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Japon 
tayyareleri 

' 
Hind şehirleri 

J üzerinde 
Keşif 

uçuşlarına 
başladllar 

1 Btlylk şehir ve 
rt~anıar akl ' hav 

bataryaları 
-ınıktarı artırıldl 

• 

lnglliz taYYııttlert tarafmda.-ı bombalanan Münllıten bir g6rllnllf 

Londra.clan paıil müdafaa 
servi•i .nülettiflcrinclen 

60 ı Hindutana geldi 
Yaıı [)clhl, ıı (AA.) - Muson rilı. 

gtu-ıa.n nıevsimlnln. sona ermesUe 
HincUatanm tııı.rk bölge'.!'inde hava fa.. 
a!lyetı artmı~tır. Japonlar burada bu. 
dut boyunca hava kuvvctıerlnl arttır. 
nı!lt.tadırlar. Daha efmdlden Bengale 
ve Btha Uzcrlnde ı;eçen bafta !«?~ 

to.yyarclerı görtınmeğe oaılamııtil". 
Bu eyaıetıcrde toplu bir hıtde bulunan 
ve lilndbtan endUatrjsinin 1lçte lkls! . 
111 te~ldl eden mUblm endllstri teııla 
lerlzıın muhafazam lçln stlratle mUda 
faa hazırlıklan )'apılmaktadır. Kal. 
kütada, Madruta ve sahilin dj~er 11 
manıarında bulunan hava müdafaa 
bataryalarile H!ndlrtan b:ıva kuvvet • 
Icrtnın .ıuiktaı s_.a.rttınlmaktadır. BU 
~k bombıı.rdımantar e.:masmda Lon • 
drada. bulunmuş olan yangına kar§? 
ınlllt servis mU'ettiO muı>vtıılerinden 
takriben 66 sı buraya g1llmi§tlr. Bun. 
lar olmdt paslf müdafaa V6 yangına 

karşı mUcadelc işreriiı1 tanzim etmek. 
te, ııehrin fabrikalarında ve binaların. 
da peraoneli bu i:;ler i!:in ~·etişt!rmck . 
tedlrler. 

MÜNiH BOMBARDIMANl
BiR BUÇUK SAAT SÜ OÜ 

Sar havzası da bombalandı 
Londra, 21 (A. A.) - Cuma.r. 

tl"fii gr-cesi İngiliz tayyareleri iki 
büyiJk teşkil halinde AJmanyaya 
hücum eylemişlerdir. Teşkillerden 
biri S:ı.r ha.vzasma, ikint'isi de Mü 
nih ~hrindeki hedeflere taarruz 
ctmif"tir. Sar hawn.sındn. bombar 
dım:ının neticesi, havanın knpalı 
olm3.Slndan dolayı terbit edileme. 
nıi!:;se de Mlinihte hava açrk oldu· 
tundan taarruzun r.eticeleri gö • 
rülmliş ve bUyük yan~nlu çıkarıl• 
m;~tır. Münihteki as..lteri hedefler 
ve fabrikalar bir buçuk sant bom• 
b3rdım:ın tdi1mi'3tir. Dört motörlü 

iNGiliZ BAHRiYE BiRiNCi 
LORDU ALEKSANDR DiYOR Ki: • 

# aybettiğimiz harp genıit eri
nin yerine yeniler•ni koyduk 

Londra, ıı (A. A.) - Bahriye 1 lngilterenin 27 muharebe ayın. 
birin::i lordu Aleksa.nder dUn bee cia, kaybetm~ olduğu kruvazör ve 
Yanatta bulunnıu5 ve ezclimle de. zırhltların yerlerine yenileri ko • 
n1f~t!.r ki: ~ulınuştur, Birçok muhripler key • 
-. - bettik. Fa.kat ~rlerine Jaha fa.z• 

J h t
. lıı..smı koyduk. Ks.nadanın yardı • apon eya 1 mi1e bUyük bir kruvazör filosu ya• 

A 
pılm.ıştır. İngiltere muharebesinı 

~ nkaradan geldi ~=~~ı:abramanlan nekadar ÖV 

~Çcnde li<ırUndcn tayyare ile §eh. llıinci cephenin açılıp açılmıya• 
~rnızc gcle.n Amiral Nomuranm reis. cağı .hakkında. kendisine vaki o • 
r ctindekl Japon ıı.skert heyetinin bu • lan eual Uzt--rine ~u ce\-abı vermi§• 
adazı Ankaraya gıttJA'Uıı yazml§tık tır: 
~eyet, bu •bahk! ekspresle Ank&ra. - İkinci cephe meselesini as. 

an §chrl..mlzo dönmlışttlr. liıbiyelli mak:ı.ınlara bırakmak llp 
zımdrr, 

1:.ir bombardmıan tayyaresinin pi. 
latu avdetinde ?..!ünfüe yapılan ta.• 
aı'TUZ baklanda gu tafsilatı ver • 
uıl.§tir: 

- Şehirde ış.tklar söndüıilldükp 

ten az bir zanıan sonra bUyUk a. 
]evlerin ytıkSeldlgi gönilmUııı ve 
"' §iddetli infi!A.klar cııyutmu§
tur. Bil.tUn şehir, bir alev dalgası 
içinde yilzüyorüu. Sonra echri, 
kara duman bulutları kapladı ve 
l:üyUk y:ı.ngınlar görtildil. Yangın 
alevleri, 150 kilometre uzaktan 
görillüyordu. 

tngı1tercde bulunan yfik~k rUt. 
beli Amerikan hav:ı. subııylarmdan 
biri yakında Amerikan tayyarele
rinin b:ıtı Avnıpaya yapılan bom• 
bardzma.nıara daha faal bir su • 
rette i~ttrak edeceklerini, u<;an ka 
lelerle dalla. bUvük taarruzlar va· 
ıulacağını, ş!mdiye kadar Av~pa 
liz"rindeki akrnlara en çok 35 u • 
çan ka'enin iştirak ettiğini, fa • 
kat yakında 100 u~n kale ile h~ 
cum1ar yapılacağım söylemiştir. 

Madaoaskarda ... 
Jnglllzler adanın 

erkezı e 
yaklaştılar 

---0---

Umumi vali cenutta bir 
fehre çekildi 

Loadra, 21 (A.A.J - Madagıu'kar 
adasmd& Ucrlemeltte olan ıngi.llz krı\u 
Tanarive'e ya.klaı,ımt§Ur. Umumi vali 
Annet Tanarfve'f terkederek C"'..?IJ).t& 

bir §ehlr merkezine nakletmt;tir 
Şimal be.tı istikametinden Uı•rlc. 

mekte olan diğer blr kot Tanari~ 80 
kilometre yaklll§Dlıo bulunmaktSll.r 

1 arı hin buyuk davaları 

Zahirliyen Kadın 
Antfplrin kqeleriııin earan 

Yarın okuyacaksınız 

-· 

Stalingr 
Ruslar bazı sokakları 

geri aldılar 
kalllasyada v 

Mozdokta ka lı 

r--=-------... 
Mısırda 

üttefik 
uçak1ar 

230 ton bomba 
yağd1rdılar 

çarpışmalar 
iki petrol katarı yakıldı Londra, 21 (.1..A.) - Batı çöh\ndo 

dUn yalnız hava faaliyeti olmu.,tuı. 

Berlin, 21 (A • .'\.) - D. N. B. 
tildirlyor: 

Alman kıtalan Staliııgraıi oeh. 
rjnJn ~nele ve bilhassa şehrin ~· 
mal h-mımdn şiddetli savaşlar 
yape.nk ilerlenıeğe devam etmi~. 
lıer ve ağır çapta bombıılal'!a dU§
man ia.,.~ ve J evazım yollilrmı bom. 
l:ardnnan etmişludir. 

Bir Amerikan 
generali dedi ki ı 

Zafer 
Amerikan askerle
rin in s ngüleriyle 
kr~anllacaktır 

Bombardıman tayyarelerinin 
kullanılma.ile hedefe hi~bir 

.zaman varılamaz: 

Kanı.as Sity, %1 (A. A.) - A· 
meriknn lejiyonunun milli birliğin 
de söz eöylıyen general Beulear, 
zaferin kazarulacağm.t !aka.+; yal • 
ııız bomba tayyarelerinin kullnml 
maslyle bu hedefe varılamıyacnğı• 
ıı s8yle~tir. G"n.cral demi§tir kl: 

Almanlarla Japonlar Amerikan 
sUngilleriyle knrşılaşacaklarınt i • 
yice bilmekteilirler. S5zlerimin alt 
&ini ispst için n~re<hlccek o:an 
kitapların sayım neka1v ı:ok olur. 
sa olsun müttefiklerin bu harbi 
zaferle neticelendirecekleriri ate • 
tın söylUyoruın. Zafer ancalc Am"• 
rikn.n cı.skerlerinin kar:ı muharebe 
meydanlannda düşm.nnın n~tUne 
atıle.cc.klan ramsn elde edilecek • 

tir. 

Cebelüttarıkta 
Barap olan yerler 

tamir ediliyor 
La IJneS. 21 (A. A.) - İtalyan 

hUcumbotları: tarafından Cebeltit. 
tarik istihkAmla.rına ya.pd:uı tnh• 
ribat:I t8Jl'lir için faaliyetle çalışıl· 
maktadtr. Limanın batı kıyısına 
yanmış ve harap olmuş bireok ke. 
mil~r yrğılmrşttr. • 

IJ(t PETROL KATARI l:'AKlLDI Tobruk li?J\Jm yeniden bombard•aıan 
. ~Un, 21 (A. .~) -.Hazer de- etlilml§tır. Müttefik ağır v~ orta. l•.nn. 

ruzın.tn batı kryı.sriida hJJ' keşü U• ba uçakları Man•a taıırrur etmlşlc!l' 
ÇUl}U yapan bomba tayyarelerimiz, ve doklarda yangınların ~ınarılm11.sm~ 
cenuptan §.imale gitmekte olan sebebiyet verml;,lerdil'. Çıkanıan yan. 
!ö.nuçlı petrol \"3.gonlarmdaıı mü. gınlar 50 kilometre uzaktan gl:irillmeK 

rckkep iki uzun !katarı ı.-o;örerek tcydl •. 
bomba ve mitralyöz ile hUcum e:,• 6 gün içinde mllttefik uçaktan nıib. 
lem.işlerdir. 1ki kstar tamnmile ı ver kuvveUerlne 280 too bombıı. yağ. 

<il~' nmı :~ üıu•ıirtp ı dırmrşlardır. 
-~~~~~~~~ 

.~~~~--~t~lll!4~~ 
Ru yada teBlıı edilen blr hava me.) d:uımıb Alınan tayyareleri 

Tren yoliyle ya ıf an 
itha at n tanz·mi 

Sirkeciye gelen vagonlar n s ratıe tab. 
liye ve iadesi için te birler z!11uyor 
Ş"hrlınizdc bulunan Ticaret zıyettc<lir. Bu m:ılların bir ktsmı• 

VekAleti Teekllil.tl:ındırma uıuum nı yeni sipari~ o'unan partiler 
müdUrU Avni Sakmanın iı;tirakile tetkil ctın .. kle ber:ıber mühim bir 
iki gündenberl dev:et dcmiryolla· kı~mı da ho.rµten cwel veya M.ıp 
rı dokuzuncu iş!etme miidür.Uğtiu. yıllarında muhtefü memleketlere 
de toplantılar yapıimakUıdrr. Bu ı;pariş olunup da ı;etirilemcmıiş o
toplantllann hedefi Avruuadan lan mal'ardır. 
tren yoluyla yauılan !th:ıl3.t~ tan Sirkeciye gelen eŞya vagonlar. 
zımi, bunların Sirkeci civanndııkı uın v:ıktlnde te.hliyesile vsgonta· 
aııba.r ve antrepo~arn sevki ile bu nn iadosi w! b:.ı ec;ya.nın ayni sD. 
rala:r~n ~ki!m~.!'i jfjİOin taıızlmi• ratle :;Um.rlik anbar ve antrepo-
llir. I lanna alınması mühim bir me~ele 

Tren yoluyla muhtelif AYrupa 
ınemlc-ketlerinden yap•lan ~thela • t~kil "tm~ktedir. Yapfan top. 
tın yekQnu gittikçe artmaktadır. ı~ntıb.r sonundn bu !f;lerln iste• 
Bu yüzden Sirkeci civarındaki an· nilen Şekilde yilrUtUlmesi için e • 
bar ve antrep!'!ar ı;ok sıkıştlc va. uslu tesbit edilmiştir. - ------------- -------
inhisarlar idaresi 
ispirto getirtecek 

Röportajeııarıa 
ııortaııa~ 

Karadenizde bir mihver 
muhribi batırıldı 

l.ondra, 21 (A.A.) - Karal'4~lz 
Ruıs filoauna mensup cüzler blr dU~
u.ıan muhribini tOrpi!Uyerek batr.mı,. 
Ardır. 

Beyanatını !fU sözlerle bitirmi~ 
Ur: 

- Müm.kUn olan her teYi YBP" 
t"!alıyız. Fakat kuvvetlerimizi dağı• 
tacak ve zayıflata.ca.k her ~yden 
kaçmmalryız. 

Spor hareketleri Halbuki i•pirto fabrikası 
yarım randımcnla 
çall§tırılıyor I 

İNTİKAM 
- Ba seckin eıerin ilk lorma•ını bugün veriyoruz 

.\,lf, ~eeno. ttıM"A!ra ""'0 olan bir e11t•rc t.ııhfp olmak iattyen oku;ueuıa. 

1 
rııu."aJl blt fc.rmalan toplamaları kfifidlr, B \.BP.:R, okuyucularına bu ocldJ. 
a "c g:ihel etıerletj vermeye de\.·am edoccktlr. 

I Ankara at yarıslarının müşterek bahi•lerine girmek 
ı isti yen okuyucularımıza 

~ 
Ankııra ton1ıa1'.ar at yarı§ları ıeleoek par.ara batlryor, Ba ya~lıırd."lı,ı 

1" 1'!f,e-lf'k hdtı.tere girmek l8tlycn okuyut--ulanmıı: pzctomlzlo baıtarafm 
'·•kı kupcuıian tC'plamak .uretUe btırak edeblleeeklerdlr. KupoDla.rı top. 

tn.hls:ı.rla.r umum müdürlüğUnün 
Macaristandan ispirto getirilmek 
li:ı~ere teşebbilSlere geçtiği haber 
verilmektedir. Halbuki, bildirildi. 
{!ine göre, Pnşabahı;cdcki ispirto 
ve Soma fa.hrik.ası, gütıde 20 ton 
ispirto istihsal edcbi~cek kudrct9 

1 
vdir. Vaziyet böyle olduğu halde 
bu fa.brlkanın günde ancak 10 ton 
i.c:rsirto istihsal edecek ~ekildc ça. 
l•etırıl dığı iddia edi!.mektedir· 

Nehrunun damadı tevkil 
edildi 

Nacı Sadullah 
anlatıyor 

r '"' 'ıtl"l gy,ufmayınrr~ FeJıerbBbçıt: - Betikt:M .uıafLDdJuı bfr An 

Stokbolm, zt (A. A.~ - Uni• 
tcd Press'in v"rdiği bir habere 
gln'e Nehnınun damadı muhalif 
hareketlerinden dobyı bir ene 
hapse mqhlrüm rdilmiştir. 

Arka.i!atmıJi Kbdrl Kay~balın :,ad 
Sadullabla yaptığı röporpJ (4ı'ı l.l 
sayf aımzda l· - (l'HISJ 5 incide> 

-· 
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Ja,pon la rın 
Pasifikteki 
Tehditkar vaziyeti 

Sa/om.;,n adaları harbi üzerine, bitarcJ 
bir memleket gazetesinde gördüğümüz. şa 
alaka ile okunacak 31azıyı, aynen alıyoruz 

G~ner:ıl, ~lak Arliır'le Kontıim .• r ponlar, bir h:ıskınln limanı e1!crı· 
raı Gcınnlc kuvvetlerinin S:ılomoıı ne geçirirler . ., 
\'C Jillıerl adalarına hücunılı:rilc, Diyor. 
Arnslurnly:mın Jnpon telı llcllnrJcıı Port.Moreşhl, cidden lnglliz im. 
kurluldu~unu zannetme'; l'ıtn~ıştır. p:ırtıtorluğu İle müttefiklcrlnin hoN!· 
Zaten, hunu. lnsiliz gazctelcrl de ket sisteınlerrne ınilıverdir. Onun 

~acırıerlne 
gir 

Pirinci 250 
kuruşa 

yiyeceğiz! 
Kcaaplar da ııaktile eti yüz. 

kuru~a yiyeceğimizi 
söylemiglerdi 

itiraf ediyorlar. bu chemmi}eli, ;>olnız, Avu5lurnl -
. A l '-'"nın h·ır nc"t" ınt"ıd·,ıfıı" 1·ıılknnı oi. Pirinç fiatlannın devamlı euret Tnymis snıelcsı, nısturn y:ınııı .... • .. " d h k 
K b kf m:ı.•ı 'azı'.·ctı"nlletı •1c"ı·ı, Jııırod:ın. te yükc;clın:esi ka ın n nr.: t • p:ı;> ilııhtı, bulı:n:ın an errnda · mu ~ .. .., 6 k mi 
.. d ·r. ı Pn!>iri11 irı birçok nd:ılurınıı clcıHılmış te gt'~e!l nlı'ikndar ına a ar, 

habiri tıır:ıfı•ıdon gon erdıı,:i le gr.ı. ı; kcyfıyeti, tanınmrş pirinç tacirle. 
fı ne~relrnekle, JnPOnl rın, \'akın - ol::ın Joponlar:ı k:ır~ı lüzumlu olon 

"' il it r ln d c.n ro'!'ln u:j}ardıT. lardıı, A\'u5hırnlr:ıy:ı hikunı etme!;. t:ınrrtızhıra ıl:ı girişmlye m lld B . l . d'kl f"atlnr 
cz1 tncır er, §ım ı ı 

len geri kolmıy.ıcııllını tasrih el . bulunmasınclandır. ÜK ~ o mc.kla tiertıl5er önümüz· 
ınekledir. Amcrlknlılnrın rıısıl'a51Z hı ınbo- ~ek~ pirinc.j 250 kuru')a kndnr 

