. aııtın ılla.c.'ll•tır. Hcndl!ıinln im. 

maddelerinin bulunma ı mıdır, onln. 
rın nakledjlcbllıne.sl midir:. Burgaı;. 
in. tırtanbul arasında L;UçilcUk kayık. 
lorımızın felAl•etlerlnl yoz.anlar gene 
gnretelcrlmJz değil mldlr'l' Aoglo. 
Sak onlarm tekne kayıpları ve tsıkın. 
tıtarı haklnaılıı. hergUıı bolbol nı;ııu,. 

matı pzeteıulr.den öğ'renmfycr ~ 

yuz? Bu tUccann, çötun m~~ho.ı bir 
noktasınılıı. define bulunduğunıı ha. 
ber verenlerden farkı nedlrt 

Gf'!';en eene 3ehlrlerfmlı.e çok kar 
yağdı, belediyelerden bauları birkaç 
gUn caddeleri nçamadılnr. O vakitler 
bütun memlekette b)r lstanbul nUkto 
t:ılnln dol.n~tığım belki batırlarsmıı;; 

"- Ak§ıım ü tll hllkCmetten bir el 
koma kararı alınız, arın a.bah so. 
lmklarda b;r D\'U9 kar bulamnı.sı,. 

nız. !., Eğer bunu di~ en bir, glilen bir 
kaç ol aydı, ehemmiyeti yoktu. E 1• 

koyma iyn etine konan umumi teş, 
his buydu. O kOd(lr ki bu 11lyaset 
§lındj ~ılzt bugüııkünden ikl mjsli da. 
ha fyl hıılde bulunduracak bile ol ay. 
dı, en ağır leUı.l>et içinde boc:ılııdığı. 
nıı:tı .ııöyliyecektl.k. At'aba Sarnçoğlıı 
hülrumetlnlıı tedbirler( cLlba ciddiye 
mi nlınmı'tır.? Dün dll'.}UnUyorduk 
kj dedct mUdııhalesl ıçlne aldığımtz 
köylü, artık bir bnğd.ıy tanesi ekınl. 
yeoektl; üstüne ,·ıırmsanız dağu çtkıı. 
cnktı; zatı, eııkj tütün kaça.kçılarına 
bel\Z.er sll6hh kervanları dağlıırde 
gören,Yardı bu zıwallı köylü ldl bugUn 
terane bu5kadrr: köye refah d~rfl, 

lrumor. 1çkı ,.e dağılma göröyoııu. 

Birinci sınıf kadın ter4lerl köy ka. 
dınlarına 15-0 liraya. esnp yctf,tlre. 
menıelttedlrler. l."ııhut, de\·let, Türkt. 
yenin Ja:te tııllhinl Sıılnruonun hami. 
yetine bırakmıştır. 

Bjzlm bu mülı'lbıı:u.l.nrımız, wcm • 
lekette pahnlılık olmadığı, sıkıntı bu. 
lunm.'ldı{;"I lddlnbrı mdırt Bu miilı'l. 

ba.uılıırdn, \'urgunculuk, fiyat oyun. 
rııluğu, yolımz.luk olmadığı dıwııııı mı 

vardır': llıt) ır? Fııknt )Ukıı.rdııkl ne,. 
rlJııt hıuıuıında, peri !Ullık ~orlııt, 
ıışkınlılc verici, balkı haltlkııtten 

uı.ak tutucu \'C onu hı-r teılhjrden 

~llphc {'(11rlcl, bllmı>nı ki ne demclJ, 
her halde kdtl\ bir fiey'"·ardır. Geçen 
gün okııduğııın bir yazısında, barı, 
de\'rfndckl mc nllyetstz gazetP-cllJğin 
Fnuısay11 \•cr:ıı;ı zararlardıul b.J.h • 
ııed"n Prançois l\faurlae_jiyordu ki 
''Çok defa haklı olduğum:ız :uman. 
dn h:ık ız.lık.?,. 

mr hıırı) ekonomi 1 dı\\'ıınuz, bir de 
nıllli müdafua pontfüa ı davamız \"ar 
dır. Vurgunculuk, yolsuzluk, bu ted. 
biri bıralcıwık, bir yeni ini almak., 
tedbir tnmaınlamJ.!C, b.ıııtnr, blrincı 

da\·anıız içindedirler. ı~ı bu cer1:eve. 
den c;ıkanp, halkı birbirine kin bes. 
ler, hlikftmetten oüphe eder, umnııri 
\'aı:jy<'U takdir etmez. za:nanın ve 
şartların Z:Orladığı 1edıılttırlıklardaıı 

her birini. ane:ık idıırenln kus:ını e.a. 
~ar, ,·nz.Jfe, hak ve mesuli.ret ölçüsü. 
nU ka~ beder bir h le okın:ık l~fncl 

dl\vnmızı altıkalandmr. 11.:ılb,ıkf bi. 
:dm i~!n bu cihan tıu·jıı.sı imtihanı 

i~·inı.'le mllli \'urlıj;'ı moııun tulmıık cıı 

h3 ta. bf'r gerf.'kt!,ği \ nklt açlı~m da'. 
!:ıplııklıfın da bnşında gelir. Hem vn. 
tıınlarıııı, hl!m hürrl)etlerinj, hem 
yfübin!er<'e C\ latlarını hıırpte kay, 
bedrn \'e oıııın arka.sındnn dR ne ek • 
mck ne pabuç. ne esvııp bulıımı~·an 

kadınları \'C er:cc:Cl~j zJrrl.>et \'Cr. -

mcz zı'lfıı dü en komıtulardnn oluk 
mesare11i uzııkto. ya,ıyonır_ 

.Kurtııluıı rnüradelerufzl de\·am et U. 
ren gPııe bir milli mUendele dn·rlııde. 
~iz. l>ah:ı ctdi!i olmıılıyı~ Sulece iyi 
niyetJere hlt,up c:liyoru7.: kötii niyet. 
leriıı hiçbir sö:t.ü, tenlddl umıınım·ıı:. 
da defildlr. Memleketi, vazh·et1n ge. 
rekllrnıeıll!f bir baskı altındıı hıınalı 
mak :r~ruretj ıle yokt':lr. Dı:ıa l~iın. 

ser, dııhıı ev1'11, fakRt daha \'n:Jrc, 
hnk \'e m~sutfyet fny:ı:- bir ru!ı Ilı>. 

11yırını, bo:ı:ııeu ve dııı'ht ıcı dl'ğ'I, bir 
le"tlrlrl, yopıcıı \'C topln~'1CI bir frn. 
kld ile. 7.orlııı;-·ı harp ıte\•am f'ltil<ı:e 

ı?nhı1 arta.cnk olnu ı,,ını11. pe,lndr. o. 
l:ılmı. 

mj~Ur: ~$1 .ı" · 
•'Hitl.er ordularma karp kahra_ 

manca mukavemetlnjıı:, Rutı mWeU , 
tıjn manevJ kuvvetini ve maddi ku.ıi. 
relini ~pat etmektedir. . .... • 

DU~nııı.ııın lşı;al ettiği tOPta~ıardaıı 
atılma gUnU yaklaımakt.adır, Şlındi 

olduğu gibi bundan sonra da, ıulh 

tlevirlerindeı Sovyet b!rllği Ue .lngtl. 
tere te§l"iki mesai edeceklerdir.,. 

l'IOSKO\' A!lA. BA 1'R.\ll 
l\:osko,·ıı, 7 (A.A.) - Sovret 

mııhfilieri, Mısır ~ölündelci İngiliz 
ıs.ferini sevinçle kal'şıtamı~!atdrt'. 
Ve tu zaferin mU§terek davaya ö. 
nemli bir yardım olduğunu söyle. 
mektedirlcr. Bununla b~rabcr, 
milletin bütün dikkati, konı\!'tıi9t 
ihtiiulinin 25 jnci yıldönufuun~ 
ce·.rr:lmi" bultıuyor. Bu yıldönümU, 
Bitler ord'Ulannın kuvv~tten Jüş. 
mu~ ve Rus ba.skl'!I kar~r.mıda 
ıMğlfıp olmak Uz:re bulunmu~ gö. 
ründüğü znmana tesdaü! etm~l<te 
ılir. BugUnkU ~artlar. büyük ııcn. 
lik!ere mU•ait olmamakla beraber 
Mo~kova hArpten evvelki :ın'anP.. 
vi eenlik günlerini hııtrrlrıtrr biı 
manzara arzcdiyor. Kızll meyl!al', 
ve ana caddeler bol miktarda kır. 
mı1J bayra!darkı sil!ılUdiir. Bura. 
hırda duvar ilanları, Politl:>Ü"O a. 
ınların:n ve harp •ltahl':'lmanlarmın 
pol'treleri görülmektC'dir. 

Ruzveltin beyanatı 
,Vaşlııgtoıı, 7 (A.A.) - CUmhurre. 

laf Ruzvelt, aeçlmdenberl ilk· yapı • 
ıan basın top!a.ntıınnda reylerin tas. 
nl!itıden sonra ahoıın neticelerin kon 
greye kar§ı kendi durumunu neden 
dolayı deği§tlrmeejnl lcap cttjreceği. 
nl ıı.nJıyamadığını aöyiemfg ve Mısır 
ı:fa lngillzltor tara!md&n kalC3.uılıı.n 
ecı.feriJı ôUtt1n blrleıım~ milleUer lçla 
çok bll;>1lk b:r ebemmlyetl hatz gibi 
görUndüğUnU iltıvc etmiştir, CUmbur 
re!sl, şimali Afrika çöJUnde i~lerln is.. 
tcnildlği gibi cereyan eder görUndU • 
ğUnÜ de sôylemJşttr. Cümhurrel"i 
Alma.nyadan bahsederek oradan aldı 
ğı itimada cıııyatı haberlere göre, harp 
ist.Jbsall.nln son 1.y zar!ında IKilere 
gösterilmesi icap eden mUsaadekA.r • 
lıkıardan do!ayı b:rdenblre çok azal. 
dıfını beyan etml§t\r. , 

Yabancllara 
ekmak karnesi 

Mlııafjreten gebrimlze gelenler, lfü 
be§ günlük muvakkl\t ekmek kartla. 
nnr Haydarpaşa, Gıtlata ve Sirkeci 
yolcu snlonlanndakl ekmek bUro!a. _ 
rından alacaklardır. lııtıt..ı.'bulda daha 
fazla kalmak lsUyenlerjn tknmotl~ • 
rlnl temdit ettikleri, tahkik ve ıes. 
bit olunduktan sonra muvakkat kart. 
larını oturdukları kaza kaymakıtm • 
lıklarına bağlı ekmel.t bUrolarmd.ın 

alaca klnrdır. Bu şekt~dekj tahkik iş! 
her l)(>ş gUnlln bitiminde tekerrUr e. 
decek ve onıt göre oturJukları ltazıı 
el:ml'k bUro!an muvakkRt karneleri. 
nl vermeye devam ed:'ceklerdir. 

Şeker satışı 
Verile:n bir c-nıirle ~eker §İrkcti 

bu ~nb::ht:ın itibR.ten ~·eni lir e:r
rc k~dır Şeker Etar5ın1 Ullrdurnıu~ 
tur !3cker i.~leri h.skkl'ırla A'l!;a. 
rnti.ı yeni ha::! kararl:tr hıı.,nl:ın. 
mnkta olduğu haber vcrilmektt
dir. 

90 lira bulundu 
Te'.!riııien el !'I 12 ic·indt- 9() ı;ra 

ıı;ırn huhınmıı;:ıtıır. ı~aiıı rtlenı·n ; 
ıınr:ının c-in• :ni, h:ın::i tarihte ne 
rette, r.e "'tı~etlc rliblir,lüjii:•ıii i~ 
lmt edip pnr!l"'rııı ı-lm:ık iiz~rp e'T. 

..... (Ba to.rafl ı lncl uyta4al ı ederek muvakkat ka.rnelerin! tebdL 
ekmek temi,nJ. tçln ça.rcler ara~kta len yenlsinl alabileceklerdir. Bu §• • 

ve tiat !arkma rbakmak.rlzm ıuraya kilde her dctasmda yolcu sal~nlarına 
buraya 'bat vurup :roııruzlut?u tevlit, kadar J;itmk zorundan kurlu.mu, o. 

