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Ankara sonbahar y&l'lflar. 
lltl$nıttS MBW.at."'t: 
ı(lrıa&a KVPOJl1J 

~ 
BiRiNCi HAFTA 

a•n 

taun v ııe a
saat görlfttl 

l\foskova. 2ı (A. A.) - ?ıfockı> 
'\·a radyoS'.ınun blldird@.ne gör~. 
Vilki dün Stalinle göniŞmü~tül'. 
Ha.r.lciye nazm Moloto!un hazır 
tulun~.ı mUm...'ltat iki ısa.at Stir· 
mllştUr. 
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bir karar 
Giyeceğe alt ltllatlt maua. 

Yeriiıde 

rıaıa yarısı •••ar ve 
mlıtahdlmlere dağıtaıacakj 

~PAPA 
Ruzveltin mumes
~·silini üçüncü def 
~ kabul edecek 

1 

Sıkı ketumiyete 
ratmea Vatlkaa 

~ mabllllerlade 
1 memnuniyet 
f giriliyor 

Bern: 2,, (A.A.> - hveç ajana. 
RuneıUn o&hal mumesaıu .M. !ııqnıo 
Taylor•un kuvveuı bir lhUmal ı.ı. Cu. 
ma SllııU Papa tarafmdaı:ı UçüncU de. 
ta olarak kabul edileceğin! haber nr 
mektedir. Papanın huzuruna kabul e. 
dihneden evvel .M. Taylor, Beyu aa _ 
raydan yenf tlllmat alacaktır. Bu da 
t&lınıın ettiriYor ki, ale!Ade bir gö _ 
Z'Üflneden ibaret olacağı t.aJı.mln edilen 
bu UctincU defa huzura kabul, bl!Aki.s 
bwıdaıı eYVelkller kadar mUhlm ola 
caktır. Vatikanda görüşmeler hakkın~ 
da Ol* MMam dıll .......... I'& deYflıDI "'· 
dillYor. 

Papalık makamının harp halindeki 
meml•::.teUer ricaWe olan ı.ııUnasobet.ıe 
rine müteallik en mUhlm meselelerle 
Papa blzzat mqgul olmaktadır. Ve.t! 
kan mahtilleri, Taylorun aahst mllmeı
au ıı1fawe müzakere edilmekte o!a':l 
meseleleri etraflıca tetklk kolaylığm'.l 
mazhar bulunduğunu aöyiemektedir • 
ler, 

Umumt surette mevcut ketumlye 
te rağmen Vatlk&n mahttllerlnde b!r 
nıemnunlyet intibaı mevcut bulundu. 

tu görülebilmektedir. Zannedlldiğin~ 
göre Papa ile M. Ruzvelti:ı hu.swı1 mU 
tııeaalll araamdakl temaslar, dunmıun 
bazı noktalanru tamamen aydınlat. 

tı:ıak lmklm vermi§Ur. Şaıı.etı tema.'I 
olmadıkça bu aydml&tmanm tahakku 
lru zor olacaktır. 

Mısır cephesinde 
Devriye ıaallyett 

oluyor 
Amerikan ta yyarelerl 

Bingi.zi limanını 
bombardıman ettiler 

Londra, 24 (A. A.) - Mıstr 
cephesinde lıara. faaliyeti olarak 
yalnız devriye faaliyeti olmuştur. 

Hava faa~eti fa.zh. olmuıtur. 
.Afrr Amerikan bomba uı:a}<lan 

Bingazi J.inıanmda bulunan mih. 
v~r g~rine taarruz et::nişler -
dir. Bir gunidc ;yangm ~ıkar:ıml§ 
,.c bir diğeri de ha.vaya uçurulmll§• 
tur. 

Eldabba ile Marsa Ya.truh ara• 
FTnda 4 dUşma.n hava alanrna da 
1r.gili.z uçsltlnn tnam.ı.z etmişler. 

dir~ 
Avuııtralvah pilotlar da Tobruk 

ı:manınm tesislerine bombelal' at 
"l.•şlard:r. 

Sabit gelirli vatandaşı koru~ 
ma yolunda ilk adım atıldı 

Ticaret vekaleti teşkilatlandır • r halat miktannın yUzcle eHisi ta. 
n1a. umum müd\lıfı Avni Sakınanın ı-irler~ verilmekte ve )'Ül!de dl~ 
reisliğinde, devlet memnrl3rile birlikJer emdndc tutulmalltadır. 
hususi mUesseıseler memurlarının Bu miJctar bilA.hıre v~ ihA.sıl oja . 
giyecek ihtiy&.çlarının tanini için uık lt.lzuma ~ı>rc &croe~t piyasaya 
§'.C'hrinizde yapı1an toplantrkı.r ne. arzolunacalttı. Yeni ka.rarla bu ' 
tioesini:le ml!.him bir karara vanl· yüzde elli miktann blitlin memle. 
ıt.JttJr: kttte devlet mem.urlfl.rlle huaıat 

Stalfngraddakl bir ııokatı müdafaa eden Alman 81ı1ler.lorL 

Halen, giyeceğe müteall!k ma• ınUt~ıeeeler memur ve mtlstıh<tan 
nifatura eşyn.sr ve kunıa~lann it- 1erinin gıiyecck ihtiyacına tahsisi 

takarrll,r etı:ııifti'l', 

Çör çil 
Gemi inşasın

da azami 
gayret istedi 

Çörçil "zafere ulqmak için 
buna ihtiyacımız vardır,, 

diyor. 

Bu manifatura eşyasından biı'

;ikıer elinde lbulunanl.arla bundan 
sonra gelteeklerln ytl:ıde ell~inin 
onda beşi S!.imerba.nk ya-H mal • 
lar pa:zar ~arına, onda Uçü .İzmirli 
taeirler manifatura Tilrk anonim 
firketfoe, onda. ikisi ele 1ııtan~ul 
maııi!atura ithallt tacirleri şirke
ti emrine '\'erlle-::ektir. 

Yerli mallar p:ı.rar1an alacağı 
manifaturayı büt11n mtmlekettekl 
tubelcri vaırıtaeHe, İzmirli tacirle. 
rin manifatUTa Tilı'k ı.non1m ~iro 
keti lzmir ve lııtanbulda, ithalAt 
tacirleri ~irketi de sadece tstan • 
tıulda devlet dairelerile bclediy~ 
ltr ve mUesseselerin memu':'in ve 
müst.ıhdemintne nllfus vaziyetle • 
rine göre sab!i yapacnknr. Bu tev 

Sovyet takviyeleri 
Stalingrada vardılar 
Şiddetli yağmur alfındiı 

soka.'<: mulıarebeleri fasıla-
M d k" .. \ sız deva.rn ediyor Londra, 24 (A. A.) - Dün, 

İngiliz bs.,.c:veklli Çörç.il gemi inşa. 
i5inde a.zamI ~ayretin sa.rfedilme. 
anı 1-tfyon. bir nutuk .&yltuUI va 
ucll:m.Je demi§th· ki: 

EİntıD :mute-t'l.r ~•lll'f.amM ·~'"~""'"3~. 

pılmar. muvafık görlll.mekted;r. 
a Jn omu- 1 a ya aki Alman 
rü tevziatı taarru2".u ger şiyc:-"Her ne kadar durumda. ealib 

Yarsa da, W2liyet clAn ciddi adde 
dilmeJid.ir. İnşa edilecek her ge • 
miye ihtb'tl.C;'r•ız acıldir. Aza.mi 
gayret sari \_n.:miz 18.zmıdır. Zafe· 
re ulaşmak lç.ln buna ihtiyacmıtz 

Hitler 
Hırvat Devlet reisi 

De glrjlftl 
Alman devlet Reisi tarafm. 

dan kabul edilen RQmen 
hariciye nazırı da Bükrete 

döndü 
Vl§l: ı., (A,A..) - Hıtler, HtrV&t 

devlet t"efaini kabul etmlft.lr. Hırvat 
devi.et relal llOD?'&dan doğu cephealn~ 
giderek orada çarpıomakta olan Hır~ 
vat kuvvveUerinl tefti§ edecektir. 

••• 
Vffl: 2t, (A.A.) - Romanya BaJ. 

vekil muavini ve hariciye nuın lıll. 
§el Antoneako Hitlerle görüftilkten 
aonra dün tayyare Uc BUkre,e dön • 
mU§tllr. 

Rus uçakları 
Balgar '81drlerlal 
bombalamamıtlarl 

Londra, 24 (A. A.) - Rw; U• 

çaklannm Bulgar §ehirlcrlnd.en 
bazılarını bombardunan ettikleri 
hakkındaki ha~Jerl bu sabah 
Mosko,•a radyosu resmen tekzip 
etmi~tir. . 

Bu suretle mahdut ve 81bit ge. 
lirli va.tarı•:aıılar olan clevlet mc• 
murla.rile müesseseler mcmurlan 
bundan sonn. daim! ve kolavlıkb 
giyeceıt e§yası ala'bilecekler~ir. 

Bu karara ait ticatıct vekAleti. 
nin c:nri srclir gelmez derhal tat• 
blka tn g~ilcecktir. 

Esir ve işci 
mübadelesi 

Fransız sefiri Almanyaya 
itçi ıöndemıe İ§İnin 
geniıliyecefini söyledi 

V~ :U (A. A.) - Komp,ty<ın. 
de bir eei.r treni ile bir ~ kafi
lesi tarş?bşmıştır. Garda birçok 
,alısiydieır bulunmuşbır. 

Frawa sefiri de Brinon m a. 
lara.k, işçi g(inde.rme işinin daha 
b'enişliyeceğini umduklarını bil<Jri.. 
mittir. 

••• r• 

Vj~f, U (A. A.) - Pari&te, 
şimal pnnda.n .AJ.manya ~tilaL • 
metinde ~en 500 kiemk bir 
kafile~ etmıletir. 

• I 

Hariciye Vekilimize 
ameliyat yapıldJ 

Sıhhi vaziyeti taYi.nı mem. 
nuniyet derecede iyi 

Şehrin mabtew 
yerlerinde 

depolar açılacak 
Bayilere maden kömllrU verilmesi 

u.Wlll kaldrrılmqıtır. Ordjno ısahipleri. 
ne yalnız Kuruçeşmedcn k6mUr veril. 
mektedir. Buna. mukabil yakmda. kö 
mür tevzi bUrosunce. oımrtıı muhtelit 
maha.llerinde depola.r açılacaktır. 

Verilen lZalıate gare bayilere kö. 
mUr verUmemesi vcl<Aletin emri iktL 
zaamdandır. Bundan maksat bayile. 
rin ballca hllell ve yükack fiyatla klJ. 
mUr aalmalamım 5nUnc geçmek. aynl 
zamanda vurgunculuk yapılmasına 

meydan bırakmamaktır. 
Kömür 1f1 hakkında birkaç gUni 

kada.r yeni bir veldl!er heyeti kararı 
çıkacaktır. Bu kararla, halkın kömQr 
atız kalmaması lçin her tl!rlU tedbir 
ter alınmaktadır. 

Halkı kömnrsüz bıra.kmamak mak 
aadlle tlcaretııane ve diğer mUease.se 
lere kön:ıUr verilmlyecektlr • 

NakUyatm arttınıma.ın 1çln ted_ 
birler araştırıı.ınalttadrr. Şimdiki hal 
de latanbula nakliyat imk!n n}sbetın_ 
de yapılmaktadlT. 

Landra, 24 (,-\.A) - Ahnanlar 
Stalingradın orl:ısına varnuıAa çalı• 

şırken :ken:ır n•nhnlleJerdc çelin 
çarpışmnlar oluyor. Aynı zamanda 
Ruslar şehrin şimal bntı:sında ta· 
arruz ediyorlar. Gece yarısı Mo~kcr 

Rus - Japon 
münasebetleri 
Japon slzclstl 

ne diyor? 
Tokyo, 24 (~ A.) -Japon or. 

dusu sözc!isU, Japonlarla Sovyet:lc 
rın b3rb arfesind.e bulunduğunu 
iddia eden İngiliz haberleri :hak 
lnnda dün şu demeÇte bulunmuş. 
tur: 

Bu props.g:ındn.. RU'Syaya k:ar§ı 
kendi tnahhUtlcnni ihmal eden 
İngllterenin bir şaşırtm.a :-:ıanev· 
rns1drr ve maksat Jcıponların Hin 
tistan ve Avustralyaya mtitcvec .. 
cih h:ı.roketlerini b:J.ş.lı:ıı. tar:ıfa çe• 
Virmcktir. 

ispirto ve rakı 
babraaı başladı 

lnhiaarlar idareıi 16 ıencden beri mecbur olduğu halde 
bir labrika kuramadığı için 

~da ne.şredilen Sovyet teblii!i şu· 
dur: 

Stalinsrad '\'C Mozdok sahalanıı· 
da kanlı Ç3rpışmalar olmuştur. Dl· 
ğer kesimlerde değişfklik yoktur.,, 

'l'c-blllje yapılan e'.,;tc, sokokl:ırd:ı 
kanlı boğuşmalar oldu~ bildirlH· 
yor. Tayyarclerlt> kuvvetlendirilen 
Alman tank ve piyade ikuvvellerı 
artsız hücumlarda bulunınuşla~dır. 
Hücıı.-nlar tardedilm.iş!ir. Yolgn ne• 
bir fllo.<rnnn mensup gemiler topla· 
riyle Alman "e Romen kıtalıırm.1 
ateş eLmişler, 9 tıd>unı imhn ile bir
kaç batarynlarını 51.lStunnnşlardır. 

{Devamı 8 üncüde) 

Madagaskar 
adasının merllm 

işgal edildi 
Londra., 24 (A.. A.) - MMta. 

gas:kal' adasının mcrltezt Tana.na• 
rive İngiliz kuvvetleri airmJt bu. 
lunmaktaınr, 

DUn, Tana.l13.tiv ~ 
müzik :programı lkcsilmit ve he • 
men atka.smdan 111 8dl işitilımil ~ 
rlr: 

"Radyl'da şimdi bir. İngiliz •• 
bayı kon.~"Or. İngiliz kuV'\•et!erl 
şimdi Şehirle bulunmaktadtrlar. 
Her 5CY saklııdiT.,, 

Hammalların 
günlük kazancı 
25 liraya çıktı r 

VURGUNCULARA CEZALARIN 

Ank&radan haber ver:tl:ilğine g6re, 
Hariciye vekilimiz Numan Menemen. 
eloğluna dün aabe.h Numune hastaba. 
neainde Almanyadan hwıtl.I! surette 
tayyare Ue gelen Profesör Sıı.werbruc't 
tarafından muvaflaklyetle a.melly&t 
yapılmııtır. 