'fal mise gorc. C.orık-kny.~eol<;ıı dımnnların::ı ro~":len, Jnponlnr, >c. . b 1 • . . .. 1 • lerd"r 
fl:l.) tahtı olan C:ung_kin'deki konn •- ni ginenin şark sahilini tchdil ccle- yıyV·e_;_t~~J :nk·zı s;'y e~ı!l t'~ Jı.iıo 

cek uretlc hirdoırc ktıvsi mrydonn ...... b~y ,~,_as~~ dar ~ e 1 
•• d • ıe güre, A'manlar, St.ılingrndı ol • · ~unu ır ........ ya r..a ar yıyecegız e 

ılıklor• ve Yolga snlıillcrini l"llcrlııc gctirıııcyc mu,·ııHnk ol~u,ıardır. djkleri vıil!it krvıımctler kopmuı;:, 
~eçircıH.ıerl nnd.ı, Japonlar. So\" • Oıı ka, .. ıln b:ışı I.o~ensodndır. I .. lil l t . 1 tı Fakat tur neşr ya yapı mış . 
• ' ,.t Rus\,'n üzerine ı:ıorrnın geçt . Amiral odnlnrındıı hulun:ın bu mp,· b . h" bi f d rm-., . . u neşrıvnt 11; r ay a ve .. 
(•cıkler; fnl:nt hu harp. onlrırı, a) ı.ı kiden soı!ı n. klivıs, ı,nvl eııg üıerln ı:ıiŞ ve etin kilosu 1 lirayı çok ge .. 
z .mnıı Cenubi Pasifiğe ''e huralıa drn, )en.• lrlnnıla ndıı~ıntı uınnı -r çeNık 160 ku~a ka.dnr çıkml§tı. 
• \\usturnl)a;>n htıcumd n olılwymı yor ve ıııhuyel S:ılomon ııclalorındıı ~ · d.i • b' k knsanlarda et 

"h ıı . ..,un ıse ırço -
\:ıcnktır. Bundan dolayı, A\·uslu· nı :ıyc cnıyor. . 140 kuru.'.ja sntılmnktaclır. 
rol)a, en kı!i:ı bir zanrnnc!:ı, tak\'l3c . l\Irık ~rıuı·ı:ı fiorıııle kııv,elleıı, Ortada Ulylc bir misal va1kcn 
km' d'eri ve kulliyelli harp mııl7e ışle hu _,aıomon odnlnrınilnn Guıı. bazı nı..'inç tacitlerinin bu kış lki 
ml·~i göndcrilmcqfoj isf('mek!edir. ılnlknnal nd:mndn, Japonlnrlıı mn. buçuk liraya kadar pirinı; yiycbi • 

.. • • hnrebe) c lul~şmıışlnr ,.~ bir lnyyn- lece~imiz yolunda.ki sllzlerini ya• 
!\ nısturtılyonın, tehlik('ye nı" · re nıc3 cl:ın ı •!c dlKer lıır kaç se'·- bana atml."iytp licar<:t vekaletinin 

rtıı. bulunan Port-Dar\'cn nlıil şeb. ktllceyş mevkıin(le ) Hleşmlye mu pirinç iş\\•lc çok daha e.sas·ı su • 
rinde. herke , .1,ıpon):ıfün. :,;im.ıli v,ıffak blmuşl01'dır. rette nlô.lc:ıdar olmns;nr to.ınrnui 
sıirhıdc hılun:ııı gni Ginedl' el.'c .rnoonlnrın clinac i c, )eni gine cder'..z. 
clli~i mu~ arf:ıl,i~ elleri istismardan ile Timor a1'o ındnkl 1'ey ddalnrı 
''C b(;> lece A vııslıırol.) rıya hücum • da 'ardır. Jlurndn, ku\'velli Uıyy,ı. 
d:ın geri k.ılmnyııcaı!ını hili,ror. re meydanforı tesis eıınfşlcrdit ki, 

Jnıx>nlnr, yeni Ginenin, lıillııı". son ıomonlarrln. 1.200 klloınetrelik 
sa Ll\e limnnında. mühim l.ıir hn\'U mcsnfoclcn. A,·usturalyanın g:ırbin· 
iioı;sü me;> donıntı getlrınlş!cr adtı~·n. de lıulunnn Port Holl!.lnd'ı lı!Jrtııhın 
mutcmadi)en asker ve hnrp mııltc kıı'k:ırı llı)ydrclcrle bombnlamışlııı· 
me i taşımakladırlnr • dır. 

Btıntı gören Avu~turnl:)alılar, Jn 
ponların, ne fedııkurlıfta mnl olursa 
olsan, 1rnemlekcl!crlne lıücnm ede -
ceklcrinc kanıı~ı getirmişlerdir. 

"'* * 
Ta) misin J\amberra muhabiri, 

bilhassa "Por1.,foresbi., nln üzerin. 
de Çlolaşati tehllkcde lsrar edi)·oı: 

,.e: ''Jııponlıırın PorHfore.bf'yl teh 
dilleri, pek ziyade tclllş uyıındın· 

. yor. Japonların, imkfınsız şey!erl 
b:ışarmal..;nkf kabili) etleri gözönü" 
de huhınclunılarak limnnın, oııa gö 
re mÜ<fafaa ı lllıımdır. Yoksa, Ja.. 

Pasif i~te durum 
Japon liloıuna yapılan 
hücum hakkında ralsi!cit 

alınamadı 

Londra, U (A.A.) - Ge.:cr~l 

Mac Artu.• i\ıırargfWmm tebliği: 
Cenup l:!l~i Pas~lkte ya:nız dewlyc 

faa!ıyctı oımu7tur. E.snaıı hl~blr dt'ğl. 

~ik1 llc kny~cdllmcılıişllr. MUttefl'. u
~ klıırı Japon ilalerlne taıırruı:lArına 

d<'vam ctml~Jerdlr. 

ı--·aıo:ııon aJalan eimal dogusun:'a u. 
can k:ılclerln bir Jııpon tııo.ıu:ıa k.ırı:-ı 

~ ıpt.ıkl~'"l ~ıı.nrruz hakl>mt!a bl,:b!r 
t f•l!At G"Clmcmi,!'ir. 

J',Jalta üzerin.de 2 mihver 
tayyarc::i dü~ürü1ilü 

Londra 21 (A.A.) ~umıı S•'C6 8l 

111 ita adn,'fı tız~rlndc mllctc!jl< ut>ak. 
tar• :: 'tllhvt!r uçağını dU,urmu~ıeı·Jır. 

Vat.ının ballraaı 
Tr:ımv .. y fd~H·si vatman bu!· 

m:ık ~:luğu k r,,ısındadrr. Talip 
C'J.tnhır da ~J.ttıdiki Ucretk-rdtn 
fö.;,;a, Ücret ıskr.ıektedMer. Vat • 
nıansızlık yUzllnden 39 arnba de. 
polara gekilmişlir. 

-O--·-

Adliye Cloktolufuntla 
deği§iklilrler 

• • • 
Dlger tnrnftnn da, J:ıponların 

Ltıe tııyynre me) danındnn kolknn 
tayyarelcrd~ 1000 Jdlonı<:trc mc~:ı. 

fede bulunan A nıshırnh nnrn şark 
siılıllindeki 'fovnsvll Ş'!hrlnl bom -
bnrdımnn eltiler. 

Rtt hava nkınlorı, -.·usturııl ·ada, 
en<fişe uyandırdı. Bunu, f ngfllz su. 
ıelelerf de kaydediyorlar ve bu sık 
sık hnve ok:nlarınııı hayırlı eJrımcl 
lcr olmadıaını söyllıyerek ,&. 'lustu. 
ralyaye, ' ııkllle, yardmı edılmeslt!: 

istiyorlar. 
Amerikalıların Sn!omon adıılath 

na htıcumtı, yalnız Avustur:ılynnııı 

emniyeti nok!a!lınrlan vukun ı;clıne 

mi~tir. Onlpra, n}·nl ;>:amanda sc. 
~ernl Gol ku"·vetJerlnin eJlnde htı. 
hınıııı ) eni J(olcclonyn adasını d:ı 

lı{maşe etmiye çıılışmok!ntlırl:ır. nu 
oda, Saloınon adolarıııd:ın 1000 ki. 
lomelrc ııaıkltı olmasın:ı r~ğıncn, 

Japon kuvvetleri. birbirine yakın 
ııtfalnrdnn geçerek, bur:ıyn gidebi -
Jilcr. Japonların Sııloınor nd:ıh.· 
rınrl:uı Şan-l(rislohnl'~lan Rcıwl. 
Torcs Şplrilo.Şunto, l.\lolc!mlo, E. 
fal, Ennnnı;a, Lnnn 'e Uveıı. ııdnla 
rınd:ın, blrhlrlnl mlife:ıklp ı~ıttiıdt: 
clnıe'>I k:ıhlJdlr. 

Jnponlar, yeni J\aleılon}a adası. 
nı, cllctlnc geçlrt:hllirlcrsc. ıliın) ıı 
11ın en ıııllhlm Jptid:ıl mncHc :ıııh:.ı 
rını l 1J;crinc geçirmiş aluılnr. Yeni 
Y.:alccl"nyıı, nikel i5t{hsalindc, dtin· 
~:ının iklııcİ'ii olmnkltı k:ılmıl(.ır .. 
Bnrtıtl:ı, yırnıl nıil;> un ton Jı:ıcml:t. 
de lnhmin edilen demir mlıdcnle:-i 
ılc ,·.ırdır. Snlrımon kron1 hırşun. lw
hııll, n1ııl?ne7.~bııı, çinko \'C IÜl;>e 
ıııadc11:cr1 tle zcııgintlir • 

Üniversite 
heyeti 

Din akşmn Elizlie 
hareket etti 

EIB.zığda üçlincü üniversite haf 
tnsınr a91-ca.k olan heye<!:, dUr. o~. 
ealllki clt.sorcsle Ankara.va hnre • 
ket etro.!3ttt"A 

İstanbul Univ~raite rektörü Cr. 
mil Bi!sel'in rcisUğindeki heyet bu 
ımbah, Ankara.ya muvasalat ede • 
cek, Millet Mec·isl Reisi, Ba ... ve • 
kil, Maarif Vekilini ziyaretle bu 
giln saat 15 de Emzrğa doğru An• 
kattıdan ayrılacti.ldtr, 

Seyahate. şu profe<Jör ve do
çentler i~tirnk etmektedir: 

Rt"ktÖr ~ Bitsel, Srddtk Sa. 
mi Onar, Fe.hreddin Kerim cc;
kay, Ali Ni.'ınd Tı:ır"nn, Sevket Sı·. 
!Jh SOys:ıl, Sednt ·rı vat. Ziyned· 
Din Fahri, Besim Darktıt. Naş t 
Erer, Ffüi.ri Arel. Snbrı ~at Si. 
~avüşgil ve Htfzt Vtfet. 

ilk ot<ullar 
bu sabah acı1dı .. 
Resmi, hmm.<ıJ \'C ckal1iyct il!t 

c,'kulları bu s~taht.:ı.n itibaren 912 
43 d~rs yfı tcdrls:ıt1na bn lamı•. 
Jar<l:r. 
Pnnsiyonhı ilk o'.rnllr.ra girmek 

üzere beı; yüzü gc<'en müracaat -
lal", ıbu hrt.fte.. içind" villlyette va!. 
n::ı rc~sli~indc topinnar.ak 1:-ir Jt,~ 
roil'i.}-on tn.rafın•lan tetkik 'e nim • 
cnk talebe t"''"bit ve l an edil~cek 
tir. 
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Vatm n ve Bıietcilerl 
Terbiye Etmetıdır l 

' Yaf nız ceza verin kendisine. Ne çocu
ğuma ne de kendime nafaka istiyoruın,, 

NUH.TELİ hazan iğneli ~ 
lannı ze,·klc okudui:'U 

aziz aıiuıd:ı..<ıunrz "l!ıedri,, ' 
\':tkit cıertlcrlnılz.in lizerindc 
ıur, neştcnnı ustnhlcla lrnllın 
<le!;cr 'c önumlizc serer. Geçen 
de tmm\'ay fllcialarmdn.n bahse 
Bu me\Zu üzerinde benim do 
zUm var: 

} AŞ~ iN belki on be~i lıilc 
bu.lmnc.lığı ilk bnJuşte un r 

ln~ılıyordu. O knilar l•i kucnğtndıı. 
\lyaklıyıın ytn ru u He l<etHlisini 
gurerılcr hayretle durelıyor: 

- Y::ı.hu kendisi Ua'h:ı. çocuk! 
aer gibi biribirlerbıe eefkntle gi.ı. 
lünısUyorJ:ırdı.. 

O, hiçbir şeyle alMmdıır olıl)ı·. 
~or, nıUtcmndiyen çocuj~unu sallı. 
~or, l{endisini uyufm:ığa calı!'!tyor 
<tu. 

Ağırcczn mnhkeme!'!i koriiloru 
ııun ı,eıııırnıdnld pencere çıl.ıntı· 

~ma otunnu~, arada bir çocuktan 
fıl"'ıı.t bul<lul,çn, elindeki ekttı.ek 
krnııtılanm pcncereclcn !ı_ştı.ğıya 
gü, eı cinlere -,;crııiyorfüı • 

Uu kUçlik aıın. öğrcntıi~e gu· 
re ToplıllnP. tnrnfıncln otunryor<fo. 
nir nıUiıcfot enci mnhnlle nrasm 
da".ci e 1>i<'iye nynld<abılnrmı ı;h·i • 
letmel< iizcre gitmisti. h urıılı•rncı: 

- Şum~n otur, a~ ol~knbıl.ırıııı 
ıla çıknr, ı:sbucnk çh·ileyip 'ere ~ 
yiml 

Demi ti. 
füı, JrnncltırtıclJlTD cleili~ gibi 

<liilı:"rtanıfa hasır islmnileyc otum)uo:, 
nyaklmbrlannı r;ıknnnı~, fakat kun 
chırncı n~·ak'iınbı'nrla. ufrnl'n·Hf..-.ı 

birclenblre fırinmı,, :.okağın ten • 
lıalıf:'1nd!ln istif:ı.Clcy!e (]Ukldl.ntn 
l>ü•;Uk lmpıstnı knpntmıştı. ~unra 
dn, krzrn iizcrine atılarnk kenıföıi· 
ni diptel:j odayn sürüklcrni-s \ e ... 

llt.>r i. bittikten sonrn, ~rıındura· 
er Sabri, lnzın kimseye biı· ser 
söykmeme i iı;in lıcnlli.,ine ynl • 
\'tıiınıs, • :ı.k:ınnL<ı, ynlon<la rıc yn. 
JtJP ynpıp nikuhla nlncııi;;""Inı ,·na -
detmi5ti. 

Şeı-tf e <f .. , bu tamir kabul et • 
n e'l \"n7:1:ct ~ r . rn:ı.ı;:ır l<enılf ine 
in:ınmı 'e lıiç kimseye b:ışınn ~e 
lenJerdC!Il bahsetmlyCTCk lmnı'lura. 
c:rıın gelip :ınııesiıulen istentesinı 
b~J\lcmist=. 

Fn.knt bu intizar devresi o kadar 
umn :.i.irmiiştli ki, üstelik gönlü 
ele esld<'iyc nlm·erml17ti. 

At·tık p;eeclcri Ağlıyor, her gün 
ııt.nrerede11 inındura<'mın solml. 
ba5mclnn görilnmcsini Jıehliyordıı. 

Nihayet mncera-;ını c\'<Jen ı~klı· 
ynm:ız olmuştu. z:m lmrnıııılsl<i 
çocuı, her ~Un d:ılıa fnzln bU~ U • 
lorda. Döyic~c her şey a.nlnşılmı , 
nnrıesi 'tmrnl;olıı.. oratlım dıı nt11i· 
l cYtı milrncıınt etmişti. 

~rntcc:u iz lcunclurncı ela ynk:ı • 
hınmıı;, ağm~ezn mnlıke.me5ine vc
r:'lıninf. 

Illllftn bu lr;;!er olurken de ı:;eri• 
fe çocuğunu doğurmuştu. ,Annesi 
de fazla hı~ suptnıı 5tilr1i kendiııİ· 
nl reddetmiş 'e ıavnl!ı kızc:> J1L, 
:.tiçük r~ut:nyl:ı. bir g\in kend:sı
ni kabul cd.:ıın bir ni!Pnin ynnma 
hiırmctçlliğ€' ginnl.:,f I. Hem çnlıı<ı -
yor, h"m llc ~iirlilmcnıi' bir tlıi!"· 
lctinlükl~ toctı~runn biiytitmeğe uf. 
r:ı<>ı~ llrtlti. 

Çocui:'tlnu ııo uc t'!miz h:ı'uycr 
ıhı. \'ununun li!l.ı>ri pırıl rnnlclı. 
Tozlu J}'"lllrc.~l~n s•znrı ~uııeş sıı 
rr snçlnrınn \"tlri1lfüçıı., lnsruıın gi)z 
lı;rj ~rnma51yorclu, 

• 

Diğeı· tnmftan kundura<"r du 
&ıkı) :ı dUtıünce, nkh başına gclmiıl 
V4) ~etlfenin anne ine hıı.ber \istıi· 
rıe haber ~ n,i;clımınya basbıııı!ltı • 

Dfi.\a<lnn \azgeceı1en;e Şerife i. 
le hemen nikah yapacaktı. 

Annesi bunıı. 111zıldı. Bu yüz • 
den reddettiği biricik e' latlınııı ,.e 
uile inin namusu teruiıl~ueceliti •.. 
hluı.t.. 

1., et, hiç bcldenrnc<liği hu.ide, 
Şeıifc ı.untluracının bu türlü yal· 
rnrmaJı teklifini kabul etmeın:'l;·ti: 

- Eeııi gonülden i tenılycn.i 
1 ben hiç İ<ıtcnıcm. Bıı clünyMln, 
çocuğumu ) tı.lnrz bn"nnıı. da blll üt 
nıesirıi bilirlm. Demeı,, hnp e gj. 
rhıcc :ıklı bn.<ıınıı geldi 1 ai·ye nyuıt 
c..llramiş, dunnuı;tu. 

nfroz soıı.ra lmndur:ıc.r jıındn.rma 
ıle getİnldi ve mahkemeye sokul. 
dıı. Küçük anne ele çocuğu ile bir. 
Jikte içcriy~ gireli. Suc'ayn hlr, 
bnkmanı• , ı;.ocuğunbn dtt yllzilnti, 
ı;ôrmnmes? iı:in örtmü .. ttt. 