~§vik ve idame etmektedir. Jacaklardır, mektedlrler. 
Djğer taraftan murakabe tamamen <rl!ne 80f1 alman kııra.rlar arasmdg, ı---------------

gUçİeımekte n :mU§terl lokantaUı.r • lokantalar için kabul edilen mahdut 
dan aldığı ekmek mukabninde karne yemek listeli ve ıso.blt !jyaJ.lı tabldot 
verip vermediğini tayin ve teıtblt güç uısulU de vardrr ki, makısJ.t yalnız; 

l>jr vaziYet almaktadır, Ilyatlarmın listelerde alabildiğine her 
Lokantada ekmek verllme.!i meno. gün yükselmesinin önüne geçmek 

lununca ısadcce ~okantayı tettl§ et • değildir. Ayrıca bu maksadın yanın. 
mekle m~!lsesede ekmek bulundur • da listeleri sayısız yemekleri muay. 
mamak maksadı temi.ne kUi Gelece&> yeıı sayılara indirmek. BUyük ekse • 
tir. Buna vatandaş iı;ln bUyUk bl~ rl)"'l?tl.n katlandığı mahrui•nyet yanm. 
atUlfet addetmekte doğru değlldlr. da zenginleri.il oııadecc para kuvveti. 
Karne kuppnlarr Utly• ayrılabilir. ne dayanarak mahrumiyet çekenle • 
Fırmlar ve •ekmek ea.tzJ yerleri her rln gözleri 5nüzıde lilks ve ltıraflarda 
yerde vardır. • bulunmalarına mcydıın vermemelt, 

Lokantaya gltm~n evvel vatan • umum! ~ayatta taııarruf ve iktısat 
da,, ~ yakın y.erden ekmeğini alıp zihniyetini hr.klın kı!makt.Jr. 
öyle gelebiljr. Bu katle.ı:ulmıyacak blr 
zahmet değildir. LCZUMSUZ F1YAT ARTftlALARI • 

MUVAKKAT K..Utl\"E lŞLERl 

Gene bu meyanda muvakkat kar. 
nelert vermek vazifesi Uç ekmek bU. 
rosuna haıırcdllmi,tir. Bunlar Hııy • 
darpn~a Sirkeci ~ Galata yolc11 sa. 
tonları ekmek btlrolandır, 

!.stanbuıa. ilk gelen vatanda, nQ!ua 
tezkereılle o ~nkU .seyahat btlttl ve 
diğer ves;kaları yanm:la olarak ls -
tanbula çıkacağı için kolaylıkla va • 
zlyetlni teısbit etllrerek muvakkat 
karnesi alacaktır. 

Muvakkat karneler be§ gUnl!Ulj o. 
lara-:C kabul edl.lmi~tlr. 

Daha fazıa. oturacak o!a.nlar bu • 
ıundukları kaza ia§e 'bürosuna ika • 
metlerini temdit ettlrdiklerini l:cbat 

NA :HEl.'DAN VERtL.,IlYEt.'EK f 

Pjyaeada lQ.zuın.auz fiyat tercttu. 
Jerlne meydan vermemek için cllmiz 
de~ tmkll.nların son haddi ile çal!,. 
makta oldu~muz mahlmdur. Buı;U:ı. 
için mesaimizi en çok ba:ılıca zarur1 
gıda maddeleri ti.zerinde tekısjf etmi~ 

bulunuyoruz. 

Yakmda yeni ve daha esaslı karar. 
ınrıa. kontrol muı·akabe i:lnl daha 
semereli bir bale getirmek lıl U.Zerin. 
deyiz. Mcııru kazançlann fevki.ne çı,. 
kan memleketin içinde bulunduğu sı. 
kmtılr §artınn, h~rh:ıngi blr rıeklld11 

ve bahis ınenfaatlerl uğrund:ı. er geç 
fakat muhakkak surette mukadder 
AkıbeUerinl bulacaklardıl'. 

Mısır cephesinde 
(B~' tarafı ı incl sayfat1n ı garpde Maraa. :Matruh ınıntaka.sınd1. 

I i .., (A .. ) 0-'ft ı.: bulunmaktadır. -a ı re, ı, '"'• • - ..... far · 
Amerİkan tebliğinde, Orta Şar'ktııki Londr..ı, 7 (A.A.) - Batı çöl~n 
Birle~fk Ame~ka av \e bdmtıa utnk· de, mUtt~fikler, rna.rcı:al Rome}:n 
!arının diin rical hnllntlcki du~munı çekilmcd<te olan kUV\'ctlerini ta. 
iurp:ılamağa ue,·am ettikleri bildiri kibe devam ediyorlar. Muhnbirle 
Ji;,or. Batıya ilerledikleri sırada yol riıı mesııjlanna göre muharcbclct 
ları tıkayan motörlü Yasılnlar arn ı:imdi El Alemeyı•in 150 !(i'omet 
sına bombalar düşmiiş Te jyi neli re gerbın1a cc-reyan edi:or. E: A 
celer nlınruışlır. Birçok nrabnl:ır lalı leroeyndcn 100 kilometre u.mlı:ta 

bulun:m F!tka ha\•a meydan: ~im. 
rip cdilıniş, ruü\eaddid yangınlar di müttefiklerin eliııcle bul ınusor. 
çı.karılıuı)tır. llirleşik Amerk;.ı :;.,· Mur.o.birle'r, /,lnıuıılar t.:ır:ı.!mclan 
uçakları gündüzün l>ir ~lcs~crtich • terlccdi!miş olan Folgore, Prcçıya 
mill tliısurnıü~ıcrdir. Aynı zanınn<1:ı ve Arento İtalyan tiırnenl'!rini'l 
dü~ın;ın 'ucakl~rıl~ ~k az ~arpışıu:ı• cenunta. müttefikler t arofındar: 
lar yopılmışhr.. .; , kt..~\ıırlığmı bildiriyor. Tr:nto tit 

" ~· "' ' meninin esir ~ilen kuman::lam 
Kuhire, 7 fıl.A.), - Perşembe .ık• geeral Skot'tur. 

Halük Nihat Pepeyi 
ısta bal Emniyet 

mldürtl olda 
Burdur va.Um Hal!lk Nihat Pepeyi 

latanbul emniyet direktörJUğllne ta. 
yin edilmiştir, lııtanbul c~t d.l • 
rektörlUğU va~lteslnl yapmakta o!an 
KA.mran ·da Burdur va1llJtiıı. t•Y•tı 
olunmu§tur. 

Tayln emri bu sabah 'VilAyete leb... 
!iğ edı.Jmlştjr, 

Yeni İstanbul emniyet mlldllrll 
Ha!Ck Nihat Pepeyi bUtUn 1atanbu'.., 
ıuıarın yakmdan tanıdtğı ve eevdlği 
değerli bir ldareclmlzdlr. 

Kendisi Fatih kaymakamJığmda, 

lstatıbul va!i muwlnllğitıde, Ça.nka. 
ya. kaymakıı.mlığı:ıda bulunmU§, en 
ıson ole.rak da. Burdur vaUUğlnde 

tneşkOr çalı§mıılan kaydedllınl~tlr • 
Haluk Nihat PepeylYi tebrik eder, 

yeni vazifesjnılc de candaıı 111uv&!!a... · 
kfyctJer dileriz. 

Norveçte 

Bütün Yahudiler 
tevkif edildi 

Stokholm, 7 (A.A.) - Ocılodan 
ge!en haberlere göre, Gı:;sliub: 
!\'orvcç"in her .tarafmdak! yabudı 
er:de!<lcri tevkif etınrk tmrinı ver. 
miştir. Norvcçte ka!:ın bUtun ya. 
hudilcrin Li:.vnnyııya ve Fol.on~ a. 
yn sevkedilecekleri r.iva:vet 0 1unu. 
YOT. 

Mevkuflar nr::smda Os!o t:aha
rnı ile ihti~·ar yahudilere m!hsu'l 
dU:!>kllrıler eviı:ıin mUdUrü de var. 
dır. Os'odaki tüt Un ya~.ul'!ı .ı::ağa. 
zaıar: Guisling partisi izalar:wn 
id:orc~ine verilmi~tir. 

Feci bir kaza 

şaını 8'inci ordunun umumi .karar• MUtteôk tnyyarelt-r, ç~kilrr.tokt<? 
gahındn galip ·cneral Monıs001ery olan dU.'Ztllan kuvvtrtlerine a:.-asız; 
ile rr.ai;lup n horp esiri gencrnl'Hil· tnarl"Jzl:ınna cc\'um cciiyı-rıar. mıştır. 
ter fon Toma karşılıklı yemek~ iyoı• Fer~~mbe gecesi tayyarelerimiz, ____ "°" __ _ 

Kazlıçc~ınede Kara Ahmede al1 , 

deri (abrlkasmda çalıp.n Haralam •• 
bos, za!)yağı ltapağmı açtığı mradı.ı 

birdenbire fırlayan buharla yilzllnUll 
mubtellf yerlerinden yanml§tır. Saı;. 
ları, kii§ları, kirpikleri tamamen kW 
olan H&ralambos. baygın bir h&ld~ 
Ba!ı!tıı' I~um baetanea;ne kalJırtl • 

Jıır idi. Ritter fon 'foma geceyi de dli!ıman ko11nını !:'c-ki7. snat t>om. Manifaturacıların partiye· 
umumi karargUlıla geçirmiş erte i, batamışlardrr. Düeıruı.na gtVl't hil. 
günü general Moııtgomcry ile ak1h yOk ve kudr~ti yüksel{ intilikll 
kalıYallısını ctıfkten sonra Alınan bombalar :ıtılmıstır. Dört tnf"törl il 
.~frika ordu unun sahık kumanda• bo::ıb'.l u~~ldarm:ra, ric'ııt eden 
nı cephe gerisine göncl~rllmlştir .. clüıımanı p.tniğe u;!rııtn:ı~lnrrl•r. 

Harp muhabirleri ı::cncral Mont • il'>rr,balarm :ıçtığr b{lyllltve derin 
goıuery''ye inlibıılıırını sormuşlar • çukurlar dilc:man ta~ıtlannı knr. 
tıır. !f\!ııcral, Tornanın geçmiş şey • mıkıı~ık bir sur<'tte y13mı0 , t .. cı· 
lcrılcn mooınunlyclle • b:ıh el tlğini lt-r, k:ımvonlar tahrip er:l;Jı ... :,, 
sü;,lcmiş ve a~uslosıa cereyan eden korkunç tarmkalnrln düçman tir. 
muharebeleri hıırila ii1.crindc lc!.:r:ır J'O \'e eepb~eliklcri hava~a u::u. 

rulmu~ıu. gözılcn geçfrıliklerini illıYe etml:,lir. 
lld dü~man ıorar scnenıllerinin k:ır lıı~iliz mdr<"sunun mı:h:ıl-iri 
şılllşıp yaplıldarı muhıırehelcri her clUn ~ece Eıu mcs..,jı göııc!<11ni~tİ" 
biri hfüli nol:lai nnzannıı ı:Urc mıi - Hiı.bir ordu tilcte'•i miııvcr 
n,ılrnşn eclc'>llrr.'.!leri ş!iphr,İ7. ki ı•a· orC:usıı k?.dar cl~villmem:~~ir. Yol 

1 boyunda kıtal korkunç 0'rr•ı5tt• r dtr göı-iiniir hallerdendir. Gencra 
1'.'oJ imtidarJıncn öUzineler il<? !. 1• ~loı1lgıııııery clooıi,ıirkl ki: ' mRn ve ltı•lvarı ccseıileri bıı!ttn. 

Toınn. tngilizlcrin şim<liki mıı!ta· ::-.uşt~r. lfomvonlsrla l"ııl:lc ~i'. 
ı ebede. yeni bir tabiye şekli tnll..ıik nıekle olan c1Ufima n -:sk<':-l~rin ·n 

müracaatı 
Perakendeci manlfaturacııar., rei • 

ı;lcümhurumuz lsmet İııönUnUn nu • 
tukları Uzerlne, baJk partlıılne mUrıı. 
cıınt ederek, kendllerıne emr:ıdllcca:< 
lıcr hususu y:ıpmağa hazır oldu!darı. 
nı ve hUkCımeljn cmr,ni beklcıill:.lorl. 
nl, her t'edakA.rlığa bn&r olduklıı.rını 
bilaırmlşlcrdir • 

Niıanlanma 
~luğla Mub'u!iu Emekll Orgener»1 

lzzett in Çal~larrn kızı Seniye Qal1'
lar Ue D~\'lf't ~Craııı ıız ınJaa m 0 r· 
hıım Emin Ard:ınuı oğlu .\nkara avu. 
katlnrın:lao Dr. S.ıdık • .\ruanm nl,an• 
ıanrualan NI nnta mdakl el·fcrlndu 
.·ile ,.c akraha muhitı içinde tes'it e
dil:nı,ıır. Ni~nnlılnrool olı.,ıll aaadef• 
ler dllcr(z. 

edeceklerini umduğunu iliraf elli. 
1 

l 1::: 

~esel eri atıl'ln ıcım rıhnrı isnb,. \Tll'Z B:ıskın·ıza d•\•nm -tle:cfiz Kendisine YC!ni hir tihlye ~el.li Gil • 1 ti ı ı • '" '" ., 
tıy e y z e·c·e metre 117.ak :'lr:t 1. ~·e l';ilıveri Afriklldn:ı ataC':tğız. , riip görmMli~lni ~orılmn. f..c,•ııben Ulmıştır. Dfü;m11.n ordu'>unun lld. .. ~~ .. 