Stok bitti, şimdi hariçten ispirto 
getirtecek vaziyete düşüldü 

Bu 88.bahki bazı gazıeteler, balla 
iııplrto mevzuu llzerlnde ehemmlyeU~ 
durmaktadırlar. 

Öğrendiğimlzc göre, mc.mlekeUn 
halis ve saf ispirto vaziYetini görU~-

Acaba biz de hemen bil 
arkalık tedarik et.sek mi 

dersiniz? 

AZAMI HADDi VERiLECEK 
,&dliye Vekaleti müddiumumiliklera 

mühim bir tan1im gönderdi 
O' aıı~u 3 Unc§dc) 

Hariciye vekllimWn 81hhJ vujyeU 
iyidir. 

Alman Pr~fesar Cuma gUnU An. 
karada '•harp oerrahlsl,, 1nevzulil b~r 
konferans \'erecektir. Ay:ıj -;Un NU. 
mune haataha.nesinde Profesör §erer.. 
ne bir çay ziyafeti verilecektir. 

HABER - .Muhterem Hariciye Ve~ 
kltlmizo geçmıo olsun der ve len :ı. 
fal.at temeıınl ederiz. 

Saf ve halis ispirtonun memleket 
için ne knder lüzumlu bir ham madde 
olduğu g5zönUnc alınırsa bu dikkat! 
yersiz bulmamak l!\.zımgellr. Esasen, 
Ankarada.ki al!kadar makamla.r da in 
hisarların elindeki ispirto mevcudu • 
nun bittiği yolundaki neşrlya.tla ya~ 

kından ılgilcnerck keyfiyeti l.ııhiaarlar 
dan .eormUSlaı·dlr. 

mek Uzere diln Ankarada iktisat ve. Bir :muhnrririmiz tesadüfen 
kfileUnde şUmunu bir toplantı yapıl. ş~hr.imizdeki bazı hama11ar.ı, Mer• 
mıştır. Toplantıda altı.kadar bUtUn ve. 1 sinden ve diğer büvf:k i; m~rkez. 
kA.leUer mllmesslJlerlntn iktisat \'ckıl.i Jcrindcn gelen bir mektubu gör· 
Sırn Day başkanlı~da topıa.nara.lt müştür. Mer:sinden. seJırimizdeXı 
bu meseleyi ehemmiyetle mnzakcre hrur.alla.ra gönderilen mektuplar• 
ettiği haber verf!mektedir. da §Öyle denilmektedir: 

Kendilerine muracaat o•Utfmlz hu ••- Or:ıda, (yani lstnnbulda) 
ırud dmirler ise şöyle dlvor!ar: i§Jcr ~ıl? Biz burada para~ .ı, 

u1 .. uııu 8 Uııeü<lel (DeHua.ı s uııı .. tlc > 
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Askeri ık 

e zil r ıaai Yem borusu mu Bir kapı aralandı ı .. 
yeni tekniği Tacl·rıer pı·rı·nci s1VAS1N de~li orta okul 

öğretmenlerinden \'e nıu· 

110 k K h . K maı·ı k·ım a··ıdu··rdu·· ? _ ~~ak- Jııırrir arJmdn ıanmrzdan ''e:ıbi 
UfUŞa a V6CI e ' \J • lt'S \ ?.:':a ~;:~ n~~ı~~E':!ırro~~~ırya;.~: 

DENİZ harbi tam htr inkılilp na \erdikleri bu zayiattan isti'ra· t ki t ı·· 1 halde maznunun geçimıek lizeredir. Ucııiz ı'Lı: ederek le8Cbbüsü ellerine ahı. sa aca. armış U un parası ça ınoıgı ~~;=vo~.e,.hur halk sairilıdcn 
harbinde bu değMkliğj yapan e· bilirlerse şimalden tnnrruza gc· --o--- b• d 85 kuruş bulunmuş • Bu l>itnptao. bir tane de bana 
hep U93k'nrın bu harbe Jmrışmn· çebili.rler, .Japon hnrp ~emilerini h uı. d v· ı· ce ın e 

1 , t ti A strnh·a ..... kınla~ Dün vaziyet aıu~uı a a 1- ••ünd~rmi"; ilk ba.!a'<tn. hnrbı"n sı~ 
Hdır. Uzu:ı mesııfclcre uçarı uçak \e a.ı annı \tı . , .J.. .,, _ :J 

akınları den.iz harbinin stra.teji-.i " ondan ko\'·abffrler \C ileri .Jcpon ye izahat verdiler b 1 b• h 1 t Jmıtıh ha\'l\Sıru nksettiriyor; ki. 
uj \e t:ıbi .. ·esini ftltü t etrn13tir. üslerini tahrip edebilirler. Blfükis . dU b l r eyaz 1 ır aya e ğıt '" baskı temiz \'e gU.zel .dei;il • ., ~ ı bb\i ·· il • ~ t Pirinç komitcsı n e et ıye . Fııknt bunun ne ehcmnıı~eh ''Dr: 
Ihı""'" deniz harbi o ulleri knra .. npoıı ar tc'c su c erımı:: u. Ur1 .. r.·· d 11 ' ., 
ıı n::boµın·· c n:ı .. a-11 dnhıı "Ok de&i.,_ ttıenk kadnr l;u\'\::tli iseler oe. iktısa.t mUd" UöUn e va füll re- A {UUCEZ.A nı:ı1ıkemc inin lusu11u göstcrercl< - bunun ol<fo· Topral' çnunt.-tn mis kokulu pirw-

... 
1

• ·.. .. "' 6 " isliğinde lopl:ıruruş, tacirler pirin; ı k ltrn 1 ] bul k 
nıiştir. nuptn \'e s.rktıı. taarruzlarına fiatının neden yUksek olduğunu yti'k'iel• ta\ anlı, fakat tin- ğunu s:ıruıyonım. a. ye~c ~ sa ınnc a • a.ş_ı 

Dcıli.. 1ın • ..ı. 1·nd•'.4(ı' de&ı'cm-.ın yeniden tıa lıyabilirler, mcılı: ~lonunun ha\8st biribir& 'Oı: ı;:ocuğumln sokP.ldarda kııl • eU) u ıçmel.ten el~ ~ok ıyfdı'r. 
.. • . ., .. 6 """'"" iznh ctmi*rdir. Burtlann ver. , u• b J d Ü rln. d bö" 1 

•·-r"' ba.rbı"nll"I..( deg"isiklikten ela· Japonynnm harbe giri!linden ı ı lizerinıleo ba."lnrını uza.tını"'., nefe.,. m15nmhr. '".ıtn. 1• 0 tu)'U ca ze uz e Y e. .... .. .. .. - . diği !zslıntı göre stnnbulun gün- " b t b kı 
ha aeniş ofuc;unun sebebj basit. beri Jnpon or<iusu ve J :ıpon fılo . . 250 ·ı:ı. "00 lcrin· Iusınış hiribirine sıkıstıkça - 1'nzminat, bir fCY i tiyor ır esır ıra yor. 

,., """I l 1 1 _, k tt fük pirine; i9tıhldki. ı u ., çu. ·ıkı mı ış '·-ta'b-'·ğın te'"-hburntı"le nıusun<>. l\luharrir mll()cli imkiiıısıılıklar h'r. Orc:lul•nn, toph\nn bir ığınak M\ Uı.-n ann yan nn Ye çv.• 1 ak 2r.n ~ ~ ..u ı.rJ r .. ..k val oldıığu halde şch"re anc uv ii u d n t tk.kl ·nı · tu 
lmlnıast, kendini gizlemesi, hntta hir zaman fterisindc çok büyu . çuval pirinç g~l~kte, fazla tt\· nğlrla~mış, ~:tp!~k.u1•a.':"ı.1, : ,.e bir - Elbette. 1 y z n .e e ı e~ ge?1~ .. t~ 
top-•· nltma sıPt>nnınsı mümkün· 7 .. 'lferler k:ıydetti. Tari'h bu kadar ı bl t nz da rı'ns cins t"r kolmlarile lıu· #f. * 1(. mamıs, bunclan dobran lızuntuyü °"" c·--· • lep knrsumda d!ı. fiyat ar, t a.- .. o •.. b bi k • d k b"l 
dUr. Bu tt\kdinle nçak!nnn pilot.. bı a zaman içeri inde bu k.u:ınr d . ı·un <foli!dcrini· kırmrı ..,ıı bnshımıı;- Oiııayet İl•i ny ev,·et v küdnr- ".'ta m r ·aç yerırı e aÇı ~a ı -
lan hedeflerini bulmakta g·ı·ı,.lu"k bliyUk mu\'affnkıyetler lmzıııulclı. b! yUk.sclmekt'Cdlr. Y.~m ğln ~e!lı tr. " da i!71enmi~ti. Bura.ula, l'eniııeh.İ'r• <Jiriyor \C dert yanıyor. Fıılmt sa 

" l B" · ınnhsul piyns:ı.ya get•.nlccc ıc;ın b 1 ı ı ıı....... b u ı 1 
çtt>erler. lla\':l hiltimiyeti karada ğını yM.m:ınu~lardır. Jnpon :ır u f:yatlarm dU~eği tabU teJCıkki l\laznun movkiindeki ~ntil s~· de, Hakimiyeti J\lil)jye cadtlcsin<le 1 ır ı o .n un, e .,..~ u~ n _ere e ge: 
Ç,. .... ı., .. - blr ordu ı"çı'n bü"'Uk bı'r ylllt Erltanya, Amcr:.'ka \"e llolnn l 1--'- luıu n...,'ıp b'ır mahli'tk "ihl -ce,,...... kııh,·ttilik yapan Kemal Ak2ü). ~-OCektır. Her gece.nın .. hır glln<lü 
~.- .... ., I · •. . edilmclttcdir. Tacir er, bu z.uıat;. ....... ,. .,.~ - r h ku b • ] 
mruıtajdır. Fakat kıı.t'i netic~ \'e'" <'la gibi Uç bilyiik de\' etm mus vali ve belediye reisi doktor Lüt- diliyor konuşulnn ol.unan her· hir ~ece diikkiın Jıasılııtmı cebine ~ ı, er yo un ır ını. ı , .nl'( ır. 
rt'lllCZ. Hnlbııki cle~'z harbinde tcml•':,;clerini \'e h'mııycleri altın. fi Kmfarn verdikten sonra pilin. hangi bir ~yin s~ııunlla: J,o~·arak hrr a1ı.ş.ı.riıki gihi bir mey• Em~ ~akknıda bundan e-wel 
lııwl\ hii.kimiyeti k:;t"i netice n. da bulunan mcrn1clietlerl znptet" ci, yeni mahsulün piyasaya c;ık- _ Vnh, \'ah... lınne~·e n.ğr:ınuş, knfayı çektikten t.lrkıı~ kı!1t tet~ikl~r yapnu~, es.er • 
n·r. Okrvano .... _ .. a sığmak yok .. ··r. t.il .. _r, F1"1ipin n.d .. lnrın~ gönde~1en k m..c .. ~... onra evıne "'ollnnmıo;tJ E\i <le Jer "·ıız.mL~. \ chbı Cem Aşkun 

.. , .mru •LU masını müteakip, 100, :110 ııruşa - ı=> ' """''" " - • ~ "' • • 
Gündiiz h~rp g('lllllerl uçakcrlann bUyUk bir i<ıtili ordusu deniz a ırı yiyebil~eğiırıizi beyan etmi:ıler- Frsılttlan i itiliyordu. luıh\'eslnin bu!unduf,ru S-Okaktaydı. bunlıın hıcelemıoı, kontrol etmi~ 
ikt>skin gözlerinden gnlcnemez. giri ilen hal'f'ketlerln en bUyü~U lki~ln knrsl!!ında dııktilomm S:ıJlana . a.füın::ı. knranhk sokak• ,.e b:ızı y&nh5hklara do~unmuş 
Hntti aydınlık ı;eceler'1e bile filo En:\'lhr. C.•wa ad~c;ınm i gıılj buna ctir. yanında dura~ ihti;ıır bir kadrn, ta ilerlerken birdenbire meçhul tur. Y:ıtru;ı ha ~ile zahmetini Ode· 
hn,·:ıdnn ~mlay görlinür. Çlinkil nnzanın d:tlıa ehenımiyetstz lıir bir eliyl'e ça.rşnfınr ~ne,.inden lıir =ıh ·ın teem Udine uğt'~mı:, yen .. bir hizmettir. . 
filonun çizdiği iz giikyüzünifon harekettir. l\lııleı.yu \"e Bi'rmarı)n Barbaros kavrnmış olduğu halde :rcrin<lo ln!>ına §iddetle \"Urulan bıı'k~ Türk fo~lonı çıok 7.enginclıl': 
çubuk sezilir. üzerine ynpılan harcı.etlerde ka_ sallana. snllnnıı sızlanıyor Rume- darbe ile yere yılillnıl:ltı. lflkin iizerinde uzun uzun ve dik .. 
. Dc.'lıimltı cWabillr \'e bu Urnt• nı. ku\"\'etJeri Fransız HincJiçinı.. 1• htı•fal ·, li• .İV<' ılc mıununu gfü,fe:.erek: Oltunan ~örgli zabtmcln bundan kııtle dunılm~ı tır. A~etl :'-na: 
h! l•endislnl lconır. Fakat onun da 6jndeı ve Tnylunttnn hnrel"-?t et. _ Te bUle beyazlı bir lıayalin, 60nrosı şöyle ynzılıyordu: dolunun henüz tnmaını)'le 1slet 
su nltrn<la Jmlmtt kabiliyeti mııh. tikleri için tamamtyle cleniz h.~~ --o- kocamın iistüne saldrraığını göl" "... Mahalle bekdsinin h:ıber mire a!;ılmıunıs olnn b;,,ha bitil. 
duttur. Deniznltı tledijb'\i:&iz gemi ret.eti s:ı),hııınzı;n da Japonlar Pazar günü yapılacak mera. dilnı divordu 'ermesi ıizerine vaka yerine gj. mez maden kaynaldanıır andın· 
haJrlkntte bir u listU gemisidir. t.urnlnnı mlilı:nınınt ve le,·aznnla_ simin programı hazırlandı ~is ~cndi~inl dıır<lnrdu: ıJi1di. K3hrnci Kemal Akgül, bıı- yor. On c;:ıftn tek bn~,na a ır. 
Ancak dii5mandan kn~arl<en ya· nnı deniz yolj~ le gi\nt.lcrdlkleri - Amma Jınııım sen sonundan c-.nldan sarka, b:ışı garba doğru iurea. hükllm sliren Divan edeb:' 
but bir torpil hlicumu Jııızırlarkcıı için deniz hakimiyetine muhtaç o.. BUyilk Tilrk denizcisi Ba.ııbaros nnlu.tma.ğıı bnşl:ıclı~. Ba,ttın ı;öyle ıı.ı:anmış, ba.5ınn ccl>eti örtiilmüo; yatı .H~l'k eılebiy.ntmnzm boy gö'l: 
suya dalar. hın hn:rcl'Ctlerderıılir. iht:fnli p:ı.zar giinti saat 10 dn Be oolmlrm! EHelli. diıviicı mısın? ohln'hı halde bulundu. Jla~ınılan a. temıcsıne • mlinı • oldu; ~albuk~ 