Tnbii muhal;.eme ~izli görüldü • 
günden bugUn~ knrlnr duruşnı.ı 
stifnhntmı li~renmek I'nbil olama. 
nıı~tı • .Lllkin bn~iln k rıır bildiri • 
fo,.eğinclen dunısrnn airni leli. 

ırnemc :mne dlh'fı:cı yerinde bll· 
~hl< bir ciclıli}•etle knrnrı heltli 
yorc1u. Vaziyetinden, <lnrusundnn 
ı.un(lnrncıyı idnms mnlıldim et t. 
fer hile nrtıl: lcenilisilc bnrı~m:yn
c:ı~ı anJ ılryorcla. 

R<?i , cliwf! mllıı ısrnr e<li11 el -
mcdllYinj c:orılu. 

- Elbettç c•ih•!icıyım. Cc:m-;•nı 
!'itiyorum! cletli. I~nl;.'\t ı;unu i!ime 
edeyiın, lti çoeım içi'rı hethungi 
l>lr nafaka, pnrn vcy:ı tnıminat 
istemJyorıJm. Sad!'Ce ltnpi<> ,. .. z..'\-qı 
-:·er·nrz, iten i ~ •.. 
• 1'• ctic'}tl.e ıle tlclilmnlr ild <>~nı! 
nıllCltfetlc hnpse nınlıküm eclilcli'. 
ırn~Uk wnc, kıı"'arit:ın sonra Iıir.
lıir şe~· sövleınİyf'rr.'k çomıi:'lınn l•u · 
Cll~ındn dnh:ı fnzl;ı !'lllCol'l\k aışnn 
çıJ<tr. V;ılnJZ ~>ilrürl,en aynldnrı, 
belli f>Clfr:c;iz tft rjyorda. 

Dolik:ınlıysıı. dnha en·el ç•henı. 
mu; ve mevkuf ark'.:.fltı5lnnntn yn.. 
ıırna cl"'li ~öyleee snl'ıyc.rnl\: 

- IIie, diye h:ıfurmıstı, iki g ... 
ne. Gözilrill açıp lm.p:ı nn ~eçer •.• 
Ve Ş"'rifc'Ç'c isittinnc~• Mer gilıi 
~ ük',-r sec:fp dl'\"tt.lfl etti: 

- !farı kr mı bu. y'llv"nr. yn· 
Unrır tılı1trl!ınzsırı ela •en rical tı 
b!işlnd•n mı, bunınlnrı Kaf dağı • 
ıı:ı yUJ\ı;cl:r. 

Arlıh h:m~i tn!'I bil~ ükse b:ıı;ını 
oım. E'ntps•n ! 

Şeı lfe bunmn isitti, fnl::ıt: i!Slt· 
m-::mc7.ı:ıctcn gc't'rck, lmnrlurucı • 
11111 'i:zılur. hile h:ı',mnılan ~·ürll. 
aıı. A ll('31( ıu:ıridortt.'.l U"Ulla lc:ıılar 
gid hi'tıi. Ve 1''12mvet hlHlln ,m\• -
\eti lf mi~ ı:Hıi P.l'"i lıir p(nrcre 
ııenaıınr.. tl:t1ltn111k dut rn an~·ın
fü. n:ıqrnı çNCur-unn <1•ı''ru ef;'erı>k 
lıilıı .... Ur hllnt"llr :ıii.lr •. rnn~n bı-ıı.1ıt1ı. 

fı'nkat b<?r şeye rni:'1ncn, ir,tc(lif.i 
gibi, h:ı!• yerin: bt.ilınu•uı 'c ha ci· 
lıetten Ue merunnnita hc-rlnıl le. 

NiHAT ŞAZİ 

Tranl\'ııydn mız; ineoe~inlz d 
r-.ı.i:i;ıı yalda ıyorsunuz, yerinizd 
knlkn.rnk ltendinize zoi-b yol n 
yor; b:ı ıunai;:ı kndiir ~iclebili.J 
&unuz: bn..cıknlnn da \ar<lır; bile 
sizi göniyor, :nınksadmm nnlnı 
İ\"in insan olmak bile çolttur; 1 
lctçi ıili çalmıyor, araba birnz 
"nf!J:ıclıji;ı jçin dur:ıcağmı sanı~ 
t.ı nuz. ıa~.in tnm duiiij;a gelind 
zamnn birdenbire hızlnıuyor; t 
~fış edl orsunuz, bilettire: 

- Am:ın, şu zili Qekiverin 
dursun! 

Diyorsmıuz, O hiç alclımny 
Rfonnız.ı tekrarlaymcn yan nln. 
cc\aP ,·eriyor: 

- V:ıldiyle gerekli: c1urar,., g 
til< ! 

Bir kndınm "eyn hi"r erke 

1 
th.tünr- tıkınan btletı=i ono rah 
sız .ettiğini dU.5ünmaz, yumn 
bir koltuk bulmuş gibi ynslnn<l 
ı.;n ynsbnır; İhtar edilince 
asar: rab:ı.t ız 01duğun11ZU sl;-yl 
seniz ize, rnhstsrz olnfak is 
yenin tnksiye binmesi tavslyes" 
de bulunur. 

Trnmmy biletcM hl!T ne pnh 
nn olursa olo;uıı yalnız para t.o 
I:.unnğu memur bir büyük ıı:.'\ma 
IlC'lecliyenin oto~ti~c cöp a.rab 
lan bile çöpleri tr:ı.nıvay yolcu 
rınıı. re\'n görülen lle'l:ıkctsizlikt 
dalın nt'Zn.ketle icıtif eder. 

Arnbada belki Qn kı..ilik yer ,. 
dır. v~ıtınnıı "dolmu,tur,, lcvbn 

1 nr i'ndirlr n dur!l.klnrclan hızla 
çer; zira seferlerini c:ıbuk bit 
nıel• lllt i5tir. Arab::ı. onundur. 
terse yolcu nhr, isterşe almaz.; l 
Jiiniı. rnrsn. inece!' birl{aç ld~i b 
lunmalı, c;ınlann bu an.ulan kal> 
erl.ııni5 olmalı S<i tram\ ay dursa 

Hele şu otomatik lmpıh trıım 

'uy arab:ılırı bazı sadi t \'atmn 
lıır için m\ikcmnıel bir isken 
\ nsıtasıdrr: bir ay kadar e\·y 
ldiıırii UstUndcki duralttn. tmm 
\nydan inme'k lstiycn ldbnr b 
kııdm n.enüz llcinci Bl1lb'lnt lıllSA 
maktnn çekmemis'ken kııpı "şark' 
dzye k:ıpsndı. Bacak ıkı~tı; eğ 
biri i tutmns:ıydı kıı.drncaj;z im 
ı•akla.nacak beU'i sllrliklenceckt 
Un "ınf1 üz.erine hapı açıldı \ 'e ı~ 
\Qllı yolcu kDıllini tmrlatabildl 
foknt en :ız iiç liralık ço::nbı bo~ 
Onn ooyn ~ ırtı'm15tı. Kibnrb~ fle 
ilerhmis ld ses çıknrmndıın ~itti 
'ctm:ın ela bıyık nltmilan gt\lllin.'I 
''cı el' dalı:ı. !'crt hir fiynkn ile k 
[ııl:ırı lmp:ıd ı; nz:ı.lıla tı. 

nır dostum anlattı: gcç~nlerd 
~nnt clört bm;ul; sulnrmc'la Sirltec 
den 183 numı:unir 'ialtsiın • Aks 
rııy trnrn\urınB bini ·orcfom: ic:ı 
r:ct.e be'l nltı ltisi'lk yer vıı.rdı. lit 
c."\ -;ıncl:ı. çocul• laş~-n.n l>ir kndm. 
:-ol \'erme1' için sona 1,nidnn; fıı 
e."ikteyl<en kapı birilenbire kapıı 
ılı; bereket '·ersin ki nıühencll 

( n,.,.n mı ~ \lnrUrle 1 

Yağlı 

' }' AGLI,, tabiri, clilimizde 
Amerika biraz dıiha sıln tla.vtau- yalnız "ynğlanmış" mi.na 
mı~ olsaydı l~ler herhal<le blrnz «ına eleği!, ayni zamanda bahalı, 
tia'ka olurdu. 1''akat her ~Ye :rağ. lnynıetli, zengin nnt:ımlanna da 
men belki de m....ft(Jeniycti lnı;ilterc gelir. Döyle olılu'ru halde tıtf::.tıo 
ifo Ameri'kıı Jmrtararokt:ır. TI!lıncm jo;mı oln.n "yn.~' mnddesi, diğer 
neden Fr:ıngnlıtr Jıakkmfla Ç<ık madd~lere n:ızaraiı haldkııten ha • 
kötU dfüıünüyonım. Fr:msrzln.I' da l•ilô btr ha!<le !.-almı~, 880 • 890 
İngilizler hfl.kknıda böyle ,diişlinii• ı.uru<:ı. snUlnfaktaydr. 

1st.ımbul ndH ddktoru Hikmet 
1'umor Tıbbı Adli umum mlliiUtfi· 
ğU İstanbul nv>rg r.ıUdUr muavir. 
ı!ğınc ~rfian, onun yeri.ne de 
Morg a.dli tabiıtc-rindcn Kamil t .• 
~ ın cdllmir;lerdir. Bir mUddet ev. 
ve' tı'hhı ıı.dli umuım mUdUr muu. 
rnıliğine t:ışi:- edil~n 1stıı.nbul 
rdli dokto::-Iıtrınd~n En,·er Kıın.· 
ı.ın ~erine ise Bursa tab:bi adlis. 
lızetfn inh:ı~ı y:ıp·Imıştır. 

Ba"'ekllliğin neşrettiği bir tclı. 
liğ dünkü hücumdaki ölii ve yara· 
h sayısının t:ınmi'nh:ri!cn illiha. 9ok 
ol(ınğnnu bildiriyor. DUn 45 ölil 
''e takriben 15{) yaralı ol(]uğu ya. 
J'.ılmnJtı. Yeni C'~tler e.r&AZ altı~ 
dan c;ıkanlmış , .e yaralılarclan bir 
ı.ısmı <la ölmUa. Her .yer<le ölen 
!"İ\·il(erin saynıı ft'<kerlerden ilah:ı 
çokma,. 

Pari'i \'e htwalitıiinae oombt\nh. 
manın 006 lmriıanı \'llt. Banlar • 
ü~"' 2.J.1 ii iilü<lür, 19:; &İvil \ 'C ıs~ 
n.c.k,er. 652 "i de 11trah, 545 ı.i' il, 
ve 101 a..<;l•er. 

Yıııan: 

Alekıander Vert 
41 Çeviren: 

Muzaller Eıen 

yor. Hatta Kornere göre 1ngili7. • Gıuctcler, bnnun da paluıhlas • 
lcr Dünlfım"kton blltün İngiliz or • mnyn b:ısladrP,nu yazıyorlar, to~ 
dustmn t.elmliq, fakat Fnuı!!tzln.r tan 400 • 410 kurusa çrlttrğtm bil .. 
lnrkkmdn. JAJaıyt dnvrnnmış. !lan~ U)'riyorlar. 

~----~o>----~~ 

Jf. lzrnJtten blldlrlldjğltıc göre Kıfo. 
.1ıra kazasının Akçto\'ıı nnblYP~ne 

ha~:. D"li Tasnntı l<oyUn.'.lc>:! Hııtjc,, n. 
dında bir ktıdllin l"lld:rım ts~~t .:(!c. 
rek derhal l:!ldUrrnt\~lUr, 

:t. DUn, Fcncrb:ıhçe aı;tklanndruı ;;e 
.- 1* ko•ranm lçlndckiler, den•z:ıe 
Mr ~rbıt e..ecll 1:5rerek keyfi~t n 
zabıt·ıyı Jtaberd11r ctmttıtcrd!r. Zabıt.1 

• 

DünkU hanı hücttmontJn di'kkate 
dd:cr \•&ınflarında.n birM de tel'
lıke i~aretinin ,·erfttneıiy le uçak 
Fa\·ar tntıuyıllann fa.ııH~ctc g~ç· 
nıesi :ım..<cınd:a ~le kı•a bir ıaman 
~~iş buhınma!ıılır, Otöyde bir 
kadın ~hlik(' iıJllrettn1n ilk bomba 
dU5er llUŞtiie:z \ 'e"tililit,inI :söylemi~ 
ti. FrangiiJıU' a·tiıııtılruı hili Al • 
m:m hıı.\1\ meydunlarile arahıntıcla 
40a k!Joınetrelik bir mesafe oMu. 
ğunn sanıyorlar. Ve Almarılnrnı 
l'arisin ;yanıba!iında u~nk meydan• 
lanna malik olduklarını unutuyor• 
Diğer ehernmi~·etll bir nokta: 

I'aris cİ\anndıt Uf;an Alman bom· 
ha nçaklnrırun l ıuııbn..,ınd:ı birçok 
da 88.\'~ uç.ağı \-ar. Bin hombn ntıl 
mııı. BOmb:ıların 200 kllo u~rlr • 
~ında olduğu öylendiğine ı:;l•rc 
bn bombar<lımanr ı 00 uçağın ~ nr. 
hğı hesapbır.abj ir. l'ttl,at ncn.b:ı 
1 nç 8av~ uçağı bu bomb::ı. oçıı.klu.. 
nnn. :ırtuıda,,ld{ ccliyordu ! 

Dtinkll lılleum sırasmcla 25 Al
man uçal;tnın ditı;UrUldilğil resmen 
bildiriliyor. F'~kn.t hcnilı. hunl!ır • 
dan kaçrnnt bomhnnlrman ve l.'lçt· 
ıırn n,· UÇ!lğı oldu~ tıısrih cdih ır
)Or. J<Jğer dU en uı;-:ıklnr<lan ço~u 
nv aça,.., ise ba Jıifcum •lil<:mnıın 
)lck ucuza mn l olma!! elemektir. 
Uu nokta hem Fransa hem f nı;i1. 

DSEP?UA!W w:.mr 

l~Te irin ço:k ehemmlyetli Zirn 
ı;imdi J'ı.lm:i:nlıır ingiliz :kı~,larınnı 
rok l akınınıla bulunuyorlar. 

Sony:ı h:ıi:mın oturduğri e1 in 
ıiııt 1 :ıtınu bir bombn. dU~ttığUrıii 
l.ı~reııdhn. Orııl a da "'İtmek lizrıı. 

,JiJl.ı"r bir lınhcr ~ctirtli. nu tık. 
tnm :ı-ıt sc.'!<izilc Kornerin dair'!'" 
sine p:itmclc 1f!ırmrnış. Korner ga -
zeteel~:-i nlncıık. Orli~·~ götüre -
<'ele, dii~:ı Almıın U!::i.klıtnnilari bi 
rini p1Jstcrcee1'm~. Olrlilecek ye -
rin Orli olm:ı.:pJı Şantllli olılıı~ıımı 
iiffreuince hu i'lte:ı \'n7g~tim. Zi. 
rn ':ıntilli Pııristo;m 45 kilomdtre 
rız:ıkt!ldır. 

lhıJynnm bU n:l<Şam harbe ~irlıı 
~;'rmb·cce':ini dilşünl'··orum. l~jhr 

...,.,. 

kıyıl:ı.nntl:ı ı~raınsızla.nn deniz S.a • Doğrusu 880 kuru!(mı ysğh bir 
),plan da bliytikmliı:. 1 ruknm sayılmadığı bu devirde o-

J.npc kaMesine gittim, Kolyn nun ita kendini göstermesi hnkla· 
\'c Pol Ganevıııl<i de orndn. ı•oJ ,.,_ dır. 
ziyetiu lıe3 eti umumi) ctılnılcn ~~k • • • 
memnun görünliyor; bilhru <ıo Po· Zengin olmak iıtiyfffllere 
loııyalılara ehemmiyet l"crilmeye B . . . 
lf.lşlnnr.;ı hoşuna gitliyor, Po11hı nn ";: ıl~n: • 
l:ıftıklunıuı. "Öre l emlileriııe csl,i· .lUuesscsemı:r.den rıara ,J. 
~nden dahn~ fazl:ı hürmet göstc- nınk istiyen ~.J,n müşterı"lcriırıizin 
riliy~rmU!4, Ha.'bukl 10 mayısa Ifa. bchc:m~hal .fo~i;'l"l\f~. hlh·i)·et cÜ"" 
dnr bin;ol' li'ransızl:ır Polon'\'tılı dnnlnplc b:ri'ltte mumcaat etnır .. 
ıo.nbnylaru halcatctle haluyorlr~r • leri rİ0C'.l olunur.,, • 
rn•!'4. Gtı:uev. tj i t?'..tb::ı.1c Ft: ncı:ınrn Bu ılAnr , .. crMı nttle sese hır 
dc~il. fngiUercnin lıakiın oJncağı bart'lmcla. Demek pan. ıtlmak, 7..cfl 

fl1uintle. Afm:ın13rtn PAHc;.e gire • ~in ohmık için yıı1nrz fotn~"' 
reklerini <>anıyor, fnkAt tngitiz!c- lıfr nüfus kfığıdı ile mitraea.:tt 1'1-

uı "''· ., ııa. fi. O halde ne <lunı~·onız! 
Biirhan Burçrk 
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!erdeki munarene 

16ta!uıgrad muharebesi .';ülün ş) r tde-
1' ılUn <!e devam etml§tır. Dün ak. 
llıkı Alman tebliği Stalıngrad :ıcesL 
UtdekJ munarebeleriJı aynj §ld~euo 
\ 'a 

ın ett;i~inl, Sovyctlerjn ya~ t:k-
rı fll§ırt.ma hareketlerinin akim kal. 

