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Dalkavuklar 
saltanatı 

bııli)ww. lakender Fahrett,lala yudıtı bu 
tarUd atlı romaıımı yakında tef • 
rlkaJa beflıyacafız. 

. 
&KIAM POITAll 

tlEll n:.KDE 5 KUKUŞTUK * f'OBTA llt1'rV8Cı 11' - IWl'A.NBUL &DUS: A.Mu.&A CADDESl \'AJU'I YVKDV - ISTA.NBUL n.:La;tu~J ""~ tlŞLEBI: uını OlA.&E: ~•:no ~ SENE: J~ 

1RuslarKrasno
dardan çekil.di 
Stalingrada karşı Alman zırhlı 

1
kuvvetlerinin taarruzu şiddetlendi 

Novorosiske karşı 
tehdit arttı Çör çil 

Fransa kıyısına çıkan 
müttefik kuvvetler 

Bir Alman tallma ıarı1arall 'ıoa 
"eıerıae kadar lmlla edildi 

Loadra, 20 <A.A) - Rualann. şehrinin boşaltıldılı. cephenin di• 
Şimali K.ııkuyada Krasnodar feh• #er keslmlttfntlc bir ddlşlkJi.k ol· 
rinden çeldlrnesile Novorosbki lı• mn lılt" kaydedilmektedir. 
manına karşı ~ni bir tehdit h•f"' Ek teblile göre, Ruslar Kletska• 

Molllovafa 
glferliea 

1 alaraiıda 
üç saat 
kaimışl 

9 SAAT KALIP iNGiLTEREYE O O.. ~· O O L E R ı ·=.lf ~:;.:e:!~~==~~~~ !ı:!~~~ ra~~~\.:;~;~un::cı::::ı·nı:ü::~:ı: il Almanlann büyiik zırhla kuvveüeri· mü,lerdlr. Almanlar bir kesimde 
ııfn i~rakiyle tiddetlenmiıştir, ıoo ~n fazla tankı btırbe sümıüş-

acu alşaHt : 
J Dün ıece yanaı Moskovada nıeşrc"' Jer Te tayyl!ftlerle desteklemitle1• 

MUltefik askerler kendilerine verilen "~~:: ~=l=D ",:~ı :.~ :~~1~
1

et;~::~~ard~~u~~~~-ali~~; 

L<Jndrıı, 20 (A.A) - Deyli Me"' 
Yİl gazetesinin muhabirine gör~. 
Cörçil Moskovay,1 giderken 3 $8at 
kadar Tnhranda kalmış, Hazer de
nizı lOlu~la 'inı:ıle ,.e or:ıdan da 
Moskovaya doltnı )olculıı#una de• 
vam etmeden eHel Tahrandticl 
aAkerl nıakaınlarla görii,meler l•P
mıştır. Üç büyük uçağın )ere kon• 
dukları sır.ıd:t Tahran hava alanı 
Sovyet kuVTc !erinin nıüdııfaası al• 
tında bulımuyordu. Bu uçakların 

birinden Çörçıl çıJ...-ınış, orada bU" 
Juııan bnzı lngili:ı:, Rus \'e Polon • 
yalılar t:ırafından alkışlanarak oto• 
mobile binmiş 'lie alandan aynlmı, 
tır. 

- ,_, - _......, 

Fransaya 
ihraç 
Hareketi 

HUSeyin Cahid YALÇ!N 
Vak'a ~nbire pek miihli· 

gala aksetti, ,.e tabii olarak bü · 
yiik ı.ir heyecan uyandırdı. Hukesi 
ikiJıei bir cephe 1Dörutk3.§alarlle o 
kadar bazırlatmı1Ur ki, Ingilizler
dea, Avnıpaya doğru bir si~ek uç. 
lilaf 9lsa ba bir hüc6nı mukadde
~i addohmacaktır. Fakat bu de· 
fa tıellta Te meraka dttlll'ek için 
se~ yak dellldi. Çünktt, tngilte
rtıden &1mtm haber verilınesi ta.r. 
zı zilı!nleri mübalağaya sevkedebi• 
lirdi. Her halde bunlar her zaman· 
ki komando akmlanndan biri ol
madıjr anlqıbyordu. 

lleeelenin mahiyeti iuh edi'. 
dikten aonn bile, bu bapta nfıık 
hir teıeildtlt muhafaza edenler ka
laeaktır. F..llMen Bettin bu komar. 
cJo hareketini ciddi \e hakiki bir 
istla OO§langru gibi telil&i ede" 
rek ona mu,..ıf9kiyet1iıJiğe uira. 
1011 diye göstermekten bir fa.3'(\a 
ltddiyec"ektir. Ahnan propaganda· 
ı.ma böyle bir fınab k~racağma 
ihtimal w:nne'k wderunluk olur .. 
Onun i~bı Alman kaynaklannı din· 
lenek, İngilizler bilylik kuwetler 
le ciddi bir mT1:una yapımslar Ye 
l"rama sahillerinde bir köprft bn'ı 
L"'Unnay& çalıpru,lardır. İngilizler 
tandındsn gelt-n hab':'Tler l"e• ltı. 
t;ıebbltcUn bU~ ilk nlsbette bir ko • 
ınando bareketind"' başka bir ıey 
olmadıp'lt temin edlyorbr. 

İngiliz radyo':ınnın, derhal 
Fransn ha11mıa :r:ıhat darma}1 th · 
tar eden qeııriyatr ıh. bu nr.~<trıino.• 
r.ft.n teyfd ~r. ÇUnktl, tngiliLler 
)'apdan t~ebbli,.Un bir thrnt- dr. 
r.1ek otinadıpnı, ya:-dmı idn asıl 
bu ihracı beklıemel:.'Tini F,..ns11.·a· 
ra arık açrk bildinnioılcrdir. Fıılmt 
Ci halde koma.ndo h\tcum1n.nnı bn 
kaı'o:u bliyUk nişbette \'e t:ı.ııl.'arln 
lıirlikte )apmakta'lcl ma~ ne tdi. • 
A\"lli zsma.nda bUylik bir hıı' a mu· 
h~rebe8i de cerey:ın ~tmiştir. ll~r 
iki taraf yijze yakın uc:1tk kavt~t· 
nıi' bulunn~or, ,.a•nı~ ~ rakaınlar 
ı;:arp"111mun ciditlyetını gÖ!ltermr. 
Ye kafidir. 
• ınze k:ılır<;.a, tngıtizler tam ma-
r.: ile ciclcli bir çıl'aıma yapmak 
ı.ıi\ eth,ıde değildiler, onlnr ""ha 
d ·nı~a t:ıl'm ,.e mane\'1'1l ,.~ .... "r· 
lar ne'ki de, bli:\l\l; ni<=h.etfr bir 
~e if hare1 "ti, yeni yetistirllen ':e 
r•P.ofcrirl t::.'imlPrinl ikmal etmış 
tmlu,.:ın km' et'cri bir de iıJ ~· 
.. , i'fn tc""i\h~ f'tmck çok faydalı 
c'ur. :.tfone\rtı ı;:ıha!'l:n(fa, nıc-.."TIDU • 

(DeHı.ııu S üııchde) 

·ı • bisirle Krasnod• 'Ye piyatlaorsk Rus birliii 4 tank tahrip elmi,, 

Yazı eyı tamamen yaptı mıııtabları.nda earplfbklan .. '"' 200 düpııanı öldürmü!ltür. Bir i.s-
natcı •Hflnodan eonra Krunodar (Deva1111 a hdkle) 

":-'.".'"-::-c~~--------------------__;.__;. ______ ;.___;:.;.__ 

amerlllaa açaa 
kaleleri de bare11at1 

blmare etti 
Londra, 20 ( A,A) - Dieppo y~ 

kınlarında Fransa kıyısına nın 
,....- mll'ftia ~r ....,. 
dokuz saat kahp blltlln yazffelerinl 
ifa etlikteu sonnı geriye dönmüf 
!erdir. Alman işgali altında bulu. 
nan topraklara Jca~ı yapılan en 
bü:rü.k akın budur. Almanlar bazı 
noktalarda mukııvemet s6stermiş
lerdir. 

LÖndra, 20 ( A.A.) - Karaya çı.k· 
makta olan asnrleri destekleme•de 
olan Amerikan hnva ordusuna mer.• 
sup uçan kaleler Abbevlllede Al
man hava alanmı boonbardımnn eı• 
mlşUr. 

Petrol depolarında :ransınlor ·çı• 

knrılmıştır. Frama;,. bulma ~ tqms ko..-.u!091an 
Vişi, 20 (A.A.) - Berllnden alı• ı ---------=-------::....: _ _;:__ .... :..:..:.;.:=.:_ .... ______ _ 

urguncu. Yahudiler 
mahkemeye verildi 

nan bir haber, Franu kıyısına n· 
yak basmış olan dii~man kuvveth • V 
rinden bü)'i'ık bir :kısmının imha 
edildiğınl bildirmektedir, 

Hareket tnm bir akamete ulra• 
mıştır. 

(Akma alt tafıtlAtı üçtlaeG •1f• . 
mnda ''Dünden Bugüne., aütwauncla 
olmyunm:.) 

Bir Yahudi sokakta 
kar ısını yaraladı 
Kadım ham sav!yor, hem 

ayrı yaşıyormuş ! 

Bir hısım Yabadl tacırıerla parolı11; 
Eıta verda ae demektir? • rataraıara 
f apılaa bileler • Kimlere uaamaıla 

tlccaru dlrorıar ? 
Killi korunma mUdd•lumumtllfl 1 ve KoM-ne mUracaat etmiı, fakat 

ıon defa geniı blJ' tahkikata girilmiı bunlardan mal olmadrfı cevabını 
n vurguncu bazı yahudllerln bir çok almıştır. 

gizil usuı 'lit hilelerini meydana çıkarı Halbuki bu iki tUccar, muhtelif 
mııtır. Bu tahklkatm açılmıuıına ae. tarihlerde, fngi'teredcn killliyetli 
heb olan hA.dlae ıöyledlr: miktarda •ten ithal etmlıı ve ild 

DUn Kadıköytlnde Yeldeğtrmenlnde Mehmet Ali Fıratlı admıia bir aylık mftddeti geçi'rtcrtk mallan 

lngiliz uçak 
gemisini 
torpillıyen 

Denizaltı mah
muzıanarak 
batırıldı 

Ccbelüllarrk, !O ( A.A.J - Röyte
rin hususi muhabirinden: 

Sanıldıltına göre. "Egl" u('ak ıe
mlSini torpilleyerek bahran dilr 
man denizaltısı da aynı akıbete ug• 
raınıştır. DenızaUının mürelteba. 
tından hiç kimce kurlarılamnmıştır. 

"Egl" uçak gemisinin torpilleıı· 
mesi hAdiseslnden 12 saat sonr.:ı 
''Volverlne" muhribi hu denlzallı 
gemisini mahınuzlamııştır. "Vol,.e• 
rine" sOvarisi ŞÖ) le demiştir: 

'Denizaltının lam kull'.si hlzasın· 
da üzerine blndırdik ,,.e gemiyi ım• 
rahatım ikiye böldük, bıııt tarafı· 
mızdan 30 metre kadar ılerl sü• 
rüklcdikten sonra hemen yol kestik 
ve kalın bir yafı labııkar.ının suyun 
üstiinü kapladığını gördil'k. Bb:ı 
takip eden lo:ışka bir muhrip de
nb:den sesler ge!diAinl ,.e dırnlzaltı 
mürettebatından bıızıl:ırının yüz• 
nıekte olduklıırını ıörınşlilr. Buna 
ralmen vaziyet, durmamıza ve 
deniz" dilşenlerl kurtarmamıza mü· 
said olınamı~lır. -------------

I nwiliz orl"f'IJ'k genel 
ı-rmtq baıluınlıf. 

Lcmclra, '9 (.4..A.) - Harbiye ne • 
zareUnden bildirildiğine g!Sre. tUmge. 
nera! Mak Creaaı Kart.e ıark kur • 
may ba§kaıılığuıa tayin edilmlıtlr. 

Brezilya 
donanmasında 
Bütün izinler 

kaldırıldı 
---0--

Seyahatte bulunan gemilere 
Brezilya limanlarına 
dönmeleri bildirildi 

vı,ı, ZO (AA.) - Brezilya gemile. 
•ınln torpJllenmeaiııden 80Ilr&, Brezil. 
ya bUkQmetı blltUn Brezilya g"'mUe • 
tinin en yakın Brezilya llmanma il· 
Uca etmelerj.ni 1stemlft1r. Aynı za • 
mandA ord•ıda ve donanmada bUtUn 
izinler kaldınımıştır. 
Montev1d~ ZO <AA.) - Röyter: 
Brezilya gemilerinin torptllentılııi 

proteato 1ÇİD çarşamba akpmı büyük 
nUmaytfler yapılml§tır. NllmaylfÇI • 
ler, Alrnirantes Aldanka talim gemL 
ıl mU!'ettebatmdan bir grupu nUma. 
yl§ katt!eeinln ba§ID& geçmjye daftt 
etmişlerdir. NUma~1şçUer "Kabr018Un 
Almanya, ,d.ye bağırmııtardlr. -

bir yaralama hldlaelf olmuı. Nelim I Anadolulu tüccar, ihtiyacı olan birlfğin emıindtn çr.kartmıılu 
adında bir yahudj, iki aenedenberi ay l lıir kaç top !aten &lmsk Uzcrc Sul- rıerbest<;c yU~k fiyatlarla tUecat 

f De\·nmı S iincilde l tanhaınanıtnda manifaturacı Sil'a terzi ve tenilere satmafa koyul. 
muıılardir. 

Adanaaa bir suiistimal 

Çocaklarıa 
ekmek ıstlbkalıı 

Anadolulu ttıccann zabıtaya 
mUr:ızantı U:rerine yahudt tOccnr 
lar yakatanm~Iar ve milll korun· 
nıa mUddeiumumillğİne verilmiı • 
lerdil'. 

Müddeiummntlik yaptrtf tahki
kat netice~inde, bazı gizli fht!kA.r 

(De'"nmr !I llnclltle) 

Ofis MOdDrD kasadan 
10 bin lira çalmış 

Ay başından itibaren 300 
grama çıkarıhycr 

Midir ıevllU edildi. Mlddelamamlllk 
ve alllladarlar tallkabta 1tatJadl 

Senenin en güzel Adanadan blldirlldilfne söre, Ada. 
na toprak mahaullert oflal k&AllD • 

gez ;ntı•sı· dan on bin !Jra çallDDllf, mUdUr Suat. 
Ticaret \'ekili Ur. Bl'hcet l ı'un malı~••" ekmek islilıknkının bu~!ln· 1 bu IUÇI& tevkıf edilmiftir. 

şehrimizdeki tetkikleri sırasıııda kü 150 gr,ımdan 300 grama çıka• Ofla mUdllrü Suat. dtııı ab&h dal· 
~kmelı: lstlhk&kının urıtırılnııı. ı rılnuısı kararlaştırılını,ıır. Çorukla· VakJt suetMIDlD olnıyueulan için reye ıellr gelmu ilaerjnde t&fldıll 
mevzuu etrafında dn çulışlıi'hnı, f:ı· ra günde 300 sranı ekmek verilme• tertip ettiil lur " mehtap ıezlDtJ anahtarlarla kalayı aoauı" ıçmdl 
iuııl. her şe~<.lcn önce ve evvel:\ sine cyliilün birinden itibaren ha-:· •-..,-... •~ bu1UBJDU1 lbımplen • lıtll dralUll 
ı;ocııi;Jara m:ıhı.ıl!...ıisllhkakın ar.ı·· ı l:ım:caktır. Sonra da mabr:n:ı 1 y-. ,_... obllaılıler .,._. • ......-
rılınıı..cı rlu•üniilcfiı~ilnü vazm ''ık. ,.e hiskih·i imaline nıihnn<.le edill.• Gedntl bllet;lert Valat ~de kcmtroJörll lsma!U me1eleden lıaber. 

Hnbcı ıtlıııdığıııu göre çoc•ıklaı a ceği de haber alınmtşhr. - l 111'.·e·rt•lmc-k•t•ediJ'_. _______ ... dar etmfftlr· :lam&P bemell, lre)'fi • 

yetten emnJyet clirektörlUğUDU tele . 
fonla lıaberu&r et.mittir. Tahkikata 
mOddetumumllik elkOYJDUf ve hldl . 
RDlD mnrettep olduğu, Suadln pey 
c1erpey yap!ıtJ açığı kapı> tmak tçl 
~le bir ınanevra c;evlrdil1 kanaati. 
11• nnlmııtır. HAdlae)"- ofta mıntak& 
mOdUrtl de el koym111tur. Of\a ınk. 

1ebe llmt,TolM a~ MkDd ....... 
nm araotmııata _baola~ııtır. 



1 'Günün mesetererı 

narı1ra1a mıtellaı. 

11111aadara asta Hatas inşaat şirketinin 

• • 

ao AGUSTOS - 1941 

Çok lllle• çalı 
raaımı ... 

A NKABA. Badyoıanda •k siy • 

'Günde ne kadar gemi batıyor? - Kaç gemi yapılıyor?
Amerika harbe ıirmezden evvel lngiltere cok led bir 
uaziyetteydi. - AmerikC1111n deniz iruaat proıramı -

V azlyet ümitli giJrilnüyor. 

ve ltçDerı alınacak ,. • • 
tktıaat vekili Sırn Dayın bundan tam salahıyeth fen memuru 

bir müddet evvel ıehtjm.lzde bulun - · D 

li7enJer, ı.ep seçme adam • 
Jaıdır. Baradaki secme kelime9i • 
nl dost ve akraba arumdan 11e9ıo 
m.e man...,ıa eamnana )'allılır
..,.: Mil m&nuaada .kallaaqo • 
.... 'Vbla .... kelimeyi .... mlDa. 
IJllda lnlllaamıJular da vardır~ 
.....ı& bmı kitaplar vardır ki u
lel'Jerinch ''lepne hiklyeler" diye 
JUdmrltır; olna4111anas .... 
IÖJ'l,JOnıans .. banlar laJ'met .iti. 
hrile ul& leCIDe delilc1ir: ieinde 
llsel ...... ~ udır; 
J"Mat llıtÇelllerla sel'klerine cBre 
aeollmillerdfr: l'e\'k ... pek deif. 
tilıtir: an lmJaJdı cloetumw.un 
lllttnt m-. bt'pas kabala ve hı
yar lropü -...... ltcbetl•llnü 
clijeıWlne teıeih eder; hattl hQn. 
aWai tenila ilatimall dalla hnet. 
lfclfr; ba sat • ...._ 7_..,, Y9111if" 

cufu sırada SUmerbank fabrtk&larm 

A MMR1KANIN harbe gimı.2'1 l liyeti iktis:lp edebilmeleri fmkii.n. 
dea bir kaç ay e'nel tarun· fimdrr. tn;iliz mi!let.lui ~ltnıek, 

mış bir Amerikan askeri muharr~. lnıiliz fııbrikalanna iptidai nıade 
ri JU satırlan ywmııştı: '.İngiltere- de getirmek, dünyanın her tarafm
ye gitf'iıçe daha tok tay7are, tank, dan gelen eşyayı blrJeftimıek. u · 
top ,.e 'ai!(er harp malzemeıi gön- ı' ~k memk4«etlerdc f8rp-.<:ınn rnUlet 
dererek büyük Brltanya zaferini .tue mtthimmat yeti~tfnnel• gani 
temin edebiliriz, Fakat önümü;ıdt, ile olur. Gemi o1mazsa tnı;iltere 
bir tehlikıe \":tr. Kısa bir zaman i· harbe dev:ım edemf!2. 

dan Beykoz deri ve kösele fabrikasını H AKt'J/f., Faadaa ba halini 1 - Ben, delli, imar bMkumm 
ziyaret etmlt ve bu ziyareti mUteakıp gördll. UkiD göımem.lik • RatM adnadakl .... t tlrketiain 
bu mUhim mUesııeseniıı 11 hacminin ten gelerek sordu: fen ınemmaymn. Bm la.tlklcr IİI' • 
~letllmeaine karar verilmlııtır. Bu - Ne dQıeoeludn, Inmlara kar- ketindir, banlan elden ~ • 
hususta hazırlanan programm tatbl. fi? lar, adroa llltlllar, tayin ecDıe. 
kine geçilmekte olduğundan derı ve Faat, caa ukmtmnı if• eden n1at tberiıı. veıecıeldar. UldD, 
kundura sanayii mUeuesesiııe nıUte _ bir tavırla. ayala kalktı: &una YU1811ft1J'orlar. Bu mabatla 
busıı l§çilertn toplanmasma karar - Yalan, dedi, benim hiob1r 19)' heni Anadoladan lstanbala ı&a • 
verilmiştir. Ayrıca bu sabada yeti§. den haberim y~ INnJar bMA ken t1Pdiler. Fabl benim de bir İltr 
ttrllmek \'c bilhassa kundura maki . dilerlne llatiık bulmamı !1167lemiış • failem olmalıdır. Her liltik batma 
ııelerinde öğrenmek Uzere de ttçller lerdi. Bulamayınca da bua bu il- ben ele 10 Ura lrGlllİl)'on llterim. t.eri~inde tngil;z, ticaret filnsu u. Fakat ı\merik!lnm harbe girişi 

fer için zaruri olU'Amerilmn mAI. ba öllbo tehlikesinin azaJJJ1t111ı dL'. 
zenıesiDi taştnıaya yetİ!!91ez hale mektir. Vala:ı tehlike tamamiyle 
1;eleaektir.,, , on'euniş tlc~ldir., Yalnrz bliyök .ISı· 

almacaktll', tirayı atıyorlar. Ejw ._. IOIU'lana ..._ ba llO · 
İfçflerfn yevmiyeleri aagaı1 120 Zaten ılk iatiovabmda ela her ..- mlayonu vetdiliai. töy1-enin ta· 

kuruştan ba§lıyarak dört liraya ka • yi lnkAr ederek hep ba )'Olda ifade biL 
dar yükselecek, aynca fevkalade me. vermittl. - Ray, hay, dedim, kolay. l..le Bu söz'er dm!z nakliyatının e· ritanya \'e Amerfka •mi inşaatı 

hemıaiyetİlli göstermek, ve harbj11 progı11mııu blrle!'tirmiş'er ,.e ba 
bıu.mclan beri miltteflklerin kny. hmıusta 811;1 bir iş birliği ~apnnt
bettikleri gemilerin çoklu~nu an• lardır, İki menıle~{etin hu sahadaki 
latrnak iç:.ıı yazıhm!#tır. Geıı1i me- müşterek en1ıcın1A'll b:Hl>İn can dR· 
tıe1-l Hgilnin de mael .. !dir \"e ınarıdrr. Htr ~ket kendi )'Rpa. 
İngilis pcırlinıentO!'un<laki .ı;lıli bildiil sınıftan gemi yapmaya ça• 
ruUnaka,abnJan sotıra. tagilizle· lışıyqr. Meıce'A, fngilterenio )larp, 
r1 dtişilndüren en mühim mesele ı;enıllari imili ile meşl{ul nlmaın 
1.ıtni alauttu. ve tezgihlarmda !!eri usulöııiin lla-