l!:n hızlı p;iden harp ~emisiııin Bu saydıf;mHZ hareketler <leniz t.ik~nki türbesi önünde parlak _ Elbette. Kocamı kaybetnı~- kan ikanlai' cel<etini bolnmıs, g-öğ· Halk edebıyn.tı ~Dıvnn eılebıyatm 
ürnti 40 mildir. HnUıui•i ııta~rın yoliyle yapılan gen:ş ölçüclr ııak. sı.rette ya.9ıln.cakur. ~imdir rciz bey nnsıl da\ iit-ı ol- '-Üne do~rtı akını-:tı. D~riıı bir dan hlı; te aşa~ kıymette olnıa. 
nomuıI ür'ııtj bu lıızın 10 mi 1ine liyntla ba5:n1lmı trr. ı~nknt bn llıtifale deniz bandosu, deniz manı1'~ , l•aygtnhk i<;indeydi. trııdcsi ah• <lığı gibi <lalın az yUksek değildir. 
cıkar. Açık lıavalnnJn harp ,.e hıırcl,;etlerin devamı c:ınısmıfo, iki tnti.ın :ılııyındaıı müretteP bir ~- 1 _ Pek iyi öyleyse, ~imdi• başın• 110aınadı. Derhal Nümune hn!tııne • Hatta ~cnebll~ ki gn~ edebiya· 
nakliye ~ileri 50 kilometrelik tnrnf <leniz l,;m"\'etlcri karşı kar· bUT, mc.Jttepler, mll~ler \e <~an tane tan!' antat b:ıkalnn! PJDe "31clmlclı. tındakı ıısı1 Türk edebıyntı, folk. 
bir uz:ıklr••tnn utaldar tıımfından Mya gelip top nte47i açmak im. lıalk tcşelt'!rlilleri iştirak edecek • ı - Anlntnvım C\'ladım anJntn- İçinde 150 • 200 lira buluncluğu lonmızd:ı.n kun·et ıılın:a ancak 
,::ürUl.ebilir. Halbuki tnyyarcler kfınl:ınnı bnln.ıruı.ını. tır. İlti Ame· tir. ynn: • ' sanılan ciizdaıu ile gümü pam • m~yd:ına ;elcbilir. Oel'!f!k c:cz sa~ 
semi kulelerinde nöbet bekleyen ril;;an S!llfıbarı> gcnıisi ve diğer . Merasinı sa2't 10 .dn Deniz ~n. Ben her ~e kocamı penc.c • lall çalımmı;tı. Bililııre hacıtn.ne • irle~iziı~ ve gere~ hat'km masal 
~özeliler tnrafrndn.n nYnı me nfc. birknç gemi Perl llnrlnırda h3\':l t•osunun çalJıgı .. İstikl fıl rr.a~ ıle rede belclcrim. o Jmhvsini kapatır ile aacleıl alınmak istendi. lakin ~eklındelcı ~rlerınin nıhonda, 
de görilleml"L. Bilhns 'a "OD f'İ ~ hücawnlariyle battı. • ·ı tngilız bı?lıyacnk ve tiil"beye cl~'llır ve \"O snat 11 e cloğnı eve gelir. cloJ<~orfar clcrin bir konıa içinde trnjecli, opera, operet, roman ve 
tem bilylik bombardmıan uçakla. lınrp gemisi, Prens Oh'cls "'e Re. mhes.~Ier tamfın<!an gönder1 · ~·e Allnhm i~. 0 gece bekleme- olılut'llnu .,öyliycrek mli aade et • •lestnn menulnn pek ço~tur. 
rınm h~et sahıılannm 2000 ki" ıılil !'tfoleıya kıyılarındn aynı si· len çelenkler konacakttr. dim. Rir aralık dısnrdıı bir J;llril'· nıediler. Yamn ııat sonra da öl· B:ızı sair ve muhıırrırlerlmlz 
lometre oldu~u Ye bn ucnklarrn lfıhln, torpil uç:ıklaı-iyle clerıi:r.in Bundan sonra iki mn~ga er h:' .. ltiler oldu. Ba.cıımı. u1..attım, pence. düğü bildirildi.,, halk ~i'rlerlnin etıerlerinc henzc· 
"'ayısı çol,; oldn,'11 tak•lirtle eıı <libini boyhı.dılnr. :Filiııin adalan. vayn ateş edeceklerdır. BUyUk H·den 1lerimizı1el'i m-,ındım cloğrn Diğer hir zabıt varnka8ında da terek birtnkım yazılar yazıyorlar. 
kudretli lııırp gemilcrö'nı bile baN na karşl ş:apılan Jııırcket~r !im\. TU:ı1k nm.irali Barbnrosu:n ılıır.. be;\Uz bir Jıanılin ka~tığını gl\.r ,, ı;li~le yazılıyordu: llntta bu tnrzJarilan birinin siyn. 
firl'hiwLn:ı.. .. ; hc~ııu liatıırrsa pe. eun1a Jl\j)(ltıhu ı ... ~:ı lıt:cumıarfyıe tıurmetcn yııp~lucnıt bır tıakıka 611 ılilm. "Kemalin ktır ısınılaki c\'de o- i makalefore bile lmn~tığnıı görö· 
n:...L,._r~ hu~l.-' moJ.~bflmn•· lnı'ıt her lfongo ınıfmdıın il<i c'<ki harı> kfıttaıı ve -n""iktna kavmakam· ile t v • ~ ' " •

1 
•• • ·"' •• • '"""1 ~ :, · • ' B nıo: sonm, ogullanm !'ınema • turan Fitnat adındaki kadının mli• yoru~ 

""'dCD e,., ... I h"\-ya hik:... ot--•, "etn1sirıj 'ine hıı\"a hücumlmı ne. bır denız sı.ı'--yınrtı soylıyecekle • • D d' 
'""'"' .. .. .. .... mu.1. 

0 
., • • ~ • • yn gitmışlerdi, geldiler. Dnha son ı-acnatı Ü?.crinc ifaıleı:;i alındıkta. e ım 

i<·abetti~ uretfkati'ye<lc ıınla.sı" hf'esiııde ko.ybrJttllcr. Bnnlnrd n rı nutultl~nn ~onra merşsıme nı ra da bektinin: Fitnat Kemalin katilinin AbduL 
kalem ne<lir, dedi 

n.,undır. 
nedir, de<li 

dişimdir. 
lır. birisi oldui:'ll yerde b:ittı. Diğeri hnpyet ver:,~ece11ktir. • ft-ı.· do. - Arsarla bi'r tldam yatıyor, lnh a<lıml:ı.ki ~ahı_.; . olduğunu bit· 

Deniz harbinin bu yeni duru. ~ Japon t~b1iğine göre tamir azar 'S"n ve gecesı ~uır 1 1 ı· . . B .. • 1 ;,.; ıeı· t Jnpon n."·a gotunı· · la _,_ ""il "i h lk 1 yum ı < 1rmıŞtır. unun uzerıne yapı an 
mun:ı en iyi bir mi ::ı.I Avu~trnh·a .,,..n ~·eı ' c ) ., nntr C<1.A ve gece v t\ n n ·eve- · • k - el • "' ı· ı ·k· • b" h hü n . d büyük d . . B ... h k Dıye bngırara1t oştugunu ul- ıncelemclerde, csraı 'e afyona 
um şlmnHşnrki kı .. •ılanntla «!re. ur -en ı ıncı ır n\"n curnu a rın e enızcı ar ..... aros a 1 . . i .. I" 1 Abıl il h ., r. "' hatt ,_ d k nf ,__ .1 • . t uk. Hep bcrnber gıdıp arsudn'.1 nıuptc :ı o an u :ı uı ııarasız 
;:\"Bn eden hare':•etlenlı"r. Jııponl"'. r u .. 'Tauı '"e '· .r..ılı a o eranskU~ verı ccelttır. • · . 1 -

'
0 A nıs f b' } 1 b "1 1 ynrahyn, bnktrH1 ki ne ""ÖrChDl, bu fo\JıJlcıt1 Sik ~lk gıtmelite 0 !h:gU 

bumyn ı.u\'"\etli b'r hnrp filosu l9b-1., ınr ı < c ( n ı o -
1 w h ld ki h 1 J b M ı k . r· lıenim l;oc:mı. fitn:ıtm C\'indc, !\ema!i'ıı C\ ine 

ı:;önd rmişlerdir. Uu harp filosu· 1 UJ,.'11 11 e es arp ere e una em:ur nr ooperatı ı .. _ 1 ı k ... ı - Ah ah, baı;ınclan clereler ,ı;ibi [!Cllş snnt'crini öğrcnaiktcıı sonra nun ark:ı,ınd:ı n'<ker ~·ühlli tn"ıt. ll!:nzer va ra :ı.r yo ·tur. »U ınrp • b 1 
.: J • _, f · 1 ·ı · t t l e aş ıyor knn nkı ... ordu. <'ek~ti başma i;rtül· hu i::i yuptı-;ı anlnsılmıı;tır. 

lar 'ardı. Fııknt bu bu .. vu"k k~ı\"ct ıeıu" za erı ıarp ı:;cmı erın n op. v-• be'-.Ai .. dil "' . "' " • u.<i ve ~-u ye reısı n, mc- nılistü luınlnr ... öıı...Une dolmııııtu. !ılnktulün linnsı Zelırarun "be • 
durdu ,.e Jnpoo runiralı' um<lug•uh l:ın ~'1\7.3.nır. ı ı, ·ı 'dn · ' "' 60 

B Ü '--d 1 1 k'l - nıur a:r .. oope<retı i ı re heyeti • Kf'nt.linde de•-;."ldi l<o uştular. bir yaz clbigelj bir hayıılr, ·eklinılel<i 
nu ynpnm:ıdı •• Jnpon&ırıu •\, ustn• u m l}:ııııı: e er ı:ı 1 Qlte uy . , 

b 1. 1 ·ıe · 1 toplantısına riYBSe"t etnu.'J, toplan- of.-Omobil lıuhıp lıastnne,·e knldıı· ~fnclesi ilıerine de uçlu olduğu • 
rnlyaya kara ~nptıklnrı lı:ırel,etı" gunsn ug ın ıarp gemı rı yıı nız t d :ı.u...ı~ bu ftı.: ., 

- ; • "' "i d 1 _,,. rd 1 d ı R ,., ~·un memurla.mı te~ • ılı'o.r, onıda dn ölı1U~iiııii du•·ılıık. na knnnat getirilerek kendi'sı ya• 
nm\•affnkwetslzlfı:.o ul"..'Totan ba" " mt c:t e:: '"""en o uıı ra yar ımcı ı· _, ____ . ll'.·~,.. 1 "' "' 

"' b "' " ·ı • ı·· i' 1 kt" ata. .iı'-Uuu..oso:ıı ıçin ~e en tc • 1 - C"ı'ızc""nı il"tl"ın''e m·ı,·dı'•. :mınnnu~tır •• , lı<-a sebep hava hnrt-kfıtıclır. Ame• men7.ı.esıne < u~m ıs ( MDe ır. .... " u • 
,._, blit·· l I l şebbUslerd"' bulunulması kararlaş. , _ u,ıc tu. Kn•:ı:· •·nlmı!l :~ t,: ~ 

1'İk n ,.~ Avustnıl)·a uçn'kln.n u· .a. ll\"ll ya\ 0 " un 1 en z mr. IJnlmmtır 1 '""" ~ • "' ~ · 
ç:ıl\ gemilerinden ,.e lmrn ii lcnn· maylnn bunu n.nlıınulj bulunuyor.. . · . - l\ııç lirası ,·n.r<lı, cüzdanında. 