, hıı bildirmektedir. Kumaııaarlığa 
~r l 
• 1 eı: ta.mamlayıcı malO-nata gdre, 

eç· i ~:::le haline gt>liri'eıı ve ekse
·., :' Alınan topçusu ile Alman 
a~ ~~ba. ~kla.rr tarafından t-:

. ~ınc kad:ıı ta.hıip edilen bir 
la evlerde Sovyet kıtalnn iLJat-

tı ~I llıudaraa~ a rll'\'wn cdi~ orla~· 
lll'.11' PiyuLlclrrı çelin ~ayaşlur!u 

ıi- ırl~~ h ·J, lıer ı ııkıız :} ı~ının dlişm:ın. 
• . ~orfıı kopurııı nlmnk mecbu 

1 \ ( I' 
~ •ncır buluıı. :3 ur. Sitıılingıral 

.., sı( lıUJıda Aıman kıtalan bir ke. 
p• ki(: Uc:u ~ıkarınışJ..r ve ... ll arada 17 
ıt' L· 'inan zerninliğinl zaptctınişle.-, 

• •t ~:ok esir ıı lı111 <;"Jrılır 
ıı· . 

la IJŞrrutnın ~iııı J I t :ı rııl.ııda Alma'ı 
• ~ın 

n ~ 
1 

ana rııe\Z i 1 nl' l,Jr':ı yaptıl;ı 

ı • rııızlar dün cic ımJ\ ııfrakiyclsl• 
~e u'" •ar ~ Braını~tır . . \Jııı:.ııı !. !l\'SŞ ve pi. 

, Utakları dii~mnııııı 1ırhlı lan'k-
.. 4tın1 

ff" a 'te kıla lcpltıluk'arını bom. 
ir J~·a#ınuruna ,hılnıu lıı:·dır. 
·., 11 IJşrnan batar~ .ı mc"ıileri üzeri. 
ı_,.. e l" 
ta· u apıJ:ın lıücuııılard ı 13 top sus-
a- •lrrnıu,~ur. Bü~ uk lı' r rııiıhimmat 
UI Jlo:ıu ha\n\lı u ç ıı uşıur. Alman 

:i\;ış •. 
ı Uça,doı·ının lıüı·umhırı •Yt."1 

n • &nda dUtman laoe teşklh\tma 
da te~ cfh cdılmi lir. C<!fJheyc do;:. 

D• l'tı gJtırıekle olan mühimmat ,.e a~
.c~ er Yilklii 117 kamyon tahrip edil
e ltıi~lir. Müteaddit mıırşıı ndiı kata. 
ir il.~~ baııara uğratl!mıştır. Alınan 
• il Uc.ıkJarı hava sa,.,1 şl:ırınıfa 32 

ı lt ŞllJan tayyaresini dü~ıi:-ınü~ler ,.c 
e'; !o dü~an uçağını dıı ııı:.ıkc::ı"ıır 

.. ~ u~u )'ere indirmiştir. 
i. •aı ~koYacia ı;ıkan Kızıly:Jd:z ı:-arc • 

·r f.lUn talingrad muharebe$: hakkın~& 
l: ,,t611ıe yazıyordu: 
•\'• Staungradın bir kcsıınfnde cere-

i:ln ed 
k tl' en aokak muharchelerlnde Eov 

ı t;' • Almanları göstcrdJkJerl §İd • 
ı eg mukavemete rağmc:-ı gerı çekil 
'1.ııı c hıecbur etmlşıerdır. Şehre ya-
011, bir keııtmde · Sovyetler, strat~jik 

~ rıı.ı,,~ nıUteaddlt tepeleri işgal et_ 
•!Jp r "• mevzilerini dı!ze!· mt~ler. 

eı- "StaJLngradda durunı son derece 
l'lllt.illldir. Dleppe Uur!nc ~aoılan bU

tt lı;ı,~ altın ve Alınanyayn }apıiıın yeni 
l(e,lf.• laarruzlan gibi ha•l'seler, her 

n .\Jtd ceaaretıendlrm<;ktcdlr Man:ta ve 
s lıabeenbdekj cUretıl harp uareketl~rl 

&.rJı/' lllındıkça heyecan uyandırmak. ... 
i1~1!&~NDE BtB 
.\ı~· 

il' ınan baJkumandanlıS': dlln huımsı 
• te.bıtg ne,rederek fima• de.nir.l..nC:e 
1Jh'6ellıl katüeaine karşı bUyük lılr 

tır aretıe ba§ladığını blldlra:"ıı; • 
• Teblltde bUdirıldlğjne g~ • 

'ir k cepbellade 
<Bat tarafı 1 incide) 

1 
yaJulmış ve dMtıiryolu da ağır 
çaıılı bambalarJa kulJanı!maz de • 

ı rce~ hacara uğratılmıştır. . *. 
Londra, 21 (A. A.) - Ahnan• 

lar Stalingrad eehrindc netice a. 
labilmak için t!-OnSUZ gayretler sar-, 
fediyorlar. Gelen en son haberle<r 
re göre, Alınanlar, fje:}ırın mUdafa. 
l.!E!Jna pek llZ bir tesir yapmışlar. 
bazr noktalarda gerilcmeğe mcc• 
tur kalmışlardır. 

Dün geceyarısı Mo!kovada n~. 
redilen reant Rus tebliğine göre. 
Stalingradda ve Kafkasya:ta Moz.. 
dokta lkenlı çarpışmalara devam 
6'Jilmi~. cep.lıenin diğer kesimle • 
rinde ehemlniyt-tli l::ir değişiklik 
ohn.:ımışlır. 

Sovyet tebliğin-: yapılan ilüvedc 
Ru.s askerleri, Stalingr:ıdm ayn 
ayn k~:.iınlt-ıir.de Almarılarr J'Lİs• 
kürtmJlşler, birkaç sok:ığı da ~eri 
aimışlardır. 

Ka.f.kaayada Mozdok cevresinde 
FiddetJi muharebel~re devam edil~ 
ıniştir. Almanlar bu kesimde 10() c 
) akın t:ınkla hücum etmiş1erdır. 
Ruslar 18 tank tahrib etmişler ve 
200 <fon fazla Alman ölclUrmiı:;ler • 
dir. 

NO\'Ol'o8İskin c:enurı do.~usunda, 
F.us bahriye suaherıdazları. yaı;· 
tıklan inatçı muhP..rebelerde iki 
düşmıın piyade bôlUğUnü yok et. 
mi;:lerdir. 

Voronejde Ruslar, AJmanlanu 
biriuç mukahiJ hileumuııu püskiirt 
müşlcrdri. Uç günlük muhıı:-ebe • 
!erde 3000 Alınan ~bay ve aske. 
rini öJdilrmilrllerdir. 

••• 
Moskova 21 (A.A.) - SOyYet kıta. 

lan Stalingradda birkaç •wkatı geri 1 
almışlar ve Almanlan bazı keılrı:1er. ı 
den çıkarmışlardır. İlk defa ı>'a.rek 

hava kayıpları ne AlmanJarmkl 
ne de SovyeUerlzı ki zjkredilmemifttr. 
l?. sa.at evvel ne§rcdllen reemt teb • 

llğde §imali garbi varo§larmda l) .rknç 
soka~ geri alıntlığt kaydedilmekte. 
dir. Alll-.ıldıkına söre &ov)'tltlr. Ou.. 
rada birçok zırh!ı ve pl)'&de ala,Jlırı 
tah§it etml§ bulunmaktayddar. B·m
dan eweı cepheden alman telgrafiar • 
da da tank taburlarUe zabit namzedi 

taburlannm Stalingradm cent•t.unda 
Sovyet haUarma gfrmeğe munftak 

olan mühim Alman zırhlı kollarını ge. 
rt pllakUrttüklert bl!dlrllmekteyd~ 

Mogok bölgesinde Sovye: s1lvar,ileri 

Almanların bir zırhlı piyade bölilfU 
ile 12 tankını yok etmtııerdlr. Bıı tıöı. 
gede muharebe bUyUk bir şiddetıo de. 
vam etmektedir. 

Voronej bölgeııınde pek bUyC\< Ulr 
§lddetle Uç gün devdu eden bir n•c. • 
harebe neuccsinde kızılordu ıo ··ın 

Alman oldürmll§ ve dU§ın«nın şlo::drt. 
11 mukabll taarruzJarmı geri pU1JkUrt. 
mUştUr. 

Sovyet başkumaııdanlığınm hi!dır • 
di.ğlne göre ha\•a muhare~lerlnde l 10 
A1man ıayyare!lf tahrip edllır.~tir 

Hava bl\taryaları taratmdaıı vey'l dUJ 
man hava meydanları üzerine yapılan 
akınlar eımasuıda dU:UrtılPn tayyare. 
ler de bu rakamrı dabjldlr 

K.IZIL \'lLDll:IN MAKAL~SJ 

MoRkova, 21 (A.A.) - .lüııı Yıldız 

gazetesi yazıyor: 

----------
-. ----

H A B E R - Akşam Postası •• 

Barp başındanberı . 
ingilziler 

Mihver 
sularına 

100 bin mayn 
dökmüşler 

T.011clru, 21 ( A.,1.) - Huı:b•ıı 
haşlnnsıeıııd:ııılıeri diı~ nııın :.uları· 
nıı )Üzlıindcn fazl.ı ıııu) .ı clö!.ulınü,. 
tür. lloıltık ueniı:ı gibi ıırnk ulurla 
fücl k.ınulı sibi knpnlı sulaı n in~ ya. 
relerle mayıılnr :ıtılmışlır. Gözlerin 
önünde cc:-e)an ctıniyen fakat hn· 
)ali hir ehemnıi~eli olnn bu de· 
'nnılı işlen iımır<ıllık dairesinin 
'c h:wn neı.nrelinin muşterek teıb-. 
liğ.leri t.:ıkdfrlc b:ıJıscLmektedir. Dır 
tebliğde son nllı ay içinde .xıtıikç~ 
artan nııkt.ırlarda ma) n dökuldliğü 
\'e Lu .selırrılc <liı ~ınan deniz ııcarcft 
kayıplarının o n isbello arttığı kny .. 
dolunrıınkt:aiır. Tdılığde şu) le dı!"' ' 
n ilnıeklcdi r: 
Dıişmnn hu ~lliıhın kullanılması 

neticesinde u~rııdı!;ı ktı nı>lıırı giz· 
!emeğe çalı:mıak!adır. Bu husuı;lnki 
faa!i)·etimizin hakiki ma) nlarn çar
parak b:ılan Alm:ın ve lıulvan gem! . 
!erinin .sayısı lngıliz deniz \"C havj\ 
km·velleri tarafından sarfcdllcn 
ı;ıayreti haklı s'östcrdiği ~öylene
bilir. Zannedlldi~inc göre, duşman 
kayıplarının takriben yarısı Jngiln: 
nıa«amJannca mallın•dur. Bu mü
cadelenin dolnyı~ı~ le yaptığı tesir-. 
ler de mühimdir. Çünkü rflı~man 
lıir çok mayn tıırayıcı gcnıilcr~c 

lıuıılaı ın mürcllcbnlını hu i~ Jçlrı 
kullanınaktııdır. Hıılooki bunlıırı 
başka işlerde <le kullana!•ılirlli. 
M:ıynlar aynı zamanda düşman d"· 
ııi~ ticareı ıııl daflıtınış ve gedktfr· 
ınişlir. ~!aynlar ılolayısiyle diişman 
Ucarct gemile r i ha~ka tnarnızl ara 
maruz mılu"dulı:Jarı deniz l oll.ırııu 
takip eımck zorundadırlar. 

Hit~DiSTANDA 
Bitin taaınmıı 

partilerin ı,ttraldle 
bir k·oaleraaı akta. 

dilmesi tavsiye 
ediliyor 

KaJküta, 21 (A. A. l - DUn 
ynptığı bir toplantı esnasında Brı
tiş !ndian A~roııiasion, şimdiki 
çıkmaza bir nihayet vermek im. 
l:ıiııiannı :ı.nuJtınnak üzere Hin• 
ctistanın biltıln tarunmııı parti)erj. 
nin iştir:ık.i~:ıe Ur konferans ak. 
tedilme'>ini tavsiye eden bir karnr
euı-eti kabul etmiştir. 

Bu karar suretinde bilhııs~a 
hnrp gayreti için lüzım olan ıy ı 
n:yet ve l'mniyet ha\"a.sTDrn, ihti• 
yat ve tenkil tedbirleri de ihmal 
ooılmcn:.~k ı;artiyle. uzlaştıncı bir 
si;ı.·asct takibi suretiyle yaratılma. 
smrn lbım geldiği kayd~itmek -
tcdir. K ar~r suretinde hilk'lmet 
i§'erinin idaresi Hintlilere bıra • 
kıldığı takdirde şimdiki vaziyetin 
ıslahına y:ı.rdını edilmiş olacağı 
ilave olunmaktadır. 

., 

r----UNU f ıtAVINiZ----ı 

j Çinde vazivet Söyler~ ek ve dinleme 
--~--~o----~ 

Ht!r~e$İn fikrini anlayıp kendi fikrini kımseye ıô'I 
l..ımiycııı adamın he1 icte muııallak olacağı :;öylenir.; 
en kiir.i.ih bir tereddüde meydan vermeden bunun JDğru 
olduğuna inanınız.· 

Cünkü ıôylemek ekmek, dinlemek de c;.i/rni l;ic. 
m•k dem~ktir. 

('ıınking, 21 (A. A.) - Çe.ki· ı 
lıi.ıng cephesinden gelen telg:-af· 
lar Çin ıkuvvetlerinin şimdi Kinh. 
va. ve Lanqi do1aylnr:ında bas.ıtın· 

Jarmı i<lan;e ettirdiklerini bıldir : 
ıııektodir. Euııunla \>craber vazi
yette mUcim bir d{'ği:ıikl.ik yok. 
tur. Dünkü pazar akşamı hiçbir 
tehljğ ncşrediln~nuştir. 
Finlandiyada gıda vaziyeti oUNv A:=~ ~-- • I Cebeıuttarıka 

- -~ ooNovoR çıkarnantayyare 
\"nl:iİngton, 21 (A. A.) - ·· Fit'. 

Io.r.diya b:iyi k e:ç:.Si Procop, Fin • 
Iandiyada yiye:ek sıkıntısı yüzün. 
den halk arasında ayalclanmnlar 
c: lduğunu telızip etm.is. bir!:,ok cift 
ç~ler askere alındığı i<;ın, F'iıılfı.n 
diyada ycteGOk miktarda )'iyeeek 
yokss. da, geçen sene Almanyanın 
Fjnlfınfüy.ıya ıoo bin ton yiye ~ 
cck gcinderdiğini söylemi!'! ve Al • 
manyadan gönd~rilecek yiyecekler 
le bu .sene de kıtlığın önlin~ geı;i· 
lccefini kaydederek, Finh'iudiya • 
nın snf yiyecek g3ndel'diğj İÇ:in 
Almanya ile iııbirliği yaptığını tek 
tıp etmiştir. 

Viıi enllO.yonu 
Ne,·york, 21 (A~-\.) - Haber alın. 

dığına göre vı.,,ı eııflaayonunun seyri 
27 ağustosta biten hafta içinde mev. 
kllnı muhafaza clml§tir. Altın kıırtt· 
!ığ'I eksilmi§ ve yllzde 21,6 dan yüzde 

:?0.63 e dUşmüştUr. ,,Bunun ba§llca ııe. 
bcbl tedavülde bulunan k&.ğıt para 
mıktarmm arttınlmıı olmuıdrr. !Bu 
paranm kıymeti 61 mflyarldan 63 
milyar l50 milyona çıkml§tır. 

Bqrline göre Mısırda vaziyet 
Berlin, 2l (A. A.) - D. 'N. B. 

&Jnnsına askeri bir kaynaktan ve 
rılen malftmata zöre, dün s:ıbah 
Elalemeyn cepht-si Uzerindc şiıl • 
detli hava ~arpışmaları olmuştur. 
Almanla:r Ustiln. bir dü§Jnatı teşki. 
Jile karşılaş:mış.lardır. Avcıtarınuz 
dUrıman . tayy&rclerini bombalarını 
gelişi güz::l atarak aevuıpnak • • 
rund.ı. bırakmışlardır. Bir dUpnan 
uçağı düşürlilmt!~tür. 

Berıin, 21 (A. A.) - Elalt". 
meynde tayya'N'lerimiz, düşman 
tank ve asker topluluklanna, kam 
yon kollarma hU.cum ederek dağıt· 
~şlar, bircok ~youları a tc§e 
vermi§Jerdir. Tayyarelerimiz, ka • 
yaJıklar arasında dütunan birlik'e. 
rine bom.balar isabet ettirerek nte 
§e vermişler. birı:ok toplan sus • 
tunnuşla.r. lngiliz avcılarını pUe • 
ki.ı. ta.Uşlerılir. 

Polonya istihbarat nazırı 
gazetec\lerimize ziyafet 

verdi 
Londra. 2! (A.A.) - Pat ajamı: 

bildiriyor: 
Geçen cuma günü Polonya iııUhba 

rat nazırı Sıtlronskl, !ngj!teredc bu • 
lunaıı TUrk gazetecileri §Cref1nc bir 
akşam yemeği verml§tlr. Polonya 
bll§vekill ve başkumandanı general 
Sikorakj i\" ba§vekil mua'\ılnı Miko . 
lajczyk, hariciye nazın kont Rtıczyna 
ki, Türkiye bUvtlk elçisi Rl\uf Orbny, 
hariciye ve ısWıoarat nezarctıcrlnln 

tnrçok yüksek memurları bu ziyafette 
hazır bulunmuşlardır. 

Bagln Kavakda 
iki temel atılacak 

Yeni ilk mektep ve karakol 
binaıı ıüratle infa edilecek 

Bugii.n sar.t ı 4 rle Boğaziçinde 
Mıarloluka\"ağı Fenerinde bir jan
darma karaitolı.: binnsı ile yeni 
lıir ilk okulun temel atma merasi. 
mi yaptlacal<tır. Binnlnnn sUratle 
ikmali fc;.:in Jcap eden tedbirler a• 
luıml{:;Ur. 