lfret. i"aördiik Te bize fazla Pı•lcli .. ,.ı·ıım .... h:ı"Ja d ·· 'f -
"' ~ ı ı:vıım enı,•or, •' a~ Ilerlin. 7 (J.I'.) _ Alımın l!fl• 

ıic1~ııır,, 7 ( A.:1.) - lnalli1 hn,·rı lrip rlti!'ll~:ınt? t11kilıindc h:.:-hir ~e\· riciye Nezareti ~özcüsü, M~;:ır mu. 
" !enıe a ar.•etı göriılmiiwı:-. $rKi:rjr, lıarelı, sinin yırnsbil~cei!i •iysı<: 

tes!r'c.rin netic~lcri hnkkm·ıa ı ılı. Onlırıl'la Kı:ın h.n·11 olnnını 1;ır• <l\!\"a:n e•ii,\·or. 
Fl'al<'. bu huSu&ta ancak mulıare. 

zanacatı milyonlara da n 1 vurgıın 

d:ımguı vurmıyneağız !ı, Hlin~ ıının 
her turatıııda liırııç çare.'11 b•ılunm:ı • 
dığı l~ln, bol \e m·ı•:ı. nıaddeln ol • 
duğıınu kim bllmeı.'l' Cieııe Bıı,~•·kfli. 

mir. bjr yundn n~lıktım ııdıım olurken 
dllııynnın öbür ucunda rıu:.l:ı buğdny_ 

lnnnı yıılmn mlllcilı.w old .ı "•unu ı;oJ. 

lememl'.} mliljr'!' .\rkıu1ıı1ınıuın b;ılt 

setttğf tllccar, ucu~ buğd ıyını 'l'iir • 
1'1,}eye t~ınıak lf)in hll.kOmetten kil • 
!;Ücllk lld ) urd:m istcm!"kledir: d<ılur 
\o g"'mll A ııea!' bfr de bu b:ııılığı 
oldutu gibi oku~· n \'at nd:ı5larııı 
ilk .ı..lun;ıı .ınu d:i,ünılııuı:'' - Oyıc 
) tt, ~er h:Ur(lmet beerrlkll ol:ıbjl e, 
e er bu akıllı le hünerli tüccarın keş. 
/inden lstUadc edehll'IC, hem b rı~ 

deni fiyat na ekmek yeriz; ht'ın d~ 

dUkkı\nlanmı7.du h:ımur işlerinden 

ı~Ume:.ı.ı,. Cenup Amerika ıodn lıuğ. I 
dny ,·ar; K&ııad:ıd:ı bııl(dsy \' r. Rıı ı 
nn ne hacet. biuaı AmerjkoWıır blz:c 
buğclııy VRdet,mlıılerdlr. IlugUnltÜ nıe. j 

ni~·et ikirırj ~n•ıoye miira.·:tAtll\rı 
•·---------------.: iliııı olunur.: 

ku'"''cllrrinp n1rn~ııb hlr :ılav rfrıı·ı ci ordu, tam b;:- ~C\'klc iml. -ı i:-iı:e · .ı k" 

lPlntislerrlir. nıııılıır' im lı[ı!E;C!) e ilk ., " ~ 
ı l'enin ctce i ııhRk'lcınd'l mlJtcm vıırıın ,.c ıız dcvamıl,l:-:rkoc hn'.'!

1•·r.· J onclra 7 (.\,,\.) - t.sntr ccı. mim ınnlümat alın<lıkt:ın so!1ra bil 
rl ,ın "•nra lıııı a a'anını zaplrtlen ıik :ünde Eon 'r.un•crdc trsir edilen .i. !. ı:~y ı1cyl:nchilir, cevabını \'~rr:ıi~ 
fngjllz kl'''''l'lleri nh•n bıı~kınl:lr r m:ın zırhlı kuvvetleri kumanü:ıııı tir. 

ole. Okyanuılnr Ustliude lhtJynç ' 

M ide 
Hk Hiisnü tabiat 
Lokantası açı !d1 

~-cfi 'c m•uz :renıck tenıiT. "'en·is 

600 kuruş1 u!t !tarn3:cr 
500 k~ruşa var.ıır 

ney 7.Jt i\lılrmııra ıjnrma•ı yııntnd' 

ŞEHiR 

/'"'1"'111 
1 1 iı ıılıi 

1 '~~\ 

Ti YATROSU 
~1 '!O SC U 

OH Alt lll l! MI 

Nuh 

K0'1F.UI ıu~ıu 1 

Asrif e~en B•ba 
~ınuuır,.t Vf' P ""r ırttn lrr1 

14.llO dil l'J,.1lnt 
ile: Pt>r~rmb .. 'ıt •ıı 111 ıso dıı tarlbl 

DJA~ih, 

c~nasında 200 den fazla esir .ılım•· cenc::-nı F.:!1 Ritner, mihver .ı..uv. Herh:-:Iue. muh:ırebenin neti"·· 
hırdır. Zıınnedilılisinc görc 1nı::il!z vctleri için :.lurumun ı·ahi•n oıc•u •i h:ıklnvfa. Alman bacıkum:rncla!'I 
iıanı kıın-eılerinc men'>ııb al:ıyllrın ğcn., ve mitvcr km·vet~erinin A"ut , lr~ı zam:ını ~f'ldiğide, tebliğini 
Ye)a diğer lıir t<>'>irlc piyııdenin ilk tc-fi!: · ~r tarafınd&n kıılhı.; :!nn ye. ne,..rc-l:cek·ir. 
y:ıplıi(ı ~aYas lıudıır. Hıı kuv,·etl r r n! liıbiye~e muknvcınet eUl':ne • \"i"i, '7 ( \ •• \.) -- AJman heY• 
Deh;ıt hava olanında l:ılırllı tılilıni"- c!ikl~rini ~.h·ler.ıiftir. ııelnıi"el lıaberler bP.rosuoa gc1en 
50 •!en fnzl:ı ıarvol'c ve lıirço'..: mil• Gen~ral I\!ontgomery u lı:-ya. hab~rı~re c:ore, Alman arcJ~!lUı1 
rııY•·.,z lı11Jmm;T:ırı'1P'. ntıtta bul:ınn;u~ur: du~mnun '°!"l!ka\•rmet etmekte ''C 

" INCf onou !!L\ltSAl\f\TRrnTA - C"nuptrı <'evr.t('n r.ıi!ıve r k~\· b<ızı nrıktıılnrıia karşı tRnrruzlartt 
ı.ondra, T (A,A.) - Bu •abab Lon \•ctlt·r•ni'l kurtuJma"-ı:uı imk•in ı gl'.',~ikleriııi Lihiırmek~cdir BLI 

dra s:ı.IA.h'yetıı mıthfillcrın le bcyPn yoktur Rı: nhır c.sir ecli:,.~eıttir nıııktwemet Fuka ile Manı3 Mat· 
edildiğine ı;öre S lncı ordu flmıu HnP<.kfıtt ;;evı:etcce~lmi~ sı::rına. r .ıh arnsu:t:a vukuıı gelmektcdır. 



Mahkeme 
Salonlarında 

1 
Bir babalık davası 

Nerminin nurtopu gibi evladı SalAhadd!n
den mi, yoksa başka bir delikanhdan mı 

ı,_.=-= > =· 

Davacı 7erlnde kısa boylu, &'ri 
tay,örUi esmer tmıı bir senç kadın 
oturuyordu. Kucağmda gü:r.el mi, gU. 
zel, tirin ml tirin, tatlı mı W.tlı ltlr 
çocuı., ellcrlle glb, hAklme, gah sa. 
mlfne doğru ljaretıcr yapıyor, gülü. 
) or, nfak ulak ~ığlıklar atıyordu. 

vak-t gelir, dedtın, a~ma, dedi. Git. 
tim. Biraz aoııra eokatm be§mdaa 
g~erkea, Nermlal SalAhaddlnle bir. 
ilkte kolkola, &falı doğru ~derken 
1tördllm. 

- Bu~ meııeJe!lııl bjllyor nıu,. 
Bu harbin meydana çıkardığı 

nı kıyılara bıralmnk ,...1•.ae 
~irerler. Şimdiye baar htgiU... 
k~'lla.nıtda. hu saretıe ~ 
yiizk-rce sandal bulunmuttıır. Bu 
sanda.ilan yok etmek berhahle en. 
•U!I ir-i'n daha faydalı bir i,tir. 
Çttnktl sandal hiç olmaZ!la kal'Jl(I ' 
bir easas oldapna haber venn 
lıir delildir. Fakat ba mesele •C'
nüz halledilmit değildir. Da ı.- -
clal!an ya'km9k. kolnl vurtUİJ'• e 
dü§mana kar:ıya henllz bir caı·ı· 
6Un çıktığını haber verir; gömnıe. 
ğe hlkışnsk ~ tok '-akit kaybet 
tirmek saretiyle oasusu telılikeye .. 
kor. Casnsu ta~ dcnizalt•ar 
küçük ~pta gemilerdir Vf' tayfa • 
ları otuz ~i kadardır. tngilizJer. 
de ca!RJ51anm düşman topraklıvı 
na c;dmnnak irin tel"Cl°han deni~J. 
tı kullanmaktadırlar. Zira ba mlll 
ı;ayesjn(le her bir noktasmı r Ö· 

tet~ mttmktln olmıya.n 11Cl811Z bu 
Mk!ıız boş kıyılara casus ~karmak 
dainıa mtimldindür, fakat bir pl.. 
~iittünUn yere inmesi, ekse· 
riyetle <laha kola,y göriintlllltt i!)'o 
tlaha teb1ike1iclir. 

aunuzP ı.... • ..k. 
Geno kadın, ~ocuğu J\e mı utra,a. 

catmı :rokaa d!lvawu nu fı:ııb Ode. 
c:etlnl p,ırmı,tt. 

- Sonradan duydum. 
- Başka blr m~betlerlnl gffr. 

41linllı. mil f 
- Dur oğlum, ws yavrucu:Uoı! dl - Hayır lkiılnl bir daba bir arada 

'c bir taraftan hentll. 1 ya15ındaki 1>örmcdJm. l"aloız... TAJITELBAlltB 

yeni bir meslek 

Denizaltı casusları'- KONUŞAN ESlRL'EB 
Dcnizaltılan vasıta.!liyle npılan 

i~ll'rden bir~'si de dü~ nıemle. 
ketin~ bulunan esirh!Ti kurtal' • 
mak ~ibi yeni ,.. ç.ok tehlikeli 
bir iştir. Bu Jmrtanlan esi'rler kıy 
metli malüroat \erebilecek danım. 
dadırlar. 1940 martında, kısa bir 
ııunan u.rfında, ı;;nlı: sayıda Alman 
denizaltısı batırılmıştı. Almftn A
miralhğı, İngilizlf'rin deni%a.1tıl..,. 
rını tahrip edec..k yncl bir silih
buldağunu sandı. Hatta ha llet.e 
Askad adı verildiğini, bir 1ngiti& 
limanında tecrübelerinin yapddıi:1-
na dair rİ\-aTetler tıkh·. Alman. 
lar bu mu&ırı"mayı halletmek ~in 
ı;ok uğra~tılar. Bu huc;mta ilk ha§ 
\'Unlukfon ~re gt-mi~ri batmrıı. 
ve tngili:rlere ~ir olmu' denizaltı 
kaptanlRn!'lı kurtannağR ~lışmak 
oldu. Banlanlan ~milerinin ne 
suretle battıtmı öğrenf'bilecek ve 
hu bah<ı ~ekiinden bir mana tıka. 
nlau'ktı. 1940 ynanda ~ .ııman 
casusa 1nv.ı1iF. Jnyılanmla birnok
taya c:ıkanldı, bunlardan ilci ta. 
nesi 1n~i1ider tarafmdan yakalan. 
dı, ~lincü caA09 Uç Alman deni • 
ıaltısuıı kurtarmağa ma\·affak ol. 
du. Fakat bu dört in .. n uhile
doğra ~iderla:ea ~örüJdU \"fi y:ıtı:a. 

landı. onlan almak i~in hekliycn 
denizaU1 da bol ())arak diinmeğe 
n1ecbur oldu. Denizn.ltı kaptan ,.e 
tayfaalrmın kurtanlmiL!ff yalnı,,. 
onlsrdan almaeak malômat baka. 
mmdan ehemmiyetli deiihtir. Ay
nı zamanda yeni denizaltılara tee
rli~li ,.,. i!llbilir kaptan ve tayfa 
bulm3k bft.knnından ela çok möbi'm 
cJir. Fakat dtisman memleketinin 
ertasm.1a, st'.n muhafaza atlında 
bulıman harp ~~irlerini kurtarmak 
~ok zor \'e çok tohlil,eli bir i§tir. 