1 J l k F'I" • T~ıl:ltın 5lireile ikmali ve me _ l'oook r-'z bev ben övle drn kalktılar \ 'C hava h!ikimi~etı. ıır. apon gene unnıı~·ı ı ııım~ l . tn ı..-h ~ , ., 

11, 1.-urdub.r •• Jnpon deniz t""e.,bb·u· . lcrde gemilerini' ı\meril<an u~!<. m1~r am t~VZla ·~h'.mıı.Jnn için lmılın1nrdan cleğilim kocamın kaç 
...., ı i i ı d ··nıu:rı· .. n fıke.darlwn emirler verilmiştir. il~. raLı ol•lu;;,•ıı" h'ı,.b

1 

'ır z.~.nııuı huk 
S.ll lisJcrinılcrı nynldı \'C geri 4:C- nrının tCS r a tın il ~o ı,.•l \'1~ " " ' ,.,- .. " 
kilmcyi daha doğru buldU. Zirn kit bu hakiluıt.i lUlbn letmi tir. E. y mnclım. Ceplrrini kan-,tırmıık İL -
Jnponlarm ha rn.ranarıla hı:wıı ğer bu gemiler ii !~rinde J;:a.bıılar· erehatan sarayı üstü detim dcğUdir. Amma. düliklin :ı.· 
haldmlyeti kurah!,ece!c rls!eri clı batmıyuc.altl:ırdı. Oa\11~, mlidıı.. imar edilecek lılb"cliı-, elbette cebinde dair.ta ı•ıı· 
~oktu. Ve &bnuld:ı. Yeni Britan· fe.a. eden Amerika ,.e Holl:ındn Beled,.ve ya.z ~rncln istimliı.k rnsr bultt.ııurdu. 
~nda ,.e Yeni Clinooe ktırdlfı<fn.n clcniz kuwctlert l'ıfaknsdar boğa.. cllilenok tamanı~n ~rlmııı olan Ye 1 - Nekndar bulunurdu acuba-: 
haltı üsler· /\mcriknn u~a.Jdarı ta_ zını.ln Jnponlnm ağır 7.nylat \'er. l'Cb:ıtan .earo.yı üstüniln ttınzimi - ı - Eh, J50, 200 lira bulanurıhı. 
nı.fm ıan tnhrip crllkl?. direbilmi se bu d.ı. .Japonlnnn bu ne ve methaHn üstüne blr b 1.na - l\.('m hlcliinl'Ü, kocnr.ı deı· 

n 1 suretle mevzü bir ha\'ll ha· le7f.bbliSe i1k b:ı ... nrken ha\'a ha.. yapmıyn. b:>-~Jıynt>aktır. Buna ni• -.jn ': 

Ila5ı ör üne eğik, her ,IJeYi ele. 
ı·iıı bir te,.e.<kiil" c ltar,:ılo.nmga ıı.. 
Iııırııış halli, ıızun boylu, inc·e bı: • 
yıl! l•efonılen elbisesinin sırt tııı-a· 
fmd:ın kU\ , ·etli aclaleleriniıı lmnıl 
tılnn görünen k:ıtil rHıçlu u, re:• 
tin hit:ıbı üzeri'n.e birtlenbire aya. 
ğl\ ka.IJ<tı \ c: 

- B~n liatil llej:;ritim ! lliyc bn· 
ğırdı. 

- Pek iyi, kim öMiirclli bu ncla· 
mıT Fit-natla Zehra da ~eııi Aor • 
rnüşlcr. 

(Devamı S UncUcle) 
h; nh ti tP,.c ü etmi!I olduğ\ıııa J,inıiyctlne malik olmnmakı.nnciım rroje'cr il!'ar 5ubefo'ince hazırlar.- , - l\"e \0 nkit ~örmüşilm beyazlı 
A· "rİ a n ur.nl> ~mflerl Japon u. (lle\"'llmı 8 üncüde) mtŞtn-. hayali - beyaz elbiseli katil uc;-

f;l>klnrmm Jıi\cunıuna nğrnm&ktan •-------------------------------------··--•ı::mı ______________ ·---llllf. l.orJ.;mnd.:ın çok ncnıerc kadar gi• 
'lehi <1:ıer. Nisbeten iYi haberler wlriliyor. yerde 12 ldlometreden fazla olma .. 

Dedim incl 

Dedim on be~ ~ene nedi'r, decli 
ya15ımdır . 

Dc<lim Wl.~ıa '·ar nuT dedi ki 
yok yok' ... 

l'nnnın edebiyat Jmtuplanna 
fır.He edeblytltı knpıbrmı atma'< 
Hizmıdır; bu da o edebiyatı tetkik 
ctmelcle o1ur. "F..mra.Jı,, m çahıı. 
kan muhauiri i te o Jrapılardan 
birini', ar<lmn. kn.dıır değfl51e de, 
rs.hnt rahat ~irilmc j mlimkUn o· 
l:ıcn'iı: hadar aralık etmiştir. Halk. 
çı bir rejim takip ooen bu memle' 
ltEt1e h:ılk:ı doğru giderken halkı 
tnuunnk, onnn kUltUrilne ·nhip 
tıkına!• 5nrtttr. 

l\ADl&CAN KAt•ı.ı 

~elediye iske!eai 
~.ızatılacak 

Dcnizyolkın idaresi, Yalova va. 
rur iskelesi bu~ilnkU haliyle Jhti· 
yaca CC'Vll.P ve'lmed 1ğindcn iskele. 
ııin bcton:mne olarak temdidine 
lrarnr vermiştir. 

Ru•ttln 1çi'n .Japonlarm bu lıa.rP.. Daladye, Monrl, Saro ~cldlmişler. d1ğmı ilave ediyor. Rıuıa 6yle ge-
ln-tten ne umdtfı<lnrmı f'ftmamlyle Dulndiyenin ell'nd.en iş gelme1., l~or ki Mamı ,nyılıırında olan i .. Garip bir tqekkür 
ı. nmıel• mlinıkün değitrlir. Bu Mon7.i sullıı:o<lur. Sam ise dHpc' lerleyiş ll:lha ebemmlyetlidir: Al- B 
mudn.faa kın'\-etlerini dencımok düz bu<Iafa. Vaktiyle Ren havzıı. manlnr Bu\'az 'ııdr.sinden Faris İR ~azetenln ''Teşekkür .. 
için geniş ölQftde bir keşif 0'11bil" tımın işg:ıli sırasıncla bu adamhuıı üzerine inmeyi 'L~ey.ece'ldertlir. ler sUtunnnda l:i'r \'atan· 
ııiq gibi A\'UStralya.nm isti1ibuıa dair Yaulıklamnı hntırln'Ormn. Volter nhtnnındn fena bir ye • dn~, kenelisini ba'ltaliTttan knrta. 
lı!r haurhk harıekeU de olabilir. Buzünlrli tarih Fnuısnda ~Jikal nıek yedikbn sonra. Tllylerl balı· rnn doktorıı, bir vatandaş \'e ev 
Yahut J<".ı·n.nsıibıra ait Yeni KııJe. tıo ynlist ctlmhurlyctinln bittiğini ~esinde gezindim. Stın boyuncu. J• liitlan da tmybettikleri aile rel5• 

donya yahut fngiHzlere ait 1'1çi g? ten)·or; er'ken değil, hatta ge(: -..,.. :VBuuı: AA Çcrtren: , r:udnr çok güzel. Gece ı:al<in, yıl- terinin rena:ı.e mera iminde bubt 
ndaL'\mım ic;~nlini' hedef tutabi · bılc kaltlı. Fakat Cunuııla beraber •Af k d V t ~ .. M fi E öızlı; gök ma.51T'::ı.\·i. Karanlık ve nanl:ırn., "Haydar Berkman" a. 
• Eğ i R" ı b • ...,· ıı ..,_ - n e aan er er uza er aer. . d ndıı l>ı·r \at:ın<las ''"' bn a--'"a ır. • er btı ki hedef elde ~ilmiş ono m ın...,m e ·~tnnı miibnfa 1 • ~srnrlı Lunıın :ranrnda hır s1ra • 1 • u.. °"' ' 

H' Ja}Y.m]ar Veni lia.ledonyncla vo za ediyor, Şo.tt:ın lıl;<likall-eTin 8on ı:ı M~lcyro, Bro'•a ı;olm!;rındn.1<1 1 dnn. lnsnna lmnn ağrısı \eren bu 1 yu oturdum. Nehirde r.iden bir • ramruan için :tldrğr ınc-nklamı 
n!ı>i adalarmıh yerleşebilmiş oh;n. nUfllZ hcyketidır. Rono lıu hcyke. bakkal Pol Allzan, entelL:ıidücl nıulıte~m Alman mllıiğiııl se'diğ • tek geminin rşrğı pn.rhyor. Lııvr nefa!let!ncl"n d'>layı soruk fabr_" 
lardr Amerilranın ~arp kıyılruiyle lj belki de ~nbincsl itin nazarlık delikanlı .fak gıoy lıatırınm gcli • mi' ,·ey:ıhııt bu musi'h-lden nefret köpriis\inden gc~ken bir yenle lm<ıı 8Rhibinc te~Ur ediyor. 
'\nLc;trn)ya linıan!mı :ıraı.ınilaki Q'nr:ık saklryor. Sonra madam lOr. IJayntı, iyi yemekleri, eski sa. 1 <.'ttlğimi hfı.Li. ıı.nl:ımış d.\!ğilinı. Al! ntılan t-Op cıe.<;leri i"Htinı JJn<ıtn.hktan kurtarclığı için elc>k • 
. ollz.n !tcsmjs olurlnrclı. Döpartonnn Jıi:nayc e'tti~? h\itthı ıı nıı>lnn, \'e gllz~l kndınları ı;e\Cıı tire Jit: Vnyner Alman~-n.nm ye- Otelde maiJ:un ş~r,xıntiyc oğlu torn, cenaze merasimine İ~tinık 

Sanfrnnsislı:oclım \e Pannma... dnmb:r Bod,·enler Pruvoln'r k:ı.bi. bit adamlar harbin yııkm olc'ui:ıı - liHir<liği adnml:ırın en büylığll • nun ıuızartcsl gUnU be.'knlcıryo. hn· ettlldel'iıulen doll\yı aile doıı;tlan· 
•lun ve .Jln.\ay ada.n~nndan ~eçcn ııcd~ dunıyor. Buıılann . sonnıı."' 1 ııu söylC!rkon hcpcıi kahknhaJnı lı" ıliir , .c en b:ırbarıclır, i!er. tihanına ~iret',eğlni haber , ·ereli. ı·.a teşeWrtır ~inıd~\'e kadar görillft 
hır h~n'9. hn.ttı l'~ni 7..clanılanın \e kttdar rulicnılele knıt:nrsınclc ne ı t.'iilerlerdi. Kolyn" Piyer nmr:ı ve 1 Harbiye nazırlığmıla Dliroku tm1ih3.na girmenin d~ tam znnııı.• gelen Şeyfordendi. Fnlmt "!lll<'tı1•. 
\\'Qstrnl~anııı büyük ~ı;lüklerc İ5i \arT - ı •:oı Carıc\s~d ile bcnıber Şıınzelizc ı ı?Örılüm. Ç:ırpı ma üzeriııc i~inı • nı. Madam Şnrp:ı.ntiye tngillıb • l:ırmm nefa~tinden'' do'a:vı fnb. 
\Jğrn.ma<lnn Ameriknılan '.\'llrdım J.lıuısa•Ia snğ'.\r \C sollar tamıı cıvn.rwla.ki Rus Jolmntnc;ıncln ye - l ı:;cr görlinrnel\ istiyor. Korkunç rin Frnns.'ıtlan \T.".gcçti1'1erme ka· rika ~nhtbine ~clckllr edll<liğini 
rJm:ısı imkfınlannr tctnin ~tmek" m~·Ie kokmuş 'e çtiriimü5tiir. O. melt Yc<lrı•. llu Ruslarla yemci;: lı!r tank mulıareb l b:ıo:hımı , ııi. l'tl· nş lim:ıınl:ın Jtaybolılu:ctnn ~ör.ııetnistik. 
tedir. Ilu e-herr.milt!tli ;:\'anlım yf>· rarfo. nsıl ha,l v bnlmınh. yerlcen es:ı.slı bir r;cy lrnnuı:tuğu • \'eygunt ~lm~ııl:J.rm qavaŞ.'\ 2000 c;onrn miittcfiklcr'ne ehemmiyet Ilu \'1!.tnndns lınldlot~n sncuk· 
!unun k~lmcsi Jnponl:ırm A\'u'I· Halk çoculde.n lmgün bu çc<;İt muz ~·oktur. Pol ynrın nriCan)a(ln. tanlı siirdüklc:ri'ni tahnıin <"ıliyor: bile ,·cmıiyorlar. Bu sözlerde ıloğ !ardan söylediği kndıı.r memnon 
ı urnlyarn l:a~ yn.paeaklan h:ne- nılııınlıtnn budalnlıldnrı yüziinc!ı:n ki ka.rnrguhın:ı. dönüyor. Pol Rn<:. bu t11Ilkl:ırıl.-tn yüzlercesi tahrip c· nı hlr tarnf , ur Fr:in•uzlar bu • olduysa, tadma doya.mndıysa, l•u 
ketler iı;tn l':ffl'ııri< lr. Som i.\7.erimh kı.n (lüldiyor. Du ço ça ııön.en bir ınun13 dair bir iir ııami .. tir. Diirok Almanlnrın iki mm frırl,;ınrh. Jl~tti\ :r.nri Sıl\'ttnn ilfın l~in \'erdiğ~ psrayla niçin 

4 m:\yr'<t:. bnşla.yan \'e 5 giiıı r.ıık1ımla acnbn Kıl:~ \ 'enlôn nıhıı si.i~·lü~or. Ve ı.eıulinl ıll' bu mumıı taraft:ı TreJ>Or ve Sm·ıuıona cloğ • ı.uı:ürılcU bac;makal~incl.e btle bıı ;ucuk o.lıp yemem~ tadına doya. 
el \"rull eden btı h.'\rptc uçaldnnn y:ı .. ·ıyor mu! Allnh tn''ir . .f.:c;ki tn. benzetiyor. Ora<bn ııpnrtınıamı. nı ilerle1likJeıini itirnf ediyor. Un ılüşiince seu.ili:ror. nuı:lin fıarbl~·e m:ulri:'l sııculclarm tadını tamanı· 
o~ naılıltlft.n -roJ ~k biıyfi,.tlir. nıclı1rlnmm <11işllnül onım. J~kmel« ın:ll(mnı. AJn>ı1ım:ını'n Jic;ti ç.nt- ınmln h:-r:ıbcr hn ıı-,.leYİ i hiçhir (De\":lf'H , ·ar) '•~mnmı~t.rr. Dunn pelc akıl ermez. 

L:.ğcr milllcfikler .Japon filosu. _ ·--------------------- Bürhan Burçak 



El!feb~3 sar.~rr-Aoı:RL e~. lr~~.~-~.I.~.~.Y.!.~--~~-----..--ı 
J ~ll!Mıi~~=~ ~:Gl1f9 I • ~ • Amerlll8d• - 9 -r·ı: -··~, • ; Şa:k ccplRslade ı' insanları anl<!manı~ tek y 
•.aoı::o~~:~bu.sı Enfluyon aleyhinde bir ıng iZ seyyar' .(B!lştat•a(ı t incide) I l l k k-J •7.. el b ,_ b. 