Rwıya, yalunoıark ve Pasifik •;• bq. kolay t~tbik edebilen iki C'4elıı· 
bi harp cephelt>rimle nakliyat meı.. leket fc;in claha fayılfth o1:ı~R.ktır. 
11eldinin nekadar m~~lm hi•. • ro! MVTBJI} RAKAMLAR: 
aynadığrnı anlamak ıçm bn ilrincı • 
dünya harbinin ilk 14 ayı i~e"ir.- Ameri~ IJ~y~k bir denız intıı~t 
de mtittefi'..ı:L!!rn gani uyiııtrnı p;ös propamı çızmıtli•. Raneltln n.!:•ga 
teren rakıunlara. blaknıMı kliidfr \urdufq intaat prqgramına göre, 
\-"akla İagiliıı:lerin "e müttefikle~·: 4merikada 1942 aonuna kadar 8 
nin hakiki gemi zayiatı kafi ohıı milyon ve 1948 Jllı i9erislnde 10 
rak bülmnemekle beraber, tngili; milyon ton. •emi yapdaeaktır. ~u 
Amlnlliil düıı;maıun denizllltılar, gön .'1m~rfan in~ taı;Ahlan 
torpilLtır ve lıornbardıman tayyare• g~ade ikı gemi yapıyorlar. Bu. teı. 
leri vurtasiyle ~nede 5 milyf.'ll ton gah!ar alb ay. sonra Ilı: gemı ya• 
rıemi bRtırdıklarmı. kabel etmelr • ~bilecek ~ilİ>'!te pleeeklenlir •• 
tedir Harbin ba.şlangıeından lMl laı;aatın seırı balıne konnlnıatı yü-
Tem~uı a)'tnB kıular müttefikleria züa~ bir g~in f!O. ~ i~iıı 
'• bitarallann IPIDİ M)'İatl '7 ınll· d~ bitm~I .gı~l, hakı~ bır ~kor, 
yon tonu geomi!!ltir. Ru rakam tol' ~ de eda~. ~- sayı•, 
~ ükr.ı.-ıl< bir ral<amdır Zira dört ~ 2000 ( bulan gemı tezg&hlan gtl· 
ne clernm edea,.Mö.~ci oihaıı bal: nün %4 ~tiu<ll ~ <linlen~ 
biııde mllttcfikle1in Mltön gemi za. •• ıü~~ı : ~tMlta . . 
lİatı 12 5 milyo tondur Cu gt:n.m Jnsaat mıı.darı lngı• 

' " • Jiz1erin, mütttr~rialn, ve bita• 
AOIR BİR TEHL1KPI raflal'lll 1841 Temnazutta kac1H 

tndlteren:n 1-.arp ba,ıanıtıemd:ı. ol:tn za'tiıtınr tra~ılanu1ttr. F~· 
18 milyon ton gemitıi o!dulu tn. l kut Amerika \'e İngiltere ;ş birtf. 
giliz t.ezgi.hlannın senede bir 

1
mi • 1 ğınm ba teh6kanin 4JaU..U Juır;.men 

1 yon ton w-..mi yapabildlk.leri, dttşli.• olıtun ala.bileıeelc bir ltale ?idili 
nülilrse sulh za.msuı• itin erişilme2 zannecfliyor • 
bir yel:ün gibi görinen bu rakama fagiltıtrecle iafaat pyroti biJ• 
rağmen harbin 18 ayıntlaki za1ia- ba!l!la harp ıeıniltl'İlllt vırilm'ş al• 
tmm ned~ İngjrt:dere h• kadar makla bember 'hgilk td~üblan, 
teli, vercljğj kola~ca an!aşılır. Me 1939 Eyiiıiundan 1941 ikindteşrl• 
t:~li, gün geçtikç,e ağırlığını ar•. nine kadar 1 milvon '~ tonluk 
tınyor. Zlra lnırililllei"İn ihti,vacı ticaret gemisi de yapml!flal'dır, B:ı 
Aihıden güne çoğ::ı.lıyor ve buna nıu tcızgilılann bu !'leneki lnpntı da 
l.ahil gomilerin a!d!clan yol Iıer 1 milyon 200000 tondan aşaAı ~. 
r.lin bil'WI. (q.ha uzuyor. Vaktiy.; iHcli•. Razı münekkitler yenı in•a 
İngiltereye Fnuısadan, Be~iJ; a • edilen gemlle•İll sllratind• ıikl 
dan, Holandar!~n ve hWındlna,· • ye~icllrler, Ba ~emiler'n eskilerin• 
ya<ln.n J;el!'!t bir gok teyler bugün den daha ıllratılis old~an bir va 
!İftha tok ua.klıınfaa Jıt:mektedir, kradır, Fakat hal'p Zf\1'1lretleri ba 

Şarkta.:ı Kmkkı:ıiz ve Aluleniz \'almıyı m:ırir göstermektedir. (lttn 
)oJiyle K•'•m ~ller baglla Af. kö hızlı g~milelin yapdma•r daha 
rikaaın cenubuuu dol•tıyorlar. Faz uzun aamana ınuhtn•. Amerika 
114 olarak lef.ıin eel!ıneti Join ka· ı bi1e ıeni~ in~•t tezgihlRnna rağ 
bul edi'ea "'4fi'e 11SWli ~ zuun mea sliratl ııi•heteıa u pmlfo:- in
kayj;)ettir~o.-. Zra bir kafilede ~,.. ıa- etsneyi dan aygqa balmQftnr. 

tuinin $ür~ti nakadar ... ;ı ~luna 'VMb> VERiCi Bbt MANZARA 
oJt;un en ;} :n aş yibiiJft ıemıye a• ' 
•·ak qyılunnak mecburi7et.lndec!ir.. Bu iaıtM't Jusı duam edene, ğ&· 
liMl de Amer,ika.n limaalamnfla bi- nin birinde d.eaiı nakli.vatı tif.eri
rikm!ş olıan bir f'ol• harp rualıeme. no tıöUn ajır tehlikenin ortaduı 
si aylaı'ca gemi b.sJdemltler "•im kalkacw.iı za11t10luaabilir. Dlier u. 
'.miler gekMyinee ıatlteabhltler raftan AJauualal'QI ,.. Japoııl•ı.ın 
baDıtereyi protesto ecleıWI .. .._ CW.izaltl faaliyetini Qni tiddetle, 
'• aiyan İt~ıJlerdir. Halbald, deVUI ettirip ettlremiyeeekleri de 
lqiıis filo8u ba ih~lan kareır. .,.. - IDeleledir. QUnJdl gi'ıt ,.,. 
lıpma.dıktan başka giiaden lhe, titı~ denlzaltılara karlı naildafaa, 
uahınalıtadll', 9!8ltalur -artmalrtadtr. Ahmulya 

Mtitteftlder bu tehlikeye kartı lOIO lop eenaıunda miimldin oldu. 
ıcele tedbirW aldılar. B11aların k la ka6ıP tolJ "V!cla 611ıiı;altı Y•P" 
ımda remller inşau, eski ite yara • mştr, Bu taiflıtea ionra da inşaatı 
naz gemilerin tamir edilewek tek- aF-Afftılöıa c1&ır etfrD&d!! hl~ir de
ıar JaJı:n.ete konulması, mtlttdill • Iil yoktnr. 
faUluda civan 1a1Nuıa '""ilt. tıd" t.,alın ~ hvvetlr 
tin saptr JrellP. tMt yıhnda mtıt• rfne geline~ ~ 'bitant"talnbinlere 
:efildto!r ba tli: yolda, 2,5 ınJlyon ton göre Alumn!arın 150 * l•, ttaı • 
remi tembl ecWJiıi1ıJ•. Bn .-mi ..,. 1anlann 90 ılaponlanı\ ıJe denhal 
1iat1a""'9m yarmdlJ', O ltalde ft• tısm:ı mnkllbh Amerikatılann 113, 
ı;yet günttn biriude tehltkırl bir tngtt'1'1ftriıı 50, Ruslarm 1'7:S ve llo
ıekil alabilirdi. ı..ue..-1a J91'7 IA<lüiafnl J5 deafzaJt• vudır. 
ı. o'duta gibi daaialtt Jh11nıkn, Bu deniza!tı!:m!an bir bmmm 
hub3 kaybettiliJai d ..... esi Aılr ı..ı-. oJdqp · talriidlr. Almanya 
lefa daha nki olabl~ell gibi gö. batlln deni:ıaltılannm yerine dai -
'Dllyol', wu. yenilerinl ibme edebileeetin'. 

sal k&J'fllrtı Uoretfnln dörtte biri nlı. - Peki.il, otnr yerine. Mttbuir tikler neredef 
betinde bir fark ödene<:1!ktlr. Her it- efendi Fahri Alpayı ~ağır, - Ll.~tikler benim ıwiaıdedir. 
çiye hergUn sıcak öğle yemeğı ve ay- Mübaşir dıtan çıkarken, n.pı - Evin nerede! 
rıca 1f elblaem ve ayakkabısı verile • kenannda hapır 1U1Atarak duraı - - Gedikpa.,ada. Da alıpm bir 
cektır • mayı takip etmekte olan ktucdı otGmobil hat.urla, ben ıellılal, hep 

Kunduracllarm bu 1fe alA.kalanma. boylu, tostoparlak, tamım yaaıak- h!!n.ber gideriz. 
Jan için kaydı doğrudan doğruya a. h, 50 yaşJarmda bir adam içeriyeı Ak§amlaYIO otomobilleıioıden 
yakkabıcılar kooperatifinde yapılacak &irdi. .Miilleııir: hirieini huırlsdım. Biraz llOma Fu 
"' !SnUmUıdekl pazarteal gUntı batla- - Fahri AlpaYYYJ'! c!iye b:ajr. at geldi. Bindi. Fakat f1llll ca..tdeye 
nacaktır. nyorcla. Niharet kapıdan: tılktıpnıs uman otomobili dur • 

Telefon Şirket nin hisse 
senedt kupon bedelleri 
1036 ııeneel teırımwoutıda hU~met

le İstanbul telefon girkett aruuıda 
yapılan anlıı.pıa mucibince her ffJle 
kupon lıedellerı ödenecek olan bir ıır. 
kete a,lt tahvilAt, deyin ıeneUeri ve 
h&mUlne muharrer histe senetlerinin 
bu aenekl kupon bedelleri mevcut va_ 
ztyet dolayulle 1'8ClkmlfU. Bu &)'lll 

31 inden ftlbara bu kupon bedell.ert 
ı.tanbuı ve Londrada ödenecekth'. 

!etanbutda lbru olunacak kupon -
ıar ve tediye emlrlni Oema.nlı banka. 
ama ,oaterlldlll 111Ddekl 1'&119 Use -
rlııdeD !ngUilı Uraeı k&rplıfı ve TUrk 
~ ...... J>QIJ ....... 
l'!D.r mu'klffdt trunurm n'lmf"''lmı!i . 
ref lliM ıenetlert il• ne um UCD 
ka7ltlJ ile o -- poet& 11• ı&ı•· 
rlleoekttl'. 

- Gelmemi" efendim, diye llÖJ' ôUTttu, !JOföre: 
lenerek Jirdi ve tahit mevkimde - Ehliyetini ver bakayım, dedi. 
ltiri&ini görünee hayret etti. foföı:tlm, ehJiyetinl gU.teıdi, Da 

- Adın Fabıi, ~ Alpay, nua ttzerine Faat hafta döndü ve: 
oe iş yaparsın! - Fakat, dedi, sizde.n korlmyo-

- Be~'lWZıtta benziuiyim. nm. Beni ele \'orfrainiz, sonra da 
- Ne biliyol'9Un ha ltf;e? Jbtikleri hakiki fiyatına &atin ,,.alır 
- Çok şeyler blli)'ormn, ef• • •~ 

<lim. Az d:ıh:ı be.ı de dolanclmb • - Korkma, •ledim. Ben böyle 
caktnn, bereket. •• evet, dur baka• adam değiliru. 
yun, bir gön dillddınm111 öolnde - Ohuıuı, a.al. Parayı şoföre 
iesinirlren, yuuma -Faaflı gi;s- \er. Onunla ~iılellm, lastikleri a. 
t.ererek- ba adam 7aklqtr. hp sana setinin. 

- Da d4lldllmn ..ıalbi kimf de- - Öyle ~ye ~mem. 'Bem be-
di. ... pee vMti ....,:uı etme. Haydi 

- Benim, dedim. g·~eliım, ile ıu ll.stiklerf alalnı!ı, de 
- Öyle iee sisinle biru gfil'Ute'" dim. 

celtm. Otomobil. Gec!lkpa,a yokuşuna 
- Bayarma. gelmittl. Paat: 
... • .W"tid &if1iMIC • ~ ............... ...- ... . 

tum ve: djk, dur bunda 50tör. S\eıı de pa· 
- Ne istiyol'lalluf eledim.; rıön Ver. Liatfkleri alıp ıe-tiıe -
- Bende, dedi, otomobil lbtlk· yjm. 

leri 'VW. A111' nuunf - Nuri ohır, beraber cidelim, 
J1ircok otomobil ve otol>U8tbr. ol. Jhtllderi alalon, paranı veririm. 

Tloaret Vılr lletlade duta iom llıtlf.a ıtdiletı. 11ıı•1• - •~ıe paraıa .. burada ded'm ve noo 
Bir merhs .iparif biirom 

lıanıltla 
Ankandan blldfrildillne ,anı, 

Ticaret Vttkllellnde muhtelif VekA
letJer mOmeıılllerinden mürekkep 
bir merkez ıiparı, bllrosu kuru?
mu,ıur. BOro balthaıır ,artlara dO" 
layı!iiyle, iptidai madde teminlnd• 
Ye İm!!IAtta Birleşik Amerika de'"• 
Jelleriyle lngiliı lirası ııahasındnkl 
memleketlerle yapılacak muamelele
rin nakliy:ıt ii\tlüklerini ortadan 
kaldırmı>·• oalıoaca-ktır • 

Büro, ayni zamanda İngiliz lira• 
sına dahfl memleketlere memlekr 
timiıden ısmarlanacak mallan da 
kontrolU altına ıılaeaktır. Bu 1nem• 
leketlere ısmarlıınacak m:ıll:ırın 

memleltelhnflfn mftbrem ve hakiki 
ihtiyaçlarına cevap 'Verccı?k nevi• 
den olmasını temin edecektir. 

Her taraf liiznmsuı ef)1I ile dola. 
Duvarlarda Sen.OJanın, MMenenin, 
Emil 7Alanm iımab foto.traflan 
var. İhtiyar Pikar Mneierc.e b • 
pany:ula gazete muhabiri olarak 
bnlewn;ıatta. Oracla beraber bpan
JOI asultiacle lmpa •JtinJaimda 
p.iıirilmiı yumurta yemiftlk. Fı • ,. 
aa obouyol'd11. Bugün Madam 'l'i. 
kil? b~ bndi eliyle hazll'lanmıı 
·kusa sotulU iknm etti. Pazart..ai 
tünleri Pariste kua •t'nden bafo 

tmı vardı. ıira11 kendisine ı;öıterdim. Faktıt 
- Tabii almm. De4İlll. Kao 11- (inat yana.,madı: 

raya 11&tı70nun f - ıı:ve hrabff Kİ~~ IJilp. 
- 111 liraya. b•lenfrler. Sen parayı ver baDa. 
Fiyatın am1s olmM111du bunun - Venyim. l11tel'Mia ~ bir 

IPrmbk olclulana landnn: esnafa bıra'daltm, dedim. 
- Ben, dedim, lunabk mal l!m Fuat bana d' yıaapıwb. Ba tUr 

temem. Ui hareketinden şUpheJıeni)'oldUlll. 
Bu ilklerim ilerine ideta ha • O iBt hlJA: 

karet.e uğra:ıuıs gibi oldu: - Bana itimadmız yok. rnu, 
- Katiyen, dedi, hırmlık de • ht>n Maıu ,irk.,tinln tanı 11al6b1 • 

~klir. Sen almağa knrar v-er. ben ~·et'i fen memamynm. Sonra lir. 
1enf h11'51Zhk olmad1ğ19a iaıc.nrlrra• ketlıı mubu-.:ıbe rntlt'Ul~ biıdıdir. 
talım. Siıe sonm:. •• ıo lira komis • 

- Nasıl? dedim. yon nrdij;inid de eöyleninis, .on 
- Kuı'ımıkerirn• y.m'n "1erim, ra: 
Dttt!rlnrmds daima bir l'aT'anr Omm iç"n parayı ban" bora<la 

kerlm bııYonur, çı!uırdım, el ba.'1a• ,·eriniz. 
rak yern!:ı etti. Art~ ~!Jbem lıl • Fııatı..., b!iyle kn·rar.ıİıHır.ila11 n. 
manuştr • <iamtıktlh !JUpheleııdim ve .,....,.. 

- Pekiyi. bu 1!\stikleri nerede , ·erme<lim. Bmı·ı snlavmt!9 ! 
buhlun? dedim. CDcvamr 4 lhıe1!c;le) 

1 
\ 

.......... -
Bereket venitı Jd biru 90lll'a ka et satılmıyor. Madam Pikar bu 

raöjUfö eliyle hurrlaınrya mecbur 
ol11f'Dldll8 111riyet etti. Hlzmott+ 
leri bir milhimmat fabrikasında 
calrŞ1YQ,.ut. ispanyadan, Barse • 
fondan, Madriddeır, orada yedik • 
lerJmizden ve bp:uıyamn buıtünkU 
halinden bft?l~ttEk. Sonra kahv• • 
lerimki lf~J üzere me~bur a• 
damJann fotoğrafmn hulunaoı sa • 
hma gittik. lhr s:Lloa Mftdlen meye 
öamn:1. bakıyor. 

tehU~nin sonu balaer verildi. Fi
karla ber:ıb~I' yttrt;n.k operaya 
kadar gittik. Ondan ela Ko•ti • 
nantal otelindeki ecnebi guetecl. 
ler toplerıtısma yetittlk. Bir sürü 
A nıeıikah muhbir Va1', Bir uat k1. 
dar san1tttrden ıikiyet eıttik. Bil • 
lıassa 1.'aymjs muhabiri Kadet çok 
ocı sözler -.öy!edi. Doirasnnu !4ÖJ 
lemek l&zmı g811rte bil aıatbut 
topntntdanna hiç birimldn kıymet 
nrcl'ği yok. 

eh-i1etli hir safer -....... • . 
lar. GftzeJ bir a1qam, gtlzel yemek 
le, ..... cı. uptm sevkleıinden 
Mt olarü istifade ediyonız. 

Bitroda htlhkrat nazın. F'J'osar. 
dın de1114efni radyodan dinledim. 
Nıı.zll' ıdJJhiıl. HAsnO. ~lnm 
baş8'da ohlaiam•• 116yUlyor ve 
ilive ediyor: 

- V erdtln harbi altı •J' &Urdi. 
Soa da n adar. Bolar birkaç 
gtln iı:ersind~ llatp netİc'e91 atuta • 
mı~a dair kuvvetH deWler 
değil midir? G:ız~teye bir telgud yazdmı. 

Fransız nllZIJ'ı ha tıal'bJn bftmbaş 
b bir muharebe oldaiuau Uli 
aııJamamı1a bemlyor. 

tir; Wdll bakikatte ...... Jerlrtde ....,...,_, 
<Menlerde meşhut bir llyueı 

bilgi, hatt& edebiyat adamJ hafta. 
hk konufl"M'Jlı yapıyoıcla; mev. 
nı laaftaam mtibinı ltldkeleriıtJi; 
evvel& PMiflk daıisin<1e baltlet· 
ti; 9iiz8 Salonıon adalamulaa aç. 
tr: "Ba steak •iustos gllnlerbtde · 
.Jıtponlann Awstrıalyaya ~kmaha. 
n bekleairken Amerikallalr Salo
mon adftılanına çıktılar." dedi. NL 
~in Japonlann A vustralyaya ~k. 
maltın bekleniyordu da Amerlkal~ 
lama bir taa.mrz harbi yapmaları 
belılemrJiyordu: ba nolrtuun 1118. 
Nlıaıa• man stirer; fakat alas • 
ta. uealdanndan lıalwetmek aok
tasmda eminim ki darduaus; y-. 
hnt dalga :eÇtinb d.., dunNClunz. 
l;vet, ı.iz alattol llnJerbıdeyfz, ha. 
valar ltlMktJr •e bana ılUrl'edip 
ruz, zira kışın ne bel'bad bir teJ 
oldulan11 ıecen kıt blttla tlddetile 
anhm11 balanayonQı. 11'.ıbt A'ftl!l
tratyada ~i ıneaklar var 1111 ! 
Omdadaayalaatostv;lllda'1o 
rak değildir; zi .. dUDJUUn tinıal 
yarım küresinde yaz olurke• ee • 
nup J'U'llll kllresinde lııt oldulu 
ilkmalrtep Jdtaplaruuı, lılle ,.alır. 
ltonfenuusoı daltta geÇU;ı\f .,Jayor; 
her halde <ô!ıcaklarla _,)ot ~ 
İil: o kadar llanalmıe td cenup 
kutbQadan bahsederken 91caklar • 
tfan hhMdecelrtl: itaba.hat onun 
değil. ona bunaltan ıneaklardac1ır. 

!>aba bUytlk mevkJlenfe balanan 
adamlar l>lle böyle yan1~1Rr J'& • . 
parlar. Ameıibma e11kl ctlmlaur 
l'eİıllerlndett Vllsoa Mitin tuM A. 
nıdolayu Ennenistan tamrib; blly. 
le olma4flmı l~ek ~a Tftrk 
mflk-tfnin ~ ~P Andolayu 
yeniden fet?ıetm~i llmn «eldi.., 
tngf)terenin esiri ))a"9ekilfarlnden' 
J.oid Corç da eofn&.fya bilm,ınek· 
le 11WŞhard11; at-aba eahaletinl U. 
mamladı mıf <'e'.7ftlede 1'lb1r do. 
nanl"Mr.,ı yakan Rn" _,onaema!'1. 
nm da Vf'lledik yollyle Akt1cftize 
ıre'dillnl sanan bir Ounanb f'at'nı. 
samını tsnmz. Olafan ıte:rleHJr. 

Çok "'"'n ~ok nn•lrr c1erlel'; 
yanlqtrr, Doirusa '11dar: ('ok hll. 
clilrlerini nrı~ler ~ ,.... ...... 

. Jar; •ira hlfaalamaa fasla Rllve. 
nirl~r ve sBzlerlnf kontrol• lltnm 
görmezler. 

K.aJircan K.AFLI 

ı;Jteredeki kablae c!eiitlkliii11e 
dair bir ınakale i.lftiyor. l'er.liihu 
CılıVapta ba bUMISta ÇC'k hlr W 
b;inıeCffiim ve bilgi edinecek 1ca. 
dar da vaktim olınadtiı loift ba 1L 
..,.. ~· söyledim ve 
batkallU'lllA .... V1ll'lll&IPU i1lVe 
ettikten IOIU'& kendİsİJIİ Dl'lll ile 
beıUel' ~h davet ettim. A1 • 
Wqmı Pertlnaks h&IA •aziyeti 
kattı ıörilJor, Almulann t.oakvi 
ve Mouaecli71 alclddanar 9'7ledi. 
lloirau ,. kötil .. ftdl8. 