Fikir panayırı 
hsilı.ı: sınai istihsal n:ızırı .\lı, · 

!r. r Oıin•r J.iUitoı• lııra1. Mı~ıc·r 

toııi Edene benzer. On:ııı aibi uzun 
bo) Iıı, zarH, biraz boğ:ızıııa düşkt.ıı 
dur ve sansasyonel tesirler h ••ıl 
etme) i :sc,·er. 

lııgiliı: H\aru kıımar.ı crnd:ı ~o.r. 
letlığı şu ı.ôzler\c l·uııu ispat elnıı~
tir: 

.- Büyük Br'tanyallın siııai Sf' . 

ferherliği .son haddine kadJ: yu ••. 
sclmiştir, bunu ılaha iltri)t: go•lır
mek ınünıkiln değıldlr. • Fahı iş 
tcşkiHtını islı'ilı ederek ,.e iş sbte. 
mine leni pren:sıpler 'koyrrak u;· 
lilıı.:·ı:iıııi.ı:i dJha i)·i hır hale getir. 
mck muınklıııJüı Huklıınet iı.llhs.1. 

li :ırlııacak yeni' ıı· fikır bulan he. 
işçi~ e "cya herlıangi bir şahsa nıııı 
ııcllıır kalacaktır. 

Mıı>tcr l.ıtlıton lngilt11renın kö~ı -
ı;ınclen fikir beklediğini lliın cı. 

ıııcktcdir. 1stihı:jl n.•zırlıkı b:ı 
maksatla büyük :ıfişle~ bn~tırını~ 

ve bu afişleri lıcr fahrıkaya nslır

mişlir: 
"İstihsali .artıracak fiklrlerıniı.ı 

:söyleyiniz. Yazınız. Her fikir ince. 
den inc,.ye tel.kik olunacak ,.e hiv 
bir fikir köşede bırakılmay.ıca1.:lır. 

Fakat bu iH'ın lngillere<le sAriıı 
Jrnrşılanmıştır. Hatlı\ Rnrı>tc büytll' 
lılr fabrikanın mfidıirü lrn ilı'inı R· 

tölyelerine asmaya razı olmamıştır. 

Ve: 

- Uu ilunı okuyan amele, de . 
ntiştır, ya l\enı.lini çok büyük sör.:
cek. işe ,·crdıi.H 'akli düşilnmcyc: 
,·erecek. ) ahutıa ıstihsAI nazH"J be 
nimle alay cdilM deye uziılecek· 

tir. 

- e""'ı'i'iıanın çıktığı gtlnden beri in. 
si!iz sazelclerine \'C İngiliz hü.kü -
metine fikir mektupları l'n~ınnkt,ı· 
dır. Herkes Almanyayı derhal sulh 
isteme) c mecbur edecek en ınüe~. 

sir t 'cdbiri hiıkümele lıildirmekh 
blrbırleriyle 'arışa çıkmışlardır. 

Bunlar Rrıısındal icaplarını kabul 
cllireıne)cn birçok kiıtiplcrln mr..!:. 
tuplurı çok aeıklıclır. Mesen: Mıs 
tcl''i \"cra ll:ıll isıııinde lıir kııdııı 

lngillcn·dc kıın·c t li bir i!tiımıs o.· 
modan hiçhir ke}rin knbul t'dilme. 
dlğiııclcıı şikfirct edi:>or. bir leerır . 

be pilotunun b:ıh:ısı oj:;.lıınuıı uç:ık· 
cılıkta bir dcHiın yup;ıcnk •nühil'ı 

bir keşfint• nıüJ,ıif:ıt ol:ırnk hl1.11ıe'. 

ten çıknrıldığ1111 :}aZı)or, dıRer bir 
acl:ıın kut elli~i hir kııı t:ırııı <1 "an. 
da)ını tccrube edılcrcl\tlr dc)c r.

linılen alındığını ,.e ıııuk:ıbilintie 
hiçlıir 11:ıra \'crilrnrdil:in i anliJlı~or 

Madrlt, :!1 (A.A,) - AlLcc:1ıua-. 
ve Lai1neadsn gelen haberlere 

oradan dönmemektedlrler . 

§imali Afrlkadakl müttefik l8 
lcrlnln tak-.iye edildiği anlafllml* 
tadır. 

Vatman ve Brletcileri 
Terbiye Elmel:dır~ 

( Bqt.ara.fı ı adde) 
böyle beaerikaiz ''e dik""ataiz vat 
manlllrunızı hesaba kat11rak kapı 
nm kenarbnna lastik koym~ 
)"Oba mutlaka bir tarafımı kırar 

dı. Bilet~;1ye dli çekmettini söyle 
dim, aldırmadı. Zorla ,·ueu<Iamıı 
kurtarabildim: l&kin sağ be.caf;uıı 
klartaramadmı. Bile~iye tdaıı ı 

ııöylıedlm, oralarda olmadı. Zile u 
zannıak istedim, ••,·a.zifemc karı· • 
ma, o ipi yalnız ben ı;.ekerim!,, dı 
ye azarladı; o Ya.zi) et tc epe yet. 
ı;ı."ttik. l'annnızda bir polis ftl'dı, 
ünifonnasmı aüs için ta~ıyormu~ 
ı:;ibi seyrediyordu; halk da 1e1ini 
!:•kamııyGl'C]u; heJJ6i de belki &ra· 

hanın biraz geri kalmasını ist.e • 
n•iyorlardı; sanld bu memlekett 
'1tkit o kadar değcrlid~! Tnyik 
gemiğimin içine kadar itli3ıwdrı 
Sabron kalmayıp da biletçiye ''U!
fnini hağırar:ık ihtar edin~ ve o
nu beldemederı birkaç defa zi1i Çe 
kince \ıt.tman, i~cnceyj yeter 
gönnü~ olacak ki durtlu. Ağnyı 
du. günlerce peklik. 

• ta 2 tenıoıuz lle 7 temmuz J042 
'lttı lfılda geçen müddet •çınde Ş. buz 
ll:ı1,~de bUyUk bir gem! l!afilr'!I ta
;:~ tyıe tahrıp edllalkter aonra, 1n. 
'ltıı er, 13 eylUldc oneırt., mlkt!lrda 

Almanlar mcvzllerjmlzde bir ı;ıkın 

lt husule getirmeU makaadlle arka ar. 
kaya taarruz etmektedirler, ~!'fi 

ka?§ıya bulunaıı kuvvetleri ancak 
30.40 metrelik blr ıaha ayırmakta • 
dır. Sık sık göğüs göğüstı muha!'ebe. 
Ier olmaktadır. Stalingradın şlmaır 

garbi kısmmda Almanlar gediği ge 
nl§letmek l!:jn bUtUn gayretlerini aar. 
!etmektedirler. Muhare!)(t sokaktan 
sokağa yapılmakta ve her ev mUda . 
faa olunmaktadır. 

Orduevindeki evlenme töreni 

Diğer bir \'ak:ı olcluJ,,.u ı;:üriptir. 
15 Temmuzda a\ am kamarasında 
iki mebus Mister Silkin ı>yağıı k<ıl. 
kaı ak lıı~iliz sulı:ıvları lnr:ırıııılnn 

taıııamile yeni ,.e ınlikcınmel hlr 
sil~h 1.>ları1k kabul rdilc11 ,.r. lıiikıi. 
mctçe mcdiı;c hu sure!lc tııkdiın e
rlilen Stımsun olıJınalik liHckleriniıı 
Şm:ıyser is imli Alnımı lüfr~lııln 
pek ar. tiıdil l'dilmiş lı ir koıı~ :ıo;ı oi. 
dul!unu açığa vunnuşhır. Bu tüfek 
hcırııten ),IJarca en rl Briçi kari ı 
yapılmıştı. 

Misler Lıtlıton helecıınla bu ö1,. 
lere cevap '"ermiş ,.c kiı.;iflrrin i· 
simlerini söyle~erck Mıstrr Silkin• 
maziye bakmakl:ı illihrırıı etm iştir . . 
Nazıra göre Slimgun 1!10.: de icad 
edilmiş bir tüfektir "<' ı;:ijninüş it'. 
bııriyle Şmaysere lıenzrr fnl;:ıt ikio;ı 

nrasında mühim hir f:ırk 'ardır. 

Alıııınn llifdU 104 ııar~·ndan mürek. 
keplir, halbuki lııgiliz tiHcai yal· 
nız 59 parçadan tc~r.Htil cJ~r. yal 
nız iki İngiliz lira~ınıı ıııııl ulur "e 
basitliğı yüründcn t·ol ıııil,cJıırcll\ 

l:Ipılma ı mümkünııür. 

Eskiden Türkiye \e 1sta.nba.l en 
ilc.rl nezalrot memleketiydi. Yolda 
bile her nac;rlsa blrİ5İlle hafif~-e 
hatti bel-iniz dokunıınlar Olnrsa 
hemen al dileme< borç olordn. 
Şim<1i ayağınıza bMryorlar; sırtı
nıza biniyorlar, eğer ıstırabmm ve 
ya rahsf6ızlrk duyduğunuzu Dİll • 
settirirt<'nİ7. bir de kalaylalllJor • 
ı.unuz. \'atman 'e biletçiler halk· 
tan •taba yamandırlar. Bugün ta. 
rihe karışmış olsn '-atman ve bi. 
Letçileri dlisilnclıim; d<'rin d~Ji'n i
ç;mj ç.ektim. Herhalde o zaman dn 
ha iyi terbiye ı:örüyorludı. Kaba· 
hat Oldanla değil de terbiye ~İ· 
yenlerde mi? Belediye ,.e tram · 
\ 'ftY idaresi tram,"8ylan yalnız ı:e· 
lir kaynağı sayıyor n umumi ltı7. 
n et ''a.eıta!lı saymıyorsa. llÖZID1 
yok. Böyle değilse ,.e ali.kadar o. 
luvorsa 5on hi(lf!ıenin kahramaı:

la;.. ol:ın \"atman ,.e bi~tçilerin n:ı 
maraları ~ndedlr. 

~..,:: birljklerı :rerakatlnde bUyük bir 
bf,. ~:ti Ş. buz denfzind,..,, geı;lrerek 
'lıtı U. lfmanma götUrmrğe tc~ebbll.I 
h i·ıerdlr. Fena hava Şartları ve buı---------------
ç0:Uel"jn Şlmal dcnlzll\l'le rotalarını gemiler araaınıia bulunuyordu. ı 
tt aı,:ıktan geçirmelerine imkAn \'c- Çetin bir kovalamada denizaltıları. 
lı tı buz euurı , bU tc;ebbfü,ıı kolaylaş- mız. bu kaflleden olan v~ topyekWı 

... )'ordu 29.000 tonilltoluk s uca.ret geml.8lni 
~lıtıan. harp uı;ak tcşkiılerı ve de- tahrip elm/ıılerdlr. iki lnglilz tnrpltt> 
tı..!blan bu gemi kııfUrtı!De taarruz ınuhrjblne torpıller ısa~• • etmişti: 

l!;;"'ler ve tam bir kı.hramanlık Hava p.rtıarınaan dola:.-; gemilerin 
~;ı ~YJe yaptıkları bu ;.u-pl§malar- batıp batmadığı teııbıt ec1~len.em~ti!'. 
'~lak heaap 4:1 ııearet gemlsu:.. Böylelikle dtl§man deniz nakJiyau P· 
~ !lltlrekkep olan bu kaıileyl de mı kafilelerine k&rfl yapıJıuı muh&l'c• 
' P etDılflerdir. Dll§moı·.:n urakse.• beıcrde en clddJ mağlClbiYetlerden bl• 
~ ~ları ve avcılariy!e \nptığl şld· ı rlne uğramıotır. Altı gUn Jçınde '1ü~ 
tı... · lbUdafaaya rağmen ';.arp pilbtl&- man her türlü barp ma17.enıeaı taşı
tı~ topyeJron l77.0C.O to-uılAtoluk 2~ yan 38 ticaret gemıat ka7betmtıtır. 
~~t aen.JıiDI batırmıeıc.rdır Başka 1 Bunlarm içinde -.rıuç ı;emllert M 
ltttelbı o derece hasarlı uğraoım:ştır, vardır. Batırılan gemUer'ı topyekaıı 
1\ ~kaybolmuş nazarj!e bııi<ı .l tonllAtoeu 282.000 dfr 
ı.., ~. 4Iman hava kun·f'tlcrl d ittt·r Diğer taraftan dll§mar. 6 harp &'9-

ı, "'ıtıı.ıı biT torpido muhr!bile ı.r. re. .ınlsi kaybetmi~llr. Bu gen~ı katjlesı.. 
~~t ıeınialııj tahrip etıcl§ ve. b·r ı. njn dökUntUlerlnden ger. kaç&Jllar 

lorpıd~ muhribini ate~ verır.i,_ içinde kısmen clddJ surette iıaaara ut
"- lkiııcı torpjdo muhribi, re!ak•t rayan ~mller vardlr, 

Tahnlye ve fırınlar m~dUrü yarbey Mestan Alpaslanın otlu üıtetmen 

Necdet Şııdt Alpaelanla, Trabzon tüc<ıarlanndan Abdülmecit kızı ve tbc
tıerlal'd!ll: .\saf 1'1ar1ın küçük kı7. kard~i Nadlde'nin evl~nm~ törenleri 
'ıumarteaı u.:..~nıı OrduC\•lnde ~·arıılmı!'ftar. Memleketin kıymetü pbsf3e•. 
lerlnl,ı ~:ı:ır bulundufu bu Wrende, yenı e\•IUere ııaadetlPr 1t>m,.nnl -t•'ml:,. 
ftı seç \'&kte kadar nete içinde kutlanmı,t.rr. 

Ge&.3tCmJE. yarbay Me.tao ı\lpulanı tebrik ve YPDI t!\ ıı:erre me'!Ut 
~r tP.-aal ııder. 

Kadırcan KAFLI 

Ramazan Talntml 

Pın;arteııl 

Ak,am ı·ıataı lmsAI 
, 19•9 ın u "·6 

.---LALE---, 
24 Eylul Pcrıe.mbe Akp.uu 

l'enl me'\·stme rtıiz bir flfmle ~or 

Barbara Stanwyck • ~cnry For..ılo'run yoro!ltfı 

MEMNU MEYVA . 1 
YNJ me,·ıı.lllÜl dk ,..-:-et b:ımleııııl ~· • t 
Ul:KKAT: Numaralı k.ı•tn!ılnr btl:tmacn ttftıa""" nı-td>n.--.rr. ~ 

Tclc!o.ı• '331j 

---------.-------=--~· 
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SahtJ1rdan kalma l 
B ABA erenlerin canı sigara içmek istemiş, bir odaya çekile:·~h 

a[;ı~lığ'ına slga,ayt takmı:ş, başlamış fosurdatmaya.. kaf<ı.'l' • 
Loplıy:nrı:. ı.zmariti tablaya koymuş. Bu sırada yeğeni içe~i girrui: 
• .ıbl2nın j<;lnde yükselen dumanı görUnce sormuş: 

- H•..; ne 7 Siz oruçlu detJJ mismız ! 
E-c·nle;: hiç bozmam:ş, soğukkanlılıkla cevap vermiş: 
- ::shurdan kalma! 

H....cı l:lekta§ kulıaundan Dcrvi" Mehmet. ramazan günü ell.r:ı 1 ı" 

, Uz dırhM.ı:,1< bir şi§e, ?çiP tçip na.ra. ata ata yoldan g1derl<en, ka~ı d 

ıı,• d"vı-:vw çıl;ar: 

- ~re ;:ır.dık, oruç tutmuyor musun? 
HEız~, ı !'!emen aklını ba§ına toplar ve cevabı be.Sar : 
- C..Lu ayıklar hile zor tutuyor, bu sarho~ halimle ben naı::; 

tuları.n;' 

Hacı B~kla~ ku!larından den~ Hasan bir gUn n1ah ile l.ma:ni:ıa. 

borar. 
- Hrınıazan ne z.a.~ T 
- Y>(rılı! 
- Aıı.an hocam ben dalgınım, unuturum şunu bir k!ğ'ı·:,. vaz dJ 

H!:", 

1.nanı hir k3ğtda ••ya.rın raın~n., diye ya.zıp verir. Derv ~ flp_!;;ı.n 
kağ:-iı ::ııı•~er, tacının kenarına sokar. 

He.oan hrr sabah, tııcnım kenuına koydU!u Rlğıdı çtkarıp oku-:-: 
- '\ .ı.ı:n ramazan! 
Nlhs.;;.-l arildan otuz gUn geçer, bir ak§am toplar atılır, 

ç:ı.lır.a.yıı !::~ş:or. Bunu ciuyan baba iirenlec wefakla sorar: 
- N~cır bu toplar, davullar? 
- Bııyram oldu! 
O zau,an elin1 dızine vurup: 

da\°u!lıır 

- Hey mübarek Rıı.mazan heyi der, Ne zaman geldin, r.e zamr.n 
g!ttL"l, habımmiz bile o1ınadı! 

Mahıiıut bt'yln penceresi, 
OUmülftendir tenccreııl, 
Kafü c~ uma tıanım efendi, 
Yandı pliı).v tenceresi.? T..Al".f\JU 

HA B E R - Aktam Postas) 
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f Röportaj Mabarrlrlerlle RöportaJlar • ! 
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haci Sadullah 
anlatıvor 

Mey Vest'in çamaşır dolabından bahset
mek için Amerikaya gitmek zahmete 
değmez. Kandemir karın yerine göz 
doyurmayı tercih eden bir aşçı gibidir 
Yeni bir röportaj · yıldızı: Nihat Şazi 

( Ga1.etemlzln 
ba'lık ~nnmd& 

liyerek göndere 
ti<'.nri mahiyeti 
lltnları paralilız 

t:vlenme te 
ıc· Yaş 27, b 

zıne müracaat. 

Aşağıda remi 
kuyucularwuau 
mt'l<tupları ıaar 

ları hıırlı;J her 
k1l ıta:r \'e ına t l 

ları, 

(A.E.No,5) (A, 

maz) (F.N.S ) (. 

Bu röportajı Na.ci ::ıaı:!Ull!ihı:1 Lı!'. 

kadri U.a..5it pa\ja ile yaptığı r;,. 
porta.Jo. bezctel-ek ynzıloruru K.1{. 

keıu1ine urıutulriuyacak derecede bnğa itina ile ya) ıtruk çok giister (Kaynak) <L 
acı ve unutulmıyacak derecede meye ~alışan a5çılar:ı. benzi) or. (Marmara) l Oz 
tatlı hatıralnrla. bnğlanılmı~ bir l\leH.UJannr muh1:el aca zeıt~in- (2. R.U.) (R. 