" , ._:.,/ 
oflunu auıt;ur,mağa ~:5ıyon blr ta. - Yalnız r 1 \ ı. 

raftan da: - l."alıuz bu hAdlsedeo bfmıı~ gtln 
- Sala.Jıaddlnle, di$e anlatıyorda. ıonra SalAJıaddtnle Nermlnfn evlene 

Eyüptekl dikim evinde beraberce ça. ceklerlnl ı,aıtım. Hatta bir l'b gen~ 
lı~IJ'Orduk. Orada ıaoı,tık. Sonra it i'la &\'lerine utraclılım r.am'.Ul, 
muht~if zamanlar dlJ&l'da buln,a.rak annesine: 
geı:dlk. - Eh, ell Jlayrrlm ol1U11, *mek 

Blrblrlmfr.I tıl~ ı;tbl •eliyorduk. )'&kında zerde pUA~ Jifecetlz. diye 
Saıthaddtn: takhdrm. 

- Scnible evlenmeuem kcndlmi - AnneM ne dedi f 
bldörürl\m! diyordu. - Şey •• eh böyle bir ıey var hafn; 
Artık kendine o kadar itimat et • efendi, •ına, bakalım, ~edf. 

mıuım ki kendimi te!IJm etmekte - PekAIA, hafız efendi. Nermlnln 
hrls ~6rmedlm. l<'akat yavq yava, berhıuıg1 b&.,ıta blrlslle mUnaaebett., 
karnım bUyümeğe batlaymca, Saa. bulandnpnu ltlttlniL, ~ördllnllı: mll :" 
haddinin ~·ıu:Jyctı de dc!"1'tf. Dalbuki - Hayu. 
ben, il bu b&ll' geldlkt<!ll 50nra derhal - Böyle bir dedikodu oldo mo T 
evlenmem}& lçlıı ıaraıa ı.,ıadım. ~ - ''aUaJn faltmedlm, hiç. 
Uhaddin: Di~er ıalıltln l'elmemlıtı. Mahke.. 

- Bugün, ,.arın! diye atlatıyordu. me bunlarm çafnlma,ma karar ve 
1'iba~·et de bl.r~nblre ortadan kay. reccktl. SalAhaddlnln avukatı atıldı; 

boldu, daha doğrusu beDL aramaz:, -Bl:ılm de phltlerfrnl7. v:ır. 
Mırmaz, oldu. Nermlnln a1"Ukatr ıordo: 

Genç kadın burada ağlama.ta be.f. - Ne huıruııta pbadet; edecekler' 
alnu5tı. Batt;A tanımaz oldu. Anıkat lc1dlalarınr bir daha luh 

Bliyleee ıo. evden de aaJdanamaı: etmek lıtcmMI: 
uhlu, &DAem anladı, blltUo mahalleli - ArkadtlDUZ d osya4a okuyup 

Amerikanın harbe glrişin<len 5 
hafta sonra, Alman denizaltıları 
Amerikanm Şim:ıl Atl:mtik kıyıla. 
nnda görllnmeğe ba~Jrunı,1ardı, 
ü~ haft.ı. kerisinde, bu deniıa)tı.· 
lan onyedi ~ilep ''e deniı.alu ba. 
tudılar. Bu Ameri"ım i~1n :ıcı bir 
ba~laııgrç oldu. 

Denizaltıları sayıca az, ,·c At· 
!antik koc:ı.m:m bir deniz oldukça 
bu gemilerin bu denizlerde giıll'n 
kafileleri nasıl bulduğu mernk e. 
dilmğc değer bir noktadır. l<~ğer 
bu i' strf t~~adüfe bımkıbnı~ oJ. 
ı;ny<lı denizaltıfan ııek az gemi 
batmıbilirdi. Bu hususta calı5n11 
gen.iş bir te,kilitm \'Ucudu mn
bnı&aktr. Deni7.altı harbinin bü. 
tün muvaffnloyctlcrj bo teşkilat 
ı.aycıindedir. Denizaltı casusluğu 
ıulmı \'ereceğimiz bu teı:kilat hak. 
kın<la bir İc;\içre mecmunsının ,·er 
diği mcraJdı Wsiliıtı sütunlarımı. 
ta alıyoruz: 

BUVAYAI. OK'un SONU 

anladı. Beıı de reLD oldum. Art.ık Jıe öğrencbflir1er, dedi. Bu i'kinci cihan b:ırbincle Alman 
çalıpbUiyor, ae de 90kağa çıkabUI • Neticede mahkeme ~llhadcHntn denizRltılarmm en hayrete değer 
lordum. ptıltlf'rfnl ~e ~a~ınp dlnlt'lmt.'ğe ka .. muvaffakıyetlerimlen birisi l 4 ilk 

Nlha.)et annemin btrı;ttııkD tali • rar vererek dul'llfmayı ba~ka bir ~U. te~riu 1939 <la Skaps J.'lav <leııiz 
löirJerl altında ~ocoğumu doğurdum. ne bıraktı. \DLİYE MUHABlRt Us ünün tnm göbcğ~ndc RU\nynl 
Araya adamlar koydum, SalAhaddlne • .. • ,_ -O~ ınblıı.ının torı>iIJenmc.si olmuş.• 

haberler paderdlm. .. .--- ---- --··----.. ... tur. Bir Alman denizaltısının 
- Elle.nmeı,:ea vazıertlm, hlC de. tr • • :i bu Slffttle fngilizlcrin en bUytil< 

tiJae ı:«:uğunu tanrımı dedim. T9DI Çocak harp limanlarından biristne kndnr 
fo'akat btç birlslne aldırm:ıdJ, üste. Bt• Avelerl girmesi, orada bir zırhlıyı torııi'l-. 

Uk ıataamaclao, •ıkılmadaa: ••oıı lemesi, sonra en ufuk arızayB bi. 
- O ('ocuk benlm dellld.lr. Numla • le uTrramadan "tkıp ırı'tme!lı· haki· KUçllk Dofanın Serüvenlerfaden o. ,. "' ~ 

yalan: benimle del'llı daha bl~ok katan saonlacak b"ır "'.-,vdı'r. tik za. lan bu b lkAyelerl her ana ve baba " ~...,,. """ 
kişilerle konu,urdo, diye baaa laaka. roeutun• tavıılye edebilir. tik manlarda bu hadiseyi iznha r:ılı • 
ret te etti. lal~ye kitabı şanlardan bi'r kısmı, muzaffer de. 

- ~imdi ne lııtlyorıanoz f niznltının sU,•nrisi Gunter Pi) er'-
- ~ıocutumun babası olmııımn ve Beyazdag in lnC'Sleğinde bir dahi olılUAUnn, 

yavruma her ay bir nafaka vermeal. diğer bir Jnsmı da Alm:ınların e· 
nl lstlyonım. baJdatıarı tincle gizli bir si1iıhın bulunduğu. 

SalAhaddla ~lmemı;ıı. Yerinde a. nu siiylemic;tir. Halbuki bir nıfül. 
\'Ukatr oturn:vordn. Avukat genç kı. Renkli resimler, mükafatlı det sonra bir lfolnnclıı mc<.'lllu:tsın 
u11 iddialarına kar3t: müıabakalar ve yalnız (in çıkım bir röportaj bn munmma.. 

- Biz bu kızı ne tanırız, ne de
1
k

1
en 5 huru11. r.ın anahtarım ,·ermiştir, Ru au. 

dlııtoe evlenmek il.tere alJz verm '-ı. :ı la~ılmaz hidicıe meğrrse ~ok bnı;;i't 
dir. çocu~ cellnce, ~ak blulen de. Pa.zarteıı mft"tto:llerclea almayr hir ~eymi~. 1c.':m!;ynnm simnlinrlc. 
~lldlr. N'rmln bunu klmbillr, hftn:;l anııtmaynın Orlmey nda"ınclft küçük bir kiiy 
~•hın !bamdan kaznnııu,tır. lıJJla • olnn Ktrk\11l'da fs,·içreli olıhı~u--
l3nnı n.rld xrömuyoruz. Araavatı .. • ka'-lne. nı• !'öylisen hir s:ıatc:i oturumın<;. 

Hiklm genp ima döndü ı .._ U Halbuki ba nclAm İS\·iı:reli olma. 
- Ba lddlanıı:ı na$ıl lab.ı.t edecek, s i '•dil edildi dığı gihi Sl\lll!;i de dC'ğilmi•;; Al· 

ıtlnlı:. Şahlltlerle mi T " mnn 41P..nİ7.nlh filosuna mensup <·a-
- Evet. ""' Roma, 'J (T.P.) - Arnavutluk ka. sushı'k te~kitatmın bir 'iuba;rı jın;". 
- Kimlerdir 3ahltfertnh. T bjnesinde bazı tadlldt yapıl:nıştır. 11 i1kt4!sriııde Skapa }'le,· ılen:z 
?"ermin h!ldme hlr ll!lte vereli, hl. :Maarif nazın Buratu lııtt!a etmjştlr. üssUn'bn ~irilM'ek yr.rini kap::ının'k 

kim de nııtf!nln ba,ın Jıırı ilk '"mi fa. l:crlne vek!letl'D yent işgal edjlen kin yapılan lınrnjlıınn hcnilz ta 
tırch. Bn Hafıır, Ahmettt. EyUpte ma. eyıılcUer nazını tayın edllmi§tlr. Dev kılmadığını öğrenıni~. Liman 0 ta• 
b:ıllc birliği ldarf! heyetfrıde bulunan !et şfu'ası azalarından Toro ve Lôka rihte. f!<:ki'1en oldı•itu gı"'i :''nh•ız 
hafız 1ıJnlan anlattı: adliye \'C maarif neza.ret,erı mUstc • nğJnr)a dnei'znltılaT:ı ltarşı horunn 

- Blrlfk relıd olmam <'lolaTJsOr lıir oarltğına tl\Yin edilmişlerdir. Nalbl yormuş. Almftn subıtyı ertesi gii· 
ıtlln Ncrmlnlrrln eline ı:tttlm. Kar. saltanat kabinedeki ta:ııııtı tasvip u\i bu ağl:ı nn n:ı.s•l tn.'!ıldıı:,'1 ve 
neleri ,·erecektim. Anne!'ll yoktu, ne • ctm·ıtır. ~ık yerlerini gl>5tcren tam bjr 

KARA ELMA~ 
78 lngiliKeden reviren: VE.HIP TAYLAN '--------

ııliin da elde cılcbilmi,. Sonra .. 
UıJıe'dc bulunan \'e Almanya ile 
lapıl:ın muhabertlerde tava sut 
etlen znt~ 5ifreli bir haber gönder 
mi'ş. Bn haberin derhal A~ de
niznltıları umumi kar:ırglbma u . 
laı;;tınlllıi:"lnı söylemc~e ihtiyııç 
yol.tur. Bundan sonra karıırgilh 
Pri:rC'n'c ı1erha1 denize aı;ılmak em 
rini 'erdi, bu emir denizaltı ıü· 
Ynrisinc Şimal deni'zinde muay. 
yen bir no!ctaya kndar gitme!ini 
ve orada bcldcmesini bildiriyordu. 
13 i'lkte,rln günii akş:ını Sa:\t 9 la 
1 O BJ'3smda, deniıaltı aldığı emre 
u~·ı;un olarak istenilen noktada. 
denizin yüzUne !}dıtr. Ağır bir sis 
denizi lmplamı~tr. Deniıaltına ,.e
rilen emirde olıluğu -ycr<lc kalma. 

ı, lu°'tbir suretle telsiz telgrafı
kull:ı.nm.:ım:ısı Ye sahilden \'erile-· 
celt bir işareti beklemesi de bildi4 
rilmi~ti. Etrafı saran koyu k:ınm· 
Iıt.lar jçcri'~iııdc Pri~·en hıt fit bir 
ışık i5areti görmekte sıkmu ~ek. 
nıecli. niraz sonra kaı-onlıklnr<lan 
kopan kauı;uk bir ~:ı.ndnl denizal. 
t•nıı ynna.,.tı. Sahte sanlı:! clenİ· 
zaltına ı:ıl;;tı ,.~ gemiyi S-«apa 
FJov':ı. götürdü. tk; torpi1 ılev ~ihi 
"ıırhhyı denizin dibine gi)nc1ermeğe 
kfıfi g<'ldi, deniz~ltma gelince 
Skupa Jrlov n l\lan~ <lenizini en 
ufak ha arızaya uğranıadıtn ter. 
ketti. 