-:.... k-L--1 d•td• Kafka!ilarde ,\imanlar )lozdok ci· ı ftıan arı an ama ıuı;ır,f1"4Unya ~a, ~Ra ır 
~ ... - .. ye . .F'...t!r..ebl proje a.uu e 1 ' • k "I b [ d - ? 
~ ~ lt.00 Kr. ' r. oo lU' \'aı:lngton, 2t (A. A.) - MU· d evr ıy e 1 er •ı 'arın da lacırruı elıni.~!cr. fakat n~· U ı: :.ırt ugunu ~anır mıtır.ız;. 
1 ,.,.....<t tM • ~ ·, M ~ messiller ,meclisi g~ce 96 ~ye• kiLıneie mcı·Lur ~mtşterdir. Yıı· ı· Bu_ 1tmle herke~in 11erec'!ii. cevap '·sa~mayız,, 
ı •rba\\!ı &.Ol .... ,,. ~or • k.ır~ 284 reyle enflaayonaleyiıiıı· ı:onezde 75 <tankla 4 -.>\ıman ııiyarll' ~aktır. lnıan ruhunu anlamak, kar§ınızclakı muhat 

,_ "llA r • - . K~f çoı•Akl JtaJ alayı la;!rl'(tz ~lmiş, -4 saat ~iirrıı d" ·· J••v · .. l b" J /J ~ k ı· 1 ~,y,_ f" ~ • ..__ • de bir proje ka.mtl' etmil;tır. llV uaa . I . l ne U'1Un ugun&ı, nlzıı ır aoa~ O mıg1mu eB iT 
Gazeteye cGnderOPo e<W<?n projı, ziraat mAhsuJle fi. 3 oeıın lll\ı ı:.ıreb~erdcn ~onra ou müthül c.Sldu. O.una aöre -ua,,ıla~ck ~nduJ': Adamali' · 
EYJ"a d 5 'k "' gara ........... a na-·• kU\'VCller pÜ5kÜrlÜlnlÜŞ\Ür, .~Jrua ,1• e D .T ıır ~en verUm; &tlarına azami yüz e zam a.,u~ av •• DU iar btlntlaıı sonrıi tl.ılMa...» lı!tt-unı diğiniz er-,elrse onu muhitinJen ıiı§an {ılli.arım:z; ka 

W:ft • 'ct.tlt!k!~ada1ci~· ribn ballı• yaptılazr' 'yapııııWtırs.ı da bunlar da fıiıskiir· sa kf'n.ii muhitine aokunıh· \ 
•"·~AA t "d il.. • A · i tal.mi~Ür. 

~ Du•• nden ·- I> sefaretı' 1~tı"p en"n en vın Londra: 24, (A •. ) - ng1'tc sey: · · • "" 

1 
-. .,.. halmın ı•ephesind~m resm('ll han· 

tayyare kazasına-kurL:.n yar çöl devriyelerl Afıücada cephenj,-::. ..... - d 
Da 700%ctre gerisindeki dUşman ..sewnmı~orsa a J,mrada Rikv kt· 

l B •• eı'ttı' ~iminde ~idrlefli mulıaı·el~ler o~· Ugune o .nıtı erine baakmla.r JAl.PllP,ı_şlal'·ve ., r. 

• Vişi, 24 (A. A.) - Beyrutta.n dQf!da,nı ağır _.pyıplm-a uğT'"'~tn:ı.ı_şlar,. mu,...hazı koyJer birkC def,ı e:I dı ... 
"1"•••••••••>•"'~~ gelmekte olan ve Amerikanın An. dır. Tanklar ve kamyona bindirlln:ıi~ #i~tirmi-;Lir. AJma:llaP 17 tıııı!; 

kara. ~üyült Cl<:;iHk ttll.iplerivAen pjyat;,ıer bir yıldırım hı7.°ıyla Bingazi kaybclınio:krdir. Fakat l':ıınların 
s~tlarle Generalleri )~:tini taı.;[}1ul uo;ak Akdenize dil.ş ve Berka tayyare meyd1.nlarına taar yerine rHır:inelcrlc. tankı ileri .'-ti~ 

ar&11Dda lbUIM TilÜŞ!:Ür. ruz ıtmi§lerdir. Bingazlde 30 kadaı ınü~~rdir . .fffi<.u:nlar lardedilmı~· 

l~nırto ve r••ı "tar;are tahrip edilmiş, Mihver klta. lir. 

Çlkmı= yl" .. !arma kayıpıar wrdiriltJil.§tir. Blng~. !tfos/;ova, 2-1 (A.A) - Stıılinıırad· 

Taksilerde nöbet usulü 
T'.3.k.c;ilerin ·hemin' istihka.kla.ri .. , ___ ....,em=!!S.ıl----. 

t&m ol:ı.r.:ı.k \'c.rilmeg~ ba!ilannıı:;.• lUa t-brafı ı 
tl9.. Va.pm- ve treiı ista~yon\a't'ln- 1 nl<:.11, :. alan, ~·l\lıuı. 
aıt' talm!ıer g~ ve günclüz nöbet _ ff{'m :>en Fıtnata be-o 
tekliy~rdir , tlüm demi· ı.in 

Bu amıetlc ,apuırla.rdan çrkacak 1 - Hiç hoyie bir ~.ey ya 
ycrJt.'111.ar nakli ~'aSl'tB-'!l, r,,.nbna.kta 1 c.lttm s6yler mJ? 
müşkülata u.jlııımuyacakla~clrr. Em ı - Pek f'vi 'Fitnat sutin d' 
ı~t 6 ncı .§Ubc n:Yidürlti~ bu um ını? • ' it (Ba.' +,arafı 1 tu°(jd') tıinın 160 klloqıetre §&rkmfla buhınaıı <fa çarpışmalar ~on rleı ece ~idrkt· 

"- İnh"ı.so.rlar 1·da-ainln eliflde saf dll · 1 · lıdır. Soka-klardan ha~ka odahrct:ı, 3tokholmdcn blldirılc11ğjne görz, 
Hıtler ık.i 4.ıafla iınc.~ Yon Bok'u azlet.. 
miştir. . 

•- Bec-kıı.ya la taarruz e mli't r. Aynı 
iapİrtft'ı-me~udu kalmadığını biz yakt ırece d,niz yollyle Topruka bir akr.ıa_ mah;;cnlerde de çıinp151lıyor. ~ıı.I· 

husuı.;t.a l..'ir program hazrrlamak • j - Hayır, Fitnata h ... 
tadı~: . • 1 nırdrr, onım cl:l b~ni ~, ... • 

Di.ger taraftan da Röyterin askerl' 
muharriri 'ise bir ba§ka. hR'bcr vere. 
ı·c:.k ,unu haber ~nnekte•.m::. 

D~ytl Ekspres gazettı.l <le yabe.nCi 
''''"Ul~k.tıerde topladığı nialümata da 
yanarak Rom.mc.l ile Kseriing araS!tl.. 
Cia büyült bir fikir ihtilA.fı bulunduğu 
h:ıkkınclaki §:Syiaları tcyı~ etmeY.te _ 
dh'. Söylendı~inc göıe, Kesserllng1i<1 
uru:.ıml ka.rarg.ı.hında Ronv{, Afrika.. 
da ı..cndil!ıne kH! d.;recede yardım et
ıııeml.,; ola..ı na~ kuvvctlelini protu 
to ~t•nl!;!tir. 

nen bilı'"·oruz. ÇUJlkn l!le alAkıİ.danaf' cTelli yaihnurlar yağm:ıktarlır. s~,-,, ..., • yapılml§tır· • .J 
İnhisarlar iuaresi, her zaman '4i1ı e. .ntl gece sonra Bingazinm 31(),~ yrt lak\ i)·cwrri nehri gc~crck Sta• 
'linde.J.O milyon litre aaf ispir., stoku metre cenubunda. Cialo v~a".9"ta. tiıııırada '\'al"l!llı$latdır. 
bulundurmağıı. kanunen mecburdq arruz edilmiştir. ~arpfl~r bir kaı,; Ş/M • .\LJ.K,tıFKASl'ADA 
ispirto yap•i da, inhjsaı altmda. b( gtln allımU§.ı aluncılar if~rini bitirdlık Sfokl~2ım. 2 f ( A .A.) - l\lı:ıun kı• 
lundut;u jçin bunu kendi vaslt&Bile t.e_ t en sonra dönmüşlerdir. Mihverin oep _,taları '"afkasy~da Mah_aç Kale ılc 
min mecburiyetin~dir. Yine kan\.meıı haneliklerl ve ıcvazirtı ambarları bom!' ~ 51rakıın arasında denlJryoluna u· 
inhisarlar, kurulduktan iki sene • be.rdıman edilmiş İtalyanlara bU~ · Jaşmı;.lar ,•c hu ~·olu ka;:.mif.rrdir. 
raya kadar l&.akal bir ispirto fabrl.kaeı 'kayıplar verdlrilmlgtir. nu k~imdc ~·akında ır.ühiın han.· 
teala mecburiyetinde olduğu ve an. İngiliz ve A.nıerl.kall ha.va ku~r keUer bcklenı:ror, 
c:an 16 ~e geçtiği ııalde, ida.reıd& !eri Bingazlyc yeni hticumlar yaıp: l'~~i •. 2 ~ ( A:A.) - Stal~ngrad 
b9yle blr fabı;kası yolılur. 1dartt aa.f utııılardır. Amerikan hava. 1''!1vvetıer: ~eh~ı ıçıoo~· Al~an ~uy,·etıerı chrha 
ispirtoyu. Tür.kiye §eker !Jirketıertn: bir Mihver gcmi.lini ate§C vermlş,•t>iı- · 1lerılere gılmı,ıerdır. Almanlcır, 

den teıtııln etınektedlr. ~ker oirketle. gemiyi havaya uçurmuştur. Gecel~ şimdi~ ~lıie cltikler.i .~razinın tı;miz
t'lnin 1942 kampanyasın<!o elde edl. İngiliz hava kuvvetleri. tas.rruzluıru kme ışıyle meş~ldurlcr. 
lııcek MelA.slarla ancak bir butuk kil yenilemi§ler, Ame~an tsçaklarmm · Kafkasyada Almon 1aarruzu geliş• 
sur mjlyon litre saf ispl~to tatibd!l yaptıklan yangmıarla he~!lerl.ne vaı· mekt~d~r. Ruslar birçok ~ıralrjik 
mümkün ı«>lacağı tahmin edllmi§tır. ml§lardır. Btı!bn tayy&Teler Uslerine ehemmıyete sahıp l~pdt:ı den geri 
Pa§&bah~edeki fabrikada ise yallllZ ı;alimen dönmtl§lerdlr· Topruka da. b'.l. çekilmişlerdir. 

Dıger taraftan Taksim • \en! .. n•rdnn. Me~er gizlj(I~· ~) 
11"..ahalle arasında:k-i i.~liyeıı otobü!. 1.ı.:ı kin h.esıer:ni,, ._ 
lel'· de belediyeye mliraeaal ede • _ Fit[':!l nevin olur ., 
rek !l(;°kiı.. kurwı IR:ID istemiş' ::r • - l\letresjm Fıı.imaru;. 
ciır, VRZiyet tetkik.~edilmekteiir. ~in~n dostudur. · 

Devlet ,elile\iıtihıil \'aka.dan biı'lmç gttn..,e_.~ 
arttırılıyor lnnduğum 'ıuifeden"ka~ 

Aıı.ltar:ıdan ı~~oer v.erildiğine hi.iruıra ;-•idim. meıtresim 
rıazar:ın, ckvlet z:.raat mües~ese • ~· buldum. I:cn e!nt.ra Ye{. 
leri ta~fından yap1l:ın iıtihı.oa1m mUpt<:la bir :vfamun. V • 
~rttırılması yo'und3 zinıat vekiı. • bunlıı.n bulsmamı~. nklımı~ 
leti csa.slı te-d:bir a~tır. decek hale geım:,tım. 

Zir:ı.i kombina;la.r kurumu önii· . ~bim6e iki lira para 
müzde-k.i .tklm' yıb,için 300 ibi!• de-o 'futün depocundn !;a.lışan 
karlık a.ra.zİYi nadas etmiştir. Pev rui buldum. O ;;ec:? l;~lıhk;{ 
let ziTaat~işl~tmcleri çiftliklerir,, ı;t\nü d.~ sinem:ıy:ı f!:·'ttik .... ~r~ 
de 100, ıtin de~ arllk amzi hıızır• ı.onra de beni y-;ı';m1adılar. 
lanlllJŞ ve ekim işlerine 'Ja§}an • Fakat ben l<ntil değilim, 1\ 
mıştır. li öklörmedlm. 

1''.csı:ıoı tıng'ln umumi karargAht Rıt
rua civarıdır. ltnrocl, yakınluda gl't. 
lıc" ve tayyare ıle aft.ya gitmiştir. 
fü:::ıscrlin;;Lrı. m~\'cut bUtUn filoların A1 
rı ........ ya göndcrıldlğl yoıunda ceva}f"Ver 
d!Gi söyleniyor. Herhalde §U ciheti 
go::onUnde tutmak icap eder ki, Al -
man hava kuwetlcri elinden geleni 
yapmaktadır. l"akat tayyare sıkıntı. 
sı cekmeklcdir. 