BIB PJ~RDELh~ Pi YES En Son Dakika muharriri makta ~öst.erdiğ~ n:stıette itlmı. _ı_v_ı_cd_a_n_}--:-(_ı_··--ı 
1 !çiııden: Blitü11 bunlar on un ha- harcachğr takdirde, kendisine \·er~ 

ı.e\',.,İli haline girmiştir. leı;tirmeye de, kelimelerle oyna. · ı \Salıı.cak 7 J l 

(llirinci .salmc: En 8rın Dakika. tıtaları ve hissiyatr... Röportajın d:~im~z payeye d::tha fazla. liyn~tııt ı saı";lam bir yür 
muharriri Kadri kayahal, demir bu kısmr durgUn o!uyor. On~ tnaz knzanac:ıktır. 'U ıicla sahlı> o 
ı•nrmaklıl;Iı lrnpiı;hnne kapısnıdaH dtdikodu :V<tptırmak, fena olmaz. En Son D:ı.!:ikıı muharriri - cc mu\'affnk ol 
ı:er::?r..:ac ic;~ri girer (Y:ınlış :ın a.§ıl- Damc:an düser gibi olacak ama sor tİçinden: Amma te"bih yaptı ha!.. 1ııııllarriıl, aynı 

j tıuımalı, ziyaret.ci olarak girer). malı) Rötlortnj muharrirleri ara- Fakat konn!'TY?anın bu krsmr çok ı ırtn Ü!ıtillı bir · 
hapi!><l.fl.nenln lmplmru inti·1ar sa · ı:ıııtlıı. kiml~rl beğcniı·siniz? ıyi gidiyor. Durasını ıızatmalı.) Fn!m.t her e< 

lcmmul:ı Nal'İ ~nıhıllalıı beklemet{.. ·Naci S:ıdull:ı!ı - "Alhert Lond.. Hikmet )fiinürii na"ıt bnhıyorsu" bir töt>ort:ij 111 

(E-ilir. Burada etriı.fı t-:?tl•ik edeı·. rı»u, l\JnrC'.el l\lontaron'u, Geo sunuz? .Uazı g-:ızeta!cr 
ıBir mıı.hküm olsa nereden kaça- London'u, .T. ol. Brusı;;ou'u, Albert - Hikmet MUnüri!n röportaj ııa~lıği altında 
Hlct>c~ini h~saplamakta'l:r). ]{en" na~·et., \'e bilhassn icr.p:mya töpor· janrınd::.ı.ki ya71latr, maalesef ~alı~ ztlar ~oıürsthıü'
•Ji kendine ılıisiınür: llizim meı.le· tnjlann•n bll)ilk mllellifi "llya sh•etini İ<;n~tle luymt?tlemlirme· J il cüntlel~rJe b 
cin im iar:ıfr -da ':ır, ı:skaz·ı bİ· lhrenburg,, u hci.tenirlm. nıize yetebikl'el' kadar bol de- "Ortnıla lıir 
ri;,,i h:ıkkı11dn hi'rl<aç satır ) 117.: En S-On D~{ltıa nıuharriri - ğil<lir. •'l\Inl,~uıl eo;crı;c, mı" • 1 yesil ı;ulıa pero 
~ o:r.ıpfa, k!ı 'emini lıc<1a1ıH kullan· dçin:'Jen: Ynzık oldu s.ualime, ga· ra. berceste Wiflılir,, rJI.' eıılrr- ı:(•Zlong, bir hil~ 
tııailın ım ı:e'cccı;iıı v-er l'urıı.sulrr. 1 b:ı. bu mevzuda ist.ei'liğlmi ~öyle· den olmadığım i~in, bu ı;ıabadıı~ j lıin lfü bir acem 
ı,te hir mis:ıli: • temiyeccğim. Fıı.lbt nevmid olma· mahdut :razılıırmr ltati bir not delerin rengine; 

Zeki blılı s1a ı·ı 'e ~m mi\ üslfı · .ra gelmez, kurcalamalı) llen bizlm ,·ernıemi'Ze J;:ifaşel!-!İ:r hulu~·orunı. Şimdi me lıur fa 
tb le füdooiği toılOrb,iları gıeniıı ıüportııj muharri1·lerini "ortnu!:r Fakat bize ,·erdiği ümit, ;\·azdı~c de.'JZ.,, 
hir kari l<itlc~j taı·a"fından ze,klo tum? Yf.iZılarm miktarmdıı.n ~ok bi;~·ük' Bir röportaj 
<1.tun~ıı Nl\l'İ H·uhılalı neşren halm N'aci Sadullah (Arlfane bir te- til. Temeruıi edelim ki, yarın \'ere· ekseriya hiçbir 

h d ı ı·et suçi~l~ bııracla hulımu-'·or. e:ahül yap:ırak)Bizrle röportaj mu· ceği eserlerde, bu~iin verdiği tt~ g:t''e 1·t .. sıra .. ·:ı. s 
L na n ti m""• u rı'çekçı·sı· :ılnıak şeklindeki sayııııc..laıı a rn • ., .. ., 0 ra 1 ıc;:ı: r :ç llTe'lhıır siiz•Hir: DUlhiiliin t•ekliğı Iıarriri Yar mı? mitten bü,\·ük olsun. (Naci Sadul- rip es:r.ıı llstcsı'ı 

r k.b ı Jl ı ı ııı masrafa mal oluyor: lfayv ın lıa· . 
• onrlranın ·ı :ır ına ıa es 0 au ıl~' I liclfümlır. !\tıılıarriıih ~cl<tiği - Bilnt{'(ll! Onu !'lize sormalı. lalı yeni b:r isi.rıı sorulma.sınr bek· nıan ı,.:•niıc1Pn: 

'1 f ı ı•· k · · [ d 11 •ıııa, bizinl paramızla ~;, kurıı ~ .,.. 
·' a} aır ıa .:ının pe ıyı aıtı 1 ı: 1 Y ıle kaleminin belfl.sı.) - R~ b'zcl<? ri>pcırtJjCı ;\"Oktur lemeden devam eder) Mahl•eme "- H:ıe!.z 
b. ı D-'- K • k ili k:ıdar hir para. ır l P var: °"'" ran, çıı:-e · c· (İYinc1 rohne: Na"i Sarlullahl ı <liyeceı(im. topoı·tajcıları arnsmtla yeni iıjP ıniibarek!..,, 

O but.. t· t 1 l lngilterede yeni!ikler 1 carı. nun un ıc:ıre laya 1• En Soi1 Dakika trtubarr'ri Kıulrl En Son Da'iiika mnlınrrj'fi ( ~in· yılrlıı. var: Hııbcrde Ye lfn Son Di,\'e öfke~·Ie 
ımıh:ıllenin, bir köşesinde i(cçmiş• lngillerc<leı Taymis nehri kemı· Kayabal. ka~r lwrı:ııya oturmuş• <len: tşLe::- y::>lunda demektir. Ya- Jlakikad:ı. ~·:ızan Ninat Şazi. nu ar uyanmn'7. mı'? 
lir. rıoda "Kanılon Kurt" ismindeki ·a.rd; •. Nn { S:ıtlnll:..h aııl:ıtm<ı1ttl· \'aş yav!l.Ş dile geliyor Ate!! piıe- iman", mahkeme röport:ıjlarııı:ı. En Son J>ııkil 

Dob Kran, otuz Mne ev'(el. çiçek sarııyın çiçek selleri meşhurdur. tJı ) r ı' .:~ tl, ili "' dmi ı bu kUrme-si yakmdır. Aras nr soğut• - bu çrğrm hemen bütiin ~zete" <len: "Bütiin 
licuretine bıtşlııııııştı. T:ıze icc;ek Şimdi, bu ı.eflerde \'İçck ) erin<! ... t!ıasınu ~irmdc ı;n~·e.,iıııle, giirUI.. maya gdmf'Z, devam etmeli) De· lere sirayet etmesine uttıil ola•ı -· 6Ciylüyor. Fakat _ 
doldurduğu arahasıııt. :\lııyf:ılr ına• hem de çok olarak clonı:ıtc.., ~eti.,.- oıe~l he ... iıı.;:ın oğlttnn n:ıs~ı• olrnı" mek tıi:ıde röportajcı )'Oktur di)or' hir ç.~~nl kıttı. Onun hu sah.ıılıı' ne diişilndüğimü 
lıallesinl11 :sokaklnrıııclll gczdirlyoı• lirilmektedir. .rhn bil 1jı; .. lcr<> c;::ıhit olılıı:tı. Uir ı.ıuıul ..• Peki lflcmct 'Feridun için ki mu\'affn.luveti. hayntm, 1ın: al' malı .. ,, 
llu. Ondan kibarlar, hem Cle fazla Bu geniş ı;eller, gt>çcn sene, 2,fı imi· yıl c\'\el, Uluıhf,ın 7.ln·e.,in· ne lii.'·ec .. k<ıirlz? hanelerden zen!!'.İh men.ulıtrh do· Diye sual haz 
para vererek dçck salın aHhkları ton domates vcrıııi~. Hu ~cnc!;ı ı!nn ı..eyrolun:m "lıfı~ ıflı tnm" ha· Naci Sadnllah - Ke diye~·im, hı l'ldu~unu )o;l>:ıt eden. ımyt.11. \n" dullalı tekrar ke 
haJde, bıt· ıürJii ıp~ra biriklırcntl1 mahsulün 10 ton olacağı ı.ıhıııın llİs:min. m~mb'.efm:zden bir ıJıı1ıa i\alemi'ni alub:ldiğine baştan ıoav~ kalarrll\n biridir. XahlR"Dle röt1or· baı;:lıı..r) 
.:1orılu. olunuyor. anca!< ür yüz sene sonra ~öritle~ ına lmllnnıyor. O, eline g-~en bol tajlari)·le tuttnihı tenha yoMıı, - Bi:tihı bunl 

193:1 de, talii 1'11rdırn etti, blr Büşey Park'ın 80 hekl:ırlık lıuı;· bi•ecefi:ııi rntiı1 hocafüm (hoea ta· ~ıdnyı, mli~terllerine 1ıns1ı bir bu.q\inkünclen cfaha Ju~met)i Jıü" san boyumdan 
phongo ikr:ıml ·esi i'!abet etti. O çelcriyle arazisinde <le liihıı:ı, {·irinden v!l.7.E'Q~'l."('k) Jla~di' ıl!.t,ı· f.ep~i Ye luhk bir tabak iı;'mle sun· llümler almak "nnsın:ı. maliktir.

1 

snhip olduğumu 
zaııırın, kilı~r mahallenin tanı orld· karnıbahar. palıılc~le ıliğcr selız~· clı Jnzchımam~l• icin, kenıli"IİHİ is" ııınl< itlyatlıml:ulll'. Çiinkli, söz mahkemed'!n açıldıii;r· Son Dakika mu~ 
yerinrlc, Kiirzon cnHdesinıle bir çi- ler ekilme~tedir. fecli~i l>climclcrlE" analım: Prore· - Yıı onun yaptığı ,ı\merilıa 11e· rıa ~öre, hulmM tabirle ı.öylirel;ın: aıne düsüniir: u 
r;ekı:i ınoğnzusı ııçtı. Ha.mlon Kurt'un hu\usiy<'llcriı.· "Ör Fafmlcn <lıı:ynıu-,tum. l te, :ı,:ıhntl ha~tl<tııda ııe clli~ünliyorım· Gen-: mes]~ktaşımrz ya!jtan da 'kn.~ lan Na<:i S2.dull 

Çiçekçinin işlrri yolunda gitli • ılenbiri. lıahçesınılc, ti:ı 'l'ne'ı!< t.\'>l"tın ar.c.1' tiç yü:~ scn~de bir nuz? uıttyor. iu<li:ı..sı ol'lln.sı da 
~ orılu. hııtıii şubeler uçmayı da dü- bir asına bıılunmasıdır. Bıı a~ıı'l· ;;orülen o emsnMz muci:resini scy. - Doğru<ıunu isterseniz, Mey En Son Dnk!lm mulıarriri - dir?) 
şüıı üJ·onlu; foknt 1940 :;enesinıle. nın gövdesi 205 sanl;ınelrc ınulıl- ı·cL-ııd• iı:in cliinYanın ço!t uzak \ "estin çaın:.vor ılolnlmıılan. Greta Stlab:1ttiıı Güngör lçm ne <liy~· \·aıı • .ı Fransızlar 
lıir Alman layyarcsinin bombaı.ı tinde ''C en uzun dulı da :la ıneı··ı> ı ·•<i~.~ıerinden Uludağn kos:ıbilmiş Garbonun kUbilt: s.mclı:~mdaki eş· ceMiniı? bilmelc demek~ir!, 
mağrlzasını }ıktı. yoklı. uzunluğundadır. ı:..1:vılr in•· anl:ır arasında ben de ~·adn.n bahııetmelc iı;in koC'a Okya.. Nnci Saılullah - Onun ılaha L-'U söz, her zamn 

Hoh Krnn, böyle bir bedbahtlı!ın Hanılon kurt ~!ırayı, 1-\::ınıin :ıl ''ardım . ntt<ıu a~malda beyhude1.<.?Şt:'rilmi~ ı;uk giingörmesi lamndır, diye~- etmekten ı:ok uı.al 
ıı!ir:ıyırıc:ı, tekrar arabasına dön~ \'olı,ey tarufıııd:ın, kenc..li.,inr. ıka- Z•Jzp'cnin ~·cryüziincle bir ılıılıa zahntetr acınınmak e)den ~e1mi' ğinı. Yahut. hayır! Şöyle diyelim: tlim roportajın ne 
rniyc ıııechur knl·dı. Şimdi. dükkii· met"ıih olmak üzere Jn5a l'ltiı ilmi;. lıir.hir <liinnı parı:asını F.r-ıincaı> ~·or. IJ!\Hi. 00:''3.7. ı•erde nıernlclılar(' C? lıir c1ahiclir!.. ~apılnıası liiırmg 
11111111 buluntln/:ttı yerele ar:ıbasiylı: ti. Onun ölürnüııc:cn sonra. ,\nıwk h~ı;n .. r;ok:ımıva<'.Rğmn bütiin clün ntn veya 1tültUr1erl onll\rm !'.'!\'!~ En Son D:lltika muharr:ri( İçin· bildiğim kanautiı 
duruyor, çiçeklerini salıyor. l\füşte- pan ruhani reisi lartıfınıl:ııı :i undı ya şnh"ttir. (3c"İJ1c hir hitnbet to- ~·e~inde l•allitıs ,·atatldn~ların, bıı~ cien: Mükemmel... Fevknlacle... btr kana:ıt hiçbir 
rllerl lfırarınclım rneınnıın ediliyor. Hanriye lıedi~·e edildi. ııu vep~rek de\'am ecler.) t~te~ ta.• ı-it tecc<ı!i'Ü!ıbrinl girl11rmcld.e i!<tl· Onb.rı biribirin~ rlüşilrflüm de- 1 ıtildeı·imi Hi~ıl.l'~·t~ 

Bob l<ra n'ııı rııii)tcrileri ar:ısında, Snrayııı. Grl 1111 ng .lilıoıı tanıfı, .• lıi ... •ııı henz<'rini, b;'r d.ıl1<> hi':' İ"}ıe~ fn ctmelt fantezisi ,bu ya!'ltnda ıı.r~ nıf'kti.r. Hem bunun icin zerı e di;;.iıne de iıınnı~ı 
livatro ,.e sinema san'atkarhırınd:ın elan y:ıpılmış a~ar: oyınol:ın, Tiı· nıivecci';i o l'T'ilthi cinn,cti ~fümck t.ı.':; onn yarac;mıyor. Onların Hn kadn~ üzülmem ... Nns•l e>lsa. onlaı· ıJir. l1u itibarla 
şi>lıretli kimseler vardır. Halin, o yen'in, Y:ın Dik'in, \'eliiskez'in iç"n ıHlrynıun l'Ok pz:ıl< ldı'le1crin" Mrasrıııln l{anılemiri ~a,'lllnlt bir b.ı~kalarını birbirin~ katıp, ~-0nıa I kan:ı:ıt beslcmeniı 
dnırd:ıki scıfarc•h:ınelertlc, onun Tlnlore'nin 1 Hobcin'in \iİı'ııılıı S<'· ciaıı J:r.•inrnmı. ko~n.n so~·ılı insan· instıf horcuılıır. Fak1t.t ('Ok ı1Pf~t, ı 1 zaktı.n seyr'ne b..ı.k.TC.ryorkı:r mı;,- runu izafe etmek, 
müşleri~ııllr. tlrdlkleri tablohırıylc eski l'''olan la,. arıı"ındn ben el? y~rd•m. b:·r tek "bu)uı," u, bütiin bir yıızr dı ... Şirr.di SU3li defil!'!tireyim. a· En Son Dahr.m 

Doh Kron, şimdi, harbin hflme- pek kıymetlidir. Ye bunlar clikkııllc Uiri~· o liaıle..r ~zelıli ki, onu, imtldadınca. be.-ılc~·ip siislero~vi. o· caba ne sormalı? Hfh. aık'ımn Röport:ıjlnrınızcla 
sini heklıyor. Yeniden bir nıaAaza ınulınf:ııa edilııı~kteılir. t.:ıw~~inrle ~iirılllğiim ;çin, mesle~i' na bir ildrıcisinl. bir ür;lincüslhıü geldi) 8i.zce i;yi bir ri)ılortajcıılıı , ·elden mi hnzırla 
:ıc;tıcak. Snrayın geni~. nek mü:t.e~~ l 11 ~u- nıin. blithn ı;ilelcriı\i unııttıını. Jrntmıınm jste<liği k"'fa yor~nnlu· bulunması lazım gelen vasıflar ne- J\"nl'i Sndıı11ah 