SALI tt MA1'18 

h lf'Ce teltJika ittnti verilmedi. 
Uyaumca peaeeredea baktnn.. Ru. 
, .ayal ve Law kBprlleri lberi.ade 
ınithit lralabahk 'VU', Volter rıhtı. 
mı mavi llalGde amelelerle dola. 
Valfı bir tift e.ıd kitap satım .,.. 
rak'-'l:ı.nn ~daki lft'&ludan 
bl1"fae otllltDat1ardt.. Ghl&klB 
llianeta IPI A ... t kahV81li btlrir. 
kea .,._ ıntihim bir laaber •erdi~ 

- AJmullar Möı Df'llrlai ıeott
Jert. 

-...ıe ~bl'. tngUialelfn 11r ıt.tt& ""9c1e ı d.9nlzaltmm yapı•· 
nl ayiat.I aynı hlde devam eder tbflm lddi:ı etmtılctedir. Fakat 
re arilına lnciltere girittlği b.. bu iddiaya i.,.nmrt: hiraF ırtl~tl\•. 
~t, öJöıın, savq111c1a ae yapabilir~ FHvald ltir denfsaltm orta (Apta, 
....._ tlWJen Ş • 8 milyon. tollan bir harp gepistnden dlıha Juılny, 
._l'İllıe • korf ve dnha _..k yaadrr. Yatn ...... 

llİl'1ıl!llf MiDetı.rill dalntddrlt namı 1Mntmama'ı!lır ki, llir de
_, n 1 aftfti Mr ... et• •••• .. .. attı fflO ......... lfflntn e· 
•il"' tlhw ........ "'811dif. Gemi• Hntfen C~N'. 965 debaltı k19 t,~ 
ıiz h memleketfer mtidataaya de-• milyon ...... lbmu111'. 
rasn edemeozler, hele taarruz kabi• - - 'l)e\·amı 3 ilncıUde) 

Bir telillke ipreti k01t9'mamızı 
yanda bnıaktı, B:ı1Jtona ~ıktıl•. Po. 
lisler h&lb f'.or1- sığmaklara sU1'it
yorlarih. Oldaiamuz JeTde !'iare • 
Jrets~z ka·:ıcaicnızda.~ eanım sıkl. 
Jı,-ordtı. Jl.!~lri ev ıalıfr!erltHleo ka.ı 
lan bir piynnoda btr iki par~ ra ~. 
mak Mer1im, "tkmtnn ~melli. 
SalondaJıf mas,.IRroan biri•fn Q. 
rerfnt!e ,.., ln?t"n b'r "1bflmft lran~ 
tırdrm, fİDe sıkıntıdaıı kurtulun• 
dun,, . 

Sonra .Jilber ve Re-.;i Mııynarla he. 
rabel' h:ı.r..ı gittik. Bet.ti yedinci 
F.rftı!lsıs ordasunon Bel4!ika kıyılan 
boyundan in:uulmayaedt kwr bir 
liratle Holanda-va kadar alttiğiai 
•• hiob'r Alman mukavemetiyle 
~~ğını tiiyledj. f51lplıe1i 
bfr haber. l>ed1kodalara bülhrıa 
A rdenJerde kllvUk P'r- .,m tıtn1<12'• 
rı bUyllk A~ ta.nkta,ma kutı 

Fıanm askerleri aylarca de, ..... 
eden hareket.sidikten fikiyet edi
-yQrlar. BakaJqp timdi ne Japaeak. 
lar? 

Blirodaa AJl'llacairm Talut u. 
rqp NQVel p:ıetetinbı )'UI t"1ıi 
mlldtlrll telefon etti. BeDdell ı. • 

Buaan ne a...ek oldultme ülrm 
almlJ'GI'. Bn "'1tri Dellld~• \'e natıl 
r:~f. Her llalde Belı:ikatla • 
••n :nelut Jttemit olaeak!a.. Jl'raa. 
fıadaldni delil, Anet.i bir ftıle&i • 
ror pq .. i altnJn ~&ulerdim. ....ftlm ftl') 
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Batı çolünde Rus bomba Şarll aepllell•d• 
(1191 tarafı 1 ilK'!lde) 

durgunluk tayyareleri t.asyonda, Ruslann ıerilerine nQfu-
za muvaffak olan bir Alman taburu, 

Cesaret zeka ile birleştifii zaman 
ıstenilen neticeyi verir . . ,... 

• ·~-* . . ~ .. ıt.• "'· .., ..... 
,. • K.11 • 

"'" . ... . 
Lll • .... • 

o.-..., .. , .. ..,...,.,_ 

To6rrılıt11 cenup Alrilıaldar o • • her taraftan sarılarak M>n neferin~ 
10000 lıifi hyap vcrtli a n z 1 g 1 kadar im.ha edilmfflİ • 

......, H (A.A.) _ Batı çöltmc». Ruslar, Krıı.saodar'ın cenubunda 
karada n handa duısualuk deT&JD çekildikleri yeni hatta mOdafaada 

etmektedir. Akdem.d9 torPil tqıyan bomba 1 ad ı I ar buhınuyorlar. Rus sllvarlleri mllte-
~ UO&kl&n lki ldlçtlk motorbotu addit hQcumlar yapmışlar ve dilş-

Catıret iyi bir ~ir. B..ıtınalacalıtitten iiMnwmek 
mauallalr olmanın il ~cltr. Falttd lörü .,..,e caa 
ret ltic bir ue yaramaz. Bir itin lıa tarwlım i7ioe anla 
ılıktan, o u üurinıle seWnuı itlettilrten .onra baıılıar-
1amz İ•tediğiniz neticeyi alırnnu • •-----------•I tMıtp etmlfleıdir. mana 300 maktul zayiat verdirmir .,._., .. 0................ VllL it (A.A,) - ~alı.. Lelldn, ıe (A.A,) _ AIV Ruı )erdir, Bir Rus tank taburu ismi 

1 
... ________________________ _. 

O 
•• d t nan bir balıere göre, cenup bomba tayyareleri, Alt geceei Bal _ bildirilmiyen bir tepeyi ıeri almı, 

T•c t Od SIR V•pacaT....._. un en t la.'rln Tobruk anıerlndeld kayıplan tıkta Demtg llmanma, prld Pruaya. 30 kilometre ilerliyerek trenlere 
10,000 lıdfldir, da K&liPberk ve Tll1.ırt ,ehrlne bil _ baüın yapmış, bir tefıre f(İrerel. 

Bugu•• ne cum eylıeınlflerdtr. BGytik yangınlar dilşmana 2000 den fa:ıla maktul ı a re a - (Bq .. h ı inefde) 
uw!lerine de lnottf!Ji olm.1.J.ltU!'. 

•••• ,..... -~ıcarumlf, atır tnfillkJar ifltllmJı. zayiat verdirmiştir. Aynı tabur, 
•ı a- , doklarda epey haaarat yapılmııtır. ba~ka bir şehre de girmiş, 1000 

r 
• •..- DOn gece İngiliz tayyareleri de düşman .mceri daha öldilrmilştQr. 

, .. ..,. J8plla8 .Ankaradan haber verildiiine :ırıeneberg limanına ve ,unau Alman.. vı,ı. 20 (Jl.A.) - Almanlıır Kar· 
1181111• lllllllıa•• ı&re. lktila.d Veklleti, dev~~ m~ yad& diğer hedeflere taarrwı etmif _ kasyada, dRltların içerilerinde ile:• 

d k • a, A at J Mnell bu ve emsal{ p.hadi tadr-a 1 ıumı e.er ~~=:n~:~=raı::~ 
-- .. IDUllan ve iktludl ~klrWJeriıııde Jerdir. lemcktedirler. Bu ileri hareketi 

illi taraf D9 dlJOr? pbpa memurla.ralaim yakacakle· ma:rn tarlalarına ra1nten mm·arfa-
_ ... d k.._U .... '-'' ,__: ı A kıyetle yapılmakiadır. 

n -. en uau """" ta.-t e ver• Bir vuıwralya kruvuCSrü 
Dtln sazetemial.n •• aytumda mek meVll!lu tıztrinde tetkikler battı Stalingrad kesiminde mihver kuv-

lnsi!izierin rnıuıad& Dl1'IP dY&rma yapmaktadır. ntJeri birçok muvaffakıyetler eJd" 
~ a.ıma ,aptıklannı JUllUftlk. Ha.- llelbarll, M (A.A.) - .A.vut;uralya etmişlerdir. 
ıüJ.t ..,, ...... tan btru eonra İD&'fllS Slno_.11 bir /ıerule lalwi/ıaı mtttteftk umumı kararglhı, Kamber- Yoronej kealnıinde, bütQn Ru~ 
adyoL&n 1"r+m9ls -.ıkına fU hit,apta ,,... lıarul·---L ra Avuıturalya lmıvuörtlnOn Salo. akınları Reri atılmıtbr. 

IK'lllr moa •dalan çarpt§lD&larmda b&ttıfL Mo!kova, 20 ( A,A) - Rö)ierln 

"'11:,~= telılike:ve dllQre • Bir Almen acnsyi gurup!J, bir 111 resmen bttdirmektedir. husust muhabiri blldlrlyor: 
llek h-..a.--: bir harekette baiı.ın• milyon Urs llft'lllP..ye ile. :Sinopta Kamberra kruvazOrtt Avuıt111'&)7a Don kav~lndeki mildafaa balla• 

~-.· Karadeniz. ormanlarında bir kc- doDnmaınıun kaybettiği en bOytik nna karşı Alman hücumu. ~on hıı-
ID:ı.ymıı .. lfbirllğinisi latebek a • rute fabriJDaeı kurmak için mU- _pımfdlr. BotuıanJarm aayın nı.tıet,n -'heri.ere göre, tlddeUnden knybet• 
IDanı gellnce, bunu sise bildi.rece• naCMtta buian11n11tur. b&ftttlr. d .... tiz. Banu !Ue vaadeltı1r. Vaadi • me en uı::vam eyJecnelttedir. 
IJl;zi t:utacatız. BugUn •be r.mu H Kızıl Yıldıs gazetesi şöyle diyor· 

aric:i,c luınn.lcalern ineç ıemiıi naaıl torpillendi Bir kesimde fena bir durum ı>er 
aöylUyoruz: Almaıtlarm miııilleme mlilliirlülü Stoklıoım_ ıe (A..A..) _ Bum ha.. da olmuştur. Bub1tkımda11 burod:ı 
trdblrlerine hedtf obaynm. K1ııw hafifçe weri ....ı.JJdlk. Bununla b-
tuhıe gUnU Fransaıun ve milttefik• RadıeVe V .. leti HuMlfl ita. berlerlne göre '•LUJnalq .. tnec ge. "'~ "" 
.. ıin 8lder'e ihtiyacı olaeaıkttr. . lem lltldlh'Mlitlne, eeki Hariciye m1e1 milliyeti blllnlllb"en blr dentza.1.. raber Kletskaya b&leoslnln başka 

Londradan biktirlldiiine &"}re, :YcMletl 1SDUJDI kltlplik Jı..-1 tı t&rafmd&n Ur:i tcırpl2 atrmJle ınec !kesimlerinde Alman taarru:lları çoL. 
lrttm:tndoehlr tarafmd~n yapıl • alem mldilril Şadi Kawr tsJ'iD karual&n lglDde lı&tınlmJftJr. l>fiyük başanlaT elde etmişUr. Dün 
lllJf olan alunla.nıı en şiddettiai· ecJIJıımiatl. Geml 2S a.m,. sartmda ıatmittır. bütiln kesimlerde 1500 Alman ol -
'Mr. tnsmz tankları, Kanada kıta- ıo,metli Haricl)'ftimke. not İneç pmta k&t:lle arumda gtdl,or dürülmilş birçok tank muharebe e
lan, Amımtkan ve hllr Fnme mtıf ft&ifC9inc!e de muvaff&Jriyetler di-· ve lıG7'lk bir Alman gemlııtnln Adeta demiyeeek bale ıretirilmitUr. Bun3 
reıell hareketlere iıtt.irlk etmit- 1~ yanı bapnda yol almakta bulunuyor. rajJmen dlltmen kıtalan birbiri ardı 
Jerdir. A,._nlarm top batal'Yat. du. sıra dalgalal' lıalinde ıelmiye de-
nnın ~ mllhimmat depolarmın Yetlelt ,.1ıcıy olıalrllllla vanı etmektedir. 
tahrip eı'iJm~ olduğu ılmdiden rneraim lnsilis Wilaine taarraz .. ~~~iikovonun timal dolıüunda 
~. tngili% tayyare ımv. -~ ~ _ ...... Ye aa1ı dnleri btıtün Mel" 

y:.__._ -·"-v .... _ .... ·-· ..-.... -- an 100 tanai .deti•le ... - __ ........... ..__ lı veu.tnln bir 9oik filolan. ~- ~ --.. ıua- ,,_ - " ~ _ ... ._.... ....r. 
d ,__ cü verDııııııeıll mtıauebetl1e 22 A• tla,lirilltlil timdi bh- )'9Dlldp .._ .... rdır. 

08J&rJD hareketlerine J'&rdmı et- ....__ Almanlar ......_da 5-1 ..,"metre :mi,lftıCMr. •-Ollmutflll gtlıatl «*ıaWa 'töı ....... H (A..A..,) - lılalt,qa sil. -· ..-
Brfttlaaın.. bu llamn dtlpedGıı ren yapdaeaktsr. 'MreDe ı.taaı ..... olan pmt katUMlne taanuz kadar ilerleml,Jene de etraftaki le-

Fraua,. .,aprlan ı• Mm oldafu- mutile bqla.neco.k, bundan eoan., eda dtlfman kunet1ertntn utradJk • tıeıerden gelen Sovyet kıtaların111 
na lleftt etmektedir. Diyep &na- okul tııomuta.nı Albay All Rila tan kayıplar hakkmda Kalıh'eden ıu arkadan hilcumlarına uAradıklıırın• 

:"llı &Mılk fe p 5 le gayretier fi&- Gtırean bir hitabe irad ıtc!eMdr •• .ııaber gelml§tlr. dan kayıplRr Terere'k geri cekilmi-;· 
yetıiade eMe-....,..,. bir lil:pu.= MU.tealdben okul talebeei taratm- 'j Uçak bakımından mihverin kayıbı lerdir, 
dır. Ba e.ı. metbalfne ~ ._ • .....,.,... s ı n sa. ~ .... ....-. X........,. ööll•••~.burwa 
olan tePelıft' anmıda ve stratejik ol tda ....,ıar d-ıl!ık aradd~ 
~ ·~ --s .a bul -~ ki bolularda ve vadilerde geuiş:c.• 
tadD'. ~ Amerikan uçak huwd bir teblil nefNdilm(Jttr. Bu tayyaresi dQftlrmOt. husull olarak mektedir, Gerek l»u b6Jıede Merek 

1 
_ Piyatigors'da Te cenuptaki di"er 

an ta• .... bombftnbmen edil- t•blil de &J'IUID f6yledir: yapılmlf 2 nakliye gemlatyle blr bil- ~ 
• -1 a.....- bu · -bölgelerde Alman kuvvetleri ilerJe" 

ırıaı -• .._u., mvıyenln bir fngtliz, Amerikan, Kana4-h ve cumbotunu batmnl§ ve bomba iaıııbe 

Kadroa.aaıa ····-··· IW'Ulattlnld, 
Ticaret odam görtllen ıtızum Oaert. 

:aa evvelce aecllmll ol&D .. ttıccarm 

kendi kendlllni kontrolü eeumı temi
ne çalııacak olan komitelerin kadro. 
larau genifletmete karar •ermlftir, 
Komltelert' ymdden bll'fOk tacir n 
fabrjkatör iltihak etmektedir. 

Otomobil ıastiği 
tevzıatl 

Bu aabah verilen bir emirle 

Blrlllder U.caml 
BatlpUll•e 
ltara11ıldl 

Bu abah, ticaret •ettlettnden p. 
len emir tıurine beledl:r- ikt11at mü. 
dtlrlfllll, otomobil ve lruıyon 11.atfll 
~ iflnl lt.ıı&IA.t ve lhNC&t bir • 
Jllderı umuınJ kltipUlifte dnretme
te w,ıam'ftU', Budan aoara Iutik 
tevslatau blr1Dc1er :f'&pac&lrtır. -Tıoaret Velllll•la 

bagln dinmesi 
ltelllea~ror 

Dtaa ~ ~ Uou!• 9'9ld1l 
doktor Behçet Us, bqQn itle Qserl 
plecek blr vapurla ~ dAnme. 
ili beklenmektedir. Vekil, burada blr 
kaç gün kalarak tetkiklerine devam 
edecektir. 

uır za•ıw -nue unm,... - Alman umum kal'arrt.ıu taratmdan.1 Alman baft ku'netJerl 83 ~ 

ucunda :Am,m'de Meki ucunda- dö Goldl 1Dt:tJerdan mlftkkep bir ıertle 5 knn'uör-'n)'a bO~ tOIPdo miye ve Sovyet kılaları da onlnn 
dır. Diyep limanmm birinci kumıı tOmen kadar 8*ft' ldltıe bsllntle mallrlbf tıe iki naklf)'e gemtalnl~ önlemiye çalışmaktadır. h k 
bir lrMıwrııetıeden usun olM ve J'ıwwanm Kant sahilinde D~p. l>a9&ra utratmıttır. Voronej bölgesfnde, bilhassa Don er Q şam 
denk tanfmdan :mildafaa tahki- yabıılanud& bUyOk deni• ve baft. DOpn&n ancak ai)'UI maklatıafta nehrinin ı,.11 çakunında tlddetli 
matı ne Jrima..ve edilen bir lr.ana- hvYetlerinin himayeeS.nde karaya. ft hio bir ukerl hedeft ol&ml)'&D bu Alman karpllk hftcumlan yçıl • ( llaltarah 1 iJMılde) 
lile 7ekdiferine bağlı bir c;ok 'hav- ~. Bu çdı:anna lr.al'ftJA Çlk&rma tefebbO.IUnde bir -c1mm mıştır. Dün gecıııye tadar l>u bü- niyet ,erici ~ eı14e eden u. 
zalan ~ *anJıac.k .r.. cumlann hepsi püüOrtillmilŞlür, maado kıtalanmn ı.trillt ma rra 

Bu ba,.k&t llaklnnda dün~,.._ ç ~ kuvvetlerin ille ma1tubi19tıne utramıftJr. Moıkova konferansı hakkın. nel • n.tı mllftenk ııar.t.Uer umumi k&.. dalgamu tetkil ediyordu. Sahil Babdakl Alman muhalmlan bu a d J . d :.:~~!:~=-ne o:; molı&fuasmı ttmin eden A1man matör hareketine lf.71k olan 'cev~ a apon .Ozcüaü ne iyor? -=--= tarafmdan ıu teblit nepedtl- etlıerinln hareketi !llyesinde. vermiflerdlr Alman muhatızlan yl1z.. Tolqo. IO (A.A..) - Japon htıınk.- Bul'llllı Wlinmtdikce A.\TDPA lnyr. 
tanklılıınn da deftefi ile vuJrnbu- ıerce mey~ muharebelinde ba k.. meti a61ıctletl, yabancı bum mUmea • larına hakild itil' "'1canna plliaı b-

Diyep b&llam hakkında, eabah Wı bu dUeman hareketi ağır ve ıarma atert ta-- olan tıi O: ail!eri taratmd&n lıloskova kODferaıı.. rarlqtamall tu,_in ötcerin•? bi· 
altıda Dılll'ettiilmiz ve Franm- nnh kavm.ı.rla aldm k• ı--.... ._ r unun aı hakkmcla eorulan bir euale bu-.. na lnamak olar, 
1 -.a.-.ı- t r. .1-r • ~ ..... , dldmet Ye kuvvetı Ue b udttpnanm ·- fto. a..L la 1 :ıra ....... ,,_ as 6.15 de okudu- ?aat 18 da;nberi kıta Gserinde el- dlter blltOn te19bb01lerinl de bekJI - fU cenbl vermiftlr: va_. .,.1111 ana tit.im 1:6+ıntif 
gumus mrih tebliğe rafmcn, AI- !lblr tek blr dlıman llalmamııtır .• yor Koakova konferanamın neticeleri, IEıtalarm deAerini, mavafralô191 
nıan proyapndM! hal'dltm aı. Bu biyök munffmiyet tam.ate _j berbangl bir tefalrde bulunmayı bak-~ de dli"JIDU müclafaau 
cbf! fetilden ba..- bir netic• -- ısu ihraç teıebbOsll hakkında ıu altında öl~~k v• dü--aa ..... _. ... .,.. ban kuvvetlet- hari~ olmak bet'e mtttale&d& bul lr gösterecek kadar nrilhlm detlldir. "" -r-- ..-

bımü imkbmlıfında bulundu- be!llkamudanıltiın ibtiYatlanna md unuyor: dAla& lcavvetleri haMunda euAh 
funcluı, bu bulanm bir istila u.. racaata btiven lbu~ 1ralmutrıı • Dieppe etrafmda cereyan edalı mu. Cam eşya Wr İlb"kşaf yapmak faydalı olan. 
lebMld clduiunu ve bunun Al- z:ın elde ··~ urebenin, bundan evvelki cUter bQ. Kr dti'8nühn8'tiir dealle bı1ir. Bu 
nıaaıv tal'ltmdan akamete ugra- Kıtalanmızdan ~·elen rııı:,,rıar • tün b&lkınlardan daha genlf ölçüde manevra ve iıttiqaf ,apıldıktan' 
U1dılmr ideli& etmektedir. • dan ve eail'lerin ifadelerinden çı. oldutUD anlqılJyor. lngtliz tebllliDde ı•mala" thanesı• sonra da kuvvetler ııteri dö11mitıf. 
~ ~ eden kuvvet- -kuma hueketinin Röyle eereY1'Jl ak defa olara.k tanklardan bahMdll - terdir. 

lerin Jdlll:yetll bnJDJD yeniden ettifi anlqılmaktadır: melli pek bOytik bir lnklf&f ifade e. ld O halde t qillslerin blyttk nis• 
gemilere ......... telbit edilen Bu ilk çıkar:ns kafi~i sabah- der. Keza, bundan evvel binden faz. açı 1 IHıtte ........,.,.. Ye temihNre, 
11aatten aJtr d..._ eonra yaptlauıf leyin aç* dfftizde nakliye gemtlr.- la tayyarenin ııtlrak ettiği. uçuııar kallanalar: ook mblh görlllmek i• 
\•e bu baNlret Jraıaya ayak basil· rlnden aoo llA -400 tqıta aktarma yapılmlf olmuma rapıen Kanı tlze Kara horNtla tJO kuruıa cap eder. Sırf Almanlarda bir ih-
<.ıktan tmn dokuz ... t llODI'& so- c.diJftli$ \-;e 13 tll 1l5 kruvazör ve rinde bugtınkU kadar çok tayyare ıatılan bardağı 30 a rae korkma ayAIKhnn* malmadi-
ua ennittir. Kanda cereyan eden ciestrafYerlerin ve keza ~k bUylk görtUmedltl hakkmdaki haberler de MlltyorlGT · le ha bdar fedAkirbk •he alın· 
•PrJllll'"lar -.asında birkaç taııc av ttlkillerinin h!m!lVelli altntcla çok manalıdır. . mu diye ı.a SUJ'pfte, yapılan ba 
ka~ Almıan raporlar muha- aut altıyı btoı f'f'Çe sııhile vum1'- Bu 61çtlde blr h&reketin iki hedetl ..... ceamıu ,.. teıııeltlllıl leler bl)'lk ltir-..... 
rebema CJOk lidctetll olduitm& ifa. tır. Bu i'~ lı:afilenfıı a•"kauda oıablllr. ..Jdmt, iater hüild fakat ... ._. 
ret etmektedir. lneanca kayıplar ilk ihtivat kuwetinl ta~yan 8 ı - Alman mtıd&faumı yokla • paaya abalJOr te marh blnnt bir~ ... ......_ 

misli fazla. alddtlan Pe9fI fatu
ralarda Jlomcr priya, parnıt IJ.IJ.. 

mile i'3im1t"ndirfnekteıtirler Ana
d4'Judan gelen taci~ ise tatma 
mucibince ltA.rla satacllıklaıı\ilin 
böyle- ytik50k fi~a mal ...._ • 
~. Te~teı:le ttledia, 1ıiJll'
zı1er j15e ae kadar ~k fiY.t*.'o
lursa Mtın bu kRbil mallan heJ$n 
lıaplŞmaktadırJar. Sonra da ~ 
ve elbise dilris fivatl r erlm"le\ni
yeeek dereceyi bulm,,ktadır. 