Soma yapıldığına göre t.nhla&rl&r b:. yUk bir &km yapılmi§, 1 infl!Ak °"'- • Yoronezde Rq.slar laarruza geı:· 
ıo milyonh.ık stoku nasıl temin od~. m\J§9 3 bUyilk yangnı çıkmıştır. Oeee mişlerse de iyrbir neti~ elde ede
cek '?, Diger tarailan, bu melAaıardaıı lnglliz tayyıı.relerl mekikvart u~} ~mcınişlerdir. 
da. lA.yikile istifade edilmemekte, ya.l. yapDU§lıı.rdrr. Ya.nl tıalerine döner dlts RIJEVDE RUS HÜCUMLAR! 
nu; Eııki§ehlrdeki ~eker §irketine ait mez benzin ve bOmbalarını yenUemlş. lJorlin, 2~ ( A.A.), - $Qvyet~ep-

Haralar da ';iftll~rinde ekim Ma:ınun yakall\Ddı~dw 
saha.larİnı genişletmişler ve nada \erdiği bütün ifnd-elcrinıle h;a 
san yaptıkları f)O bm d~kar arazi- Ur etmi~ti, hiçbir zam!!n MOğt 
•de cltime başla.mışlardır. lmnldrğnu kaybetm.em1~ ,.e ~ z 

Tohum ı!!la.h ve üretme ietu- bir itinfta bile buhmmamıştJ. 
Stallngr!ld muhnreooıJ:.n~ gelince, 

otinkU Alman tcbllf;ı şöyle demekte. 
!spirto fabrikasında .Alkol Apeoltı !}I. ler ve tekrar bombardıman& devao:n besinde merkez ve ~imal lk~le-
karWm&ktadır. Türkiye ,eke1' fabrl. etml§lerdlr. rindeki muharebeler haklaMta•ve• 

dır: 

Ka.fk.a!:yada rlüı;mamn şWdetli 
mukav~ctin.e rağm"ıı Ahnan bU. 
cumlan d-:vnm ~tm ck~cdir. Kaf • 
ka.sya.nrn bir ı:mnnı önünde bir 
~iller havı;z ve cırtR. ton<:ıj<:la blr 
gemi bomba iS\lbetiylc ağır ha.."18.
ra uğramıştır, 

kalarmın 11enellk melA.ııı iatiut.ll, 10 1 rilen .ımMllmata~öre,-Rmlar 21 er 
bin ton ka.&rdır. Bunların möblm b!r Gglllz pllOtllft lülde Rijcvde t.ııe .ı.ııvv~.ıt.-rlc \•e 
kumu çUrUmeğe terkedllmekte41'. Şim illi dala olarak külleler ha'ıin.~e hücumlar~ .bulu~· 
eli hariçten aaf ispirto getirtmek jçi.Jı • ._ muşlardır. Hucumların hepsı nclı· 
teşebbüslere gcçlldlğinl duyuyoruz.. malllll .o.ama cesiz ıkalmıştır. 
~=.:a~::ı~~~~e:U 1aı>.k~:r ;i~ DlaİIDI tatbik etti Bomhayda nümayişlerde 4 

subayla 8 polis yaralandı 
tilirse, bun:ı hayret etmek IA.zımge , Londra: 24, (A.A.) - DUn akşam Bombay: 24, '(A.A,) - Bombay'ın 

Sta.llngradda. ve Civarında muhare_ 
be ııon derece fiddetle devam etmek.. 
tcdlr. Şehrin merkezinde yeniden iler 
lemeler kaydedllmi§tir. Dtl~manm kar 

ıecek.,. Londrada if~ edildiğine gör~ il':t 
defa olarak İngiliz pilotıa!T Libya ~ö , §1.rriallnde dUn a.k§&m :nümayt"'tt-:-

şı hUcumlan larıtmıştır. 
VoroneJ §imalinde dUşman 25 tanlt 

kaybetmiştir. C-ephen{n merkez ve Şi. 
ıuuı keııiminde Alman hUeumları mu . 
\'aJ!faJdyetıe bitmiştir. Tayyareler ge_ 
ce ve gUndUz Rijev bölgesindeki ö, 
nemli ukerl hedeflere hücum etml~ • 
ıcr, depoları ve demiryolu tesislerini 
tahrip etmi§lerdir. Balıkı,:ııar yarım 
adası aahillnde önemli bir Sovyct mev 
z.~ ınuvaffakiyetlc bo~lanmıştır. 

/.iman ve Fin avcıları cephenin şimal 
ııihayetlnde 19 dilşn;an uçağı dUşUr _ 
Tnlişler, kendileri hlçbir kayıba u~ra 
ma.mıı!a.rdır. 

Lc<>ndradaıı verilen bıı.b:arler Stalin. 
grad muharebesinin koıkımç ve hay. 
ret verict ta.fBllAtı taeıma!l.tadır. 

Caddelerde. yan sokakiarda. mrk• 
leplerde, nıaAazalarıl:ı. cvlcrric, hat· 
ta oıladan odaya, çatılarda oldıığn 
kadar mahzenlerde dr çnrpı5ınalar 
y:ıpılrnaktadır. Bu harple piyarle
nin yaptığı en kanlı l'e m:ıhiyeti 
itibariyle en şaşırtıcı muharebede 
bur:ıda cere:ren etmektedir. 

Alman ka.yıplan o kadar bUyUktür 

&amallar 
-~ c Ba.t tarafı 1 incide) 

para.ya d~miyoruz. O kadar P 
i§ var. Bw-P..da lbir ha.nıal. gUndüz 
çalıştığı takdir.le en az 15 lira. 
~ece de ç:ılrştığr takdirde aynca 
ı O lira. fera.h fer>...h ikazanabilir. 
Yanı· !!tinde 25 lll'a ( ! ) Yalnız ar-c • 
kabk dnyanciıramıyoruz. Onun ı. 
çin buraya gelirüz, faka.t gelirken 
birkaç aritalık da gerirmeği unut. 
mayınız. Zira, burada arkalık pi • 
yasası yükaek. H~m pahalı, hem 
kolay kolay bulurunuyol' ... ,, 

Görülüyor ki bugünku şartlar 
içinde hamallık, birt:oklarımıztn 
ve hele h·ısusi müesseselerde mu. 
ayyen maaş ve ücretle çaltşa.nla· 
rm ~~im ·J&tır.ıbı karşrsında 1m· 
renilccek id€al bir meşgale hali • 
ne gelmi§tir ! Aeaba biz de bin!'l' 
arkalık tedıuik edi!> trene atlasak 
mı ckl13ini.z ! ? 

ve bu Jiizunıu 
ınektcılir. 

ia~dik YC tasvip el· 

"T-- .. ----- -

fi..tF/J,R Mllll.IRF..lJf:"S/ llkKKlNDA 
l~ONDR.·\ /l.'E Dll'OU? 

lngiliz :ıınirnllık d~rcııi ıliin şu 

4 subay ile 8 polla memurunu taşları,. 
lUnde meklk dokuma ıılst~minl kullıı.~ 

yaralamtf1ardır. 
mışlardır. Geceleyin pjloUar bomba.la. 
rmı attıktan sonra üslerine döı!nltl§. Pamukyağı fiya'.:ı serbest 
ıer ve yeni Mr bomba hamulesi aldık_ Anka.ra, 23 (A. A.) - lktısat 
tan ııonra yeniden hedeflere ~aarnıu Vtkiiletinden bildirilmiş1ir· 
gitmiflerdlr, , ..., . 1 - 6 - 1942 ta.ri<lindcn iti• 

baren .yüırilrlüğe girmek ~e ve. 
1 iıletianiJJOC te.sbit ve ilin edilmiş 
c,ıan RafiM.: pamuk yağr ve pa· · 
mu,k yı!.ğı ıklispu;i fiatl::ırı meriyet• 
ten k&l..:iınlmıştır. 

Kömür tacirleri 
vaziyeti görüştüler 
Narbı kaldırtmaıa 

çabş17orıar 
Kömfu ve odun taciri~ri. kendi 

aralarında toplanarak yaka.cak 
nakli işini görUıµnüşleldi!".:. Bun. 
ıa.ra, na.kil vasıtası verıldı~ı tak. 
airde ~rin yakacaks~ kal~r~:~
cağmı temin etmişlerdir. Ko.~~~ 
narh k:ı.lclın1dığı tal<~~~e ~-~ıı· 
riin kaça saWabil~cegmı '"'cıruş
nıüııler ve 1stanbulda va!!;ondıı 
teslim 14 kuı'll~ fiat koymu'." lardn·: 
Şu hale nazaran önümüzdekı 

kış 1sta.nbuld:ı kömür perakett~<" 
H.·15 kuru~ satılacaktır denıc.ı:• 
\lT. 

Vargancalara 
verilecek ceza 

Adliye Vekileti Milli Korunma 
Kanununun tatl:.ikatı hakkında bU 
tün memleket milli korunma n.ılid. 
de-iumumlliklerine mühim bir ta • 
rlli.m gönderıniı;!tii". Tamincle 
milli komnına kanununda saçh 
t.eza nrasmrla adil bir nisbt-t te
n.•ini guyc:;!le c.ftzalnr ıki had a
rasında vaze-di'm:.5 olduğu halde 
lıcmt'Jl hem.en devamlı bir sun:t· 
le cez:ılarrn aşağı hr;dlerinin lıük
ıntdilm:ıdtte oldt•ğu bildirilfrek 
r;:oyle denilırektedir: 

ifi, Fon •Bok bazı kesimlerde ileri ha.t 
ı~ra Romen ve ltalyan tümenleri sUr 
mek ~orund& kalmıştır. 

C:.ıma gtın.tlndenberi b1 ırada tufan: 
andırır yağmurlar yağmaktadır. Rus
~rm elinde geri ile muvasala ve mü
nak&teyi temJn ıçin Volga nehri var. 
rtır. A!manlann tultukları yollar yal
nı7. Stallngrad etrafmda dolanmakt'l 
ve buralan birer bateklıl· halini al. 
~ bulumnaktadır. Bu rokımdan Al 
manlarm uçakla takviye yollamak 
zorunda kalmaları izah olunabilir. 

ek tebliği neşrctmişlir: 

1 

Rusya.ya ulaşan kafileye menaup 
gemiler arasında kayıplar olmupa ~ 
dUşman uçak ve denizaltılarının atı~ 
ta:ırruzlarma rağmen kafile gemileri. 
Din en büyUk kısmı yerl~rine varmt,.ı 
!ardır. Kafile lngUiz, Amerikan Te 

Rus ticaret gemjlerlnMn teıki! edil. 
ml§tl 

Maçlıadakl ıta\yan 
ıalaratı ltlaaıı te 
arazlll ıatdlyor 

"Hiı.lCım cezayı kanunut\ tayin 
(.ttiği hatl1er arasında tatb:-k hu • 
~usund-ı t:ıkdir hıı.kkı:-:a. maliktir. 

l Bu te.kcl.ir hakkını kullanan hakim 
1 ı:~çun Vnhanıctini naz[!rı itibara 

1 sunay~ mecburdur. Bu ''}thamet 

RUZVEL1'E YARDIM: 

Buraya, 1,200,000 lira 
kıymet \<e>ndu 

suçun ıcra vasıtaların?, me·:zuuua, 
ic!a ta~ına, sur.tan zarar gö~:ıin 
ugradıgı zararın ağırlı~ına, suçlu
nun suçu işlem .. sinc ııa ik oian se· 
bcplr.Te, seci~·e~:ne, c("zai ve ad
ı~ ~cabıkesına suı.:~an evvel takip et
tıgi hayat tarzına sucu i~leı·ken 
ve ic;;Ledikt~n scnraki t~vtr -ve ha
rek~tl{'rir.e . fert. aile cemiyet ba
~ mından vaziy~tine velhatrl suça 
hususiy~t \·rren cezanın l';-iddetlen
cilr;}m-e-sinc ~·arayan daha blr çok 
lınller0 taalluk e-c!cr. 

yonlan da. sıra.at mekteplerinin Okunan bir ba~k:ı zıı'!ntta d 
çl.ft~nde ekim faali~~ ge- kalan<lığı 1:ırııan eeh"'t'lde an 
ıı.işletsnişl~ir. Zirai ,kombinalar 85 kuru' bultınduiu yazılıyo 
halen 231 tralrlöril toprak işlerin. Hastane, mor~, !\dliye ddkfo 
<le ~Jlf}t:ırmakta, devlet ve halk bi daha bir ~iirli rApor Ye 7.& 

iı;ı.;hsaline yardnn etmcktedi:-. El lar okun.dukt~tn "onm muh:ıkf! 
deiki va&ıtalardan en çok verim ':lahitlerin <::ı~mlması ~çin 
a!abilımek için bu mevsimde gC<-.e bir gune bırakıhlı. 
çal~ ekiplerl teşkil edilmiştir. Katil ııım;lu~u nu?~·eti:ıden 
Bu ÇG.lışmalann önümüzdeki ma.h• mindi, jandarma önflnd.e dı§Arı 
aul Y* 90nwıda iyf ~ieder ve. unhrken sa.nhl biraz sonra 6 

rcceği umulmaktadır. \erflttekmi~ ~ilıiydi. c'\yle ya, 
Filoryaya tiren seferleri le3hindeki deliller Zehraıım " 

lbh or yazlr bir haynl., görı!k.,i ,.e' F" 
aza Y . r.atın da "Abdu1l"h bnna 

Görülen. ~Uzum ':lıen1:1e ~~1:1' iildttrdöğönil .. öyl-9di., rlemt:si 
&aha.htan ıt·ıbaren Stritec:ı banlıyö- d n "b:ın-tt" 
süııde tren seferlerinde blzı 1e • e K~bil.ir ~elki de ha .. hydJ. 
ği~iklıiklcr yapılacsk ,.l" bu meyan- ' NtHAT SA 
da m~vsin!in gt~mi.§ olması dolıs• 
YIE-ilc Florya trtnleri h2ddi nsgıo. 
rtye indirilecekti'r. 

Bu tadilatla Sirkeci ile Kü.;üık• 
çekmece arasrndaki mUtekabilen 
~4 ve 29 :?.ayılı ka.t1lrla.r Iağvedile-. 
ce-ktir .Muhtelif aaatlerdc Siııke
cidcn KüçükçeianeceYt" ve Küçiik. 
çP.lrmtceden Sirkı:ciye hareket e • 
den on dört katarın Ye~ilk5y • 
l\ü.~ükrckmecc .bsmıları lağvolu • 
naca.k ve bu suretle bu seferle'!" 
~irkeci • Yeı:ilköv ara~mn :nı.ıaar 
cdecckt·r. 

Küc·iik~ekmect"yc kadar bir mik. 
tar k.<>.tar 1-ıil' ınüd<lct daha Flor • 
ya scfC"rlcri11i ynrmal<ta devam e. 
dtcektir. 