Ş• 1 ..... !onlarında, fnl{i!iz hükiinıılorl.ırı· DiP~ri o ı:~ulnr 1rnr1mnçtu kl. on:ı. ğunu ~Ö7.3 n.'mn;r:ı nıUrecca'.ı bııl· lerdir? ı:.ad~ nıe\zmımu ha 
ıma geyıgı sayımı " · 

nın hep'li. lıir müdtlel oturmu!'l\ar- n'eUst•JJ olınnrc ,.iizilnclen c;ılrdli· dtıı".,'11 nıildd.etı;e o, malzemecle~ i!c" :S~i Sa.clullah - En•eUl Fıtri riıni, ilk sor"'uya , 
Birleşik devl<!ller Amerikasınm dır. Hol.kın rh'oyelinc f(ijre, liurnd:ı, jtlım jc'n nıeq]eğlmrl en istifa ecle~ ttsat ki.n, ~öz do~"ttnnı~yı, kı.rın Liyaknt, sonra geni-:ı bir umumi . hırla. muhatnp1arın 

Kolor:ırlo ey:.ıleli ka),llık bir yer oturmuş ol:m hükümdarlara «Rdıl:ır sim gc'ıl 1• Ve hu hissi tinculn.:rıslar doyu:maya t~rclh eclen, l'e hlr lca." kiiltUl', en :ız bir t:ııne yabancı dtt 1 Fakat öyle mulıa 
oldıığıı için, burada rıv lıay\":..nları. görilnmüştür. ıı.rnfi•ııtlıt, me~1e "hn hcnim içi'n, • ~ ~ ~ulayı, llocnman, '-i.lslü bir tar- Bunlnr<lım başlm rriııortn lı·ının onlnrla. konusurke 

şimal f!eYikleri coktur. •--------------ı•••--.. ----··---:mı•m•--••---uı-•••-•••••------------.. -•-.:clc;;il, cel aı,lnrı ha Hiikiınıt> : . Şırrı.ıl geyiklerinin nr• tlii"'"r. l\lecıcla bir 
tıp ekslldiğini anlamak için sayım Hacer blrdı-nblre korktu \'e kanı.rpha dönı'll.Hı-r. \"effa uneni'lkızı 
:.apar, Bunun ir;ın de ıki usul vnr- - Eyvah mahvolacağız • * * 1ıat1rnb\nnı :ınlntm 
dır. • - Korkma? Ben uygur lltnde a),. Hrıccr o ıründeııbcrJ (A"lm")ıı tu _ Denizkızı ona: 

Uirincl u~ul, lı:n·adıın, ge.:1iklerin !arla boğuıtmt1ıt bir insanım. Dikkat fulmu,tu. " - Benim, •l(' 
foloğrıHlrırını almaktır. İkinrı usul t>t.. onu tlmdi bir okla canel'lndrn rn- Bağdat dilberi btitliıı örıırUnde (Ak. YP.tim ,ar. Siz beni 
de, avcıların toplu halde evine git· raeatım. kuıı) ita.dar sevimli ve ce.!-ı:r bir er - ynz"M;ıınız fnnkhul' 
ıncleri ve 5ürü.!erin rc~inılerini al• (Akkuı) okıınu attı. Jcek görmcmi~d. nıı mils:ı:ıdeyi a, 
ın:ılıırırtır. Hu ikın i usul, epeyce Yılan birdenbire ııahlandı ve bl.r Hacer bir gün kenıJı l(?ndine: me"hur 1 r msız snı 
karı~ık ve masraflı olduğu ıçııı, ){öprü gibi uz.anarak ( Ak~ıı,)un dur. - Nihayet ben de bir lr.sanıru .. ya. te'' ·n bUtün mlin 
birinci usul tnföik c<lilmiye başlan· duğu kayanm lizerlne attlt'ı YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi ~ım ilerliyor. Elbettı> bir Klln, böyle ur, "Deni2.';uzı Eft.el 
ınıştır. Hacer (Akkuı)un yanından kaQtı. • 29 _ yakıl)ıkh bir erkeğ't 11Pven·ğlıu. Sev • aılnpte .(') etm::s. 

Büyiıı, \ licultaki ya bant hayvan- Yılanın kuyrutu blrandr. (Akkuş) mek hakkım değil mi,? fr;;ara. ba.'jhyt~ıncl 
lar içiıı~. ins:ı11ılan en nz korknnı un sol bacaA'm:ı sarılmlftı (Akkut) - Eğer 3aralanmaMydl, bacağım. Uıı.cerln irn!ağınm dibinden vıılıya.- Diye ııöylendJ. wnrn. 0 arkn.dası 
sinı::ıl gcyikleridir. l\o'or:do'nuıı yaymm sapr Ue mlttemadben yılanın daıı hayır yoktu. Şimdi topal veya ral< geçen ok derhal, uza.kt,a. gôrUnen • * • ~arete glQeıı "Deni 
ba7.ı kayalık yerlerinde, ~imal ge• ba,ına vuruyor v~ bir yerinl ısırması- ki.ltUrUm olacaktım. geyiği 3·ere devirdi. (Akkuş)un da ona kar,ı uuıft var- ''- lia1e, demiş, 
yikleri, kı~ın, hd:vlere kadar soku- n• meydan vermiyordu. Di~·c PJÖllenl)Ordu. Gövdeel bir ın. Bu, bir alııcageylktı.. dı. Fakat, (Akkuş) l'levglslııı belli l't. nn, Ne güzel ~·azıy 
l11rl.ır, ılı~ a,·lulıırda yer:eri eşerler Karayılan atılan okla ~o\·deısindea san baldırından ılabı.ı. lcalın olan bu lleyaz karların llstUne yuvarlandı. mlyordu. rımı. J\'f,er:ılda olmy 
\'C kerıclllcrlııe yu\'a :-.ııp:ır:ık kışı y1ualanmıttL Fakat kuvvetten du,. mUthlt C'.unavar artık cansız olamk Ve karnından akan kanlar, beyaı Vaktıte (Akku,)un anatot ona: En Son Dakika 
ı:ıeçirirler. H:ıtl:"ı, sok:ıklnrın ~·nyıı meml.ştl; hamlelerini yapabiliyordu. !iayaların üstünde ~atıyordu. kıır yığını tb:crlnde kırmı:r;t yollar ı;lz:. ••- O,tul! sevdlğ'in kadıno lillkııı srv tf <;inden: Bu ''O 
kaldırımlarında lıil<' gezinirler, Ilıın Arkada duran muhııfrzlar imdada 1.-1.acer bunu görllnc~ (Akkuıt)a: dJ. glnl belli etme!,, galiıbn Nüc.i Sadull 
lnrı. av me\'Sımı lıarh;Jndc öldür- yetiştiler. - l'a,a .. mr ol, koca kabramant Muhafızlardan biri kotnrak, yaralı Dı>mlştı. o'aca:k. F~kat 
mck •·a<;:!k olılu~n lı;İll ldm<;e iliş• (Akkuş) ilk önce yrJaııın bıu~ını ez. Bunu aenden baııka kimse ~apamaı.dı. geyfğl aldı .. ııürtil<Uye ııllrükllye ge - (Aklmıt) annl'slne l'IÖZ vı>rmı,11: Şu cıon su:ıli <le so. 
meı. df.. iHlllctlerin tahtm d<'"·lrirken, hcrhal. tirdi. Bu, ı-llı kilo kadar ağuhğı olan "- Bunu bl'lll ettiğim gün, o kadı. katı bitireyim) Zor 

.l\ayalıkl:ırıla k1Şl ~eçiren RCYik- Ondan sonra beUnden bıçağını çıka- de bu kadar UzUlmcmi5sindlr! ı;emlz bir hayvandı. (Akkt1!)) na yenildim der.ıektlr. Öğlltlerlnl u • kolay mı'..' 
ler, bir ıoyynre molörüıılin qlirtit• rarak,. bacağına bir ip gibi dolanmı1 Drdl. Bu ıraıla uzalctan bir geylk - Jı;te, dedi· bunun ltn.ırtması pek nutmryacağnn, ve hlç bir kadm1 tep•. Naci Sadullnlı -
r!ıltüsiinü Clu) ı1u;..ıarı zaman, ini\... olan yılanın kuynıfunu keıılp attı. g~l.}Ordu. lezzetli olur. Haydi, hemen kararg!lha me çrknrmıya.-0ağım. lcL-nd .. herhangi Hisle) Zor yn7.arıın. D 
rinılen ı:ıkıp tayy.ırc) j senederlci. Bereket, \•ersin ki yılan ilk önce ok. (Akkuş) hemen yıılını gerdi: dönelim .. pl!Jlr8lnler .. ve iıep birlikte bir kadına karl,ı ufal< bir 
lhnıurl:ır, e11J11n11 bu menıklnnndan la yaralanmıştı. Akkuıun bo.ca!ım .. 



Haber 'in bulmacası ın:ık fcfn kull:ınıl:ın modele, geri 
giden. 

Dun Fcne:-bahçc stadında Ga. nm hntnsı:ıdan istifade ederek 
l 1tnsaroy • Bctıiktaş mııı;;ı yap•lma· ı l>omba gfüi bit şiltle l<'cnel'ba.h~e 
sı ıcap ediyordu. Galotasara~ ın kalesine lllt golil yaptı. 
l eşiktn~ ve Iı,cne.i>ahçe lle mil~ Siy:ıh • l:,cyaılıl:\r knuıııdıkları 
~.tınnama.k knranndan sonıa B.!. L:ı i..k goıııen sonra sarı . lficivcrt 
~ı ·ta.~ıa Fencrb:ıhçe ıırnlnrında kaJ('.sinl mUtemndi bir tnzyik çem• 
lıueusi bir knrısıiasma yap n.ışlar • beri içine aldtl!tr. 
llır. Beşiktaşm bu mütemadi hakimi· 

• 1-~4-~4--l--1---1.--; 
1 l--f--+--

31-4-+--

Sol<laıı sağa: 

1 - Hakikat olrnıyan şeyi söyiı
)Cn (ıııiirckkcp kelınıc), 2 - l'u 
lulan (mürekkep kelfmc); bir ecl:ı• 
tın kısaltılmışı, :i - l'\cşeli, elrolt 
çevrilmiş, 4 _ -.rsıpt"a (vennek), 
mürcl.kep bir eifrıt, 5 - Bir ernrin 
tersi, liiyık, lıir h;ıyvnn, (i - Vukuu 
ıniimkün, hir ~ok, 7 - Bir crl<rk 
Jsnti, hele (nkılır, 8 - Çocuk ıınhltn 
kndınlar, 9 - Bir maılerı, oldtık!,'a 
~ııılayışlı, 11 - Eskiden ya11 kurı:ı-

Fcneı bahı:eliler bu maça kuv. yeti SC'me!"t'Siz kalnındı. 37 ne~ da· 
"etli bir kndro ile çıknın nrıoa krnnlia H.:ıkkdtı.n Ştlkrüye geçen 
'"ağnıen s:r:ılnrıncb Cihat, Muanı • topu Ştlkrti ortaladı. J{ale yanın. nıi~tir. 
nıer, Mur:ıt, Ömer, Fıkret, Hnlit da Hallsin falsolu :ıUtiı zaviyeden DAVUT.PAŞA - BEl'KOZ 
P hi oyuncular ,l?iintin ik.neı mnçr. ikinci defo Fcnrr knksine girdi Şcr~f sta.dınd:ı günün ilk maçı-
H Yapıyorlardı. Çünkü Beşikt<ı§ \'e biroz :;onrn da birlnci devre nı Davutpa~ ile Beykoz ynpmır. 
nıaçıncl:uı evvd bu oju•ı"u]ar 2 - O Beşiktaşın lehine bitti. or. Geçen hafta lig maçlnnna çok 
kJOpJerinin Taksimle yapt•gı Uk Ik.inci devreye Bcşiktn.'3lı nr Ri. Umit'i ve giizel ba,lryan Beykoz • 
r:.ıuçında yer a. mışlnrdı. intın yer:ne s.:ı.ğ hafa Saimi, sağ lular, birinci ktimenin bu en yeni 

liıCkem Şckibin idru-csinde iki uçığa Vecdiyi, Cn.h.i<tin yerine soı ,.c genç t1!...1ronına 2·1 mağiüb ol • 
l'akip şu kadro ile s:ıhacla yer aı. içe 1z:ınir)i Hüı:cyini, Fenerbahçe • c.ular. 
C:ılar: liler de sal! nı;ıığn Fikretin ycı1ne VEF stw '*"1,..... "'''İYF. )l ~ •A - ı.a...r, , .. , ,. • .., • 

e:;iltta~· Bü!endi, ,sol açığa da Halidia ye. Şer~f stadında gilnUn ikinci m~· 
1 .Mehmet Ali - Hıristo, YaH~7. • r.nc genç Mr oyuncuyu alarak çını Vefa ile Sillevm:ıniye takar. 
1 <ır~t. O:ııer, Hüseyin - Saim, b:ı.şladıJ...cı.r. lan yap~lardır. V efalılm- gali • 
lal s. Unklı:ı, Cemll, Şükrü. Bu devte mtitcvazin ve hattiı 
l"enerb:ıhçc; biraz d.a l•'enerli'cr Ieliirıde dev::ı.n; l.iyeti hak ede:ı bir oyundan 90n-
'
1 at - Muammer l\furnt - E:tti. Bu devrenin en mUhım hare• c,.h 

1 

ra rok:P.<>ri Silley:maniyelilcri 4-0 
Önı ' gil:-i güzel bir netice ile yenmişleı• . er. Hıı.lil, Galip - Filo·et, K.ıd ketleri; 25 ncj da.kikadıı. Halisin 
rı, l\foJih, İlıralı!rn, Hnlit, santra çizgiainden ~akaladığı top. l'ir. 
. OYllna Fenerliler bs.cıJ.adı. Be • in Fener kalesine kndnr inerek 1. SPOR - KASIMPAŞA 

"ilet l§lılnnn da muk:ıb•l hUcumun• f yapt·ğı B~sikta!,lm üı;ilncü go!U ı. ~eref stadında gUnUn en ml'. 

bda Şllkrü t:oldan ka}>tlğı topu tek le, 32 nci dnkikrıda !brnhimin krı· liın; V(' ton maçı ilıtanbulspor • 
aşına s:ı..-ı: • Jaeivert kaleye indi • lc>cj Melimct Alinin ellerine- çarpu 1 Kasnnp:ışa arasında oldu ve lstan 
~rck 18 Uztiindl"ll 1'Qm1'a ~bi bir tırnrak yaptıgı Fenerin fere! sayı• bulsporlular ra.Jtipleıine naı:ııran 

ı.ut Çekti. Cihat mükemmel bir snlır. daha güzel ve <'nerjlk oynıya.rak 
Ylu-trukJa bu i1k tehlikeyi bertaraf 1 Maç 3.1 BcşilCta~ılann galibiye. maçı 2-1 kauuıdılar. 
etti. ti\'b son.:ı t'Tdi. tSTANBUJ, Kt~REK MUKA\"E-
Oyııoun en kn.r:ı.kteri~tik hareke . FENl<:RBAHÇF. - TıtKŞf~I Mt..'T BtJUNCtf..Gt 

ti 17 nci d:?.ltikada oldu. HUseyJn;n Bu mnçtan <:vvel Fenerba.lıçc Dün Bcykozla Moda arMTnda 
1':ağ açığa kadnr uzannn depias - stadmdn lig m:ı.çlarınn devanı ~ İEtanlıuı kiirek mukavemet birin • 
nıanh sa.ndelini Snim yere indu • <li1mlş, Fenerbnbçetilcr Taksimi c.iliği yapılmıştır. Dört tekler ara. 
nı ve F~ncrbnhqe müda.faGS • 8 - O gibi açık bir farkla }'eı• • sırıda yapılan bu mUsabh.ka ço'lc 
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l'ııkıırıduıı aşajjı: 

l - Çimen renginde geniş ;\l'r· 
Jer (mürekkep kr.lime). 2 - \"nsıla 
yerine ge1;cn (ıııiirckkcp kelime), 
eski ıılfnbede bir hnrfin okunuşu, 
3 - A!ıyada bir nehir, ~ıes:ıpta hiı· 

Jer hnrıe~i, 4 - Ilnlık tutma Ynsıla· 
sı. vürudunu lıiiken, 5 - Sr.r v~ 
ıemlz insan (miirckkPp kelimcı), 
(j _ Karnı zilcnlı.ın. bir emir, J\n
r:ıdenizin snlıllindc bir knsııbamız, 
7 _ Her şey onun Ü7.crinc kuru· 
hır, Iıal edalı, 8 - Bir şey üzerinde 
f:ızla ı~rar eden, nılulıct bir edul. 
!) - Doktor, lisan 10 - nır edntın 
kısaltılmış ve iialınl::ı~tırılmışı, tel'· 
rObestzllk, l1 - Yiik'>ekçc yer, 
nlfın, kadın. 

DürıkiL bulmacamı:ın ha//i: 

l _ Farcdeliği, 2 - EşeAi seı·cn, 
3 - z, :Mika, Aç, S, 4 - Asıl, O,~ 
nice, 5 - Dilek, Ş, Cnn, G - A•ı 
N:ınıc, fle, i - Geç, İl, 8 - Emel, 
Leva. t, 9 - Zuk, Ynrnalık, 10 -
E, hede, A, 11 - Nicin, Kıırınd. 

1 heyecanlı olniuştur. 
Netice-de Galatasaray İstanbul 

dört tek 'küre-k mukavemet 6ant}l!· 
yonu olmu..~r. İzmit Kiiğıtspo:- c..• 
kipi mll!e:bıüra harici ikinci gel • 
Wş, Uçilnclllilğll B:ıkrrk5y Halkevi 
ve Demirspor a.l:ınl!IJa.rdır. lstan • 
bulun e-n iyi dört tek eldpine ma
lik olan Fenerbah~elller yanşı A
narloluhis:ı.rr önünde tcrk('tmiş • 
krdlr. 

ZAYİ - ~!i.9.942 tarih ve l0.472 
No. lı 1215.82 kuru§luk İ§ Bat:kıısı 

teminat makbuzu zayf oldu. HUkmQ 
yC'"lur. 