JılMel& bir Türk tacir mal almala 
geline blr~lerine: 

- l!Jllta. wrda! yani bu Tiklllt\lt'. 
demek aıureWe uyanık dana!llDlll& • 
nnr temin etmektedirler. 

JDler bir tacir lateneıı yWuıek flJa.. 
ta mal aıırda, fazla tlyat ta.dllm ay. 
nca verir ve lilçblr makama ~te 
1Mı1tınmaze& bunlan r\ıı. Yahudi tllllr
ıer bfrbb1erine: 

- Bu nammlu bir tUccardtr! diye 
t&kdlm etmektedirler. 

Kohen ne Sisanm ellerindeki aat.eıı.. 
!eri böyle sattık1-n a.n!qılmlf, hak • 
larmda takibata glrl§ilmiııtır. 
~ cam itleri tica

reti ile mefB'!ll olan Leil iJ~Es· 
ter 1"'9i adm~Sliki yahudl, Paoe
bebce lile ve cam fabrikasmın 
ilNJltmdan ol&n .su bardaltlannJ 
eo ının.. dJi :yilıbek .fiyıı ta 8'Zll
ee atarlarken yakalaMUl'laıdR-. 

VUJP.llCUlar, milli korunmaımalı 
:ckeme(!li.ne ~\itmişlerdir. 

Ban11111 truraa 
Yılladi 
( ... taıaft t IQeide) 

n oturdııa- karuımı aokakta alD" • 
surette yaralanuftır. 
Neaım kanamdan ayrı oh'9tıır1P 

halde keadilini hem fiddetle....,. 
te, hem de laakanmaktadır. Son-Cb
lerde k&rm lıtazaltonun bazı ldlUe • 
terle mODuebette bulundulUJm,laaber 
a1nuf ve dQn 70lunu lıekllyerek ._n. 
llDI ~. 

lılu&lto Neaim ile konupnalr.....U. 
memif, Nelim ıarar etmlf Te ha Jdl.1-
dell Çlk&n ka.vp. aoııunda yahµcU, ha. 
inil oldufu bıp.ğmı çekerek Jı:anaı. 

nr kalçumdan yaralamı§tlr. 
Yaralı kadın NOmune hUtaneaıiM 

kaldınbıuf, Neaim yakalanank Ka. 
dıköy aulh mahkemealnce te\'ldt e
dilmif tır. 

MUttefiklerın deniz illii
yatı 1ehlikiMle mi ? 

(llqtarafı ı adda> 
Sonra denialtılara mllrettıht 

bulmak da llir ~ledir. Bir de• 
niultı ~kbatl 6 ay ~abprsa, 
ti &J istil'DllM .eler. Binaeııatitfb, 
ııı.r gemi içia iki tal.mu tayfa Ji. 
smachr. 

Bu ima muka.)eseyi bitirirken 
Wr a41kta tizerlnde tekrar dtırahm, 
hl'p yedi denizde olnyor. Ru 11ar
l»İ devam ettirmek için müttefikler 
ti* phpnak meehulyetindedirler. 
JIMM muvaffakiyetle ~ am ettir 
melr ve af ere alapıalc-~ mite 
medlJren gemi intaatJılı arttırmak 
taa ve nakliye bf"alelenni sıkı •i
naa7e etmıı*ten btl$ka ~ )"Ok • 

•• 
her iki tantt.& ela ağmhr, Aac:U ve daha tiMalde 26 DRkl\Ye gemi- .aaaıc. 1 dillin. .... aıtaı1111 ı-..... lla• 
tUtiD lnwvetlerimiııı 1ngilte~yc Jik dojfer bil:' gurup bulunynrdu. 2 - Kan,. uker çıkarma huau. Cam eşyanın azalmns: u fiyatla- timal Yerilmelr ,........, (Jawlrtl bir 
dlSndmdeıt wkit tamamlavtcı ra- Her hUde bu gurup hareket ihtl- .unda alman lngWa tedblrlerim "" nnın ~ükselme~i üzerine baıı mil- tee .... 
porlar DelNClilebUecektir. 'Bwıdan yatını ve Dıraç kun.yt kUUiyc-!lini bllllWa hava kuvvet,Arlnin bu çıkar teşebbı.sler Caalıyele geçmiş ve şe" bile 1ıan:=::~..:ı::: e• k d k 
evvelki teblfılde bildlrllen 8 top. te!'kil ediyordu, ilk ç1k1mıa kafi- ma)'I himayede göaterecelt mabaret1 h.ir cıv_arı~da Ot yerde barda!ı. ıumlar lııalndalana ~terme••- ır 8 ını ocasının 
lutr bil'~ ile bir mmtimmat idi Di- Umenı etrafında bir klip .,.crtlbe etmek. lamba şışesı ve kavanoz tlbl cam J-, tlllırfb"nden .1-r .... ı ve ıeleeelr teertthlerin c!alıA ma. ~J)08UDUD 1 bqka Jmy. rilııell kurm~a muvaffak oı:r ot- Hava kuvvet.?ertnbı hlmaye kıyme. eşya yapan maJathaneler kunıJmuş• van.tdyetle ~ uik oJ.. eıı·nden almak 
·etlerimiz bir uçak lllV&r batar. ma bu gerideki ihtiyatlarm ka- tecrtı tur. ~aamı tahrip etmitlentir. Buglln raya çakanJması 1ruarlattır:ı • ti bU benin en ehernıniYeW un. lunirde de bu kabil lmalAthane" maya yanmalı gibi faYCIMı vıLrdır. 
ılk del& olaNılı: karaya tank Qlkar- m~tı. surlarmdan biTl olacakbr, Ayni .aa • !er tesis edilmltlir. imalathaneler Damla-nar bam~nl-J• ıstı· yen zorbalar 
ma itinde Yeni küçlllc gemiler kul. Bu 1r6p'rtl başı kurulamamı,tır. manda lılanfta nakliyat yapumak 'lptidal madde olarak kırık camlan ,,. •- •••• ..... ----. -t--=ı· h ,_ ve kunet.11 bir mukavemet k·-·- -ı~~L ----."6&, .., •• ız ava •'""'etle- Karaya çıkan ~miln yalnnian -- kullanmaktadır. Bu sebeple i.. •ııu--11 

n.-.. ı...rcıe Vefada bir ıeoe p.ruı 
• '-.n~ -.:-• • da tanklan:ıı çıkarıl.maaı da tecrübe. .,... ~-.ne meD9UP uuı:ün aenl9lel'in 11 - yapdua muharebeler neticesınde yaramaz çatlak ve kırık cam alım Pireye Pdeoeil olan Daml'!l-ar au n:ma:en, ttnla1ID Jaminde 8 ,_, ,. wrulmuı olacaktır. ....,.. - ._ -
&IU&n JmneUi dibm&ll mildafaa. her tarafta darmsdağın edilmil satımı ba~lamıttır. lmalı\thaneler vapuru hareket için emir bekle- pnç alııemad&D döaO Hlmit Ye A.y-
mıa lııll'll banll.ltta bulamnae ve ve chnise ı.Urillmiqttlr. K!ray& .A.lmalllara yapılacak ciddt huarıa.. kırık camın lonanu 25 llray" al"' mektedir. p ı.mlnde bir ıuwı )EoC&Dlll )'Qlunu 
Jr~ c*mlkt.a ala askerlerimi- çakardan ve eonra tahrip edilen rm temin edecelt l1k kazaııçl&rd&D maktadır, Kırık camın beher kilo. JEMerü H&midiA elbldeD kanam al.. 
zl "-telrlemittir. Geniı mikyu'..a tanklardan timdive kadar 2S ta- ba§Jra e8Ulı kuvveUerin kullamlma. sunun 2 - 2.5 kuruıa kadar deler I============= mak ..._.,,,... 1ıu ıeo&Ttls ka.ıpmd& 
bir haft m~b~i geliŞDÜltlr. ne aayılnntur. Blt4ln .,._. •'" url harp malzemeainin nakli bulması yüxönden bunları toplayıp tunamıyacaklan tlfpbesbıdir. Amn• ....-a Jl&IDlt matacaYlzlerin elladen 
8imcUn kadar alııuı.n rapol"lara noktalan delwli Hbi: P'mbonu lulmlUDda da tecrtlbeler almacakbr, satanlar da çolalmıttır. ler de bunu bilmekle beraber bar- ıımtıalarall ~ poli• haber ,... • 
.ıeı. 12 ıdllllımn ~f: tahrip edil- tarafından tımalmutNr. 90 ı Ka • Almul&r, eneıo. ;ra.pılan baa'lull imalathanelerin yaptıkları cam bin devamı müddetince memleketin 1 ..,. w .. ..,.. ~emen yakala!IJDlllar 
mittir. Bil •)'lda. semilerin dtlşilr nadab aabay olmak ~l'e Alman- hareketleriDden aldıklan denlere glJ. eıya Paşabahçe şişe ve cam fabrı• ihtiyacını ka"'alamak Te .,..ı .- AnJ •.u.rtDdln almmqtır. 
di!lllet1 uaU adf'di JMVCUt delil- larnl tJine 1.SOO esir 48-tlttk'. re pıptekt mUdat&alarmı ~k kuvvet kası pıamulAhndan pıbah olmakla manda faydalanmak için ,..it bir .Db 

1 
ncl •tırcezada ıörllea bu 

dir. 9S Ql)afanm kaybolmuş, fa • oo..,,anlft ufradıir 'kllnh lrayıplu ıendlrdl1derinl 118,Uyerek tefahür et- beraber, kara borsadan ucuza oldu- mesai ıarfediyorlar. d&VUID IUgba1an Y&k.a,Jı 1DkAr eı -
kat il 8\' uNJ pilotu 1nırtulmtıi- ~k yUbf>JıtiP. miflerdL Fakat bug11Dkt1 Mkert ha.. tundan ha iptida! Milat eTleri de Buda braborsMa bfr .,.... 18 ~ '" Jdçblr teJ'dea haberdar O 
tar, Dllw pilotlarm da kurf.1ılm11t 'l'epcallD •tefi ile 1 tCll'pito-..mala.. relret ıMtertyor ki daha ltuvveW bir bfr ba,U " ""9ektedlr. Ben..- ..... ..... ........ ...... '* -'*' nzz B11tellllıtet"dlr. lluhal< 
olam&n anne41hnektedir. rlbl, 2 torpito"" 2 ~ pml8l ba. tunU karfUilllda Alman mUdafaaa: lAthanelerin normıl zamanlarcl• hnallthaaelerin bardaJCJen 30 - U me plJlt1erln celbi iç1n bqka v 

Dflw tan.ftaa 4t1D seoe BerlPde tırdmlftlf. ~. fahrlkaJann rekabetli brf11U1da ta- brup War ....,tlmeJMdiT. tmü:ıllıınıtır. 



H A B !:: R - Akşam Poıtasr 

••• 
Tarihın büyük davaları --- _ _,~~ ~ -- - -

Fazla ac;ıkRözlfilülk 
nere ve varır 1 

Alman vapurundaki 
~casusluk~~ .... ~~·~ ~~•w 

no,lık , ıtnıo'1ıtld ral'\h ç .. r\ ... v .... ırıı 1111. 

U) r•rt"k ıt11n;1erN".,• ')lnıruf'tılanmn. 

tlr.rıri nıRhıyrtt llat• ı>lrn:\ ... ıruı;uaı ~ 
ıAnlsn Pllr-ı• .,,.....,,,._, .ı 

/f ve İfçı arıyanlar: 
• \'ük ek lk ! ısat 'löe Tıcaret mek· 

tebine rle,Rm edrn riloziye 'e in• 
J.! lızce~i km"\'etli bir ,.:enç latih'e 
hıilün uün •e ders senesi lçindt• 
ö"lcılen sonralan herhangi bir mü•<; 

· - Ne ka~ar puımk ıdamam. Bu kadar, do.tun, arkad1.11n, bildik
. erin va.r. S:Jr.ıara biz ~vur, bir it l•te. l-Iuıra nı dayuır? 

.t:. ... c hazır d3 yok ayol! 
- o hale;c, harekete geç. Bu tı:...lığı bıra,k. GormUyor muıun dnUya 

!'ln !ıer tllra!rr:c.•. tıuktotı 1.Udltlne kavu1111ak. dll•tfni yerine setır. 
.u " .all. rahat et mck için çjğnemed,::ıt, ez.medlk, saygı91z.lık 
'i ... e;ru .ilk 1>1r ıeY 1;,•ıakmıyor. Ba.sıyor, ~ahredlyor. Hatt.t. tpuJuna 
ı .ak vf h~l'<lt da raatlaııa ! .. 

Y.ı,t> ... ı.;ıyacaı;ım bıı §ey bu! .. lnaanın elinden selmiyecek ,ey. 
• ,r r. yap.ı n ıması. b~1;ert ır.emesl. sallık mıdır'! .• Buna p1.11rıklık mı 

ı.Urı r? 
:ı:;ı:,-.• t,c •. hayaL hıı.reket 11tıyor. Ya~mak için atılmak llmm. 

~a.nııı b•ra~mak la ... ım Tevekkül postuna oturup, her ıeyin kendı 

:<encijJUı "~ ıc:e;tr.e 1ı:&.r.ıı.s.k, kll!lü kafalılann in&ndlkları kötü bır 
~ .> d . Se:l ı .. t.yorsurı ki herkea eeni arayıp bu1-un, tatedlğin ,eyleri 
,rer b;ı.-cr E;;... .. a tunıı..ır.. Cotruııu bu kadarı pek fwa ... 

- C. unı höyle ?lr r;ey iltediflın, özledi,&'lın yok. Senin dediklerin 
dofru cı lir. Evet, h· .)&l, hareket. hamle, atıısanllk tater. Fakat 
t.ırılı y ı::e-.iz o.nı:yanlaıa da pinti ve uyu1Uk deremez. Sonra a&tlığı 
DJr nok!ı.ın, b r ayıp Nı günah nasıl uyabUiri&? Belki ııen: "Safiıfın 
•onu allnPklI'a day.ınc !., dlyecc~sln. Yak&t ıunu unutma ki, çok ek· 
• &, fazla clÇtk gozlUll.iıt inıanı ber çeıit hakka ve aıraya rıayetaizUge 
,~ aayıuııt.ııtc aotUrUr. Nih&yetalz emeUefiD, köt.U '!lentaalleriniD sı. 
:.ırına. Ull\nırır. 

J:o•azb biz anladık ~k vazı.ilan ~naı, 
Sözlerin mesttıru lphlm oı.. da maaı *ili. 

• 
.3 • 

- Dinle, dedi. Lokantadıt bana 
bırakı:mı:: bir paket 'ar. J<'akat 
e:;arsvuıı borrum <ıltlugu i~İn ben i. 
çeriye girmek loıtemiyorum. l!ite 

ı i'aöi dolar, gıt Jı:ıketi 1.:I 'e getir, 
1 para senin olı;un. 

RUmrih o;oJ,akta hekledi, beş (\" 
kika sonra delikanlı elinae paket. 
le çıktı. Arkıuilnda. kim .. e ~ôriin • 
müyordu. Şüpbeleonecek bir \&Zİ)et 

1 )Oktu. Paketi aldı, ı;ocuğa tcŞek • 
• .. ür ettL Fak;:ıt <l.elik:uıh blrıtenbi. 
re Rü...'llrilıln ı>nUnü kesti: 

- B:ına biraz daha bah,ı;i' 'el"' 
miyecek mjc;;n ! 

- Verdi~im p:ua yetişmiyor 
mu? 

Ve iki o:j\11 poliıı Rümrihln y:ı. 
• 

1 
kusma ~apıştı. 

Rümrlh te\ ki.flni ~iddetle pro
teııto etti. J<'ak:ıt menıurlar a"dmı 
etmeden onu merkez komi:rserlil;ine 
götürdüler. Sorgu) a çektiler. Rtinı 
rih hiç tereddüt etmeden yaaJn ü
zerine ya'an vöyledi. 

- \'ull.\.'l:ı• (1oıı'u soylü~·orum. 

g®Ce>(\J!J~i~, ~=~~:~~~1;,~t;:~f 
" • • - birlmç şişe boşalttık, bana :ı,ıdııı 

Gülmek ya.aldır Alim bahçıuan paketi almamı şffyliyen bu ad:ım· 
Amıral Hasley komutasında.ki fi Ressam MHonyenln hafızası ç"'I': drr. • 

losu Jilber ve M:ıreşal l!-dalıırı civ:ı- geniş ve neballarla tohumları çok 1· Merke2!d~ pohs'er ile ~n Ru.'11b~1• 
rında harel..et halinde idi. Bir pike :ri tanı)an bir bahçlvanı vardı. Re-ı hi !orguya tektiler~ fn1<at ~le: k.r .. ~ ecı·~ uçUneü ı:ün a Japon lay)are~i Arıtir:ıl gemisinin samın arkadatlarından nel..ıatal alı feY 0 a•...-nem 1 .r. • .. 
uz:erıııe nıılttı. Bıraktığı bomba mır 

1 
mi Emil Ojiye zavallı babçhanı IJ~mı ~~amil 1 karısı ~·e ~tutu 1

1
1üel gu 

· · · · -•· · d' Dl k"~ ı rüMncn zere e\ ıne "O rı er. cız:e kabılındım ol:ırfl'k Ş:l!'mı)e ısı mahçup etm._ ı~te ı. r .-eır .:ı •• • , "' • 
bet elımedl. F:.!cn~ tehlike o kadar kurutulmuş sazan halı#ı yumurtalaı ı i':;1~t'1t:!~~ı ı1',"1ı:'e~ h~<l~tm·:~1:: 
yll.kındı ki, Amiral vere yatmak ~s- koydu. \C efendisinin yanında balı• nd .ı m ~ohrUkttlrl 1 \e m1rı atl 

· . lun a. r • m \'Ur'"ce '''!~ın e 
tiyomıuş gibi öne do~ru dılmek çevanı çatırarak sordu: üt 

1
-d. t'I 

se-f'kltabiisinden kendinı alamam.,- - Bu tohumları tRnır mıaınz? nı erf!( ıt er. 
tı. Bu mınıara karşısında orada bu Bahçe\'an ~umurtalara dikkatle. Amerikan gizil iııtihlJant !'i~l'\İflİ 
lunan bir denız eri kahkahalarl:ı baktı \'C dü,ündükten sonra, Rıimrihin le\ k1f edilditini nncak 
BilldO. _ Elet, dedi. hunlar Rulpfi.; 17 !!!Obııt ~ü sabah ~87.elclerin. 

Harpten sonra komutan eri ~· Plüklinus iıimli nadir bir nebatın den ö~cndi. 
Aırdı. \"e: tohumlarıdır. Bu ha\::.<!"si al:ın büro feri Leon 

- nilnıbor ınuımnuı. dedi, <:,.. - Bu tohumlar ne kadar _zaınrn Turo RUnuilıi bizzat !llOrııuyıı. tek• 
ler Anıfrnlın karşıtında •Uleaıuler. da çık•r' U. Rümrlh ıı::rnı 'eyi burada ela 

Er ~r ar rc,:ıp ,erdi: - ı;; gunde. tekraı·l:ulr. Ji'nkat Turo bu ifnıleye 
_ Ha~ır, bılmi.)ordum. - Peki, Ö)'le)se ckiniı:. t'ani o'ma.ıh. \'e Bir zekl oyunu 
Amiral biraz ı.luşündu, n: 15 gün sonra resscmla nebııtat-;ı kullanaral< birdenbire ~u ıekilde 
- Sizi cezadan kurtarmRk ic;ln yemek yerken b:ıh~eun ıtcldi \•e: Mize ba•lath· 

:vapılacak bir tek çare ur. o da sı - POlf)ib PHlkzinüsler çık<1 ı, - Siım kim otdutunuzu hilmi • 
ze Çll\UŞ rütbesi vermektir. fÖrmeye aelir misiniz? yormuyum sanıyorsunuz? Siz, 

Ye rledi~inı yaplı. iki ::rka<la~ mera.kl:ı bah~·e) e in· Grcn nst•nuz. 