----o----
Blr adam trenden 

da,aı 
Cankur:aran tren istasyonunda 

feci bir k'l~a obnusı, Feyzi atlında 
bir' si B:ıkı!·köden ~elen - trenden 
durr:ıad?.n ıı.thyarak köpril boşlu. 
ğundan a~e.ğ1~·a. rnı:l.ğ'a dli.~muş • 
tür. 

Fey~i n·uhtelif yer1erinc1en nğır 
~urettc yar:ı.Janmızi, bııygm bir 
lıttl<le Cerr:lhra~:\ hastanesine kal 
c: ırıımı~ tır. 

Öl im 

Deniz barblnln 
yaaı telullll . 

(Ba~tnr:ıfı 2 nclde 
ileri ~ehni~tir, Halbuki .Japon) 
ufak adaları ele geçirdi)tten 
buralarda ha,·a. meydanfan 
dukta.n ı;onra ha,·a hakimiyeti 
CİP.rhal kurdular ,.e Ca,·e.11 'kol 
Jıkla. istila edebi'kJiler. 

Alman ~enelkunnayı ba. 
knti herkesten en·eı anlamı§ 
bunu 1940 ilkbah3nnda N 
bir istiıt. ordusu gönderirhtın~i 
bnt etmiı>tir. Almanya tnği 
ıJn ~yle bir ~rere miınf oJm 
için filosunu Skajerak 
l~önderebiltteiini hesBbll 
' 'e bu filoyu har!!kelıt0.1. bı 
;c;in Danlm.ark!ldıı. Ye ~imalt. 
manyada. hı:l\ a üsleri kanaat 
Fakat. Alman genelkurmayı . B" 
markı ve Pren!ll Ögeni ı&çık 
lue yol?aı·ken bu hakikati anu 
itı. Blsmsrk ln~iliz filosu b 
•ında. ha.o;ara ujtradı \'e ha,,., h 
c·umiyle batmldı. 

Şanhör.ıt Gna~"7.ll1\\' \'t l're 
Ögenin Br.estten kııçabiklikie 
:\fan~ı ~ebil<likleri \ 'c .A 
üslerine ula,tıkhın bir hakikattJ 
ı•akat bu Uç :r,em!nin bu harek 
leri ,·nparlt~ı h~na hikumlsrı Y 

Mülg:ı. har~iye nezareti levaZ'm zünden aAır ha-.arlara uiracbkla 
inşaat şubea: n-üdUril merhum Be · t1;i•n tahakkı.~• etmiştir. 
sim bfy haliiesi ve e'cktrik, tre.m fnıtiltz ıtf'nefüunna~·ı \iman ge 
V<:Y, tiinel ı..mu mm \idili ü Mu.~ta• re ilerine kıırşı ~·apılncal' tanr~· 

Bu karneye karşı uğradığı muvaf. 
i'akiyetsiz.lik hakkında dUşmana ya
rayabilcc.ek malCımat verilmeıl dU§tl. 
n\1lmemektedir. Ancak dü,mall1l'l bu 
münasebetle ileri eürdtlğU tddjalaruı 

mutaddan çok mUbalA.ğalı olduğunu 

tıöyıemek mUmkündUr. Bu kafiley'! 
refakat eden gemilerin hl~blrl l<ayıbcl 

• .,ı: . • •-\·:.ı«: o.:,;, • 

Birinci cihan harbinden ~'"Vel 
başk::ııp da İtalya har~nin ha§• 
laması üzttine ikmal cd lemcden 
kalan MaclwiaJli 1 talyan sefareti• 
DiJ1. n3tmam binasile arazisi ev, 
vt.lce satın21ınnuı:ı ve ibilahıre Ejm. 
!8.k ve Eytam bankasına inLkal 
(;tm)şti. tk.inc:, cihan harbin.ten 
evvel milli sanayi birliğinin dn~ -
mt yıtrli reı\.liar sergi~i için s:ıtın
illtna8I diicıü"lülen ve tetkikle!" ya· 
pıJa.n. fak~ araya giren ihtilaf 
Iar üzerine geri kalan PU bina ve 
&reaıD.In nihayet sa.ttbn:ı.şına k.:ı. • 
n:.r verilmiştir. 

Cezanın muttarld bir ırurette as 
ırn ri haddinin tatbiki diğer kanunlar 
da olduğu gibi milli korJnmll kanu 
nunun tatbikatını zaafa ı:ğTlltır. B:.ı 

tatbik tarzile hiçbir zaman dev~t!n 

bUnyesı lktisad ve mlllt müdafaa ba 
kımından layikl veçhlle .ııiyanet edi!. 
mez. Bugun;ıü fev:.alA.de ;artlar lı;:ln . 

fa Hı.ıJki Ert>m, btiklıi.1 lif;esi mü ene1c1en h~avlam~,11ğı ''" ebnd 
C:.ürü Elcrem İn'il, Adana Osmanlı l:övle bir har::ltde kiıfl ı;clecek öl 
bankıısı müdürii eaı:p Sert.!ı 'ır. \ çıide haY:ı kunctl~ri o~dığ 
kaymvalideleri Nr..hide Arısan it:in bu üç g.eml Patlökalf' oo~nzı. 
C.ün vefat etmiştir. Cenazcei yarın· nı J;CÇebilntiştlr. ·~~ nı ıtetı~~y 
ki ~um:ı. gilllü öğle na:nazını mü. Akdeniz h:\reke.elerıııde <le gorö 
ttak.ip Bf>şiktaşt:ı Sinanpa~ ca - )·oroı:. Hs\'ft yı\l"<lımı 01 ma,.vın 
miincien kaldırıl?..ra...1< Karaca.al'.· bu !!t'!tİt hreketlerlle 'Zayiat 
mette aile•i ma.kbere!:ine defnedi• ağır oluyor. 

rJe fevkalAde tedbirlı::rl 1htiVll eder. 

Bugün büyük bir kıymet ke!'! • 
betmi..'i olan 110 metre tranway 
cadd°'sine ~phe.ai ve 156 metre de 
rin.Hğl olan bu arsa üzerindeki bü 
~"ilk u~:r bina ve ayrıca iki kü
ÇJU'k bine.ya mahaılinde tetkikler 
yapan müteh::ıE:sıs bir hf'yet 1 
milyon 200.000 li!."a kıymet k-'Y • 
muştur. Arsa \"e binalar bu kıy• 
nıet U!el'inden utı!:f!ı. 1;ıkarılacak 

leocıkıir. All:ıhta:ı kendisine ralı. Kif· dereC'elle haH\ yardmn !la 

met kalanlara "'n• saP,-lıgı- dileriz. yesind~ ha'yanlar Ve Almanlu bu kanundan be1<lenen ga,v!nl.n temin; • "09 -

ıçı.n cezaların şiddetıendirllmest il. -------------• Sicilyadan Şimali Afrikars anNIE 
zımdır. 

Bu bakımdan 9UÇA vahamet nren 
hallerin lyjce araştırılara!: teebit. t. 
zah ve murakabe edUebllmesl:ıl t~: 

m,Wıen .bil 'rim. 

yirmi beA ;.ayiat vere"* yaram 

Ba•u•• TallvllDI ıri>1uJ.~rebili)·OTlaT. lk"' su 7 
~a:m yoll\ ~ ht'llP.leıP 111. 

lmslll r:k"ya. \·um!ldıı.tı e\'Vel 
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~ aoı ön &\ne bırakılan antlplrln 
a e 9 inin esrarı nasıi anla!iıldı ? . ~ 

ı"opııyao: Muzatter Esen 

H A. B E R - '.4.ktam Postası ~d EYLUL 

--~~I Balıkçı m 
1 Ca 

.. 
Buna 

ne 
kızacak 
Vdr1 

Hocan.ın biri ca.mıye git.nıiş, bakmış yanında bir tıek~a.şi namaz 
kı!ı;ı.eır. !kı.si de namazlarıru bıtirmişler. Sıra dUaya gelınce. ııoca elle_ 
• .,..., aç~11ış· 

- A:ııUıım ı demiş. Sen bana. kA.mil iman thu.n ~yle ! 
ArkMın, Bektaıi dUaya. başla.mı§: 

1 
Dl 

Dünyanın en çok balık yiyen·milleti. - A~ı 
çılan Japon balıkçıları· - Japon balıkçılığı 40 
sinde ne kadar terakki etti. - Bir balıkçı ge 
yarar?. - Balıkçı kılığında Kurmay subaylar. 
kruvazör ve mayin gemisi o!uveren balıkcı 
Japonların Amerikadaki fa ı.1iyeti. 

( ıu.ııı .. uJ -t mı culc1uıııuını~ı ıler.

1 
lı~r er~eği ofke<len. \0ıltlırt:ıu tek - Yr3bbi!.,. Sen bana bu akşam yarını okka. rakı hlmc:ıetle! Sayı~ı 100 milyonu getcn Jn • ' mn ıle\ anı edecektir. 

al • • .L. talrnilmtmu lıa_laı.lı. Lır keıınıe y:ı.zılı bır oı.ektup, 1 H"ca kıznuş, dayanamamış, haykırmış: ponlar, bilha~sa balıld:ı beslenen raber clünlanm başka 
1 n ~-t ı ..... ,ıuıuıımı ıuare ettij:;ı O ~ıl, mayıs uyınııa Roket cl\a. - Bire zındık herırı .. Bire kl!lr adam! Allahtan rakı istenir mi'!' bir millettir. O taballj hir ,Japon ki Japon a!ıl•eri f 
bu t~ıu •• ımt ilk lıacılede !;Ok agu· nnda bir mai!;aı:ı :t(itıııı. l!J07 yı Baba eı-Pnler, gayet soğukkanlı: ailesi, yiyecek masrafının ylizde ba..I k :sann~iiııe yen 

et o;:._r ,_ • .,.1 -.·nu~ıı müddeou · lında günim birinde, benim dük • - Ha.z.ret! demi~. 1.ruıanlar Tanndan ne ekııiklerl varııe. onu Uı. ıoeksenini balık için snrfed~l'. llu \ermiştir. Bu yeni ' 
1 ıumi .ı8 :ıı.-.~nuıııla ı·c.,mi tahki · kindc:ın ı;ıl•tıktan ..,onra. genç~e bır terler. Sel! xllmil iman 1sterııin. ben de rakı. Buna kızacak re var? yüzden ,Japonyada balılq:ılıl< en ft.ilcr ciddi bir :ıliıka 
• tın ~ )ın:ısmı enıl'eUi. 'ıuırlının beni· aram145 olduğunu.im • •..+ geniş, en bil'ıilk milıi "lannt h:ıllllC oıt'J';e mecbıırclurlar. 

'.ıı çetret'ıl · ... ı_r ı,en.ıis·ıı.e te\• ber :ı.ldmı. Onunla "'ınuo;mu"' oiau dan k d ı·k \ l(elmiştir. Bir yılcln ,Jnuo, h 1'. Uzun zum:ıntlanbe - " - " Bır P..amazan aıt.;.a.mı, yatsı na.mazın sonra atıve Eı yaren.ı 
ı edı. en "orrru hfı.kiıni Bukar, '?O diıkkfı.n l.om~um. bu kadının e~kiı.- b .... 1 1 

1 

\'•lannın avlai.lığı lın.lı!ilrır Ilirle • !arda baJılt ıı~lıyan J " "" edorlcrken, Bel{t&§I canlarından biri ir .-ev ev ye aormuıı: 
ı .J •.... • nurı-'- ıno·>' o Desti~·c•;ıin ifa. li hakkında bana rna•iımat 'ere • ~fü: .\merika ,.e Rusvada a' l:ınat) ııon emellerinin tah uu " ,, - f;:ıın iarikatiıı erka.ru nedir? " 
desi'ııi aldı , e :tiratlarını dinledi: miyor, fakat se\İmli göründüğünü lıahklann iki mis1i, Büyül< Britım- i>unda yardım cttikle Mt:vlevl cevap vcrmiJ: d 
~ Uz•ın • ılhrdanber1' 1\.aen • Ye esas.~ ban:ı. mektun \,117.!l.c:vT-ını ~ada a\'lanan balıklarm ti~ mi'>!:- r,ıiffi mıılfım ıı. E€n • ·' ,. ,.. - Bız, AUJLh der, dönerjz. Ya siz? 

Jekı. A Jeıı , ~ Gı·~·om mobi)"·a falı. iıildirdi,;.;ni söylü.yordu. •lir, Dünyada y:ıkalamır. balıkla • <iilnya üzerintleki em "' " " ... - Biz de Allah der, dururuz! 
rilm.lannın Pa.ris müme!ı<iillİğİni Hakikaten eı1esl sabah mektuıı rm }ii-ıcle ktrkı Japony:uln ye\i hir zaman giıılememi 
) upı~or , e bu fııbrilmnın başlıca ı;cldi. bu sefer m~ktubun a.ltmda +•ô şir, !erin, ~un birlııd 
mü tcrilerinclcn birisi olan LU\ ı· ~lnri Bnret imıno;ı Yardı. "e lıana Bekt4şi fıkara.sında.n biri, bir Ra.mazan ak§a..mı, aç, yaJmaya.k, Japonya.yı :ıra·n ılcniızlerıle bııgiinkü müttefikleri 
ııuı"'aznlarnuı hemen her ~ün uğ- \"olt~r meydarundal<i otobll<; bü · başı kabuk bir halde dola§ırken, bir konağın kapıııınd&n bir ı;ok ada. 1 pek bo) balık buhmmusına raf; • tiliHlar b~le çıkarabi 
ıu~~rdum. 1 l'Osunda. .r.ınde,·u ':cri~·orclıı. ·ının girip çıktığmı görmüş. Merak etm~. ezile bllZlile o da. kapıdan wen, bu deniz'er .Japon):ımn gün niilebilir. Almanya,. 