DE1'~ZA1.TI CASUSUNUN 
t;ç \' :\Ztn~ 

Deni:zaltdııra ait ca5lls!uk teh 
kilatnun b:tşhca yapılacak tiç 'a . 
zifesi \'ardır. Bu teı;;kil!it herhan 
r.i bir yabancı limnncl:ı denıirliycn 
tlüı:man \'e bitarnf gemilerin han. 
gilcri o!dui'.;'llnu ,.c bunltmn ne ''a• 
kit tlemir aln~klarım biln•ei;e mer. 
Lurdur. ~inci ''n:r.ifesi ıı:emleke. 
tin ca.-;uslannı yabancı Ye <lllşmnn 
diyarlara. p;ön<lr.rmelt; bunlan i<!ıı 
re etmek Ye hn~ketler;'ni kont • 
rol etmektir. Bu teş?•ilatın son i5i 
de \'azifcsini bitiren ca n<darın 
ıınaşurda • tlönrnc~ \'nsıta!aunr 

hazırlamaktır. r.u te kilit bazan. 
,·erecekleri m:ıliımat i'tibnriyle" 
k"ndilerinc ~ok fnydalı olahile<'ek 
o1:ın lınrp csir.Je.rini •m~ırm:ık i~ini 
ele üzerine nlırl:ır. D:m:zaltıl:ınn:ı 
,·cr;'lcc:-k mnlümatın 4=0k kat'i 'e 
taf<silıith olması l!l?.Tmılır. Zira viiı 
lcrce cleniz:ı ltı bile nçı?t <leniıle
ı-!n kontrolfüıli temin rdeme7.: ç!iıı 
kU <leniz:ı 1hln.n rol• '.\'8\"Aş ı;ir'!•r· 
lcr: n .. 11:7. ü~tündc o!da!cları ,·n:.it 
~ijr':ıtl .. rj yirmi mil. denizaltınday 
iten S<'lti:ı nı!hlir. Bunılıın bnc;•<a. 
nnrnk 1rnr:rnlık bastıl•tım sonrR 
ı;u yüzün~ !:ılm.f.ıiljrl~r. Zira. ak i 

... 
döktüm. 

Sözlerimi ıı3yle bağladım: 

''Sizinle a!;'ık konu;ııtu~ım ıı:ın Alz. 
dcıı öztır dllcrlın. F:ı'kat ıııze Iclmdf!. 
kllc.rl dôkmcden buradan :ıyrılm.ılo 

istemedim. lçlml kemiren r'1 b!lyUk 

Gene ınyrilhltrart Dütlaııla kar, 
5ılattığrm Abnelerl hatırladım. En 
ınUhlm karııla.tmam clna.ret l'f'tıeııl 
olmu1tu. O gece yerde aürünllrkcn 
g6rdüğUm phıs Duğlas!an ba,ka 
k}mııe dt'flldl. Mis ?d:oflantın te,,·klfln 
den Mınra bu mnhte!lf kar,Jlaşma 
hAdlııel<'rlne b!lmba5lnı blr etıcmml • 
)et atfetmek ı~ap etmez miydi! 

DUtl1ıı Edlıtou hakikaten göster. 
eliği ıtbl zavallı bir akıl baataııı mry. 
dı ': Doıtoyenklnln m~bur Meri 
"Karama:r.of blrad,.rler.,lndekl Smer. 
dlydtof aklıma geldi. Bu adam blr 
sar'a oübetl numara'" yaparak lhtı • 
)ar Karamazofu öldür.nemlıı nılydl! 
Ne malftm, burada dıt Düflaıııı bize 
buna mu,abllı bir oy.10 oynamadığı': 

ne matamdur, mis Mılr,llnt:ıta ltblr. 
litı yapmadıtıl' yahut da bu kadının 
fevkalAdc trade kuvvetine illet olma. 
dıfıf 

Odaaına çıktık, 1 dalrf'lerde geceki heyecanlı hrullse. dert albayın katili olmnl' ı:a ını altın 
Entll,el~rlml ona bi!dlrlnce gayet Ier<Jen sonra ot·urınağa tahamruWU111 1 t!a ya,am'\nıroı. Şunıı da nMhcubl,jet. 

ciddi duıüııecye daldL kalmamıııtı. Arıabrm son derece bozuk le iHıaf edcrlm ki, bir IAhı:a Sprekl 
"Garip,, de41. " \ 'aslyetname okun. ' ıu. de iılı!llrmU,, olmann:dım ınr.lıc ettim. 

Dujlasın yüzlne b.akmaktan t.ekl. 
tılyordum. Zihnimden geçeolf'rl keşfet 
lbeV. korku,yordnm Od~an çıktı • 
t11111z zaman aklım allak bullak ol • 

lllaıtw. 

llola dıprda kulaJıma f111ldaıl: 
"Ne var!,, dedi • 
.,Hemen 1enlnle gBrUtmellylm.,, 

duğ.ı e1111ada ben de endlte dll§ttim. l\oruluğa ~oğ'ru yo1cla ilerlerken, Bugün tamıımen tıuçsu:r. oh!uğun;ızu 

l~Jınde Gyle bir hla belirdi kir ıaokl çalıhkların arasında mın1 bir korde. bildiğim itin gönlUmJe o nl!ıbaıte 
blçbi.r saman adalet; bumroaa tıka. 1& gll:ıllme ı:arp:ı. AU.sl bir melctubun ferahlık hlıısrdlyorum. Ze\"()('olı her. 
ramıyacalunışım clb\ g'eldl.,, tetldklne dalmı!f var.tyette buldum. hnlde u:ıun zann.n hapl1hane haydı 

''Seninle bu buıuıta hemfikir mi • F~·kall\de lt\tif bir sonbahar gU • Yo.ıııyacalctır. Açılqö:ılillilğtlmden do. 
yjd• nDydU. Sararnıağa bar,ıtnmı~ olan yaıı layı b:ınıı. gllccnmlyeceğinb.ı Umlt, e. 

''Eo son tlipheler:i lule etmeden rakların araınnılan gUn~ln ısıtlCI ~u. derim. 1·enld:?n nammlu bir hayata 
kat.J bir 9ey BÖ)'leme!I: fstemem . ., alannı \'lleut!umda h\SSCdJyordum. glrl!jtfğtnlzl blll)Orum. ~C çıueki 

l\Iıı!'l&nın üzerinde 'cinayet pıı}kolo. Kuıtar, hayat kırreı kı,ın yakl~'!la.. kocanız sizi glı.lendlğinlz. Norfolk '"· 
jlıJI,, ısımıı kitabı ıördilm. sma eser eder gibi bUzilnle ötU,uyor. tnsonda buldu ve ılzl kendjıılle tşblrll 

' 'Ne o, yoksa bu eervet defertat!e. lardı. ğj )apmağa mecbur etti. Nurfolk şa 
ki elması me)·danl&rda mı dola2tırı. Bugtln d:ıbl, eıı?ıırım. Birden eesa • tosunda ba!omı:ıd:ın geren hldlsrler 
yonun~., ret bulup • .\llı;ln .)anına oturd:ım, size bir ibret Ol!lnn. Bn adnmla nUlca 

"Tabi. Hem de talınınası!n bekli • ve hakkında bütün blldlklerlml ııııy , nızı tnmnmen kC!ltnlı.; al!:lay Edlııto. 
yorum. Ne yaı:ık ı.ı cesaret edip de mağa ba3ladım. MaltS\clden bahııet • nun takdir f!ttlğ1 ln!'l&n o?mskta de. 
çalan yok.,, tJm, kocaımıı. yazdığı mektubu nasıl vam c'11nl:ı: Bnradakt i&lnlı: herhalde 

• .-. • kitap arasında bulduğumu, onun yalmıda nihayete trccektır. KenıUn!. 
S3. Bt R YA.~ŞLJÖI TA \'Zblt MakS\"el ve Sprckle tJyah elmasın ze yeni bir metıgnle bulonnz: Rett ıtzc 
Öğleden eonra biraz a(ıkta dolaıt. tnharrfılnde lıtbirllll yaptığından elimden gelen her yudımı )"l!pm:ıfı 

mak lhtıyacmı bheettım. Bu 102 ıtllphclendJ~lınl, yilre,ltrude ne l"ar&a, \'aaıledlyorunı.I., (Ol'\·amı ,·ar) 

ta!.c.lirde banda devriye vazifesi. 
u~ gören ~aklar tarafmdaa ke~ 
ft:diknek tehlikesiyle ka~ılaşular. 

KAFİLE CASUSLARI 
Bu izahattan bir denizaltının 

tek bir tüccar gemisini uzun :ıa.. 
man takip edemiyecf'ği neticesini 
çıkarmak mümkündliJ'. Onun için 
denizaltı avını muayyen bir nok. 1 

talla b~klemeğe mecburdur ve bu 
iş iı;in iyi \'e etraflı tafısilit alma
"' ~arttır. Bu t~it haberleri ise 
ne ka.d:ır gUç alınabileceği RÇı~tır. 
Deniznltı casuslan, limanda dola.. 
~anık tek gemilerin \'e kafilelerin 
ne nmnn barek~t e<l~eklerini. 
öğrenebilirler. Fakat bo bilgi ca. 
ı.us İ!:İD pek faydalı değildir. o. 
kafilenin takip edeceği yolu öğ .• 
tenmek ihtiyacmclailır, Halbuki 
bu yol kafilenin demir almasın • 
dan on dakika en·el tayin edilir. 
Bunan i!indir ki cleiz.altJ casusları 
lim311farda kalmaktansa kafileler
le beraber denize ~ılmağı tlaha 
fuydah bulurlar ; zira hu takclir. 
de e&!IU9 ile denizaltı arasm<laki i~ 
hirL)li daha ''erimli olur. Gemiler: 
ele bulanan bitaraf de,.·letler tebe. 
•"ınfl1tn yolcular ve tayfalar ar .. 
ı;ınıla gerek fikir birliği, ı;eı-eko;eo 
maddi menfant ufnında ta!loslok 
yapanlar vardır. Kafileler hlitün 
rt;ıklaftllf dndftnnü' nlarak 11eya.
hat ettikleri i~in cuas, tetikte 
bulanan denaaltma haber ver. 
hlE'k irin ışıklı işaretler lmflanır. 
nu esrarenı::iz ışrlrlar yllzUmlen 
birço'k gemiler batıp gitmiş16rt'lir. 
Denia.ltı t•Jf•lan. batan gemide 
bulunan casnsa kurtarma~.: iı,:in 
de uğraşırlar. Caıms esa!len ~eın~ 
nin ne tarafında ~·llzmer.ıc i lil7.lın 
ı:eldiğini ,.,. tanınması için ne se. 
kilde ha.retler verme i icalıettiği 
ni' de bihr.t'ktedir. Fakat birçok 
defalar rleni7.altı tavfa!!lı hu kurtar. 
mR i,iııcle munffıÜc olamaz. Bu. 
nuıı manası ~ıktır, kafile casu" 
lıığa ~<>k tehlikeli ,.e nankör bir 
iştir. Buna ~iri~enler mezarlarmı 
öz elleriyle açarlar. 

C.:\SUSLARIN ÇIKARILIŞI 
Casusluk itinde çalışan ,•aniıal 

tılılrın en mühim ,·n:Life?erin<len 
lıirisi de dü~man kıyılarına <'a:;t:'f' 
ı;ıkannal•hr. nu, casusların ııara. 
bUtlerJe hm'lldan i'ndi'ldcrint.> tlıtir 
olan rivs~·<'tler çok'yanlı~tır. Ru 
ha:rp~c birbiriyle çarpL,a:ı mille". 
ler. han yoluyla dil~an toprakla 
rına pek nMl:r olarak ~s:ıs indir. 
mislerıl=r. Di:,man toprnklarma 
c·usns çıkanuak için bq \-urulan 
yııl hemen dııi'ma deniz yoluılur. 
Bu ca.<Jusalrm yolculuğa ~ok ba.o;it
tir. Ba.şkaımmdan mö.oıteımll ol. 

1 
ma1c ti7AU'e deuiult. r;H,·araii clr, 
casu" eh başhyan seyahatin nere. 
ele biteeeğioi l>ihnez. Nihayet gll 
nün birinde <14jnJ'zldtı 4 '1'111r!'' em· 
rini alır, mehtapsız bir gecede su 
yun yUzUnc ı,:ıkar, bulunduia nolı 
tadan dti~man luyılanm gören de
izaltmdan kauçuk sandallarla l'a
~uslıtr ayrılır. Bunlar kıyıya kadar 
kürele rekerl"r. 8onnl saıulal!Rn. 

tŞt~ F.N ElfDHftYETI4t TAR,\. 
Fi ÇAilUK H:\REKF.T 

ETMEKTİR 

Casusluğun muhtelif krsnnlvr. 
arnsında i':'birli~ri yapmak, istib. 
barat servislerinin en fa:ıla meş. 
gul ohluklıırı meselelen:len birisi • 
dir, Elde e<lilen en ufak baberfor 
hile hu._u .. i tt-l~raf tesisatiy)e hah. 
ri:re na.zırlığ;\un hiitün ıubelerine 
l·i1dirili"i"; 7ira bir daire i<:in kıy .• 
r.ıct'iiz ohm ~üçlik bir haberin 
lın~!m bir <1aire iı,;in feYk:ıtlde e • 
lıf"mnıiyetli olduğu ço!c defa göriil· 
ıml .. tür. Bu harpte eettyan eden 
lıH.ılis.ı:ler İngiliz cs.~m t~kilitmm 
llaima Alman i"tihbar.at tefkilit-· 
tından birtl)k dı!f:t1ar geri kaldı. 
iını ~ö"termi11tir. 1942 ı,abatrn. 
dn tn~ilizl~r tarafmflan bi~ok tle
f alll r bnmbtı.ronnan edilen Brest. 
li'mnmnda daran Gnayanar, Şam. 
hor.ı, ,.o Prens Ögen nrhhlan ba 
limandan aynldıklan vakit, Breıııt 
nehrinde karınca gibi kaynıyan tn
giliz cıı•u<ılan bu ba41asta hiçbir 
lıaber veremediltt. Halbuki ~a. 
•uslar bi~oğa ti~ Alman miılrSJ· 
nın hn:-c1\et edeceğini biliyr.r, Jal• 
nız hu hsheri tngiltcreye ulaştır ... 
mak imktnlanru elde edemiyordn. 