Beyotıu Tozkoparan Ca.mMan 
.okak 8 No. da Mu•tafa Tam:\kan 

(17103) 

ZATİ -oağaloğlu erkek oku:un • 
elan aıdrğnn 893 numaralı ve ll :>.942 

tarihli taııdiknameml zayi ettim. Ye. 
ni•lnı alacatmıdan ealdlin!.n hllkmtı 
yoktur. 

CağıilofJu SD.rurul mabıılle&I T-örk 

ocağı caddesi N o. ~ te trfan 
...Alabıiy (1'710.J) 

-
-
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Jstanbı.:l Jandarma Sotuıaltıuı Komişyonı.uufo.-a.• 

9ar tnnmesmc core ıc<>be n küsdc ve vake:n&J lııtanbul ja OR!'•.1'\ t\D 

baımd:uı \C.,lmek \'Csair m:ı ze:n::.:tl mJtc bhldinr> alt buluurrı'd ,a·tı• 
ilclıcı tlftıs ... ın (292) ~:.ru,; ımnııyc l.ıcreti tahmin ed~lcn nU<r.ı:nesııc ,Aı t 
namesl::e ı.ysı..n (40000)1~ (50.000) çlit J. nynkl{ab:smın iı:cı.'i !.~, .... :n 
!HZ perşembe gl'n.! s:ıcıt 15 tc lııtanbul I ak.; mdc J. S.:.tm«lm:.ı hoc,· ~" .ı .ı: 
ın~zd:ı. ka~au z:ırr "ksiltmcsi!c ihale cdllecelüU. :Muvakkat tcrr.ına~ ':S!t 

ljra olup kbı:ele ile valcctanın nıUte:ıhhlde t~slluıı ıSırasmda r.~liY~"t f,'"", 
Ozerjnden uynea banka ınclttubu vcyo. , e:ıne ı:ııık::ıuzu i.Btenllet'cl(::r .• :\l. 
mı:uc hrrgUr. komU!yonumuzda görUIUr. Şnrtııame 730 kuruıı l.lt?del kar~nt:. 
ğııı.ıa k1'nıı.ayonumuzdaıı alımı. lvtck!jl .. rln kanunen ibrazı lc.t beden V<'sl. 
ka..arı ve ~rnuat mel{tup vcy:ı maltbuzunu muhtevı knpal, zarl te'Y>.! nıel:. 
tuplarını •_l,ı,.ltme gün ve s:uıtlndcn bir aao.t cvveUne knd:ır h'ıY:ıılıor.ınumu. 
za vcrmele:::'I ll0064) 

r- Dr. ABAHUNI .., 
\'ıızife!jnden d!lnmU~Hir. Kuoı. 

kapıdaki moaycneh:ıı:.eııılndc lıPr 

gUn bastalannı knbu' '\e tedn\J 
eder. 

11 Dr. lbranım Denl(er 

1 
Balıklı Hustanesı ua.nuıye lllilte. 
h:ıs~mıı. Her gnn ııa.at J o t.e.a '°ara 
Ueyoğlu • A.ta.caml1. S'\kn.afacı 

caddesi ÇöpltıkQetmf' •okak Nn. U 

~lefon: 42468 •••••••• 

.t/f//l. ........ ıliiilli .......................... .J 
11r Tlrklye Cümburiyetl 

ZiRAA T BANKASI 
&.urı.ı.ıq ıarlhJ: 1838. - tiermayeıd: 100.000.000 Ttlrk un. 

Şube ve aJaDll adedJ: ıua. 
zıraı vo tıcar1 cer nevi banka muameleleri. 

Para blriktiı enlere 28,000 Ura lkr&m119 ftl'i:yor. 

Ziraat .Beııkıuimda kumbarab ve lhbatsU tU&iTut beaaplarmda 
~ı:ı u 60 •trıım bulunaı:.ıara senede 4 deta çekilecek kur'a Ue q&gıdakl 
~:4ııa göre ikramiye dağttılacaktrr. 
4 adet 1,000 Uralı.Jı 4,000 lira 100 adet 60 tırstdı 6,000 Un 
f • 600 • Z,000 • 
• • !50 • 1,000 • 

!10 .. 100 • <1.000 .. 

ııo .. fO • '.800 • 
180 • IO • 1.200 • 

DİKKAT: Heaa~laımdakl paralar blr aene l~de so liradan aoatı 
'!tışmJyenlere tltramlye çıktığı takdirde % 20 ta%laa1le nriJecekttr, 

Kuralar seneoe 4 defa, 11 Mart. 11 Bnzlran. 1 J EytQl 

ıı Blr1nelka.tıundıı (ekUetekUr. 
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p,..,J, •• Resmi dairelerı n 
nazarı dıkkatine : 

~\-velce tDC\·cut l"e ~laaril Cenılyetı ile birlikte h&.·eket 
ea•:ıı (fü~ıııw 1\ı\nlur r. J. ~.) ta!!oflye haline ı,'1rm!., bu_ 
ı;.u:.n;a.kt:ıdır. Bundan ,onrı. r,llLetcw.!ı:tle ne~redi!ecck 

K.e!inıl "anlar 16.9.9J2 ınrjhin<lc yrniden tcşel;kül ,.dt•. 

f'l-1\ !"" b~ ~ !ı) llO 

Tilrk Basın B!rliğl Resmi ilanla 
Kollekiii Şirketi 

ı ı.ratmdan 'dare edilooelitir. 

UaıA'ltP.ııli7.ln bundan e\'V4'1 ti.in ııe':'rlne ça .. ıhılık rden 
-;irkec ,.e te-ı"kküllerle h!çl.ıir a!Altası lialmıulığuıtLtn bun
dan Myle ılAnlarmızı: l\ynl flıtt ve '!'Ortlaı dnh ~i.lnde 

l.!.t •ohpl ıla 

Anl2ara caddesinde Kaya Hanında 1'ürk 
Ba$m Birliği Resmi iHn/a;· t<ollehtil S!rkPIİ 

ırntkı>:dııe yollam11nızı ve bf>dellerinj de a.~ nı adrt'!le ı;iJn_ 
dermrnlzl rirn edertz. 

1 
1 . si' 

lst3nb:zl Defterdarlrğmdan: 
Lloııy" No. Cin!;I Muha.mrnrn 

,z.>Ol/lı '.3'J Beyoğlunda esxj Hılseyınağa yenj Biilbül ma. 
ra\l(>sinin Gö\t>aşı sokağında 42 pafta, 574 
!lda, 12 paraeT eakl 41, 41 mükerrer yenı 31 

kapı No. 1ı 38,25 metre murabbaı arsa. 

F,ô/za95 Eeyoğlunda eskl HUseyinağa. yeni Bulbül ma.. 
taliel'inln G<>lbıışı ııokağında 42• pafta, 575 

.. .. .. 

79/727~ 

ada 8 parsel e!ICl 38 yeni 37 kapı No. ıı 67,50 
metr<; mura'.'ı\:'aı araa 

Beycığlunda ulcj HUseyinağa yeni Bülbül ma_ 
.raı•eslniD G5lbaşı sokağında 575 ada, 42 pafta 
V parsel ve €Ski 40 yeni 35 kapı No. lı 64,715 
metre murA.bhaı arsa.. 
Bog-az:çindc eskı Boyacıköy yen! EmirgAnda 
eski P'otakl yeni Görgü eokağında eski H 

bedi'I teminat 

190 

t20 9 

yeni 12 No. it araanın 4/7 hlMeaı 90 6 
F,:t; 3:..1i2 Bcyoğ!u P411galtı mahallesinin Bayır sokağın.. 

da. 51. pafta 604 ada. 1 parsel eski 21 yeni 25 
No. lı 85,50 metre murabbaı arsa HO ll 

Yu!t&rc'a yazılı gayrimenkuller 15.10.942 pazartesi gUnü saat H te Mil-

li Emlak :Mlı;!tirli.lğUnde nıUte§ckkil komisyonda ayrı e.yrı ve açı.k &rlt:rma 

ıle ~atı 1.aC':ık' ır, l.\>teklileri:ı nüfue hüviyet cüzdanları ve teminat m'lk'>uz_ 

lan!e birlıd.<. ihale ııaat:.Cde koml.syona ve faz.la izahat için nilll Emllk 

MJuüııu,tj;ı;e ro\lraca.atları. (10061) 

::r ., .. 

latanbul Belediyesi ilanları 
!atanı:..uı Erur.lyet MüdtlrHlğ'(lnlln iııı;&J ettiği bınıuım 

·ar f u.,,ul!!c -.ıi,,siltmeye k.onu~mu:}tur. 

lü~it l;.<cJ.C!i ( 12569) lira (1) kuruş ve ilk teminatı 
" ıı ... 5tvr. 

tam!ri kapal.1 

l94'l) ıira (63) 

hlu~ rı vc ıe , ch&ıltmt:, bayındırllk ~lerı ge:ıcl, nususl ve t'eruıl şsrtna.me. 
• 1.:n, proJr ;,l fı ~! h .... ııtsasııe buna mUteferrı di~er evrak (63> k-ru., muka.
oı ' i:. .!e vi'a,·E-: na.ha mi.ıdıhlugundon .ı!.me.cakt.ır. ihale 2.10.94~ cuma giin!.l 
.:ıaat ( 15) ~e aapr;I encU.ı:ıc:nde yapılacaktır. Taliptenn ilk teml.Lat nıakbut 
veya lll"l.r!:upia.rı, 111ale tarıiıınden (3 l gıın evvel vilayet na.tia müdürlüğüne 
mUracaıı••a ;ı.lacat,Jarı fcnnı eh!iyct. iınzalı şartname ve tefer. uat.ı ve ka_ 
uunı:n ibr:ızı l~rmgelen c.ı ğer vesikalarlle 2490 numaralı kan.:...'lun t:.rifa. 
Lı ı,<;vre!i:tdl! bazırlıyacaldcı.rı tekllf nıelttup1C1.rını ıh;ı.le gUnU ~aat (lt) e 
liau ... r d:tiıııl ~ncüını:ne vermeler; lazımdır. (101~5) 

* .. * 
Fatjb.:e :.: .... sap I>enı.rt.un rnahıılle:ıi.nde ıo:>v ı.!llCU adada •!< harita ve 

lll.~1.23 NQ. lı karakol bınasının hedm. v~ tJ\.ba!stl1 e.:1.:ıcek cn:~-.z • .c.;n satış• 

.>apalı zarf ı.•sulile eksiltmeye konutmııvtur. 
Tahmin llcdt:!i (6-:0oı ljra ve ilk temina.~ 480 liradır. ~&rtname .:abıt 

v ., ınuıımeıeıı mt\oUrlUğii kalcmin<ie görUlebilir. thale 2.10.94.2 t.-ums gUnil 
3aa.t U>. te cc..:mi encilmcnde yapılacaktır. 

Taliplrrın ilk tı:mino.t makbuz veya mektı.plan ve kanıım.rı ibrazı JA
Mır:;_.:-.rlrn diter veaikalari!e b!rJIJde 2490 No. lı kanunun tarife t. çevresind~ 
r.azıTlıyacak'arı teklif mektı;plarmı ihale gU.nü ı:;aat 14 e kadıı.r daimi eJl. 

:u .-ı.f'ne veruıclerl lA.zımdır. (10090) • 

fahıuiıı 

boıielj 

1143.215 

5856.85 

Uk 
teminatı 

. .... 
535,H Bf'lediye merkez dalr.ı ve ,ubelerl \çin .ılmaı-..&'k 21 

Uleın kırtasi ıevazı.ın 

439.27 .Karaağaç mUeueaat: için alınacak 128 kalem muh 
tel1f demir m!!.lzeme ve saire. 

Tahmin l.:ıweilenıe ilk teminat ın.lktarlan yukarda yazıl:; iışler ayrı ıı.~r · 

kapalı zFlrf u.aulile eksiltmeye konulmuştur. Şartn&meleri zabıt ve mU-\::ne. 
ı.ıl mücll!'ii~il kaleminde görülebilir. İhaleleri 2.10,942 cuma günü uaı. J 5 
te daim! ene.ti.mende yapılacaktır. Tal.i.Plerin ilk teminat makbu2 veya m ~k

tupları ve kanunen lbra:ıa lAzmı gelen diğer vesikalarile 2490 numaralı ka_ 
nunun t.Vi1'4~.ı çc.vresind~ t~zırltya.cakları teklif mektuplarını ·:.s.ıe z•ınu 

sa;;ı 14. e !<adar daim\ encUmene vermeleri ll.zımdır. (10093) 

A•keri fabrikalar Erzurum .ilah labrika•ı 

müdiirlüğünden: 

1 - Frzurum ııflAlı fabrikasııtm ihtiyacı lçin alınacak 1600 ıtd~t '1.h~p 
bu,-ıktı at"lba tckeorleA':I on be§ gün müddetle ve kapalı zart usuıne ek!li! t-..r:e. 
y~ kom;lınu~tur. ' 

2 - l':ıa1el!lı 'i.10.9U çarpmb& gU11t1 aaat on altıda fabrika bt.numds 
toplıına!'a!< ko:n:lsyonca yapılacaktır. 

S - Ahşa.p "8.§lıklı araba tekerleğinin 'oehM' adedi için l:S lire 88 k.uruı;ı 
fiYc.t tahuıln edUnıl§tir. 

4 - Muvı.kka.t u.nwtat mikt&rı 1905 lira 60 kuru§tur. 
li - Şernltinl öğrenmek Lstiyenler reamı tattı günleri b.arlt olmalt U

zerc hergiln fabrika müdürlüğüne müracaatla öğrenebilirler. 
6 - İhale ~U ısteklilerin temlnat mektubu veya ea.ndık makb:ızu. 

tl~Mt v~slkaPOe tekli! z.a.rflarını iha\i saatin.den b\r saat evveı1ne ka.)ar 
kcntisyona Vf!rmeıeri il!n olunur. (10180) 
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C::::IQ 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hıfzıssıhha 

Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

1 - 11efik l:iayda.m hıfzıssıhha müesseııesı mem•ırtn ıtoıı.rtıminm 
mı::vcut pe'l~creleıdn takriben 220 metre murabbaı tU";B.n ıatorıarı sbkUle 
tamir ve temizlenip boys.rıdıktan ııonra yerlııe takıl.ma.sı açık ekslltJ.Il~ 

konulm•Jştı.a. 

2 - V.:e~!ı bedeli lOuO lıra ve muvllkktlt tcııı1nat 75 liradır . 
3 - Eksı.itme 1.10.942 perşembe giinU saat 11 de mektep!-: mlıte,ek' 

aa.t!ııalma k.;m1syonunda yapuacaktır . 
4 - ra!ıp!P.rln ehliyet '\'esikalaruc l:>!rl1ktı: m"Zkür gün ve ıııtatte 

zır :.ıuıunnıaları ve şartnameyi görmek ve muvakkat teminatı yat.rtnıak 
zere daha evvel komisyo:ıuı müracaat etmeleri. (9978) (78211) 

lzmit Deniz Satınalma Komiyonundan: 
Cinat fiJJo~u 'l'ah ınl nl 1 1. J'ı>mlr.ııtı 

Kuru1 llrıd\f' 

Rallne z.e,un~-ağ1 1800<1 l50 . .>0 ıoı;~ ~o 

., 6.ooo ı.:ın . .>c ıs '4 

Yukaıra yıızuı iki kalem yağ' ayrı ayrı ~artnall'"'rı.~ ~!,. ny.• ınrı t .. li 

!ere lbale edilmek ve b!.r ~artidt a!Inmak sul'etlle paz.ıu·t;k:,\l'ı :-4 t>Vliil 
per~emtn gUnU sa.at 115 te tzmltfr Ter~ane'.\apısındaki koml3Y'•t• b;mısır. 

Japılac.tltt:r. 

2 - ~>ı.r!na:.nesı bedelsiz o!aral< komisyond:ı.n a ımabUlr 1<1 ·ekl\lcr 
lıizalarmda yıı.:z.Jll temlnıı.tlarını ilgili tlcaret vesika ıarlle bl.!"ıjt~ f' cc!li g~ 

ve .saattfı h r.•iayona vermeleri. (10176) 

Af yon Vilayetind-en: 

Memlt>l<et b<!r.ıaneslnin senelik ihtiyacı olan (32001 ı:r., .,.,ıhama."! 

bedelli ecza~·r tıbbiye aç•-c usuUe eksiltmeye konulmuştur 
İhRles1 2o eyıül 9oi2 tarlh\Dc mfü;adjf cuma pti.rıü saa.r oııı~ş~ Af~o 

dıı.i.nı1 erıclirt.1?11inı1e yapılacaktır. Taliple?'io Hste "e şart-'lamt>ıtl":.; l('Ortr:e 
üzere tstanbıı! sıhhat mU1Ur1Uğilne ve ihale günti de 39) lira r,, •vı>•\kllt ~ 

minat akçı•si veya banka mektubıte biTllltt<' A.fyon daımI f'.lıc!J.neu:.ne mil 
racaatıarı iltul olunı.r. (10028) 

Kırrkale Askeri Fabrikalar Satınalma 
Komisyonundan: 

28000 l<ilo saman alınacak 
Tahmıo eıfüe:ı bed"'li (1960) liradan !baret olan 28 bir; ki!o saman :a,ı 

Hb!nd~n ra~rlıkla satın alınacaKtrr Taliplerin ihale gUnU otan 30.9.94' 
te.rjhlne tesadU! eden cuma günU sad.t 14 ten evvel Kırıkkale ~kerl Fb. 
yollama b;nas;nda mUteşekki! satma11ll8 koınl.~yoouna taııpıertn (29-lı lira
lık vezne ı ... <\ktıuz!arile ınUracaatıarı. (10017) 

latanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

Seherine tahmin edılen fiyatı 200 kuru~ otan .ıocv adet maa. sap den.ft 
saç kilrek kapalı z:ırrta eksiltmeye keınmuştur. Ek.smme 22 9 942 saıı ~:l:-:0 

saat 14 te Yu.ı:J>ostane karşısında Büyük Kınac1yan han 9 .10 numara 1a 
Ra\•a SatınaJms komisyonunda yaptlacak'ır Muvakkat teminatı 600 ıtr .ı. 
dır. TaUplerl.n teklitlertnt ihale saatlııden 1:>ir ~&'\ t ~vvl'line 1tı1r:ıa1 krırtıı.5. 

yona vermrıwi c 9671) 