U -L l f-L- diler. Rah,..,.1 n bir cam fıınoıu kll Ilümrih '":ı'alndı \'e birdenbire: yuy(IUi irainiz rumf ~... 1· ı .. k dırdı ,.e tnprak üz:erlnde üç dld - B:ınıı, de< ı, tRnmı ı;orme 
h11rlamayınus ''°'ık bn~ını gösterrli. irin miis:ı:uJ..e ediniz, ona hsbııın • 

Frnnsı:r: lı)ıttro münc1.ckıdi me:r Gülmeı. sıruı bnhı:c,anınrlı. r.ın yanınıı göncler:!y;m, ıııonra ıııi-
hur Frnn~ı~t Sars• İl'İ bir hatipti. ı~ lıetli iki delik r.c her ş3yl ıııöyliyeceğim. 
Bı 'Jlll\58 uıleriyle alüad1r olmıı • '° Ara11hrrn:ı bürMu reiı::i telefonu 
'an dıaJey.dJerınl yola tıetlrmek Buyük riyezireci Amperin iki ac:tı \e hıtntınu çağırdı. Kaclın ~cJ. 
r:ırr.lrrinı iyı hılirdi. Bir akşam bir kedisi vardı. Kocaman bir Ankara diği \':l.l\1t bli11gür hUn~\ir ağlıyor. 
konfcraıı~ 'erirl<en snlondo ansızın kedisi, bir de küçücük hır keıli. Dı dıı. iki ~a~ındıı~i oğlu da bera • 
hir horla.m:ı ı;esi yükseldi. Sr."e şardn kolan kediler milıemaı.liycn o- berdi. 
dikkat etti ,.c horl3yanın ~n sıradn do kapısını tırmalarlar ,.e mİ)a\' füimrihfe kıımımm \edaı ı;ok 
otumrn~ ıhtıyar bir kadın cıldu#uını !ayarak !ilimin çalı~aııına mnni t:r h:tz:n oldu. Ka<ltn l{ittikteu 110nra 
f:ordu Konforan.sçı hiç tereddüt et turlardı. Bundnn canı sıkıl:ın \nı Yhimrlh biraz ılinle:ndi ~e sonra an 
moden kürıudcn ındi, kadını omıtı• per bir gün bir dolramacı çağırdı bıttı. 

na vurarak uyandırdı Te sonra le'< 'e ona emretti: 4.lbav E~line tuzak kumn l•en. 
rır kürsiıye çıkarak söt:ftne devam - Kapının altında bu iki kedı• <lisinH. Bey:ız Sar:ıy başhğmı hn· 
etti: nin «imıesl için birisi hü3·ük birisi 'i kA~tlım bıu;tıra':'I da kentli~b·d;. 

- Madr.ın, uyurnanız:a hic bir küçük iki dtlik açınız. Fakat dik Antropriz qemi~inc :ılm~ak tay • 
~y deme)e h::.kkım yok, konferan· ı kal edinız delWıler kedilerin \"UCU· rina m"'l\top Ynıar..-ık pııra tok11f 
sım uykunuzu 'eUrmiş olaıbillr, ra 

1 
diyle mütenasip olsun. c•lrn d-. k .. nttisiydi. 

kat uyurken horlu1orsunuz:, bu hor Sa,ıron doltramacı sordu: Rlimrih cok tehlikeli bir adanı. 
lamanız ıUz:in gibi konferansımdan - Bir bli) ük delık aç ak olma1 dı, F:ıkat herhalde butlnlay,lı. ÇUn 
~ıkılan haşkalıırının u)'tmuna mani mı' ini bu k'l1:ır hiıvül• is'er ~·jrıhi~u 
olu1or, onun için si:i uundırmaya Da]«ınhlı iJe me,hur Alim cc lıa!dc yalnız avrh no dolar ahrnr-
mecbur oldwn. np Terdi: du. Remli lnc çc/: tehl:ke'i ,·:ızife. 

Ye kahl..'ah:ılar arasında konfe • - Nuıl olur1 O takdirde kO~Ok tu nrm'ş oJR.n ıoefleri onun te,·ki. 
ransına devam etti. kedi nereden ıirecek? rin:Je'll ~oor:ı zavnllıy• kurtarmak 

scsedc çalışınal, "<'~ a i'iteııilen verr 
Toplayan: 

lı:in hiçblr ~•5e"hüste bulunma • 

llazailer l•eo f
ı:ııımcl, 'it1rel1'l" 111gılh:re 'l"e rh , • 
zhr '' r i \'emıC'k i"ilemckledır . 

mlidUrü bile m:?'\ kufun imıini bil. !OH • HA\) remzine rnürac:aaı. 
uuılardı. nıiyorlar \o onu ~alnı" 13 oumıs. 

ralı mahpus olarak tauıyorlarıJı. 

JENİ HOFMAX, KIZll. 8.\('l.l 
KADL'i 

•• 
ııu, urııl •rınuıın ıı11nıı11nua ıc~'"" 

ırlf'l<tupbuı ı.1Rrtt!ıaııl"n,l.ıfl .. • (.,..&•u 
ıın tııtrl~) t.'rıtuı• .. ıı.ntan ati•~ 

Rümrihlu ifadeleri ara~tırm& bU 
rotııu tef ine çok bir te)' ojr~tmedj. 
Zira zavatJı adam kendiıtiui kull11. 
naulara dair çok bir ~y bilnılyc;r. 

Rı.ı. .b A lk ' . t k·ı· t Kadar "~ .....,., n 1- ~onno ~ldır~ clu. İk adığı yazıla cnıirlcrjn eltııı· umn mcr aUA&<ı e~ ı a • 
da Saadet' inızuı \'U'dı. Bu emir. ton kimseyi t:ınım:ıdığını !!oy.cmi1 

lere uymu!f, birçok adr~8 değiftir. ti. Amerikan pol'ai hu itR:le)e 
mit, yine bu emirlere güre yazıla• ruümkin hattiı. mu.ıtemc! ~.ô: ciıi. 
rının altmıı Grovn imu.sını koy • ı·aınız cnsus bu gizli a ı;ınlarıu r.c. 
mu5tu • rede kaJ"1ıl:ıstıld!4.:nı, n:ı..<sıl tanıı: • 

1937 den ıtlbnren aldıiı mak . 1 tıklarmr, biı birine nao;ıı rt::.de' u 
toplarda Sıınder imzası yerine Si· \'erdik".erlni de ~ilm!;'dilini söyl~ 
pümıııı imı.:ı'1 bulunuyordu. mı,o. ~u. ı.;Uphes!z ya.~aı.ul.ı •• 

Tabii h'!l' iki imza da uydurma Rll.-nrıhin te' lı:ıf edı.dıiını gaz.e. 
birer kimdi. Amerikan polit0i San. teıer(Jen ()()!isle bersb:?r Alm:ın te~ 
der lımıini Haıubnrgda Marla Sa~ 1 kilitı da öğrenrri~ti. Raclyolıır her 
trihten Sitel kt:mpa.nyaı unbrlllrü t~rafda. l!fledi. Ve hiç &{iplıe ynk 
l\lül!ere a't olduğunu neden ı-on· kı Ameıı!.a3a Alm:ı.nvadan :;:lz.I 11. 

ra öğrtneblldi. janlar getiren npurlar yollarını 
Rilmrib bıı ifıutesinden sonra "' · deii'ı!tirdiltr V3 haberlerini dahn 

ıar• 

( A.G.) (B.rsen) (B!r ikinci) (Deter) 
(Değirmeni (Dokumacı) lE 2..ı N. ı 

(E.N.S) (F.D.K.) tt. S. Sertltt<tı 

<324 t.N.) llkb gül) ll.l>. -" ı 
(Kaynak) (Karclnı ili E 49• 
CM. 16) (N.C.D.) lOlt) (315.•:>) tPıraye > 

(Pul) (Samimi) (Sahlre) (15 1ula.}) 
(TUrkln) (t ~gUn) (Yuvam ve Eflm ı 
(ZUmrUt) (11 Z.Ü) 

IŞUNDAN~ 
IBUNpANI 

bir si~o çaifrar:dc ba ifıtJeleri un'n yerler" çıkardılar. 
y11&1h olara.'.c aldı. Bu I• tam bir A~tımı:ı. biiro'>u tefi her Kün Japonlar, tebliğleri ters 
ı:;Un sördü , .• 20.flOO kellmelik u. J&i;mrihi sıkı bir sorguya çekiyor- okuyorlar 
2\tn bir ifade oldu. ılu. Turo eıoki u&ulüne b:ı.5, urnrak J.ıponların öyle fıdetlen ve ek"P'" 

Rümrih çok sıkı bir surette nıu. bir gün Rümribe fU ı;:ulp "'uali rha bi olan ıth:ıllan vardır ki 
hnfaza altına aimmıştı. GU\'t>rnor l>Ordu: • • . • Avrupalılımn adetlerine uymazlar 
nıln9mclakl A9keri baphaneye kon- .-. Şluter •Jzı lrurtnrmak u;ın Japon! r, bir kitabı, Avrupalılar 
du vardl"'"'nlar hatta har•i•ane lıı~bır tesebbilste bulanmu,or. Oa. .

1 1 lıl ~ . . k d • 
,.,. s ze ı ıınet e • • d · ı ı ı r • "" J- , . 1 ... _ • "h ttl 

1 

~ı ı, ~o nn snga 'C '.\U arı an aşıı 

Rllmrih boş bulunda: sı e ~ı • sıı <an so a 'e say :ının 

Haber,ı·n bulmacas ŞI t ~ 'kad d fi k" altındun yukarısına doğru okurlar 1 •. '1.- u el' • ·~·rı J al ile rl ı, :.ıcktuplıınnın allına atııklnrı tarllı• 
ıropa ,·apura ı e \e en n man. • . 

1 .. __ .._ N r•·- ,. 1m •· u le, C\ ,·el ı sene~ ı. sonra ayı, sonı"oi 

9 •o a 11111:• -r e\')'O ... ,.e e.. uze- . 
b J d.ı gunü l azar.ar . l'e u onuyor. . 

P 1• ··k m ı bl • k Japonlprca, şeref me,kıt, saA"a • ---- o ıs mu e • me r ıpucu ya a. . . . 
1 t değıl. soldadır. Rır e\·e gırllırken, 
amı!il ı. 'l'i' 1 . • I" 

Rümrih bu ifadeyi :ıı ,ub. .. tta kapının c!;ısıııc en ıçerı, C\~'t .. er-

' •~ı-..ı~_,_-

i ,ennişti. Oropa \a.puru 2\ şubat. kek, ondan sonra kadın ;ırer. • 
tıı Ne,"Yorka gelecekti, Vapur da· Bun ı baka~nk. Japonların, Avru 
ha kvantina\-n :;'rer ıtirnıez iki palı! ırın ak'iın~ h rcket etmekte-:. 
ııoti§ mllfetti .. t il~ bcrnber Turo bir ZC\ k dul llu u ıınl:ışılrnaınal.ı~ır. 
npur:ı gjttf. 1-'olet•'a.rm 11 .. teısini Bu l alnıı.. hır anane mcselesıdır. 
istedi bu li•t~e ne Kart ~Iuterln On:ar, Avrupalıların ıldellerin! 

' 
ıa.e d~ .Jeni Hofmanm i!'mj ·,·nrdı, taklıdden ıh aclc. ilim 'e irfanları· 

........... -+-1r.mı fT>tımm• .. . ı 111 benimsemi)e çalışıyorlar. 

Soldan aaAa: 
---,.--------- Bi,. gölse ~öriinür nöbetçi 

atef eder ve cephanelili 
uçurur 1 - Kadınların ko'Jarın:ı lnk· 

tıkları şey, ışaret edatı. 2 - Ta,•ır, 

bir emır 3 - Bir hükl\mdar. ,akıı, <Bat tarafı :t nc!iue) 
4 - Arapça (dullar), ermenice bir, - Öyle İ»e bf.kleyioiz, ben mu· 
5 - Almanyada bir nehir, ektim"i lıasebe müdllril Ji«' konupyını, ııiıo 
istenen maddenin içine konan şey, di g~lirim, ded; \'e &itti. 
6 - Bir renk, at kotumunun kısım· Gidi~ o gidiş, f'rte•i ıtünıi dük • 
!arından biri. 7 - Halkın ıılay ta• kindn bek'erlim, gelmedi. Bunun 
biri olarak kultandıAı bir edat, Or üzerine kall\tım \e Hatb'!i 0n5Aat 
ta Aı;yada hır göl, 8 - ilk paraşüt t-İr.ietine ı:ittlm: 
'jehindim, İlece eltlentisl )·eri, 9 - - Fen me."!luru Fuat Beyi is • 
Kurı kocanın blribirinden ayrı'ma• t;yonım., dedim. 
sı, şaıranc:ı benziyen oyun, 10 _ - B:'ld~ Fuat tli)e bir memur 
lrnn dilinde b!r, kalın kereste, yok, ı~rli'er. 

- N"• ıl o'ur, ded'm. Şn litııtik 
Yukardan •oaJlıya: i~lerinlzi idara eden Funt diye hır 
l - İnsaniyet, 2 - Bir işi çc · fen memurunU7 yok mu? 

\•irme, beledi)e, 3 - Kış .seb1eci, \" ·.,· -'!lttım B .. _ .. no:ı1ırnıer 
b be ] . d • 8 . • e ı ı .,... . -- ,..u • 

c:ra ~ık e ctı. • - ır scıJ1.e, a O z:unan h:ınun bir do!nnc1rrıcı o·-
- Zulum eden, bir hal edatı, 6 - 1 <lujmın a.nlallmı. Blitün benzinci 
lli~ık. 7 -:: D.üşen ~ır. şeyin çıkııl"' , e şoför :'.l''cnılıı•'nrn: 
dıgı ses, m"rındr .sıdıl~n 'er, nıı _ Anu:l, • ··3 le bir la'ltik dolar.. 
ça (e\'tl), 8 - , Bır cıhet. arının <lırıcu;ı , . .:ı.r. G"7 Uniizü atnm .. <li~e 
yaptığı. 9 - '\emek takıııılarıııı baberdıı.r ett!m. 
saklıl·an dolap, bir şe:,-i bulııuı~.ı Eı;cr <'o··mdırıcı olduğuım bi!-
çalışma, 10 Tarladaki bugriay. ınıı!'ı ı.ıe~ ıli ..... f '.J'i kendini \'&ıkatard;m. 
uli.ı, Hııbeistanda kabile reisi. Fn!ıri ı\ ·ı:.:ıvm ifa 1~ ı hu ksd:tr. 

ü4 numaralı bulmacamızın h:ılli · ·lı. ! ı•nı!aıı s":-ı:-a ikinri ···~ ı;la· 
1 - Belonarma, 2 - ı\znmt'I, r:t!i J c .. ··m rıi~ıınl.,nclıj'ı n:: t1~Ö\ liı 

Ol 3 - Timar Prnl\ 4 - An,, 1 "toA t·•· ,.~ - -· • ""·1 ,,., ·~ ...... , ı ı f'iı t • 1 ;.f 
1 

N ~ 
1 

..,._;.ı, ı 

Ln, 11, 5 \'c, Itır, D:ı. (j - Y, S, 1:, L7nr.1"' b'·-·,. ~ ir kumrn1 ·~,.·ı 

.4.lenı, 7 - Aşiret, As, 3 A!Jn, l lı:ı1d,et;.:ıı1c, olrhl ça ~ü ·el h'r lrız-
kiz:, 9 - l'zak, Enfes, 10 - S, Hi;ı;, dı. NlHı\1' f1Zl 

<Devamı \'Rrl 

B:ıruıhanenın duurı Qstünde hl,. 
golı:e gorün ır. çömelir 'c artık kı· 
pırdnm·ız:. :Xohetı:I, gözlerini ornş• 

turur: Haynl mi, hakikat mi1 
Göl3e tekrnr kımıldanır ve ba· 

rııthnne~ e laklaşacak gibi bir hare"' 
krltt- bulunur. Emir, knl'I: 

l\'ilhclçi, sil:hı omuzlar, nişan r 
lır 'e alt' eder. Tufek sesini, dı• 
l;cr Lıır ınfıı·ık 'e ucuncü bir inr:· 
1 .k t:ıl,!p edl'r. Ilö~ lece, Is" eçin ş.i• 
m lı n i ınlıda.foa eden , e dilnyan:n 
en mi.ıhiın tahkimatından biri olan 
"Dodeıı" i-ıtıhkiımları tuz buz o1ur. 

Bir tüfek menııisinden çıkln 
lan ın o kad:ır ini i.ıdil ki, infilak· 
lar, )er er, de"1ö:ım edi\orılu. Yaı·• 
~ın s h 'imi khd ' etmek, ora• 
d ki kcri cıkarm k. pek gil<;luk• 
le k bıl oldu 

l' ;ı,•, 1 Ulun 1 hkiınala tRffiil I 

<lu u idn. pc!. be~ ilk. 
Tuhl.ık t neticesinde anlaşıldı kt 

no! l ·i, ilı' ar isareli olmak üze • 
attığı kurşunıı. dıkkal etmeden, ba• 
ru h •e tarafrna almış. bu suretle 
ı;cih:cl i korkutacnk )erd@, bııruth:r 
ne) 1 a' ll'r1: i Ate~. bııruthane
den cephaneli" e "ira)el etmi,. 
palla) .ın 1 fek, top mPrmlleri. bom· 
hnlıır tuhkiınalı delık deşik eyle'" 
mi li. 

--------····-·--------···-----.-------.-·------·-·-···-··--··-····----·-·------- Evet, ,-u!Jn ! Siz kendilıhe 
ı'flk pv.enil'3inis, di)·e eöze IMflao 
dL Füat hiç ollnuıia bu defa la
mu11İ7le aldaadmn. •. Den hkbir 
'akıt Mökerremi, ba 7.avallı mah. 
liıl'u &evmeii hatırımd uı J,";ec;irnıe. 
dim., Katti -.. 1&mmadn b'le yaı
nn ilk samsnluda onula .,.,. .. , 
balanlllllk h°'mna gidiyordu. 

Sabri, Mil • "'91e -~·= 
- OOnUlnliz mtı? 
- Bayıl', hayır, ıııizia ZAIUIOtti • 

~iniz ltbi detiL Hotwaa aidİ7GftlU. 
Fakat bo, nı.111arrml!.J3 et oluşun • 
dan dotm11ş b!r ııey der.idi. Onan 
b~a gitmesi, mHtHtf11tfen, 
dofnalafundan ve temiz bir iaMn 
olafanda,n iled fdiyordw. Ona !ar 
tr ~e uyanan l!i-9ıııe llMlt ••..., 
ıDimt bir ~oathıkbtn .... 1llt hdm 
1·erilemddi. Tdnfz - .. ~ 
Otirtilt Jaue!<eti NftA İtimat Ul'İ • 
yorıda. 8iz 4e takdir eclen'niF. ki, 
~imdtki t...ntsr hwnıııi•le b6yfe • 
terine pek as teMcflf t\19ıuıt. Kar. 
111 .. uı- ıslılr w iyi bir ar 
hdlıf dM l9'111lln *1i10Hlam. 

•• pıı..,_lla.et11orve 
........ oftdl8 MldıunıJordUI. 
Soms 1* ... geldi, bM& tnm'9tli 

Mr Rrette Wlandltmı anladım. 
- .. laaliai m. aftı mı? 
- ~' fakat ııı. &ibi te)'ler 

t.1,a.n=lll• de ilMe edileh'lir. 
lt*e • "•Brad• itibuen Ollıt kar. 
ı-ı vuiı"etim, ba.rwl'9tlerim deiiıti. 
OD& karta dalaa u IWllaN wıwran. 
dun. Adeta aotak dea8ecak bir ta• 
'"" aldan. .._ eaa o !.adar m~· 
)"afi j(Ö"'tim ki, ~ keiimelik 
bir koau,ıa U. illa :rıkbiım binarı 
tamire calJllDaktaa keadimi mene 
dem•tlım, Sisin de fanma vartlı. 
imrz ,nbi oıuna e?emi beni maı.n. 
rlp ~mustarip ediyordu. Bo tl." 
t~ ini~ ifin Jl'Plllrm 
herelrıetlere •iz ufifli'.r iamini " .. 
rıyol"S1lnm... Fakat ize yemin ite 
t.emin ederim ki, bo hususta 4=0k 
,.aftlllJOldam. •• oaa ....., duy • 
dalaa ...... llerntu.tn kard~ 
~ Dtlrü•• ka'9I hiMettitl 
ı:oef'llattea bat11a Wr teY deAilıti 
Et-r Miko,_. keadiai bu" ite\". 

dil'-.diJ'll@ ber hakle bu, Denim 
knlıe!aatim değildir, 

Bftl'm birieik lm .. llat'tn M. 
neme .. •--tald hkleriml, dl
~....ı.r·m1 aalatmıumt olmamdw. 

Sürt, ... llMIJor •ef• Dıanllk 

~;rl!iiJ)m!D~ 
''!..~ /7 ı !'PW'?t"MWWWWWWJ!eP' '+ caı o ı t p;..,. • c • 

• 40. Nakleden: llaıldler lllN 
lar içinde onu görmeje çah,ıyorda. 

- O laaldo Bayan Naimeye ne. 
den hjç bir 141y söylemediniz 1 

- Ben kolay kolay açılamam ı. 
Sonra bu gibi '8Ylerden bah9elllle. 
ii sevmem. Sonra Mllkel'l'em tnn:ı 
iı&nıqk etmiş dej11dir. Eğer -n 
hi1Mettiklerlmi an-neme söyleıııey • 
dhn bu, balla biraı bat~a birisinin 
••mna ihanet etmiş gibi aeı bir e
lenı 'erecetctl... BHyik bir ~bep 
d,. amıenaın bu htı»a a dair bana 
h1~blr şey sormanuuııdır. Belki böy 
lo bir soııranun beni mahzun ede. 
ceğini dli!llnrDU9tUr. Hulasa nnlat• 
madık. Bu, çok ııe\i•~1er antsın • 
da bile olan bir haldJr, Annem 
zihninde büyllttüRU ve pek beğen
diği ~ükerremin bir gün nuıl otu 
kendini bana ile\ direeeğine iaaa • il'••• da bqka bir .. bep otmuş, o. 
nun daha ihtl,atlr ' 'e tlaha ted • 
birli olmuma mini otmuıtar. lt~ 

uıl bu kıt.naat iledfr ki beninı men 
fı ce\'abondan son derecG mü~ 
!Iİ.r oldu. Bft.na ce' a pleıme-.ıden 
cn·el çok dll~tinmemi tenbih etti. 
t•akat biru ev\•.et de söylemlı1tinı. 
Bu Rlbi m9"1elerde bir genç l:ız.-n 
uzun uadıya dllftbım .. ine esasen 
hacet ydktur. 

Sabri, tatlı bir Aeneni9J.e: 
- Fakat tlmid'im. eledi Belki 

ba "11retle hareketiniz yaıtlı, bir 
ıaeydi. Demin siz de itiraf edi> or
dunu ld, bu delikaah hoı:mnu" 
ı&idlyorda. Onan kalbinde a8il ,·.e 
herkese nuip olmaz llMerin ' U. 
euduna görmUttlllllb. Bd belenme 
bil' gtin deri• ve ı11eak bir ııtk o'a. 
bilirdi. 

Ümit, yerlndt'll ~radı: 
- Sis de mi annem •ib\ "sonra 

aoara mı" ~ktlaizf Ba kadar 
derin ve sadık bir mahabtıetln at
hayet beni de majlQp ecı.o.liai mi 

dıişünüyo :ı-,uz? c,.•r1_, hu·un o'ma 
nın.k l:i •ımgeldiJiini 'e 1çirı:ulo arl•ıı· 
:t'1:a d~i"3!1 ı.:,.ıerin bir n,k mıık:ul. 
c.em.?.;i ol<iıı~nn mı beni inandır. 
ınalt i<.ıtİl cL'c/; ::ıiz '?. 

o .. -ç ı, ..... ·,:--:ı:ı: a :thi t!fr kııl l.ıı· 
h:ı ile ~ü·ü~orclu. F:ıllnt ha gU'U • 
lcrd, kmkı:ı, g;b1 lıir oeyler 'ardı 
'e kıthka!tııl:ll' akisler bmt':<mı • 
) nrdu. Sal1ri, mua tızer· ndon al. 
dıiı rrtU'cr.t'mt bitini panna!farı 
nra:.m•b c~rek: 

- Peküla ihi göziim, dedi. Bü
tin bu Şeyl~r br.na da makul g(i• 
rünllyor. 