Denizaltı e&SU&lağuna kaf1ı en• 
iyi müdafaa tnm mukabil casus· 
luktar; ikinci mödafaa tanı da de 
niznltılan ol'tl\dan kaldırmaktır. 

Lastik tevziatı liste
leri hazırlanıyor 

Uzun mUddettenberi yapılmıyan 

IAJ:it.lk tcnlatına tekrar başlanmuı 

için ticaret Vl kA.letinden verilen emir 
tizerlne ticaret ofisj Vi!A.yetlere göre 
tevziat ı~stelerlni .tıazırlamaktadrr. 

Otlı bU tlln vlllyet!erin o!omobil a • 
dedınt esas tutarak buna g5re vUA.. 
yeUere biue ayrrmaktAdır. 

Bu defa tevzi olunacak l&atJklerio 
yUzde ylrml be§l reaml otomobillerin 
ihtiyacına tahsiı olunmu1tur. Dl.ter 
yUzde yetml§ beti vtlly~tlere f6nde. 
rjtecektır • 

Her vtılyetten içlne otomobil 1& • 

htpleruıln de dahil oıaoa.tı OD lrtıl'lk 

bir heyet valı veya vekilinin • _ _.,_ 
tı altmda toplıınarak tevziatı yapa. 
cakt,ır. 

Şehrimizde de oflaiL tab.Jla edeceği 
llatlkler henllz almmamıı ol:nakla 
beraber emniyet altıncı JU}>ede te§ek.. 
kil! eden b!r heyet tevjı.at ııatelerlnl 
hazırlamaktadır. Vah muavjnl Ah • 
met Kınıtm rlyuetl atımda yapılan 
blr toplantıda levat&t uaı&aın g5rll. 
ıtılmllfttlr. ICYTelA aile seçladiren 
khneel•rin laiç lılat.Jiı cN~ - -
balat"JM ~>. WI Dıaeetı('~. ._.,., 
ofill 00 .... sun• .kadar betin Til&)'ct.. 
ıerın ıa.telerilıi pdermlt ol&Oa'kt?r 
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Mareşal Timoçenko 
ve Mareşalın ecdadı 

ladı. Tnnoçenko, Ceoeı:aUJ#a ~ • ...,,..: .... ,HER AKŞAM rAKSiM KRiSTALDE~--.. 
edilerek, bu eep'hedaki ~ ıneı süva.. 

ri fırkasının kumandonhğına tayın Radyo Yıldızı NEVZAT AKAY'ın 
edildi. Ordunun kwnendanı Ccne. 
ral Budyenl idi, 

TJmoçenko, SÜ?8ri ~asının ha. Li.hutt ıeıini, İstJUJbulun en büvük .aa.z beveti refakatin• 
şında da yararlık gösterdi ""8 beş de dinleyin~ . 
defa yaralandı. RtısJar maAfip o. , 
ıunca, müsnJiıha aktolundu. Bunun ~ Her pazar NEVZAT AKAY ın i~tiraki1e matine Mare11al Timocenko. Almanlara karsı kovmakta .eöıterdi· 

ği. kabiliyf'lle lngili:zlerin •evgi&ini Iraz.antlı. Bu aevııi. Ti· 
moçenkonun Anglo Sak&on ırkından olduğu iddianna 

kadar vardı 

üzerine yıldızı parladıkca parlaw 1 Konsomasyon ba!k• yerlerde 80 kurut olmaıına rağmen 
yan Voroşilof, Timoçenlro'yu. Mos. I 
kova'ya yanına aldı. "-••••••••tesalonumu:ı;da yalnı:ı: 40 kunıttul ~• 

. nı Timoçenko, Sovyet mürahhası Sovyet Rusya hüy(Jlk btr faali~ 
insanların, gıizclli{;cG. " zel ngın ı .e bulunmakla beraber ala) ının da yetle çalışıyordu. Bu arada. orduja ·--------------- . ·.. t . • ~ •• , 

"Ye şöhrete hır~ları.. uze e 11engı. tanzim ve lslAha da fazla ehemmi. za.k Ş.:ırk b::şkumandanı Blüher'de . . ' 

h d 1 hl· .... cllerı kumandasını eline aldı. Kerensıd. • ne ve meş ura a mec u "' yet veriliyordu. Bf.r er1tArnhM"biye 
d Kah nl l't., karşı ı"se nin muvakkat hükömeli zamanınrla 

var ır. rama 1
""' ' mektebi de teşkil edilmiş, lm"na 

h k t ihl. az amm· vüzbaşılı11a ~ ük<tt'ldl. İdare Leni, 

Mareşal olmuşlardı. 
A.1..;"1\N Rl:S HARBİ 
BASLADIK.AN SONRA er ·es e ıras uyanam • " " (şi:ndiki umumt erki'lnılıa.Pbiye re. 

ha)-rtmlık pek fazladır. Dunun ıçin Tlin eline geçince, Troçkl, Timoccn isi) Şapoçnikof getirHmişfi. Sa~. ..Umanlar, Polonya ordusunu or. 
ins::ınlar, gilzel ~örünmcğc i>zenir. koyu, 1918 ilkbaharında teşkil et. nikof, Car ordusunun bir ll'l{im. taean~ıkları zaman, Mare. 
ve gilzel-den hoşlanır .. zengin olm~lc tiği, Sovyet hassa fırkasına aldı. harp zabiti idi. Siyasete kamfma. f8.} T~. Sovyet Rusynn.aD 
iSler ve paralının önünde e~ilir.. makla beraber. Sovyet Rtts)ıa ordı.ı.. hisae!li~ diifen kısmı işgal ederek 
kendisinden bahsolunmasını isler YOROŞ1LOF'UN HlMA YEESl sunda çalışmayı k1ıbııl etmişti. Bu nıemMINtine ilhak etti, O, burada, 
ve şöhretliye imrenir. suretle Cenerollı!ıtı yükselmiş, er. idere tcfki.lüüle uaraşırl>cn, Finliın.. 

1ngilizlcrd.. hırsla meclubiyet, Mareşal Klim Voroşilof. 1918 •e.. diya1o·a taa.-ruz eden Rus kuvvet. 
""' kAnıhıım m~teblnin müdürü idi. 

daha zi'-'ade ırki ve mılli b!r gurnr nesinde 86 ya~ında idi. Evveke ıcri, Mancrbaurn hattında müşkL "' Maiyetindeki muallimlc!-1 de, Car ., ..• 

BA~. DIS. NEZLE. GRiP. ROMATlLMA 

Nevraıı•, lrınldık ve bllllll •)'11anaw 
cı erbal keser 

ve n:ıyret hissi <eklinde tezahür et. bahriye askcrlil!! yopmış1ı. Bu ~- latla karşılaşınca TimO('cnkoyu sc. 
., ı ordusunun mallımatlı erlııinıh:ırp 

uııi için, bir kelime il~ söyli)"clim, nenin nisanında, Harkof'dn J,cnln tirdi • 
icabında ür. kase alınabilir. Taklitlerinden ıa.lanmıa 

" zabiUet"l teşlcil ediyordu. 
bü•,,.,klü11il kendılcrine mal etmek idaresini temsil ediyorctu. Alman. Tian()Ç("Uko, Finlfı1ldiyayı ma~ • .ru e Hükömet, kendi sarıan arasında 

• ~ • • • ;_ ... \ 1 • • ""' ~ • • • , - • .. • ; .. 

isterler. lete bn ihtiras ve hayran. Jar, Ukraynayı işgal edince, Voro. lôp ederek ederek sulha mecbur ., çarpışmış, yararlıklar göstcnniş o. 
Irk scvkiyledir ki, buııünlerck, mn. şilof geıi çekildi ve Donec'den edince. nusyada, hOyük bir şöhret lan zabitleri yetiştirmek, orduyu 

Bevoğ1u Vakıflar Direktörlü~ü ilanları 
re"nl Timo~ertkoda, lo~ifü: kanı, Don nehrinin dir~{;ine kadar o. lrar.nndı. Gnzetelcr, onu, t:ırihin en ., onların emniyetli eline 'f'CITI!ek is. No. Cin.il Lıra Kr. akrabalık yarntmakla u~raşıyorl:ır. lan )'erlerde, işçilerden ve firan bü.\iik kumandıınlarınn benzetiyor. Uyordu. Voroşilor, çoktnnıberi Ce. 

•• lf. • askerlerden milrekkep kuvvetler }ardı. Stnlin, ooa "Kızıl B:ıyrak •• Semti mahallesi sokağı •i utı 
neraldı. Ceneral Budyni ~mi hir 

Bir Londra gazetesi. Stalingrad teşkil «'derek Almanlara lcRrşı koy. ni10:ını V"Crdikten başka, kenrfi •e Beyoğlu, Şahkulu ErkAnınarp - Aralık mahalli ı iJO 
çok Cenerallerle lıeraber, Yoroşi. / 

müdaflinin, İrlnndal kanınctan bir du. lofda, 43 yaşında bnhınmasıııa Voroşilofun yerin<', Milli müdafa 
Gala ta Emekyemez Yübekıninare - camj manam Ut 00 

lngilidn oğlu olduğunu ortaya sür. O sıralarda, daha serilerde buh. halk komi eri ve Rus orduları :.ı. I 
S ra~en eıiı:Anıhaı-biye 4erslcrine 

dil. Gazete. bugün Scymon Kons. nan Cariçin <Bu~ünkü tnlingraıH mumt kumandanı tn'.\.·in etti. devama başlndı. Tabiatlle, Tlmo. 
tanlinoviç Timoçenko, ismiyle tanı. da hir siyasi komiser vardı: Stalin . • * • 

Yukarda yazılı gayrimenkuller 3UI 943 gUoU aonuna kadllr ıc•r.v 

'V'erlleceklerdlr. latekı\lerjn thaie gtlnll c!an 17.11.942 ıaat 10 Q& Be} 4'1U 

va.kı!lar mUdürlUğU akarat kalemine milrecaatları (ll8ı ı 

çenko~rıı'c;la yanında hulundurmn. 
lan Rus mor~alinin büyilk babas1. Voroşilof, Stallnle birleşti V'e C:ı. Mareşal Timoçeııko, yeni vazife. 

yı unutmadı. 
m, lrfondada, Diiblen şehrincten rl Cin lcas'.lbasının müdafaasını hıı. sinde. se\·mecliiti poletikacılıAa sap. dikkate şayandı. Kızıl orduyu, ku. 

1 
Timoçenko. 30 yaşıncta idi. Er. 

Pattick O'shca isminde bir adam. zırlamaya başladı. şte, bu sırada madı. Hatta, orduyu poletikacılı, . manda ve sılah bakımından bu'.J. 
klmıhıırbi~ mtktehlnde büvük 

da buluyor. Troçki de Timoı;enkovu Çariçin'c tan kurtarmaya, disiplin altına al. dar yükselten odur . ., 
gayretle calışmna. askerlik blJgı. 

Patriet O'shea'nın oltlu, her lnd göndermişti. maya, madunların mafevklere ita. Derken, İtalyanın "Nuovı fııılya., 
19 sind('kf nobanlarını ı:ıidP.nneyi 1 

lh gibi. ser8üzeşt meyli ile, prk 18 senesinin 11 iklnC'i teşrinh. at ve hiinnctini temin etmeye ca. f!lmfndeki gu:eteııi de. daha ileri 
,ıaye edindi. Neticede muvnffıık ol. 

ya!!>ında anavntanı 1rlandıufan ay. de. Almanlarla miitareke aktcctl. lıştı. Dir taraftan ctn, harp cınnay:i. giderek: 
du '\'C erk~nıharlılve kurslarını hl. 

rılmış. ''Tim,, adında bir ırkdaşı lince. Garptan ı;felen tehlike hert:ı. ne büyük bir hız verdi; fakat bu "Bu bü:o.·iik Bol!lcvlk $t'ff, de!ı. 
rinC'ili'dc bitirdi. Birnz sonra eh 

ile Mo$kovaya gitmiş ve orada "Tim raf edilmişti. cenuptan. haşl::ırıntlıı gayretlerinin icap ettlrdi~i zamanı şelli bir·azim snhlbl., onda, en ıırL 
C Kolordu kıımandanlı~ına yiikselrli. 

O'shea Co,, ortaklık şirketini mey. eneral Denikln bulunan beyaz kazanamadı. Hiç beklemediAI bir zel sevkülceyişçi meziyetleri var." 
R • *. dana getirmiş. Firma, meydanda.. uslann hiicılmu başlamıştı. sırada. Almanlar, Rus hududunu diyor. 

isim benziyor: Timoçenko, bundan Slalin ile Voroşilof, çabucak 10 Timoçenko, slva'5etlen hoşlan_ geçml~lerdi. Dll!er bir askerl muh11rrfr de: 
bozma bir addır. uncu ordu ismlndıc bir kuvvet teş. mazdı. Kendisini askerliğe vakrct. Stalin bu va'livet karşısında, B•lll· "Timoçenko, bu ııene. 12 maYı'it" 

P tric1t O'shca'nın o#lu her kil ettiler, Tlmonçenkoyu da bu mişti. Öl le iken, Troçld..Stalin re. kumnndanlılh üzerine aldı. l\far•. Mareşal Fon Bock'dan üç harta ev, 
Jnı:ııliz gibi, sergüzeşt meyJi ile ordunun birinci suvari alayının ku. kabeti haşlayınca, k<'ndlslnl hlm ı. şaJ Şapoçnikorş da umumi erkanı. vel taarruza "eçmekle. onun pl:ııı. 
pek genç yaşında Ana vatanı lr. mnndanı yaptılar. ye edenlere, Stnlin ile Voro.,iıor.ı harbiye reisliğine getirdi. En ıti. }arını değislirtti. Yakıız. pek bü. 
landadan ayrılmış. (Tim) adında Çarlçin kale'5ine, Ceneral J\l:ı. sadakntten ayrılmadı, onl::ırp taraf. mat ettiği üç m:ıreşah arasında da yük Rus kayıplarına malolnn llu 
bir ırkd115ı ile 1\foskovaya gitmiş ve montor n Vrangel Krasnof kuv. tarlık elti. cepheyi taksim elli. harekatın verdi~i neticeler hak. 
orada ,.Tim, O'shca Co" ortaklık vellerinin taıyiki başlamıştı. Tim:>. • * • Timoçcnko, cephenin merkezi:'!. kıntfA. ı,imdldcn hir $ey söyleme.. 
şirkc>tlnl meyd:ına ııelinniş. Finnn, çenko, muharebelerde. alııyının Timocenko, 1936 da, ordu ln:ı . de huhınduğu ıçın. en ~iddetll nin imkllnı yoktur. 
mevctnnrlıı.. him benzc>rniyor: 'fi. haşındıı. bt1yfik Yararlıklar gösteri. mandanlı#ına yükseldi. 193i sene>. haı-Qlere manız kaldı. Minsk'•fe, ''Bu taarruz, sonraharla hera. 
moı;enko, hundan hoz.ma hir actdır. yordu. Bunu gören Voroşilor. gene sin 'lr, kurşuna dizllen C'..enernl Biy:ı~islok·da Tc Smolensk'de bo.. her. Stalin(Jnldın muhaııara!lın.l 

Mantık yerinde.. İngiliz gaıııete. miralayı himaı·esi altına aldı ve Primııkof'un yerine, Kiyef mınırı. :llllctıı; fakat ordularının bilyfik müncer oldu. Haftalardan •e l'ıafta. 
leri, hunu kuvvetlendirmek için, mlrala~·lıltıı YÜkıı;eHtf. ka'1 kumandanlı#ına tayin edildi. bir kı5mını e~arett('n lmrt11rtf1. J\1• lardanherl. Tlmoı;cnko'nun ord:ı. 
tetkiklere, mütıı.lblara hn: "eri. Dıeniken. Ciricin'I iM•l eHi ise de, Bir kaç ııy sonra da, SmoleMk'~ harplerinde. Atmanlann bile hay. lırt, Alman hilt'um1anna karşı kan 
Yorler; fakat hoşuna rımit •e bo~u. oraı1a üç av kalabildi. l~nin.Vorö. nakledildi. Buradan sonra şlm ı~t relini celbcdecek derecede bir l1ctl. içinde karşı koyuyor. Talihin ki"" 
na gayret .. Çünkü Timoçenkonun şlloC ku~Jerinfn şfddetll hftcum. Kdkasvnya. Haıi<ora gitti. TJm<l dar llfÖsterdl. dlslnl, eski Carkfn'de yeni bir ~ı 
gençlik havotı, bu günkü bir çok ları kar,mnda geriye ('ekilme!!~ çenko, 1939 senesinde 4'1, Stalin. ''Dienst Am ~ııchland,, 191ltn. ferden mahrum t:lmesi lı:ıl"$ıımtda 
Sovyet ileri gelcnleM Ribi sır mec.hur kaldı. in en sndık adamlan olan Voroşi. deki Alman ~aıetesl: bile, onun mnkıı"emette R~"terdl. 
perde~! altında kalmışsa da, Uk. Erte!lf sene. yani 1920 de. Po. lof ile Rudyeni ile birlikte Mare..,nl .. ,Jare,.ııı Timoçenko'nun kıf ba ı:tı kudrt!tf taktll- etmemek münı. 

-ıca-..·--

Bu ı..up >na •kıe11erek Jlıtd•Pt•-'.U • 
i~ arama ve it verme UbJan &11 l'ioD 
l)aklkada parB!ıız oetftdllecwıktlı 

1JAnlıtrm gaaıtede ırörülddfö tRU• 
olnı~ dikkat edllu~lldlr Evleallle 
teklifi .gönderen okuYUt'111ana ._,ru ı 
kahnak üzere sarih adre91ertm blldJr 
melert IAı.ımdır. 

Evlenme teklifleri: 
• Yq 27, boy 168., kUo ee. oır ...... 

let mtı:ssc.ıeatnde 90 ura Ucreae m• 
mur bir bay, ucaretıe metılll olmlil 
latedigınden kendtsjn~ aeraw,.ae 1aı 
dım edebilecek bir bayanla HleıunelJ 
i•temlltdlr. Bay&AUl Y&fl babl• .. .,, 
ıuu değildir. (•6> remzine aııraaaaı. 

• Yaı 48, boy 162 k1lo 111, eıtlll 

dolırun. karakaııı, ka,. ~ ....._... 
aaçıı gocup otmryaıı dlll lıılr _,., 
YA§lı ve emekıı bir 1111b&Jla ..w.n • 
mek latemektedlr. (SUD)' .......... 
ne müracaat, 

ravnıılıı bir Rus oldu~u meydandn. lonva ile R11~·11 ll'T"ft!lında harp h1c:. oldu. Bu arada Şapoçnikof ilr fT şında ı:ıördüiffi iş. her bakımrl:ın kün dr.~ildir." Dh·or. 
dır. ı-........................... --.................................................. .---............................................... .,. ... _....lıveqçıanyanlcn 

Bnha!ı, l\foskovarl:ı, İnE-?iliz ar_ Nakleden: • Cojveraite taıeoe., bfr pne: iter 
kndaşı "Tim'' ıe tit'areı şirketi kur. [-/ikÔ.gB ş k k . gUn bğleden aonra .. huawıl bJr mu .. 
mu~ "Pnlrich O'shen" dc~il. U!-- a r 1 c 1 1 ZJ n an n es 1 t\laıal er lıea se.ııede çalı§m&k iatemekteclir. 
ravneda Kh ef <-h·nrında, Funn:10. -ı talebesine cebir, tl&lk ve llfmp der& 
ka kö~ ünr~"n fakir bir köyliidür !eri de verebilir. (H.C. Uoar) ....... 
Ukrnynnrla. ''Ko" ednh ile nlhnyct. Jalenin annesi garılrobnn oniın Müdür alaylı alaylı ~Uldü· Bu topkı.ııbda Jale aeıiylc ohlıı.. yordu, Xendi ç~uklan. Ya":lı gö1.. ..,e müracaat.. 
J.,.nrn ov:ııllnrı ço:ktur. Hiç şiip öeydi. Dolabın i~iıııleki' reıı1i ve\pek - Ya, dedi •• öyle İse birn:t eT· ğu kadar gençliğ~ ve gllıPJliğiy!e lerinde çapak, sllnıuklil lıurunıa. • lyj ingllizce bilen ,,. bUPma"' 
he~iz "'rimo('enko" ismi "Timo yığınına ne'1"e i1r bola. ll~~ıır. vel tıarkı söyli)en kimdi! r:;e na.zan dikkati çekiyordıı.. nntl:.ı uezle ve çarpık ıt~•ılıtrıııcl!t cUme ~lerlnde çall§a'>iıecek "r fttl 
çen" rl"n ı:c>lm<' lir. lığıııın derecesini nnhıctı, Te gllm. 1Niy'l1' kadın da gülmcğe b:ı5 · Ann~i her akş:\Dl JaJ,. ile bera-- t:nnank bir ağlıuna. Bq kiiçük G~ls genci i§ aramaktadır. <U.> nDlll04 

t;:ız bir se~le •arkı sö~·ıemeğe ba"° lamrştr ber bulunur, onun mu\'affakıyetin 11m yaıırba5ında ri~ bir nı•ı:fıtk ınUrscaat,. 
Bıırndn mC'~e1 c "alallanıyor. 0 Ti. " " • laıtı. Du-'aklnrnden melodiler a- - Bend!ın. den kendisine bir 6eVinç pa'.·• çıka ,·ardı. Bir y~mek tencere .. irıJen • Bir yazıhanede 1 Ula laaftalıldl 

mo C'n , ismi, "Gwıe'I dil t<.'orisi . ..., 
ne mürnC'ınt etmeden bile "Tim•>. knrken ihtiyar ks•lın uıakl.ın rlü. HildUr gülmesinde C1e\-:ım ~tn. rrrdı, B~ a•>,am otomobfü~c km yalueı bir dumıın yi\züne çarrııyor ayak ijinde çaiıoacak bir PM aJll 

ı:ünliyordu. Buırün bu g~rclrcıhu - Siz miydiniz! 1\liısaaıt~ eıli. nın yanmda giderken başka türlü ıln. ihtiyar kl\dtn küllıi !Ju,·la ll!fn :uyor Fototrat ve el 1UllPe .,..... 
cin , in aynıdır. Arnda s:ıdnh hıırr ~ I dolduran eıya f!""eke ellerinde niz <le bom\ inanmıy:ı~,m. t~ittı- düşlinüyol'dıı: "Demek 1111 ,;afon mı~ pamıa1dariyle bıılnc;ık ,:1.adı mı~ tercllmelhaı mektubüe (il.& 
f'llrkı, trl'ırruz ııııllıtı olabilir. .. 1 .a. k d" • • d -· h k·•· b" • •·"' "d .... 20 1 b • d" 1 • ··nıü B 1 ık . • remzina müracaat. "'" umıaylU ne en ı<ıının ııe e gım ıe!I a ı .. aten ır ıııan :ıt .... r mu uru 1'efte en·e enı an e- gnıı go . u ·~ t~n<'eresının "' 

~imdi. h<.'rı. ırk hlc;c;i ile gayrelr çonuklannıu kedilerini bitiriı•c,e. se.,iyrti. Yıtl:ırdanberi bu işlerin mi' olsaydı bugiln kmmm yerin· bR~ında şarkı söylüyordu, l':~er • 17 yaımda, orıamatep ......... 
g<'l"em de. TimoçPnko, Türk a!I; sine ç:llı;smıığıı ihtiyn~lnn o~ınıy:ı. ki'lıde pjştik. Artık kimin !:'aıkı de ben bulunacaktım öyle mi?" hu ~rkıyı mes1tkten anhyan bir ~r genı;. mali vazjyetı 111 Olmadll' 
lındnndır, dec;em, İnı::ilizlcre Jn:ı' k 1 ~ • b ld ~ l·..J·-· • •- h ~·· b"t • .ı 1 b ' bol ad t .ailf 1· ) • l d ıçln taıı,ı.•ını bırakm""tll'. ··-<'& tı. ftç ı"'.n ,.e ı!lötıra ın "" o •t• ı.o~· Ç'Qıgını an~musam Ana a• ,T1.usamere ı ruı~, " e o. ıtm ~"au en c ın emı' o "'ay ı. w .,, &-

dav3vı knzanam:ız mn'lm? Hem •le /. ~ • kl .:ıı• .,._(f yıp d-_g-1·ı rr.ı"! atJn~lan t .,.. ı· k ı• •· h. k' .:ıı• ı · · ll Jir vu !ı".- ""ı ku··vetl'."'•, ___ .... toun•ı o~rennayece -,.ruı nıı ınm - ; mı~ ı. ;:;ıımr ı gen( ,z.m a,,.a.t ıı; tm'le uın ememtf~tı. ı ~ ..... · .... •..-• -~-
muhal kak.. Cün' O tarih, hnkik. ı: izleri öııl\nde kmnın, Jnlenı'tı JaJenin anne5i <'e\'RP \"ermedi. • trdında riy:ılrar)ar \'e ctalkı.•\'Uk tiyar kadın göL1:!rini :ıçtı v~ kol- M, yazıhane. fabrika •e mQ.-..Jet 
meydnndn .. Ccnıdz ordıı':ırının i". h:ı~·ali canlanrlı. nu ~\izel sesiyle Vr. biraz en·el sö~·lecliği şarkıyı tarclan .ibaret b~r kalnhahk t<'Jllan tuihırı keıunını totmftğa merbur de if aramaktadır. &ışikt&f. ~· 
Uirısından sonrn Türk, Tatar ,... biitiin :ıilcvi yol<!ıulh•ğun karanlık telrrarlRmalm hn~laılı. m~ nna ~lizll!!I sözler ~öy''f'mrt. ;rin "ldu. Vtit'ndu o 1rnı1ar c:ok titri ~er. Spor cadaeıı No. ti da~ 
salrt' llo kaynaştılar ve 4 mıb on ic; tu"ı<urondan tekip çıkarmıştı. ifa. Müdür ;tıtiyf\r knclının 'larlucn birbirleriyle yan~ eıliyo~l.,rd. f:!J ~or<tıı. müracaat. 
lrlmdan bu günkü Rus mevcudiyet" nt aileye gil)m<'i~ ha'!lnmu,v. nı kesmeden dinledi. \'e sonra: rı~ a.karhtr gene kııa ettikle"İ ilti f~trl!ftHn heı1•es. bu ihtiyRr ka. • ünıversıteli bir gene, nkmeıcı-r 
ni yarattılar. 1htiyar kadrnın çocııklımnı d11li;ur. - Aff~lr.rsini7., dedi, ~ızın fatlard:ın anne'7i'ııe de tıir hjc;ı;ır drna baloyor, onu {l:trmakla gös. orta,ınektep ve l11e t&lebelerta. b•• 