- 01 •• makul.. bilirim, •ırf bo 
~ibi hl•lerle ikl1fa el!erek izdh•nç 
tek'if'vinl 1'RboJ ~-n aenc; krı: • 
hu c-clttur. »?lirim ki böyle çı1-m 
bir nipnlanma mera~·rn;nclen aon.. 
m bahtiyar bir lmdm olurl"r \·e:ra 
olduklanna rnamnıı cörttnlll''~r. 
J'akat btt!ıdan ne çıkar? Onlar bel
ki Hftdetlerini apktan beldemiyo~ 
lardD'. l'a.kat IJeon ... 

- Va ıtz! 
- Bana gelinM... Sft.lnn ftla:v 

etmevinlr vatiei~m bu ı:ok ciddi 
, .• Pek mo'lı:addH bir fikrimttfr, 
ben ne saadet, :-1e de evleomell 

lıüJ ük \;e ;;a.!eynnlı b'r a• ile seL 
me:f'.tca sonra kabal edemem. Se. 
'ilmcl b::nc.-e o k:ıdar ehemmiyetli 
değiJ<lir. B:m ancak kedim se • 
n~m lmhtiyıır olabi'lrim . 

S:ıbri, n"'anlan ı;Alme~e sevke
,• n scb pt~rdaa rok umktı. Al't.lk 
hı..m :miyle bMıı:-ı ba kanınlık iı:ln. 
.ı .. kal'1ıtır.dn"nin1n llareketlerint, 
gi>zleriıuleki alevli m&na11 1ezınek 
için b'>-.unl\ uğra~ordn. Ballçeyi 
Lucnklı~ an .. rarlı ,;oJceler tlmld:n 
~hresinı1eki mlnalan örtttyordn. 

- Bir gü:.ı bana htillbaldeki 
kOt'UIU biç dleilnllp diişthunedit'· 
mi !llnmtU!ftUDn7~.. F.\ ~l bunu ~k, 
cla'ma dtı,undlm, ve bunu (ok\an 
~ri, tA mekte~f! o1cadal'am za • 
nıandıuıberl dllttincJttm... Dalla m;. 
nimini iken bile bana dlltUnmdc. 
ten kendimi n.1amaıdnn. 

- Hay:ıl1nizc!e bu erkeMft delf., 
nıeyen bir ~ehreti '"ardı delil m.i f 

- lbyıl' bu sdam111 'h9.valimf!e 
çizihniııı bir siması yoktar. ilen ... 
deee bil' gün 1evb;e lffine hay .. 
t.ımr kendiıılne veret.n~ bil' 
adam'a kal'Jll..,.rapı dltl•llJo • 
rum. Onn bütftn mhamla, Mtla 
kuvvetimle le'"eoeihn4ea _..-. 



.. 
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a. • • tJ .ft Günün En Ehemmiyetli Eskı ve yenı ıca ar- Meselelerinden Blri 

dan birkaç bahis Şımaıı lrlaadada toplana 
icat meraklılarından biri, bir mahmlle, havadaki bulutları .Amerikan ordasa 
donduracağını ve bu donmuş bulutlar üzerinde tayyare 

meydanları, müdafaa toplarına mahsus sahalar yaplla-
1catl'lr, tarih boyunc.ı, Yt.>nilikler 

:r:ıratmı~ \'e yeni ılel'irler u.çnuı:ı 
olmakla beraber, ferdi z,eMltara ~e 

I ..., . 1 rakh.lan harekete getirmit, bu su. 

bi eceginı söy üyor ~!' ...... "":r::.""::!..ı.. 
1'abiliyetlere istinat etmiş bir mes ııü gibi yakarım. Şimd~ bu suyu 
l~k haUne girmemi~ bnlunuyımiu. ııereye kadar atabileceğimi tayin 
G~en lınrrıtt-nberi, mocit~ik <le t eki l" 

ı..! t' . b~ 1 e m e ~gu um. 
•.fr sa.nat ma.uye 1 a.nctmıyP. ·"-5 Sonra muhasara edilmiş bir §eh 
ladr. Abnanyada. İtalyada, Rusya f rin etrrlrına ku5atıJaeak kablolar 
da ve Anglo.Sa.liıson memleke-tte - • . . 

·ı-., I .~ . ıl'J 1' ın.. keı}fettım. Bır sehir, bu liaıbloJar • rinde. mı . .ron ar te.ııbJ~ e ı < '· u· 1 la Jcns· .. tılınc- · rd d ·'"-

' 
ı u b 1 .... , ... ..., ıre en f!!larıye, w. l'kl'ı""'.ôeler kuru dn, be ftıJ 1 na • şurdan ~eriye kimse gidemez. 

mr noktal:ı.nndan yUriiner.~k irat 
Bundan htt.şka, yürüyüş halinde lıır elde edildi. buhmıuı orduların üzerine ııtdıı • 

Ru icatlar, bu keşifl.er ııra.c;m • cak, eleiktriJdı :&ineirkir <le icat 
da t>e,erin saadetine \ c rahatmn. 

baflıa bir İey değilmiş, Patlayınca 
knJn saçlan arasındaki bir kut:u 
elektrik hücresini hare'kete geti • 
ıoi,ormu~. Bu ftilcre i~, kızın ba • 
~'i elmanın içinde bulanan 
bsr firie merbu1:1Uuş. Tabii. kuv • 

I \'eti ıı.a, elmayı yrumaktan ileri geç 
1 miyomıu.,. 

Holmabaz, ö~en, talıeııeasiyle 
ateş edince. elmanın .i~indeki fi • 
~ pdMJ:vur, elmaJı ikiye 8)'11'a • 

rak Vel'e fll'latıyor. Tabmt~yle, kız 
da, i,g. ~Y olmuyor • 
HoMt&bezlık, ama ne lmdıar fen. 

•. a'nyacaklar oldut'll ~ibl in a.ı;ılığı ettim. Bu elektrildi zinC'irler, ımdı 
-• telif uzunlukta.dır. Eir uçları bir h<dbaJıt edecelc şey)er de \'ardıl". dinamoya bağlıdır. Diğer ur.o, to.. 
Çin, b:ınıtu, icıtt ettl.kten ~nra~ pa konulacak bir mermiye bagln • ni Şey. 
tllfdlc. top, .h_omdb8: k~ıe~rtlann.t ~:~• mr. Bu zincirler, hava.ela öyle yr ZEHİRLİ GAZ MASKESİ 
\e asırlar ıı;ın e ın ~ ve e • Ian1ml'İ cereyanlar hosnle getirir 
mili etti. iri, orduyu bitip gec:er. 

Oeçeın harpte, tank, tayyare, mo- Dıyortlu. Bugiiıı, bunlardan e!ler 
törlü vasıtsl:ır icat edildi. Bunln.r görühnediğine görıe, bilJ·iik <1lhi 
bu harpte, dehşetli mUkemmelj. - ele, smısmcla tlint>1 g~iyonnu3, 
:retlerle rol oyn:mııya haşladı. Hıç AlfQns Ale iMnindeki, bir haynl. 
Jjiiptıesi1., bunlRr da, t:ıhtelbahi.r. cinin tasıwvuru ise şalıcıı;erdir: 
ler de, daha zly!!.<le ink15at ettırr - Btiyllk harp gemi1P.rini gi1 -
Jecek, J,imbllir dıUıa ne ~ibi icat • lemC.lr mı istiyOl'Sunuz. Kolay: Ge
lar ortnyn. ~ıkacnlctır. mileri, üzerleri srntlnmı~ büyük n~ 

Yeni kesiflere ait bir Iİ!!teye göz unlarla kapln.Unız. 
lliı.tarsanız. ~içlerinde, tatbik kahili • Böyle YE\JUDca. iki halle karşıla~ 
yetlerl olanlar gördüğtinllz gibi, bu şar.aksmrz: 
gUn bir hayal<len ileri geı;-:ın_iyen Aynalarla zırblanmı! gemi, ele. 
iddialara. da tesadüf edersınuı. nizde yıı.lnız bul11ttuna. B~7ıalarm 

Tatbik kabiliyetleri olan icatlar denizdeki akisleri, ne gtlzel bir ~ 
bıddmıda, şöyle böyle birer fikir lıir i,yjnidri. 
edinmiş gibiyiz. Banun için, bura. Yok, bir dilJman gemlsf~lc knr 
da, bnula.r<lan değil, henüı hir~r ~rla.'"5$, bu düşman aenwd, ay • 
hayal mahiyetini an:eden garıp ruılarm pa.nltı,.ından, ~emiyi göııe
iddialıı.rdnn 00.hsede<'eğiz. mez. Yalnız, o ayn:ılarda aksini gö. 

Birisi btr m:ıhliıl ke.5f etti~itıi, rür. Gördi\~ !'!f':V, kendi tipinde 
bunu b~lotlara. serpince, bqhıtlar bir gemi olduğu için, oon kettdi' 
taş "'İbi d!>nup ka1acnğmı iıtdia e- cfonnmntı."lrna mensup bir gemi zan 
cliyo;, Bundn.n ne c;ıknr, demeyi - JlE.(ler, ateıJ ebnt'Z~ Gemi, RIVr..mftk 
nlz. Mucid, böyle donm11ş buhıtla.r l~tiyona., bu ~yede çeldlir gi<ler. 
tmelrinde tayyare m.eydanhtrı. mü. Roman me,'7'.u.u gibi bir 'PY de • 
uafaa toplarına mahıo.us ı;;nhalar ğil mt! 
''Ücode "'etlt-ilehileoe~iui, hava is- Hemaltle, Msde de, m~lınf 111w • 
tilıkô.ml~°'rmdan memleketi m\ifl~: citler ,·ardır, Acaba, on.1ann ta • 
fna etmiye imld'i.n husule geleeeg1· S&Vl'Ul' ha.lincleki icattan nedir? 
ni söyruyor. · • • 

Zellirli gaz maskesi, valttİyle, 
~ka blı' ihtiyll<'ı tatmin etmek 
m*'9ıiırdirlıe dÜfl\bıtilmüş bir §eydi. 

l\ladaı:!Mkard:ıki Fran!lrz nsk~r • 
leri, .laa.rcket halinde bulunurken, 
batftklıklnrdan ytikseJ'e'n muzll' ~az 
Jar yöztinden ha.sta.lanıyorlttrdı. 
Buna çare olmak üzere bir maııke 
d~nilldü. HattA, proje I>ariı; tıp 
alrademffıine de verildi. Akade-rni, 
askerlerin böyle bir ma~ke kuUaıı
~a fayda görmedi ve teklifi 
re<ldetti. 

Halbuki 19 unew Mil' nihayetin 
ile, teklif ~l<M IDMl{e, 'imdi kul. 
Janıfan zehirli~ ma<>ke11inin a.ynı 
idi. Omm ehemmi;vetl. geçen bü • 
~k harpte. zehirngazle mli~tll"!e 
meselesi ortayn ı:~ca anlmıı!dı. 
Ba icetlm tatbiln ds, bu !llUretle, 
geoti""1~tir. • • • 

0 Jıel'de .• yuknrda bah!lettıtimız 
ı-.-~ ile bir ~n t.alınl<knk 

.••. , • • 1 b'J' " 
etft'liyeceğfnl kım ıddfa e< e ı ır · 
Dlnyadıa, hskikatte "olmaz ohnaz" 

B tR ajamı haberine göre, İl" 
la.odada. bcıltm:ı.n Amerika 

ordusu 400.000 Mker ve 2.500 
tayyar;yi bolmuş. Bmıun biraz ve 
belki de fazlaca bir rnübaH\.ğa ot • 
duğo şüpb.e51z ise de, bn Amer.ika 
kuvvetinin, ne de 018&, a'Ll.ka u 
yandırB.C3k ,.e bugünlerde epeyce 
di.k'kati celbedecek bir ms.Iıiyeti 
var Genel< bunu, gerekıo;e ~imali lr 
Iandadaki askeri hnurlrkla.n, on 
beş gtin evvel, ıngilwrenin dave
ti il7.erine, onıya gid'f'rt "·e ·"iirdülc• 
lerini neşreden tanmmı, bir hviı:. 
reli m.ıharrirden dinlemel<, her 
b61de, fayila.lt olacaktrr. 

1RLANDA HAKl\INIH. BlıtAZ 
COGRAFVA VE TARtR 

llftat etmedi~. İstiklal dal'ftsmda 1 ..... na.it~ m.lshı ~ sahtı· 
seb&t ettilel". NJhRyet, 2S ilkkanım ı..Ma i;ri sen1ereler v~tedir. 
1920 de bo emeUerine de ka\'9!}tı&. İki trbMJd~ arasmdalı:j müoMt 
Jar. betler, her naktnda doeta.ne defi,· 

İngiltere, trlandamn İ!ltlldi.Hni Oir. Buzum en büyük s~ il<: 
tanıdığı zaman, l3imal1 Mandayı, mlistakil İrlantbnm me.rkezı Diil. 
"Ülstıer" .evaletinin büyük hir ın~ leaıdıeki Alman sef.e.retidir. Şlnın 
mını trııwı.iacbı ayırdı ve İngilte &~rm iddiasına gfü'\e, b 
reye ba..ğlaıdı. Bo !nsımn mesahası Se~t, a"YUÇ dohısn J>Ma .sn.rfedf.:. 
JS 564 kilometre morabbıudır, 'N\i- rt!k ıtıemk!ketlerinj C!l.S11:5Zarla d<>' 
fit~u da ı 256 000 du'. lkmnn meY. ' iimımuş, t>all8yi talnibatma Jtoytrı.. 

' ' .,.-., n.__ .. 1~-L • • <FiL. '~-kezi 
11B!ılf08t''dl!', · ......., ... !', .uou:ıro. on~ J9e e•"''t""'". 

İrlandamn, 68,895 ldbnetre_!ik 1 Ç.il~ü rnü. .. ~il 1rlan~. İnıtili~ 
rnesaıluw ve 3 milyon nüfustu ~r birliğine <lahil bulundugu ıçfn, ikı 
!,ı~ı "miistaıdJ İrlanda"yı teşkil İrlaN:la a:rasıoda ~rt ınııame. 
ediyor. Ya.lmrr; ~,·ar ki, burıwr da, ~ ycfdtur. Mlr.!taJ<iL İrl:uıdablar, 
dominyon rejimi ile fnıtilte~ye koL'annr sslhya sallıya, Üfster-e 
buğhdır. ~l~takil ırıandanın mer. girip ~rbr • .Dirisi M"I'l-e 
~i Düblon şehridir. diğeri bifuaf bulunan iki İrlanda 

I 
ıım \.'BZİyct farkı Ülst~r id:ıresini 

1 Şimdi, sözii, İııniçreli 'llM!Mlorire ~Jökle karfsıla5t1nn.'.1kl1Mlır. 
JvtÇRELİ muha:rriıi11 gördük· bınlay0l'tl7., O, "Vl~ter"m YWti ~ İstllttml nMm Sir Raziı Urııke, 
Ierine geçmeden en·et, okl'. maH bhndmım 8Qql!!t m~iyri.in • tu yüzden, "Jm." te<llmı teşkili • 

nacak ~ylerin iyice sydrnlanma.sı den btıhsediyor: tmdsın para ruıt.n ametelerie Alman 
nt kola.yl~tmna'k kin, ~urıvln., 1z- tl~tet'İn Londra. parfo.mentosvn. parn.siyle h!ınehet eden j~ilcrin 
Jandanıo cogrnfya l'e t.:uihini hu • da IS mebumı balmımMına. rnğ • bİJT.<>k .!:tn-s.yi t~rilıı0.tı )Upt.ıkia
ıa<;aya llizun1 gördUm. m~ i~ndisinin de bir pıw1nmen rmdan ıtüfüyet Ed.İ~-or. ~~ sık, a
İrlanda Brltanya ada1ıı.11ndan tmıu •rdır. Th! parhunenta, 5~ an-- ır-eJe gTe\·lcri, rn.'1kinelerc kuın nhl 

biridir. şlınnlişa.rlrisl, §ill'.al kanalı h bir meb11'3ilar meeü~n Ye 26 tu.a:oıı, dişli rıın1darn rnhm tıık\şı 1\"' 

iLe. Cenubu şarluısi, Sen•Jorj knııalı Mfth bir ayan m~l~d.tm mitl"ek.. tıTnımıı ~bi valınlru· görünüyor. 
ile ve diğer tarnflan Atlantik de. kepti:r, l'aJmhı.(li~ tewif eıllyoro:ıı:. 
nM iJe çevrlhni5tir. M'eblleketin °esP.A teşkil~tı' '\"Uileroesi, şimdi hapisr-ncôe<lir. 

Arazisi, gmnit1i, betakbklı, Ios- ''de,·Jetler birJ:ği" ~dindedir. Tc.§ &a hal.in önü 3.lınam.'\011\kt.•dır; 
men onııanlıdır, iklimi, Golf Strim rii veme.ltt.."11dretin bir kıMu ite mii ~i.'Jı1ril Londl'a, möfftalul İrla.ncfa.yı 
cereyanı yüzünden ~ıcak '\"e <Ji~i • dnfaa te:şlrif&tr, Londt'l\ hrlttımen oonlımamü: iç"n, kestinn'.?: ted • 
ı.Jir. Güzel meraL.vı, hol madenleri ro~nınun elinde<!ir, bit'lfte girişmiyor, hunu t ister i-
, ... rdır. B•u:lıca suyu, Şannon ınna- ıJaresine ~ti)·or. B11 [;:;c, ~ri 

" ->J tllAterin 1<endlsine rnaruıu.ıı hftş • z 
ğıdır, velWi ,-el ~liye, i"', dahiJi-ye. tftlim bir tedbir itt~bu ~.ıro1r. ~.tm İrlanda. Jıalla, Kıcltleıin ahta.ılı ih al gelenle.i k<>ntn:>l e ... ue., < ~ p;u~ • 

\'e tcrbiv.e, ıdnınt, ti,,..,_,. İ~ı s ,.:ı_. ı·ı ,_ · drr ve orta "Rg-ıarda. hıriıı.tiyanlığı .,. ~--"11 t:Ur. QünkU 400 ıiucFJMetre ı • <cemır 
" ,.c umami emniyet nanrlanndaıı 

1 
_,,_ 

kabul etmi'"tlr. Bu ada, 12 inci 81' • yolu, &ı.ba çok onruuı aman, ı ,ız 
" mtil"e1ilcıep bir Jaı.hinesj vardır • .nu J..L...Af ""°"'a, tngı•ı....._ kl1"llh 2 inci Hanri • h ~! 3-erlerden ı;ec:m"""'u.,,..,.. r • .,....... ~...,., kabinede b:lrfdye nazm ıle arın• · ü ün 

"-rafmdan zaptedilmiş ve ya.vnş h-~~ • Sonra, Amerfüa <lenız ssün· 
.... ye nann yoktur. ÇUnlcti <WRJı sı. d • le d 
T'DVD.C •• ...... ~ altına altnmlfftır, .a-r t oohın<luğu I..fuıdon erı oyu a " ... ...,.. .._ .... RAetle m~l-ekl"tin mUua a.ası n. 

Protestan İngiltere, katolik tr • " kontrol i,şini ~kştit:t\Or; ~linkli gilterenirı elindedir. • ~- ,,~J~ . t! Janrlaya çok «'.evrilcefa etmi:ı,ttr. bu ılroyun bir ınsmı, o..JQ'ler1n erın-
A<lıınm büyUk h.ir lmınn, İngiliz de- Biz, birçok na:nrlnrla lmnuşnu de, <1i,°;"er kr.snıi iı;ıe miistakil İrla.n-
r<:beylıeıi tanıfmclan gn.cıbedi1miş ya, hatff\ meclisin barar~tlj bir öa.nm i<ln~indedir. l\lfts~ril k • 

mUna.ka<:.asmı cli11lemiye muvaffak 't k ı- d A--ve a.lınliY. e dl.irlist mun.m.ele göste - laR<lnya. aı OJc_,..., n., .nuan• 
olduk. Dogru· sunu ı.ö ... Jemek icıı;ı & 'bi &.... .... u. t ""----. rilıniştir. .: lar istedikleri gı _.pUa ev.., .... 
de....... bu nazırlamı )..ondrn nazır. • !a.-d __ ....._ .......a.....: t r1"-d:lh1R.r, bu tooiiyetten mem ........ lıu 'e Amerınu an _. ~·· 

.... , Jannı' "-1-Un<lelri -.vre tleri epey• -A!....,...a... .. D • nun de~'lken, 1800 !'lenl!!'lfnde, tn- ,...,., e- kclayea. t.esbit couı.,..,._, unwn r 
<hliz Pa.rlAmentosunun " Dühlen ce gtllthıl' bir mnnzar.ı Arzediyor, çi11, Alnı:wılM, Ameıibnm tııtan. 
..,,. Bu zamanlarda, her ~y, h~rp __ ,, • • ~ ü ...n-r._ parJametoım"ntt ilga etme!'ll ile latr Ondaki fu,;,ımVetitlı ;..,,.n t;uua:r.e 

Bn btzim Con Ahme<lin mnrı<'!Iı. 
ğt gibi bir ~. Amıı, herifler, fı.ıt
tır ve hayale ge1mi~·en öyle .seyl~r 
icat ettiler ve ediyorlar kı, bı.r 
,;ün tahakkuk etm~yeeeğini, kat1· 

BU DA, BİR HOKKARAZ 
İCADI 

~l~a büsbiltiln sinirlendiler ve. nolda.'ffDd:ın vürütüldU~ iç1n, t.-i t&kip e<liyorJar. 
- ... nli lrlanda ·parla:nentOfftım•n 1şi, J • evvelce "Home R11le" yani "evine """' !hl !rland:ı, bir kim ın emrıne 

13,30 Şarkı ve türkUier 18,00 Prog. hakim" remzi no İ!4tikJ&.l davac;;rn. m.abdud b!r sn.fıaya inhisar e'1İ''01', tabi buiondlıltlım hnlde birbh'1en-
ram 18,03 Çifte taıuı l9,00 konuşma da bulananlar "Birlikı;ller,, namı. Öyle iken hallı:, hükümeti ve par- ne muameleleri dti§n19.nı-adır, tlk
(dı§ poıtt;ila. ıcma.11) 19,15 dana mil., altında harekete geçtilel'. lamfJDtosu ile fazlaca müftehir gö.. terde t~iliz harp "!aati cl\ri o'ldu-

vetJe idclin. edemeyız. 
' Dil;er iddialan :fa sırahy9.hm: 

Şillerin me,hur -oiyom Tel., trn· ztği P'l. 19,30 Haberler 19,t:S yurttan Bn "birlikçiler,, 1861 de, "Fe~ riintlyor. Hatta, bu iftiha.l'!, hem ğu Jınlde, müstakil trlanda, bnnu 
jedi~i var ya.. orada, roınıı.n kah. sesler 20,115 Radyo gazetem 2t',ti5 yas'' Mnıi altmclıı bir ihtilll cenıi müstakil, hem ete lngilter': ile ht Lnt l'.- etmemcL-+edir. Do yür.den, 
romanı, oğlunun ba.~ı t17erine konn saz eserleri 21,00 ziraat takvimi 21, Yeti vücude- getirdiler v9 1865 den leşik olmak gibi garip vazcy-~ tiren harelretlerinrle kııın!>ıldıldar 

"Kars. bir şua". ıuuci<l bonnnla. 
.. ..,.. !Setredecek, ay ziyaıımın !9'7! • 
"'J• • • • o 

lnn bir elma.ya :ıte~ ediyor ve vu • ıo Şarkı ve türküler 21,30 konu§nla 1868 e lmdur deh~tli bir tedhiş teşmiJ ediyor. husule ge1mt.'kt~dir. 
ruyor. 21,ti5 senton1k program Pl. 22,30 Ha hareketi ile İngiliz men,urJannı Şlına.lt İrlanda hti.kUmıeti! ~~ri Mtlstakil İrlanda, tn~iltel'E.-deıı 

Son 7.amanlanla, bir hokkabaı, herler 22,50 kapanı,. öl<ltirdöler. Nihayet fngilterıe, Jr • ci siya..<ıetle al~'Kası olmaılıgı ı~ın, yımlım gömıccliği irin. ekmek, Jcil-rr.a~ma mevda.n '~ennıye<'e;(nıış. 
zaman, ~ler, 7.ulmet içimle ~-n
ln<'ak, tayys.re bn..<>kı~ları prk $!,UÇ• 

lec~lmıi,. Hnvırlı bır emel. 

Giyom Telin bu maharetini sıfıra lıı.ııdayY teskine me.«'bur kaldr. tn. bütün ga.yı·etini dahili i~o.reye, miir Ycsnirc darlı~ içindeclir. \'ıı. indiree~k ımırlfetler gösteriyor. gili:r. partfunentosunda hu1onan tr. bilhassa balln iyi ~indırrueye k.udn, tlren1.~r kfimllde, n..~ğultı. 
Boenos Ayre'Mle bulunaa bu bok• R A Ş I D R I Z A ltmdah O'Kone1in gRyreti saye:oıin r-arfediyor ,.e bunda da mo,·affa • tnrb !ı-llrUk m:ldE"n toprnğıl ile jı:.-
bbaz. her geee bir kmn hasma nYATIC()SU HaUde Pltkhı berabeır de, İngiliz ba,.Jvekı"li Gladston, tr Jnyet g<kteriyor. Bo muvaffalr.ı : ler. Şimali İrn.lnda ıı;:ıl< sünlli\rür, 
koy<lubru bir elmaya ateş etliyor ve Y U M u B ·o A K lıtndayn. b!lll haklttr verd;. yelli ~:alışmalar, bi~hassa, tw.ırnmı ötdtisj • i!)indedir. Yalrıu., 'kö. 
onu ikiye bi~iyor. Vodvil _ 8 _ J.>erde trıaıidalılar, bu imtiyazlarla. b• hb:metler, ~lint3f sıgorta, ucuz ev mltr darlığı, e

1
ektrik Jnn"\-etfni n· 

"S 'I cimıı.ek", Bunun 1 a ha.,·a -on ,. -
1
. el 

dald pilotlann gözleri lıor e< \!N' ': 

·~B~n~d~e~\~·am~l~ı~m~u~v~a~f~f~a~kı'Y~.~e~t~le~r~,~m~eJ_~~~~~'..:~~~~~~~~~~~~~~~~:::::'...::::.:.:'..::..:::.... . ...:..:~:::::::::::: ,~~trr. _: ---------r:m---1 Bir tohathk d.<ı.hR: Mlistal{;ı 1-

He] <ıın idıllıı pelt ,·:ımf\n: Mnrtı 
e • ~ 

kn,lan, ke-skin bakışh. denıze ır 

dnJma.'!ilıl. hahlı:Jan yn'kalıımakta. ------------niııanrı otdqkları için,• bnnl-nrı ter. 
b: tmelı tahtelhahırlere lmrt1ı Amirallık bayrak direAi gihi r.n-
,ye e ' • d 1-l'an • K -tero .. · rıişa~ı B"-ker hi7.Jn.etın e .. u • yıf ve ince yapılı memur rn , • 

rnnk k:ıbilmiş.. • ileriye doğru yürüdü ve .Tmtbov a 
D. • ı yı'an dolu hlr memıi ıt•.nt hitap etti: . 
ın ' • u. • t'h- 1 d b ı 's Bo mermiler, dıı"Mllan \il 1 - Beyefendi 1 l;ıun yı lnr an er etmı · ·ı 1 n 1v> b b ö-kiimlarmıı a.trlrrsa, mermı er< e • dev:ım eden amirlik ,.e :ı tıca 

~•n:ı.n vılan1ar, ~c;keri alt edennış. ğütlerinizdcn bütün kalbimizle mü• 
"'""' ' rmi'' '811 "Tıı.yy:ı.reJere kar~ı me Leh:ıssıL~ oJr:ıkn ... 
. · ta'~·nrenin y11mm<'la pat:lr. Zakusin: m.ermı, ~· 11· l'k M..:ı l t 

l·aca.k. içinden çıkan c:enge ı «:e 1 _ On yıldan fazla bir muur e 
ALBüM 

lrno;a'klar, pen·ane1erc sıınlarnk zarfında, diye fısıldadı 
"Zırhlı müc1afaasma mahs\lıı van _ On yıldan foıla bir müddet 

Yazan: A. ÇEHO'V. 

tilfıtör''. Harp gemiler?nin ~v.e~ • ııırfmıla zntıulilerinin maiyctlerin• 
• konulacak o'an hu v:ıntılıı • de hizmet etmek şerffiine nail o'nn 

Ruaçadan çeviren: SERVET LDNEL 
tesıne t . 1.. l< ki 
., 1.... 0 k.'ldnr slir:ı 1ı c onel'.e ' bizler ... Hiıim i1;in büyük bir kıv· tvrn::r. 1 1 d n n· G'" 
~antrifuj hir lmvvet e, l:ıvn 8 rneti h:ıi;ı; olan bu ... Şey.. ıllll, 
tılnn boınb:ıları ~ağıı ~ola <11n.vura. rnlıdevletlerine karşı duydıığnmu:ı: 
r.al< ~ema•crden u:r.nMa5tn·ncak, • ·lerin saysı ·;e şükranhırımııın bir 

"('eb cihnzı" . .!\tilme~1'1h elekta : 1.ıiş;ınesi olmıık üzere. Foto~rıın:ırı• 
riği haiz bu1unnn bu cıh:ız ıla. ~e mm h:.ıvi işbu albümü l:'krliın eder 
milerde lro1huıılara'k, hu • say~ e; ve claıı:ı uzun yıllar, öliinreyc kıı
etraftıt dol:ı.,n.n tahtelbahırlt.r. C'e rh•r bizleri teı-kctıncmcni7. irin rcv• 
l>er'lilece!• ve bir mP.sf\feyC.: ~elınre kaliıdc haynlınızın dernınını hak· 

- Baylnrf dedi. Mütevazi jühil<r' 
mi tesit edeceğinizi ·aklıınclan bile 
gccirmemişlim... Mahzuı oldum ... 
Hatta son derece ... Bugünü ml"zara 
kadar unulınıyoc:ısım ve inanın,.. 
lnanın, dostlarım, hiç. kimse size 
henim kadar iy)lik temenni elmeı ... 
Tabii aramızda lıozı şeyler oldu, 
fakat bu yine de sizin iyili~iniz 

elelıtrik cereyanı do.rhc;.ıyle t lh • t.ın teıncn ni eyleriz ... 

rip o1unncnk. Jmılıov, koslrnca doire müc!iil'ii 
"Tahrip rnıt"rrnisi". Bnn~ıı.r. 3ooo Zııkıı,ın: k~tip Kraıeı·ov ı"lc i)pilstül Rii~.·Je bir 

iç-indi ... 

l b rcr y·rn- - Hakikat ve lr.rakki yol11nrJ11 n • 

derece har:ıret.n.e sr.et en 
1 

',' illifala mazhar olacnYrını aklınrlnn bi b Ş ,. va ııız IJ•,ıbnca n. sih"llerinizden mülhoıı ı.; 
"m bombn ... t gı •r e.,.. · ' ' " l>ile "cçıııi•·cıı I<ı-atcrov, duydıı!!tı '"' ·-· l r kQnıwak olarlık... di"e iliı\'c elti Ye o anıla " ,, dfö;manın ~eÇtıgı yer c e. ·1.ı· .L·: "' hn"T:ınlı~ın tec;iri ullındıı bir işnrel b it o: mııurı ı I? ı nlnıntlıı pe,·dn olan tcrkri ~il<ti. " "' ılü .. mnn mııJ u nu .. l .. n ,, '.·aptı \'C a"lnma,,·a bac:lııdı. Sanki ·• lmlla.n·ır.a' ' O, u11Jn<1,ıl:ın. bir s,ey'cr s(iyJemek ,., , 
bunlan toplarDh•n k' ' kendisine kıymetli bir albüm he • hri oandnl.tn.n bns a etra. ;stcğiyJe kıvranı~ordu, ve ~mlil ıı 
top te._, p . ,,....,n•r Ne ıı.1ıtalrasma buııiin ioin bir nutuk da lıozırb· diye edilmiyor, hilôkis ('!inden ıı• 
fıılnvıwup~ı, .. ,.,.. lınıyordu, .. Sonra, hiraı krncli•iııe 
Mr h~luııı. <lef'..;J mi? • mıştı, "'elince, dokunaklı birkaç söz dahn · • btı'iPl'JW!te - fla)"""l'lınız, h;timRi hi7.mrf ve "' 

z .... lm \'C ~l\ytttlJlı, 11' ·l. on' b'ı ·- ~o··~·Jedı·. Iliilt'"ın madtınlarına elini ' ,.,c 16 lerakkl yolunda dahıı uzun ~ ıllar " ~ 
hizmete h:ısretmi o ııvı 1• 1 ·,.;.. uzattı ve sevin" tezahürleri arasın• • hıı m~ { ı •• rlal!(alıınsın, di)erek sözlerine son .,. 
le. t:ıı.r

1

ııkfir \':lfilta t\" ' M • •o' da mercfi\'eıılcrden inerek nrnha!<ı• nıfc.:tı \'Cl'fJI, 
U!t kusaz t:e.reler ı:~ır ~ · n." bı'ndi ve takdis dual:ırh.·Je le"} i Jmıhov'un buruşuk !<Ol yanıığı•ı• ·• ., 
JS!)S oııeneo;j"de: ·d·ııerek evine do•ru "itli. Arnb~. ·ı ı ılan bir rlıımlıı s5zyaşı a~ağı kaydı. ._ ı; "' 

d ı,ğı sevinç hisleri göğsünü doktu· 
ruyordu. Bu kadar heyecana !aham• 
nıiiJ edemedi ve 1ekrar ağladı. 

Evde onu yeni sevinçler bekli~ 
yordu. Aile efradı, doc;IJan ve alı• 

hopJ:ırı, kendisini öyle :bir alkış 
lufaniylc karşıladılar ki vatana çok 
biiyük hizmetler yapmış olcluğun:ı 
kendi~i de imınınııvn bnşlndı. MeğC'r 
C), hu d!lnyayn gelmcseymi,, vııt 
nın h;ıli hnropmış! .Hihl1e şerefine 

Yerilen ziyaret, nulııklnr, kucakln~ 
molar ve sözynşlerından iharclti. 
Kısacası, Jrnıhov ııiistermiş olılu~u 
hizmet ve fedakArlıklnrın bu dere
ce ııliıka uyandıracağını kat'iyen 
beklemiyorrtu. 

Ma!laya tatlı geldiyti bir sırııdn 
.lmıhov: . 

- Bın·l:lr! dedi. Bundan iki ıınat 
evvel. b~nim gibi can ve gönOlılen 
hizmet eden bir devlet adamını'l 
çekmesi mnkaclcler bulııııan bütün 
ı~tırapl:ırın miik:'ıfalını :ıldım. M~ 

mnri:ret hny:llına baş1:ıdı~ım ı;ıün• 

Halk bizim için dd!il, biz halk için. 
Ve bugün ben en biiyük nıfiklHoı ı 

ıınil oldum! Madunl:ırım hana al• 
lıiim takdim ettiler ... J~fe ! on dere-
re mahzuz oJdwn. 

l\füıı firler, başlnrını :ılbümc cğr]i• 
ler ve tetkik etmeye haşlarlılıır. 

Jmılıovun kızı Olya: 
- Albüm' çok güzel! tindi. Her

halrle em ruble eder. 01ı, ne Jfıtif, 

ne zarif şey. Babn :\en hu alhtimit 

lanrlalılnr 1ngiliz ort1nsnnn giinfü. 
Jll girerle;, Banlar, nvdellel'indc, 
meml.eketkri ne fogiliz nskerl el • 
bisesiyle sirerlerse, bir ecnebi mu. 
amelesi görürler ve derhal hl\ps~ 
otılrrla.l', Sonra, İngiliz gemi1ı<!rl 
\C tayyıı.reJeri, ge<'e giindilz, mu-.. 
talfil İrl:ında.yr dU~an basl.:ınrn • 
da.n korudulth.n halde, bunhı.Hle.n 
biri, oraya gil'f'.nıe, derhal yakala· 
nfl' ve hapse atılır. 

b:ına Yer. İşitiyor musıııı ~ Ben onu t.Jlstere gelen bir yabar.cmın e· 
saklaı ım .. Ne güzel ş<':y. Hne, derhal, bir broşür sıkıstınhr. 

Yemekten sonra Olt.'çkn, :ılhiimii Bunda ~.imali trl:uıdanm, mihıtatr~I 
kendi odasmıı J(iitürdii Ye ınnsn.sı • hahtda ile niçin n.nll\.,l}l c1a. (ek ~~ 
nın çekmC"C'es!ne kilitledi. Erte•i cl.imlıuriyet vücııde getl~e:d·g~ 
Hiln 11lbüındek! memur fotogrnrfa· hakkında siyasi, i'ktrsadi, ır.tınıoı 
rın ı çıkardı "e yere atlı, ve onların sebepler a.nlatrlmı,hr. .. • 
yerlerine kendi enstitü tırkacla5lıırı· Daha tuhafı, İngiltere, ınuı;ıt.a~ıl 
nın foto"ranarını koydu. Resmi lrlAnc'lndnn bliyiik Britnnynya ~t· 
redingo!Jıır, ~ <'rll'riııi .lıcyaz pelC"' meyi giiçlestirme-k için, ~'l'Jst..:rlc 
rfnlere terkeltllcr. Bc~·cfr11dinin büyült Britaı:ıvn. :Ua'imdnltı seya 
oğlu Kolya, memurlRrı yerden top- hatı <ı;tMct1" ·h\kyicll"'re ~bl ~u:..: 
lr<lı Ye 1'llıise1eı-ini kırınız.ı rcngC' ma'ktatlır. Bu ise. anl'!\1' şımalı' 
bovııdı. Bıyıksızlara '.\·<'~il bıyık. landayı müşlrn'i\ta sol..·nrnktn(,rr. 
snl~alsıılara da kahvert"ngi snkal Bu t3.kridler ancıntdıı posta Ye tf'. 
!lıive etli. Bas.ka boyn:rsırnk hir 5E'Y ,_ • · _,.,aPort ve ec:,•a 

JtCfGfl !'l!lf!SUre, 1•·- b\ k' • • 
k.ılınnyınca resimleri m:ıkao;Ja o~- nw ycııesi dahildir. 1~ '·ı, 51 ,,. 

ılıı, 1!Özlerlne iğneler batırdı ve nıali İrlRntll\llı:n miisl!'kıl trbrt~n~~ 
askerlik oyunu oynoma)·:t ba'.'.'lndı. ~'8 telefon muhabeN'ı'!lı se e t ır. 
Kiilip KrtıterO\··un re!Mtıini oyarak iRtııvenlcr t}J~terd~n1 .' ,Atman tıefn· 
hir kibrit kutusuna yapıştırı'h ve ı:re~t~ı~·j~te~<l;:e:..:~:;.ö;...'rü_·..:c;:--.. -::bıS::ır:=er;.----
habasına göstermek llıerc çalışma Şubeye davet 
odasına ,::ittl. ~im asl<t•rilk şubesinden: 

- Baba, menr anıtı! Bak 1 Bursa At!. ~besinde kayıtlı olup 

_ Ha ... ·di, yarame&. git annene 
- Ben. 5.0')0 ,·oltlııl' ,.•etara' c ritl'ek bir e,le: da ,ııidcrkcn oılnırth'ı' kadar lalınıı• 

ınsh~l hlr ""~· p•k ıwaklera P·I.~~~~~~~~~--~~·~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~----~ to~:ıl• bir P :,.ı ;,.11.~ enim. Ro\'ff!'c:· : 
lw!>l<0cıı iı:r onhı) 11, bir .. aınnn ço· 

r!cn beri hen im pren~Jbim şuydu· 

Jmıhov, kahkahaklrln güldü. san· tıtkş{m Ltımartin caddesi Blll~r apar. 
dalyasının arlrn~ın:ı yn~lanar:ık sat- trman 9 No. da oturan ve aynj za. 
lıınrlı ve büyilk bir rlk~nf!e t~{ . manda hukuk talebesinden :50774 ka. 
yanın yann~ını emer gib P · yrt numaralı sUvarı asteıtmenl ~ 

" Tatııpm hemen ı:ubemi~e mUr" a 
~1'ste!'. O <hı gfi~. etmeııi, aksi ha.lele 1076 ııayılr k"~ 

nun tatbik edlleceğı ilA.n olunur. 



·r ,_ 

Drtaşarka dair resmi teoliğ· 
leri iyi anlamak için 

Orta şe:rktan b:ıhseclen re.<;mi leb• 
lifler eskiden hi~ de tanınma:, :ı 
bir ta<kım Vimleri bırdenhire meş 
hur ~dinrd i. Biz bu isimkrc dııir 

kısaca i~ahat vermeyi foydah lmlu 
:VIJ!"Ul, 

&1-.ılemeyn • 
·on günlerin ~mi Lebli~lerinde 

dir. Tebliğlerde ır;.mı :oıık sık ııeçmck 

tedir. Hnveystacl .\rapçada biraz drı 

ha yi.ikse-k tepe monusına gelen Ru· 

vc:vsa kclimc.,inin ccm'ldir . Bir ro1 

yüksd, tepelerden mürekkep oldug 
için bu aclr nlmışdır. 

~tk 'iık lı:ıhsedilen bu ııoktad:ı Ro r ' 
nıel ordularının ta:ırruıu kırılmı§ · \ 

fır. El aleımeyn Arapı;:ı, "i\,;,i mı~ •

1 

OQRSA -
rak,, de.ı:ıı~l«ir. Arnpçada !ılem "ba~· g ; 
role,, m11nasına Belir. Faka! Is!;cıı• !9.8.912 Mt.1A.'llELESt ~ 
deriye Marsamntn.ıh dcıııiryo:u ii· .... .._ 
z.eri.nOe bir nokta olan ı:ıalemeyıı 1 Londra ı Sterlin 5.2:.ı 
merlriinin b:ıyraıkla münasebeti yok Nevyork 100 Dolar 130.70 

H A 8 E R - Akşam Postası 

p a-----------&iDii!MS**-m~-rm--••mw•ııuı 

Resmi ilanlar Türk Limited ı ra 
ı 

Şirketi Heyeti Umun1iye Riyasetinderı ı 
Sicilh Ticaretin 17528 numarasında müsecce 

:.w liCiUSF?JS - 19~;2 -
ıpı fuNji@l_,,Hususi '213C * 6 

Şişli Terakki Lisesi 
Ni!}antaşı - Çınar oaddesj 

KIZ-ERKEK - Y ATJLl-Y ATJSIZ 
Y U V .\ - t L K - O R T A ve L 1 S E 

ı - Yen: ve eski ta.!ebcnin kayıt tıılcrine 9 dan 12 ye k&dar bakılır. 
:ı - Eski taleben.in 5 tylüle kadar kayıtlarını yenllemeleri gerektir. 

(Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi) ünvamnın (Türl 
r,..faarif Cemiyeti Resmi İlin işleri Bürosu Türk Lim;\:ec 
Şirketi) olarak tebdiline ve Şirket mukavelesinin la. 
cHline ait muamelat usu1en tasdik, tescil ve ilan edil 
memiş oJmakla. beraber Şirketimizin ~riklerindc. 
Türk Maarff Cemiyetinin feshi Şirket hakkındaki da 
''asının kesbi kat'iyet ettiğine dair Temyiz mahkeme. 
sinden çıkmış bir kal'ar tebliğ edilmemiş ve Tadiyt 
memunı tayini J,eyfiyeti dahi usulen tescil ve ilar. 
edilmen:.iş olduğundan Şirketimizin tasfiyesine müba 
seret hakkındak; ilan usulsüz görüldüğü ve yapılar 
ilanın Şirhetimizce mUteber bulunmadığı ilan olunur 

(Talebeml.v! ders saatlerine Ul'lveten ücretsiz yabancı dil kural.an açı. 1 s - Bti tlınlcr.::.e sma\·!arına 31 ağustosta ba,Ianaca.ktı.r. 1 
1 lacaktcr.) T E L : F O N: 80311 

lstanbııl Defterdarlığından: 

Dosya No. 

ei:?301/610 

Olıııl Muha.nmıen 

bedeli (,emlna t 
Aksa.rayda KAtip Kasım mahallesinde kumsa.ı 

Cenevre 100 1'"'rank 30.3u5 ım•••••••••••••••••••••••• tur, Zira Alem kelitne~i göçebe A •••&•mlll!!l!E 1 
Madrit 100 Pezcta 12,89 

r•plarm lisanında dağ, 1ı>pe. tepecik ı İstanbul Defterdarlığından: 

soi.3ğmda. erk~ 114 yell.i 189 kapı ve 8.a ada. 
b6 parı;el Nu, 1? 24,50 metre murabbaı arsa 27,50 8 

manıa-l:ıMnt' dn Reli r. El~de.mey:ı 1 __ s_ı0_k_h_o_ı_m_ı_oo __ ı_s_·•._h_·.r_. ___ 31 ... ·_1_6_·.
1 

IJoııya No. CJnııl lUuhrunmen 

mevkii miile:ı.ddit tepeciklerden te · ESIIA. i v.ıı; '.fAH\.'lLAT bedeli teminat 

~khl eder. Bu lepelerılen biJbassn l\Iuame.Muamc. j tıl332/8 BeşiKta§ YI!rlız Çırağ"a.ıı caddeslnde Fer•iye ea. 
ilci tanesi birar. ~ li'kscl,;çedir. Onun 

1 

leli JesJz ( rayları mil,ştemHA.tmdan 3 parsel eski 815.87 
İl"İn bllrtıya El-alem~yn demişler İkramiyeli % il, 9.3!> -- 20.45 89 yı.mı 94-1Ct7 No. ıı 224 metre murabbaı yer 224.0 
dir. Her. Erganı ',(;5, 933 22:05 '-.- - ij 51217/1114 \lecidiyeköyüı:.d.- 10 pafta 58 aıJa 22 parsel 

168 

El aJe.meyn ınevkiiııde bir ka~· %7 l/2 T. borcu 1,2,:ı -.- 23.50 J 113 ::.ooo No. lı 67:'1 metre murabbaı arsa 

bedeTt çadrnndan oo,k:ı köy, "C k:ı Sivas.Erzurum l 19,85 -.- 1 51217/1114 ~.!ecidlyeköyUn.dc; 10 pafta 57 ada 16 parael 
1000 

'.'Saba olmarlığı iı;in huraı:la demir r.J Sivas.Erzurum 2.i 20.- -.- ı' 121 no. lI 282 nıetre murabbaı arsa 
ısl.a'iyonu da yoktur. %2. 1932 Hz, tah· -.- 51.- !H217/1114 Mecıdjyeköyidıdo 10 pafta 58 ada 13 parsel 

Tellef Eysa %7, 1941 D.Y. l -.- 20.- 1 125 No. lı 1680 metre murabbaı arsa. 