Benim delilim, hiç su götürmez dnf:o ve ontıınn ~·ahnayn1• ı:nmur. ~arkı "'öyliyel"f'ğin!zi ı ve hi)hnc:sa r:ıiUU'Dl-Ayt unutm:ıır.ı,laıilı. B~ riııi · t4"rioror, onun bu hr.'ye<'anınr fllhii cebir, geometri. lllrkçe ft flı&D ... 
ama a ırl mn için de ıstHayc u~- l~r ir.inde yürüılüf;ü ,.e hüyiMiii;ü bu knrlıır ~llz~l hi'r ~ı;ini7. oln<.'a. ''böl le hir krzR malik oktn~ınuı ~öriiyor ve: •'tıakını7. di~·llrluıh, sızca dersleri vermektedjı-. Oaret 
ramış bir aileden ")eni bir Türl- dar H! karalrk !IOkftktak~ ahşap ğm' tahmin etmec'im. İçin herke!!öin size gıpta etti;ine kınııın mU\'Rffakıyetine ne kadar !ıer kese)'e uygundur E-rıere de si 
yaratmak g3l·retlndc bir nıfına bu. 'e\·den kmnm !l!lyl'ı;in•le kurtul- lalenin annet;i geçmitıi hatırlı· Pmin ola.bi'!ir.ıinizt•, bir diğeri: sc,inh-br, heyrr:ınınr bir türlü lir. (B.D. Ovalt) nmztn miraca 
lamıyorum. Bunun iı;in. ortad ın muoıtu. yan.k anlattı: •·ı;iz saadetin en yiik.,ek derece- 7.nııtrdenuyor." • 17 yaşındıı, ortame~ı-p ~· 
cekilıl or, ı:a~ ret mcwlanını tn"i. Artık havnıt L....._ ••fer-"ı' J•l· .. ·ın - l'rllıırd:ınb"rı· ,::nlcı ı;;iivlecr- ıı.ind ..... iııiz", bir U"uncii-.ii: ''kı:ıı t bir gene; kız. yazıhane "ya .._,..... ... ,, •• uıT .- u .. .- ~· htiyar karlın ~özlerini kı71flll 
lırlel"(! bır:ıkıvonım. ~iihreti İo;t:ınbuld:m tll'"1ı,tı. Su ~im yoktn. Gençlif.imde mıizit,fe nızı <liıılerken Sİ7.İ il(işündi\m Te ,loğru kıalihmr ''e rınn "Hşlcın .,8..., !arda çalışmak i.atem .. ktedtr. Tıa• 

TİMOCI NKO:..'l N COnJKLUGU 
E GF.r-\1.Ltıit 

Seymon Kon-;fanlinoviç, 189j 
senesinde Fıırınanka kö\ ünde do 1 
du. Bir müddet sonra, bir çirtliklı 
hl:mııetı:ilık etti. Yası birnz ilerle. 
ylnce, dl'mirci ı;ınığı oldu. nor•ı. 
rlan ela Ki) rde f:ıhrika i~riliği:ı• 
geçtı. Rivn:vctlı:'rC' ı:öre, Timoçcıı. 

ko, fahrikn l5çilrri arnsında. ftll\ 

ret ve h"rerlkliıti ile kendini t<ı. 
nıtmıştı. 

Gcı;cn büruk hnrp, 11lıt dr 
haş1amı,,ı. Sc)mon Konstııntim•ı 
viç'de 1915 slnl'cıinrlc askere ıılı.,. 
dı. Harplerde, Ce'iarl'I ve kahili)" ı 
ıtöc;terdl. fki buçuk sene içinde. ol 
h:ışı, ça"-uş. hm; çavuş oldu ve mü 
!Azım nf~anını da taktı. 

1917 lll'nesf Teşrin ihtlJAll in . 
IRdılfı zaman. Sovvel teşki!Atı m'! •• 
dana ~lnee, alavının efradı, ken 
diııini, ~oviycte yani itılilal hey~. 
ti ne münhhıal gönıdenli. 

riyeyi , .e M~m kaplamağa t,3şla. n~rR"lm!IZÇ-1\ vakit b11!am11zclım ki. Sİ7.İn yerinizde olm:ıyr istedim,, gi- km ~yretti Ot"nt tm kaznndr~ı ..:Uzeıdir Biraz daktilo biıtr. ~~ 
nll"'.h. ı .. ~r. sRhibi hir kaclmın <11arkı söf bi sÖ71Prle onun !!nrurunu okşa köy, Talimhane \llııaln mnn ....-· 

•• n zaferle mağrurdu. 
ihtiyar kaılın hill dil~finiiyor, lem~inden ne ı:ılmr. Gem:li~·n,de mele '"tf':tı.«h No. 111 kat 1 de Fatma AJcaona • 

kızının dün geee l'Öylediği farlnyı ben de ssrln !;()vlt"<'iın. Fal.at .J:ıh• llallllf.<i jl1ti~.,.,,. kncfın kımıı Anne!Iİ kı7.ma halnpır Te ,Jii5ü racaat. 
hatırladı ,.e ya,·aş yu'M aynı ~ar- eihi fl"lor.lanla ;, .. :YiJ, çocııldnnmın rlinlerk"n knfnc;ııı<la yalnn bİ'r nıiymdu: "M~leğinıi çıtlılı." • 20 yaşı:ı~a. liııe t&bePU, ~ 
kıvı tekrara ba .. laılı. Bo sırnrta be~i~ hs"mrta, ram:ı<JTr tcknrsl • fek !lii .~!ince- ,·ar.tı , ·•ı.-ın kf'nıli Ve dti~iinılıik<:e İ8tırtı.bı Artıyor. poa!anede memurluk atmu, ~ 
od:ı kapm vunıldu, ihtiyar kadın nin öniinde. cell':'. ,:ıni ı:nı:ıı Şt• \"E. kP.nrljı;:nin d11, Şimdi tamAmen kmnm elinıle vial hamil bir ge11ç, tktıat ıa 
!>eslendi: tlıtiyRr miidiir ecefle hRşın1 sal. lıal,ı, 1 o'an t.jr ~ur erin k:ılırnma:n itti. Onun S?etir .. «'efi ıınrnya m•·h. ~ine aevam edeceğln~ 

_ Giriniz, ladı: , gibi yac:t~·ordn.'' tnı:h. Ve o llllr:H, \'erirken yalı111 bir mtles~sede yalnız "İ'edn 
1\ .. pı ara!antlı, ve ,J:ıl~ni'n tür- - N" kadar yıuık! F.min olu· Jale yapılan ısr:ırlara t'lnyanıı- lıir e\"li: hor<'unn'Terine ı:etirm·~ çalışmak '-'temc>ktedlr. (1.A.Oı 

k .. 1 d';.• • 1 .,. • .. nn7. an. ... r .:7.ı' h ......... lın<.mı'n. ,.r,·n k . 1 •. 1 J ıçitı verivtırdn. Halbuki ı:aMı,'1 bir tine müracaat, 
ıı '!OV e 1;,1 ıf' <ı ı ~azınnnan, mn " " "' ·1r un~·!l.ra yeni tıır .. '.lr n 1111~· emr." 

d "rii • • ·~· E f b •· Ç"m•o:ır tel<nA0 1'n:n "ıı·;nr,. c:·.ırkı · · · • • nı'.tllll fau\vdi hn. u ıçerıye ı:ınıı. ,frıt ma &lilll. .. "' ... -., • " ıı•ın Jl'·~ıınn\":ı ynkl:ıc;;tı. ~e"ı hır 
.ır ''e sordu: ~ö~·lerl•en dinlcmi~ olo;'.'1;\·d•m der~ ~·az ~ıinc<iİnin sırnkh,., k:.dar sı Allnşlu tıila tte,·nm eıliyorıln 

- B:ıvu.n .Jale nerede\ hal !!İzi' sa)onıım:ı alırclım. ''e hcl. rnk ,.e bir ın:tyıi cünli kadar p:ır· U:tiyar kndm nrtık 1-t'ndini tuta· 
Aıınc'!Iİ ce\'8fl verdi: kı de lmın11:ın nl lığı yeri si7. alır- lnk Yl>koı<.'hli. Anne hu alı~nm kı nınılı, hıç1urmağa hnı1laılı: 
- Evde <leği'I. dınn. mu dah;ı dikkatli tlinledi. Onun .Kn~rsm fa hiiylik bir muharrir, 
Mliilür anhyan bir a~um Jrihi lalenin anne!li bir ıııal<ine {;ibi sesinde bir h'\s1taıunm. kemli'sinin romanlar•'1<h in .. n n1ann nıh ihti 

ı:-ôzlerini lnrııarsk ic,rar ftti· tekra"Jaılı- sesini dinle'r ~i1>i. l'e şnrkı biter. liıllerj\nj ı:ok iyi anlamı~ \:C anlat 
- San'atkl\rlar bö:vlc= mftnasrz. - Ne lraı'lar ya7.t'k! ı.rn ''nY::.şı;ııcık mınldan<lı: u.N'e nı•ş büyük bir rnmınw •!urnyor ve 

lrtdard:ın itaima hoı}l~nırbr. l\en. Bir sa:ıt t-onr.ı bü:vük nyna. ynllk!"' ona: 
cli1erini gö111tennt'lltd<tea zevlı do ııın önüne otunnu• bir tar:tft~n Simdi nfkı!i)ar fil)('& !'ftlonu dol. - Ağlayınız ef~nclim, fliyonlo, 
ynrlsr. twn·a!etinl JapryM h.'r taraftan dil dnrdn. thti;ntr "arlnt ~7'etftti' Raklnn'2 ,,.r, • •ntla ""-in annl' 

A.nneıJi mftcJOrtln lnı ı~l·1'inıfen ı1'"'am bir fulyrr cemiyPtin"n mpft ka~"ıfı, kilf Jrnkftn ki1d!1<. h'P'lln yilre~ni?.den nelrr g~ti!ini pel< 
hi~biT ~v anlttmedı. Tf'krt\T temi- faatine oı,.r.·k \'erilen mU .. ıı.mcre. hlt bi ... oıl<ı. ro(irrlU, l'i'- yii7 ya .. tık- iyi anlıyorum. 
nat Tf!Tdi: de 41lh·liyee.ali 8Rrkılı.n ıW~\1nü- inr nr'"<ı;ııılıı ramnrln b:ırııktariy1t• lleyhatt 7.lt\'ftth rnmıı.ncr hithir 

- "'"'" ha~ikaten evde delil. yordu. J-ijriik hir •"''"" <'nr11Jl'lar "nla"ı ı,e;r an1ıtmr•orı1n 
-w:a-

4.ldırınız: 
Aı:ıtıda remfzlen n- - '• 

kayuc-ulanmu;m aa=h - ~ 
mektuplan ldarehaaelllbft (,.-. 
tarı hariç) llerglla •MMlm 
kadar n aaat l'1 ._ - ...... ,..;:. 
lan. 

(A.U,) fA.Ş 37) (A~le KIL) 
k\mseat:.J (Bu'unmaZ\ {iM~ 

IB.T.K 3 (Çabuk olaal 
ll!l.11. GUn) flf'.U.I.) r.DJQJ 
f23 tı i•tlyen) (1 N D) 
ME. 49) (0.İ.) CÖzhııba) 

<R.A.l (Saf) (S !iZ <""..abulQ <---
··~~·~ 