69.60 6 

R~i lebtiğlerde i~i geçen %7, 19U D. yolu 2 -.- 19,70 52~{"1/664 Kmiuönilnde D&.yahatun maha1lesinin Tarakçı_ 
meıııldılerden bimi de Te'tel Ey!l;a · Anadolu D. yolu %66 -.- 30751 !ar :ıokağınr.13 160 pafta 630 ada 223 parısel eski 

1680 126 

dH'. Bucayı Almaııklr "e İnıeilizler .. D. yo:u 1.2 -.- 52.50 M yen! 52 No. ıı 18 metre murabbaı arsa 96 8 
bir lraç defa zaptelmişler ve {!eri Anadolu D.Y. Tah. 3 -.- 51.50 • Yukarda ya,..ııı ga7rimenkuller 24.8.942 pazartesi gllnü saat 1'. te 
~dır. Burnt. da El·alemcynin Anadolu MUmes. -.- 48.25 Mıı.l Em!A.k mücıürlüğ!lnı.le rnilteşekkiJ konıı..syonda ayn ayrı ve açık &rt. 
bar ilaç li41ıomeke garbında bir rte • Merkez Banka.aı -.-165.50 tırma. ile sat(lacaktır. İsteklilerin nUfus bUviyet ctizdıuı.Ja.r:ı ve teminat 
peçilİ-tir. Eysa -bedevi Araplar ın • İş Ba.nkası nama -.- 14.50 j makbuzl.a.rile birlikte !hai<' eae.tln.de komisyona. ve fazla izahat için Milll 
dinde meşhur hir kn:hromnnrlır. Bu lş bankası hA.millne -.- 15.- EmJı\k Mticmrlüğtlne mUracao.tlan. •(8514) 
~ ismin 4a Peytıamberin a İ§ banka.!ı mUe.ssjs -,-210.-
ıılP,Pla bior .tikası yo'liıtor, Burası çiil T. T. B. nama -.- 3,W Askeri Fabrikalar satınalma kom•İsyonu ilanları 
yolunun şimendifer hattına ka,•uş ~ .A31an çimento -.- 10,25 Cins, miktar ı:e muhammen bedellerlle kaU teminatları aşağıda gös

ttrilen 8 kıolem t>rzak 2~ ııtustos 942 cnı:na gUnU saat 15 te ea.lıpazarında 
ll:;kerl fabrlka .&.r !atan!>ul yollam.asınn.tkı sa.tmaıma komisyonunca pa. 
zarlıkla. ih'\lc eoileccktır. Evsaf şıı.rtn:ım~i hergUn komisyonda görlllebJ. 
lir. Heyeti oımumiyesine talip çrk.marlığı takdirde a.yn ayn da alınabilir. 
'l.ilıplerln ırezklır gün vt' saatte ko~ıisyond.a bulunmalan. (8826) 

tu#n nokl:ıdır. l\f('Jf;ıkt'ın deyildir. ,, .. mUes.ııis -.- 12.-
Et mık.hat Şark değirmenler • 5.30 1 
TeTiel Els:ı ile El"lllemeyn arasın İttihat değirmen. -.- 26.50 I 

da hlr me ... ıkidir. Mak}rnt Arapçada %6 T bonoları ~.- 94.-
sa! yahol ~uyun ~iaüldüHii yer ma Telefon §irkett -.- 11.60 ı 
1UBMla Beiir. Bıı civll'rluda t<>prak • lst. Umum Sigorta -.- 20.-
let- ~k okluğundan yağan yağ ~ İı!t. Rıhtım Dok -.- 15.60 1 

Lir& Kuruı, Cinsi Miktarı Fiya.tı Katı teminatı 

~-rısuları baııt:ıklıklar yahut ıJÖll<'i lst. Su T. §İrketi -.- 5.10 

halinde birııkir. Anı,plar hu göllerın BORSA HARtCt ALTIN FİYATI 
Mercimek 
Pirinç 
Zeytinyağı 

Kg. Kr 
1000 47 70 50 

247 50 
iiLe~J6de sallarla 1ıef'tiıkleri 1çiıı ya• Dünkü Bugiinkü ı 
tı~\vabalardaıki -yun burada:ı Reşadiye 32.60 32.00 

1650 00 
1360 00 
840 00 
475 00 
235 00 
380 00 
219 00 

Sabun 
Şeker 

Nohut 

1500 
1000 
1000 

110 
136 

84 
95 
47 
38 

73 

204 00 

126 00 
71 25 
35 25 
157 00 
82 8S 

~inüldüf?ijne inondı·klıırındıı11 bu KU1c;e altın gra.mı 
m~ bu İlllmi ''emıi<ılerdir. lsv1çre .altmı 

El·Rnveystad 
El ~.nı~JIW}.in cenubu ~af'<!>h'.'linde 

4.39 4,40 
27 95 28.l!O 
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S-enenin En Gazel 
Gezintisi 

33 Afuxos Pazar gii.nü Va!:ıt okuyucuları için tertip 
edilen biiyftk Itır H mehtap gez.iniiıi olacaktır 

v..lot; :~ ıuevıt!tnln en güzel, n~P,ll ve en nPzlh gez{ntıst ola_ 
caınn-. ÇGnkla: GeziııtlJe tttlrak edecek olanlar hu!IU!i bir ~apurla. ve 
l';'apt rahat olanak şiındıiy<' kadat tsta.nbullulann günoedlğl Boğazın en 
gi1Zel Yf"'.'l'le, Çubukludakı Jfidiy'ln korusu ve Mrayma. gidecelderdir. 
Mınıa.ı1 t;an:1, haşmetı ha.rlkulAıcfe olan bu saray, tsmnbul gibi ı;ilzel bir 
trıı.iriat parÇasmın en ıc\lzel yerine lmnılmu!Jtur. lıhı bu gllul ııa.ha, :ZS 

At'uatos Pınar guııb \'&kıt oluıyııcul.arma. t,alıp;lıı edlleeektlr. Gezinl..lde saz, 
taz ye B<-yfl.;-lu baUi:evi lret)val pruııu bulunacaktır. 

Festiva1 Grupu 
Feativ&l ~rupa, milb Enurom oyunları, kılıç kal.'tau oyunları, Ka. 

raöenb: DJ~b.rı ve Zf'~k oymı)an gö!t'?ttrektir. Altı genı: kız mllH 
kcyat0tıen~ıc tıey'OO.k o;.;ıııı.n fiöst~recek ve dnvetliler !aat :Z2 ye kadar 
f!nnııd.a cğl :n~kler(fit'. Zt-n~ bir btlfede belediye tarifeleri Ü7.erlnden 

yiyf'Cflk Vt'I ~ lıuluııaeaktır. 

Alemi 
Çabukhıda.n husosl ••ınır evvel~ köprüye, sonra Marmam,ra a.çtla'1'3k 

"4'.Qellkı e-a gii:ıcJ mch:.,.ı.lır,· .. ı tıey.ret'(jrecektir. \'aımr :llo<la ve Kadıköyüne 
de ntraclıktılırı ıoara ~ekrar &~a.za. llonccek, ,yolcular vana tekeleJerlne 
bı ;:ıl;:n.caktır. 

frh"fl .ilayrlyt'nln ':'1 ııumsralı va.punı Pa:zar gilnü ııabBh ııaat 8,13 
4f'I kApı-üden ltarck"t .. ~ttlı'. DGHtlHerJıı bu snattn buJunmalan JA.. 
u1Adl1'. Gez.nUye li!teJeıık.a· ÇA>CUktarroı da gtj;lrf'blll'!Ceklerdir. An<'.ak 10 
;v~md3ll bü~ilk çoc.ıkl!!r tçbı ~net 2J;na!;: lt.=dır. 

DemiryoUa.rı ve Limanları İşletme 
Umwn idaresi UanJarı . -. . 

Devlet demiryolları yedinci isletme müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli (1~850) lira ol.an (5000) metre mikap balıuıt E!. 

k!;ebir • Konya 'ıat.tr üzerinde Klm. (394.398) ocağmds.n ihzarı işinin 2.9. 
942 çarşam~a. günU 582.t llS te A!yonda yedinci iş!etme mUdllrtüğll bina. 
srnca kapalı zart uaulile ekslltmesi yapılacaktır. 

Bu Jşe gfnr.ek istiyenlerin (1338,75) liralık muvakkat teminat ile ka. 
nuııun (10 urc.u maddesinin F. fıkraın) gereti,nce lttzumlu ehliyet ve tica. 
ret veaikalar!lt> te:-ııt, mektuplarını aynı gtln saat 14 de kadar komiayon 
reiı>liğine v11,neıeri •.azımc~:-. _ 

Şartna~ler i§lstme komisyonundan 

latanbul Defterdarlığından: 

paraıız olarak alma.blllr(8581S) 

Kapalı zart usuljle ek&iltmcye konulan defterdarlık b!naeı ön cephe 
kıttnmda yaptırılacak (7&786,50) lira keşif bedelli tamirat ve tadllAt işi. 

ne ihale gün~ ol!ln 10.3.942 tari.lıi.nde talip çıkmadığından bu ı, mezıror 
ta:üıten itibı\rer. bir ay iç:nde pazarlığa bırakılmıştır. Muvakkat temi. 
natı (4.940) .ıradrr. 

lıtekliler:n eıı az bir taahhütte (60000) liralık bu i§e benzer iş yap_ 
tıklarma dAlr ldllrclerinden almış oldukle.n vesikalara jstinaden !atanbul 
vıı:.yetine müracaatla iha.l~ gününden tatil gtinleri hariç 3 gün evvel aım. 
m.<ş ehliyet H' 942 yılm.:ı &ıt ticaret odası vesikası ve teminat makbuz!a... 
ri!e birlikte i;jr sy zar!'mdE". her pazartesi gün11 ııaat 14 ten 16 ya kadar 

ı 
M..'.l ı t Emla.k .M.ti':lllrlUgilne müracaatları. 

Keşif, ~arl:llame veaaı~ mUna.ka.sa. evra.kl mezkO.r müdürlükte görUie. 
i:iıi.ır. ( 8688) 

lstanbul Jandarmn aatınalma komisyonundan: 
Bir kilo.311 (3) kuruş R santim besabile ihale edilen (372,500) kilo odu. 

na aıt taahtt;eıu., ifade edilmemesi dola.y:url]e ayın miktar §&rtnamesine uy. 
,, gtL"l mlites.bb.it nam ve hesabına IS eylUl 942 cumartel!i güntl eaat 11 de 
• l"tanbut Tıı.k•inırie koml.&yonumuzun bulundutu mahalde açık ekııiltme ile 
1 aı.~acaktır. M:avrıkkat tcır.J.Lat (860) lire. ( 48) kuruştur. Şa.rtname.11 ber. 

1 

gU.n koml!y~r.unıuzd& görtllür veya parasız alınır, İsteklilerin veBika ve 
temin.at meıctup veya makbuzları ile eksiltme gUn ve saatlı:ıde komisyo. 

1 
n~muza. gelmeleri. (8969 ı 

J Sümer bank iplik ve dokuma f abrikalan müessesesi 
1 Nazilli basma fabrikası müdürlüğünden: 

·~ua============= rJ~ =======:::=====•: Fa.brika~rzda balunan aşafı:da evsatı yazılı be§ asit damacanaları 

Me~e L&vuım Mauaaıaaa 
llomllpna namları 

lP12 ma.•ı yı.L. iÇind" lı.;ıı.nbui, Karadenız ve Çaııııkkalc boğazları,lm.roz 
huııı lizıan ve m:ntal;a}ıırı:ıda bulunan batık demir zlncjr şamandıra 
ve ... ıııatiJI malzemeyi de-n!zt:en çıkararak 249::1 sııyılı kanunun 66 ıncı me.d. 
de.ıı~ muci!ılı::.e ::akdır olı.:n!lcak bedel mukab!lu1de satmak lstiyenlerin bu 
h•Jsı...•taki şeraltı nnıarı:ıık üzere hemen Kasımpaşacla bulunan deniz leva, 
nrn ntına!mc. koml.ııyonuna müracaat etmeler!, t8S01) 

26.8.942 cuma gi.ıııti saat 15 tıı açık arttırma ile satrıacaktIT. 
Taiipleriı- Il'l"ZkO.r t!lrjhte fabrikada bulunmaları ııa.n olunur. Arttır. 

m:ıya iştirak için muvakkat teminat T.L. 400 - dört yüz ijradır. (8791) 
Dama.canaıann evsafı : 

Adet Eb'adı evsafı 

810 70.90 litrtııik demır çember mah.fa.zıı.lI • 
170 bO litrelik Hasır sepet mahfazau. 
100 25 litrelik ha.eır sepet mahfazalı. 

M.M. Vekaleti Deniz Müıteşarlığmdan: 
l.ll.19t?. taı·ıhlr.de Arıkarada. Harp Akadeınlı.J.nde açılacak olan he!ap 

ve muame!.e memuru okuıurıa denız hesabına muamele ve hesap memuru 
IJliHEIMlli:Eiliilaammml!:Al!Wre!'"'®li!lil*irl*lt.'!l•MIE*P!Mlll!:!!Jl!*li1FW!MRIWlmll~l-••••ı yc •• şt;irilmek Uzere yedek subaylardan müsabaka ile 20 talebe almacaktrr. 

BQ. üi. •G f1 ii!BOB "TU 11RJ tst(kli!erin ,eraiti ve imtihan tarihini öğrenmek üzere en yakın deniz te. 
A~ ı; 11!!8 AA ft ı' ~e!·::tlillerine ve Ankarad., tulunanlann da deniz müsteşarlığı zatişlerl şu. 

oto besi müdü.rll'ğüne mUracantıarı. (-06!JO_S797} Son ı;u~tcm, e.il:ıa.zlarla mUtehasersımız ev ve 
ra1yı:l:ın.-ır yenileştfrir. Salonlar için daimi w 
vak'-ıtc amplifikatör tesisatı yapıJır. 
Ad:t'e Taksim CUmhuı'jyet meydanı l"'iıtal 

Ne. 10/ 22. 

mu. 

ban 
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'-~~~~~~~~~~~-~-~~-~----~~~~~---! 
ZA YI - GUmtişha.nc nllfuıı me - yoktur. 

murluğundan aldığım nlifus kA.ğtdrm, Kü~iilcpazar - Kentttrcıla.r Eydi!} 
aynr GUmllşhane şubesinden aldığmı 11okak r.S.60 numarada. Anadolu Kar. 
askerlik tezkeremi zayi ettim. Yeni . t:ı! oi<'llnde Aiimti~hnMll lftiseyln <>#· 

l .sini alaooğun$.n e.ski:ıinln hUkmll . lu SZ7tevelllitlü Zühtü YdQıaz.(16078) 

52153/335 Buyükderede eski .Mumcu yeııi Kırklar aoka.. 
ğlndıı. eski 9 ~ent 7 No. lı arsa. 100 9 

F ,3/ 3808 Bilyilkderede e~ki Duvarcı yeni dilber aokağı.ıı. 
ıh eski 100 :1~nı 17 sayılı evlı:ı 3/ 4 hissem 330 25 
Mecicliyeköyfinde 15 pafta., 42 ada 9 parsel 6l:ll.7/llH 

67 
512:t.7/11H 

82 
52l&::S/8 

No. lr 633 metre murabbaı arııa 1332.50 100 

51217/111' 
81 

l•'.2/ 2111 

D.1/6378 

52152/125 

51217/lllt 
64 

F.2/ 2066 

55100/2400 

151217/1114 
189 

1,~33 

31217/1114 
256 

ınaa3/19 

sı;,23;111 

Mec:diyeköy\indc 8 pafta 57 ad& 31 pa.raeı No. 
:ı l:.sr mette murabbaı arsa. 166.fı 

Edirnekaprd:ı uıkl Çıkrrağa yeni Avcıbey ma.. 
f'..:ılleıı1nin eıık: !lançerU killae yeni Ulube.tlı 

l!!okağmda e5h: ve yelli 21 kapı No. lı 80 metre 
.r.ıurabba.ı ar.sa M 
:MecidiYeköyünde 8 pe.tt;& 57 &da 33 parsel No. 

3109 

470 

158 

!ı 6H metrı> murabbaı arsa 
Kuzguncukta. tahtalı boatan aoka.ğuıda eski 
H yeni 24 lıapı No.lı evin 1728/10368 hissesi 200 
KmaJıadadt\ eıık.ı Narlıyan yeni .ruı.rçiQeği ve 
kö§kltl aokaf,ında 72 kapı No. U H8 metre 

n-.urabba.I ahşap evin 300/3456 hisaeal 
ııecicliyekö;vtlndc 13 pafta 2 ada 12 parsel No. 

92 

lI 3400 metre murabbaı arsa. 3400 
Heybeliadadt> KUrkçübahri sokağmd& eskj 9 

yenJ H No. lı hanenin 6/ 48 hissesi. 
MecidiyeköyUnde 12 pafta 75 ada 1 parsel No. 
1ı '740 metre murabbaı araa. 
~.arıyerde e.<ıkt KUrkçU~ı yeni laUnye mahal. 
•esinin eaki havuzlu bostan yenı çayır soka.fm.-
dd. eski 22, yeni ı ka.pı No. h çayırdan bozulma. 
bo8.,.MI ve ça Yl!'. 
Sanyerde ı.ıskl Kllrkçüba§ı yeni latinye mahal. 
lelJinln eakl havuzlu boetan yeni çayır sok.a.ğm.. 
d& eski Z2 yeni 1 kapı No. 11 ça.yır. 

12:S 

711 

135 

36 

12 

il 

139 

115 

T 

2:S5 

M 

30 

30 

Yukard:'l yazılı gayrime:nkuller 4.9.942 cuma gUnU ııaa.t 14 te MUll 
EmlAk mUdürlUA11nde mUte~kkil komisyonda ayn ayrı ve açık arttırma 
ııe ı:atılacaktır. IrtekW~rin nüfus hUvlyet cüzdanları ve teminat makbuz. 
lattle bil'llkt;e ıhr.le sa.atinde komiayona ve fazla tzahat için Milll Em!Ak 
MtldUrltiğtine mtlrscaatln.rı. (9008) 

Devlet Meteoroloji itleri umum müdürlüğünden: 

ı - Umum mlıdlirlügi\müzde mevcut dört adet 158 pus dingil meeafell 
§aııeye oiri otobüs dığer Uçü de panel tipi olmak üzere yaptırı.taea.Jı: 

otan dört adet kanuıert kapalı zart usullle eksiltmeye konullnuıtur. 
2 - 4 adet k.aruserin n.uha.mmen bedeli 10 bin lira olup ilk teminat 750 

liradır. 

3 - fil temi.::ıat ku§ıl!ğt ı:.akit veya na.kit yerine kaim hUkOmetc;e kabul 
edilen tı.hvillerie bor.olar komisyonca kabul edllemiyeceğindeıı bun. 
J.a.rm ma.UrUdUrlükl'!t'lne yatmlarak a.lmacak makbuzla.mı komja. 
yona ibraZı. 

4 - lhaleııi Si ağustoe pazartesi gUDU eaat llS te All.ka.rada Yent§ehh' Kı
zıırrm.a..;c sokak No. 40 da Devlet Meteoroloji 1.§leri umum müd1lrlüğll 
binasmdd. toptanac3.k .satmatma komisyonu ta.rafmdau yapılacaktır. 

5 - Taliplerin ~490 uyıll kanunun 2,8 tıncU maddeletjnde ya.zıh Tıuıı!. 

ıarı hal"'. olmaları. 
5 ·- şartnameler mezktlr mildUrlUğlln levazım mUdUrlüğllnde paraaı.z o. 

larak verileceği uan olunur. (8702) 

lıtanbul Defterdarlığından: 
Clnıl 

3/ 4258 Beyoğlu e3kl P'erlkl:Sy yeni Duatepe eekl Rum 
.iillıseııt arkası yeni Lal&§abin !okağmda eski 
50-52 yeni 32 kapı No, Jı arsanın 1/10 hlsseöi 

5:ı.152/1151 Beyo~i.u Çukur mahallesi Karakurum sokağın.. 
da 7 pa.!ta 378 ada, 8 parsel eski 53 yeni 78 

523()1/961 
k ... pı l'Jo. lı 6-0 metre murabbaı anıanm tamamı 

Beyoğlunda. Kocatepe mahallealnde Sazlıdere 

~.:>kağmda. 537 ada, 25 parsel kapı numarasız 

(21,25) mı:ıtre murabbaı arııanın tama.mı. 

Buyükderedo Fıetıkııuyu sokağında eski 18 ye. 
n! 24 ka.pt N:.ı . tı 20 metre murabbaı anıa.nm 

tam.amı. 

l~rayda ePk.i kMlp Kaııım yeni Yalı mahal. 
iıeslıt~ eakl yul: bostanı yeni kumıal 80kağmd& 
eakı 186 yen1 129 No. lı 18 metre murabbaı a.r. 
saıım tamamı. 

.Be~-ıerbcyi sarııyı mUıtemUA.tmdan 880 metre 
murabbaı ki kmmdan ibaret kayıkhane ve ko. 
gu~ arsaeI!)tn bh aenelik icarı. 

Beylerbeyi sarayı müştemil!tmdan. ve Beyle?'. 
beyi l!lpOr ku!i.llıünlln işgalindeki kayıkhane hL 

10 1 

11 e 

180 

' 
860 

ıı.asmın bir seneJilt ican. 208 115 
Yukarda yazılı gayrimenkuller 28.8.9•2 cuma gllnO. aaa.t 14 te llill1 

Eı:ııla.k mtidUrlügUnde ı<?Ute§eltkU komisyonda ayn ayrı açık arttırma U. 
aatılace.k ve ki.raya verile«ktir. 

1ateklilerin nUfwı hüYlyet cüzdanları ve teminat makbuzlar!le blr!ilrf:e 
lhR.le saatin ae kom i.syoua Vf; fazla. izahat lçlJı Milli Emlak m.üdttrlülQne 
m\uacaatla.rı. {8657.i 