"1901 ~ :ıhut 1902 ı:!e bu ınaii;a· O dakıkada. 1'lat'i Bnret bana u- ualmı~. Bir de bakmış iti. kılığı kiyatetl yerinde, ya.nakl&rmdan kan den güne artan balık ilıtiyncmı 1 ıHlnyruıın birçok ye 
zalarm mobil~ n. dair~;'ı'ıe gider - ıak bir hatıra c-ibi ~eldi. \'e b'.I ı.lam!ayan si.hhatli adamlar, bir sofranın etrafına. dizllmlıaler, parmak_ \ 'rusthya.mrunalctaclır. Bu ~ iiı:dcıı ohluğu, Almanynnrn 
ken ~-oı ii1erintle olan etekli'k dai- luıce.ğızı ı!:Önnİye1i dört yıl ~hln • !arını yemek sahanlarına. da.ldınp çıkarıyorlar, etleri, tavukları, habl. 3460-0 balıkçı ~emisiııı1.- r.ıı j yayllığı be~inci imi 
resin.den geçiyordum. narada ~ıt· ğuno !l.Ilrlll< o dakiknda hatırın - re midelerine ;öçUrUyorlar. • ·; • ~ ... ı-· · ·"""'"' ı .,. ';.,;;· 1 •• J"ap<>nların deniz ol 
h..,a.n bir krzı gor<lüm. <Jım. - Birinin yanına sokulmu<J. karın doyuran talihlilerin kim kıymctlı gıdn~ı aramak için ,Ta gönderdiği b:ıhkçıl:ın 

İlk 7,a.manlnrtb. biribirimize gi'• :\lnri Buret, Luvr ına.iİnalarm . ler olduğunu anlamak lı;tn BOl\lllU§: ponyadan ço!ı; uzaltlar~ n~ılrnn!t rnu!'ötur. 
himsem~lkle iktifa ettik, <;onra dan a,ynlmış olduğunu söyle<li, - Kım tunlar:' mecburiyetinde knlmışlıınlrr. Ja • .Japon bnhkı;ı!arını 
ınerhııb:ıb..<:tık. nu dostluk epeyce ba~ka bir iş nnyormu5. l'a~'a.t l;u. - Adam cevap vermiş: l'On balıkçıları çalrı.ına a!anlıırnıi rı fııaliyetinin neti 
devam etti. Fakat ham lmm adını nun için pek de ac'!le~i yokınw;. - S:ıdrlza.ın Hüıırtwpaşanın kulları! 8ibirya kıyıl:lmıa, Pnsifili l\<hı'ıı • Pasil'ilıte ~ıcnım ede 
lıil~ bilmiyordum. Zira. şahsi \'arillatı Ye h;'rikmi:> pa Zavallı Bekt.8§1, bunu öğrenl .ı:e, ellerinı a.çm~: rına, Bİ'rleşik Amerikanın garp k plsmnlnr<la giiriilmıi~ 
Kız bir gün hir rande\'ıımu J.;ı\. rasile fer.ıh ferah A~inebi?irmiş. - Hey Allahım, demi~. Bir Htıare\"P&§anın kullarma, bir de - :nlanna, orta H) renubi AmerİlC'· Karolin adalnrınm e 

l:ul etti; ber:ı.ber e\ine ya'kın bir Onun hayatta paradan, it:ten zi • çıplak 3'i:ikstine vuraraı< - senin kuluna b&k da ibret ali · haclar uzatmı<;lar ,.,.., hm: d~n Nn :ıda.larında. Yen 
kah\eye gı'ttı'k ,.e ifü defa olara.k l'ad~ bir arllada~a, bir oosta ihtİ· tan ·linc kadar giclcrC?'> bnliıı:ı. nwılı • bab[;'l :n•lnrlıır<lı. Za Ey bana kendini büyük tanı , 
Uzun .. ~ .... ~a J,·onu-..tuk. Ona e\' • yacı \'armı5. Bu sözlni s1iylerken , i"mda. tngilter.- , ... ~ror• cçle rol;'\ me~g:ıl görünen .Ja ...,,.., .. ., Halline bak da varlığından utan, 
lenmelrten bahsettim, fn~t cloğro belki de hf'nden ii51kane bir l<:ır• JAedrf. ' ;:... ·~ .. ,ı.,lrrdır. TJ.-::l· ,. bilhnssa yerli ahali a 
sunu ö~l~mek lih.ırngeliro;e kafam ı:.ılık hekliyor<lu, fakat ben anla • lerde ba.•ık adamnk jr.111 ,Japon • liz ,·e Hcllantla alc~· 
da ba.~k'a fikirler dolaşıyordu. Kı)' ı:ıamış ~i'bi da\·rnnm:ı~ı t.-errih et• - ~ ~- ~ ~ - lar birrolc motörlii bahkcı gemilı>· su<,mak vazife ·ini <1 
bana hıı.yntta ('bemmiyetli bir ha t.im. ~tl\V. IE ~ ~ ~ ~ S.J\,IE ~ ri yaptıktAn bao;ka, tutulnn bahl,. nlmı lardı. ,Japonlu 
~nl iıf.d arına. ur-radığı Ye bu :ruz· t1<i giin o;onra başlm bir nıek - ~ ı:; ~ ~ -=e.... '1:!!!!fJ ~~ ı,: ~ lnn derhal konsen-e haline 1Zetir· Borneo, Bat6,·~a. IU 
den c\ lcnmemeğe l<arar ,·erdiğini lup aldım, bu me~ttl'lpt:.ı bc>ni bir,'? ~ nıek jçjn haliİki bi'rer seyyar koıı· sar \e daha lnı.~1'3 y 
nnlnttı, sonra aramızda. bir birle~· ı·:ınde\'Uya. çağırili. Artık bu tııek. scrve fabrl'kası 'ücuda p;ctirmiş d'1ğu ı,on5en·e fn 
menin iımtaıısız oldub'llnn <lelil· fuplar:ı. nlha~et \'ermesini iste- Bir filmin kerameti lerdir. meJl)nrlar dn g-onın 
I.erle isp:ıt etti: benden yaı;;lıydı, mel< niyetiyle r"nde\'Uya gittim; Inı,illerctlc, Liverpold.ı bir şi· muş ve soruşturmuş, seyretti~i ko- 1905 de Japon ba•dıc,·ılı~ı hüyiik mcı;;guJ, hendi hallcl'i 
hiç parnsr yoktu. frıkn.t daha bu mevzuda konuşma- ıncnclirer bekç.isi olan, ihtiyar .loc migin kardeşi Harri olduğunu ö~. rakibi olan Rusya ile çarpışmağ,, gibi görilnüyorla.r, f 

Bu mcağızla iki üç defa daha ~'3. bct.~lam!lda.n Mnri Buret'nin ba l\:ırrlk, sinema) .ı pek meraklı imi:, renmiş. haş~amıştır. Bu ytl 'hi millet ara • te cnsuc;IC:t \ c propa. 
konustunı \e C\lcnmekte ısrar et• kışlan değişti \'e hl'rdenbirc ~n • Son ~ünlerde, sinemada, pek gülüne Harri, yirmi sene evvel Anıerikal·a fımda imzalıtınan PortCJmııt harı<;: le uğraşıyorlarclı, Jnp 
tim. Du ısr:ı.r l•arsısındıı basıa ka.U rip ~arip ~öylenmeğe ba~la!lı: "Hn. hir siııenı:ı filmi seyrediyormuş. gitQ1iş. bu arada, ebe,·el'ni de, ha'> .. muahed~i ,Japonyaya linmr.ntlu. ornsuıcla z .. ki 'e bilg 
bir <' ·v:ıp 'ermek için <lü5liıuneğe ~atta. beni 411efalete düşüren kim Komiğe <likk:ıl eıtıkçe heyecanı nrl· ka bir kasabaya gidince, genç 1ngi. , .e Sahalin luyıl!lnndn kılıl< nvlıı· bny'nn da. \a.rdı. B 
mulı~ oklu~nu söyledi. olursa ol"lun onn motlnka :r.ehirl-?- mış ve: ..!_ Harri'nin ta kendisi: tiz, ailesi ne gönderdiği mektuplar nıak hal\'ı;ı ... ı \'crirot"ltı. Uu J alt lOJ)()grafy:ı i5leriyJe 

Ri h:ı.ssa btı luzın evine girm.ek 'r;m • ., l)j~ e lıai{ırmış. boşf. gitnı.i 5. Böylece birbirini ka)- i'ı:in Çıı.r hültiımetine \'eril eli t:ı1.. ,·urlar; denizlerde o;o 

i'stiyorom. F~·knt daima yalmz ya. Bu sözler canımı sıktı. Sıkmtımı Joc, sinemadan ~ıkınca, doğruca beınişler. Şimdi de, sinem:ı nıinat yüz bin \·endi. lfallmkj Jn• lar, kıyılarm haritas 
ı::adığnu \c J.imc;cyi e\lne almadı· gi7.lemedbn. Fakat o fü;rinde ıs • sinema kumpanyasına koşruuş. Sor. sinde. kardeşini bulabilmiş. ponyanm bal;kçıl!.ıitan ettiği isti - ralardu kwn yatak 
gını SiJJliycrek bıı ısrarımı ka.oul l"llr etti: "E'"et, ewt, muhakkak fa.el~ yılda 7 milyon yene kn.ılıır rnı )erini İıµLret ediy 
t:tmecli. Ve nilı:ıyet bir ;ün bu kı:z öyfe yapanm. Biri"llni 7eh1rlenıek lw eç gençliği ve mecburi çcılqma yiik<ıe;miş \'c 40 :nl i!:erisincle .ın. ba eteniz üslerinin ve 
dan hiçbir şey beStliycmiye<".cğiml öyle ızüç bir iş değildir ki.,. ponJa.rın av sa halan 30 misli an- l erlerini tetkik, ediyo 

B • '--hdltl · l h 1 ls,·ec hu"ku" metı" sen,..ııı.1· m...,.burl hareket sın ı f farkı göıetıni.ven bir B h 1 h"lJ nı • nul:ıdım. Ye e<;ascn öyle derin blr o garıp 1e erı c a n ço' ,,,. ö .... mıştır. 11 17. anma. ı ınssıı " ... Japon balılı:çı gemil 
n<:kfn. <fa IY.ı.ı'Uı olmadığrm İC'in de dinlemek i"'teme<lim, kızın ;·raıın• olarak çalıştırmaya karnr verınişlir. memle.tel 'çin labıl sa,•ılabilir h ..., Ull8 harbini' takip ed<'n Rıı-.yamn lıkçılık iı;ln yapılmı 

d ld 
'
• be · t k 'b' l'ıı lı"\"::tdı'sı· vcr"n tuJnraflJ'" bu nun na•arında ve hu"kumel karş:· f ı· · 1 ı 1 ~ • i · .. r.ıünase1>etint1 ke'ltim. an ayn mı. e nı e rnr ır , " ' ' ' " • ~ aa ıyets17. m < ıgı zaman ıçeı· sın• Bu uzak ılcnizler ıçı 

de ~ .. .. ·· kt lıusu~ta hı.çbı",. t~rsı·ıa· t ~enııedı"~ı sın da ~sa~cn mı·isavi olan is, çi .., e T 1 b d R ·ı Bu ~cnç fazın ismi Marj R:ıret ran vuya ~:ı.gıran u~ mru me ıı ' • •L • " .... < e o muştur, n srra :ı. usya mı • yiik b:ıLr.<~ı gemileri 
idi. b8 oeva.p b~'le venne<lim. için bu yeni ha\·adis muharip t-1· talebe. orta halli ve asil bu kamp- .. .,: .. :~-; hum.:ıklR mrsrml olrln- uımcı knıvnzôr olara 

l\larisi LIJ\'r:ı. gitl.erk.en ha1-Aln Bu mektuplan i ~< aldıj;;ım kan. rafların sazetderin<loe türlü türlü lara müşterek "·e omuz omuza y~· ~" İÇ'n ,faponyanın bu ni,'1r. fnkat lir; hele bu gemilerll 
ın .. a'" t • · d" ~ kJnmı~t tahminlere '-'Ol açnıı"-lır. Fakat h· şayacak, biribirtni daha çok scvt.. cnıı·n nUfuzıın• .,,,,., ,.ıl•nrtm:ımış • f k b' c1"1 il r:.orurdiım, kar;ıla.~tığimızda lô.· •• ..,os erırım ıye ~a ..... ~ mı. ~ " .. """" " ... 11 - ır tu ı e \e 
ı'"'k"t birl· ,. h .. f .... bu m kt p' n veçin dahili ve lıarici vazl'-'t!Hnd·~· cek, hayatla biribiriyle daha iyi:;.,. •rr, Bıı cle'\'J'e<l~n ~on- ......... 0 n'"" 1•• • i h ı· .., t 1:.ıyt bir •.clii.mla iktifa etlerd;•.,, " .., uı.,,. .. ... e 11 ıa. " / - " .... " ,, ".. gemıs a ınc .,e 

1003 l •h ba.5lıırkcn bu lau tanı, .. ~-ok etmenin daha. ihtiyatlı olacn· ki husıı~iyctlcri ıyıce biJenleriıt laşm15 olarak aııı:ıcaktır. Z•ra en lr. Sov~·et Rııs:ra arasınıh hirr,ok rumdadır. Bu balıkçı 
m·~ le unutmm; ve 6imdiki kanın. ğına hükmettim \.·e öyle yantrm. fıkirlcrinc göre hu k::ır;ır başlıca iyi anlaşmalar, en iyı do~tiuklJr :ınla~mnJar \."Al"lllmıı;;, hnttfı Japoıı• 6ın<la boyları 2~ • 61 
la C\ eıımisf'm. 0 \'akit Alen \'e Ayni, 1007 yılı içinde kanın dn iki nokl::ırı gözününde lutar:ık ve • çalışırken kurulur. lar Almanya. ile lumılin;'Zmn aley- ı smdıı. değisen çeli'k 

bah"ed "J·,,_ırı r b"k ·orm ~ rilmi'.Lır. Bu nılıımlara "Öre bu ha· BHaraflı/ıına stkı sıkn·a ~arıhn ııı·nde de hı'r nal't imı."I". ıl•.I'.ı, ... rı \'a d B .t ı ı Gjyom fnbrilaı.sınm mümessilliğini .., e, ,. ~ e 0 " 1:"t 1h " ,. • .. " " \ar ır. ıuı c a\' nına 
-de bıml,mıs, Lanı fııbrika~ının Bjrdenbire bahçr.nin parmakl.~•·ı reke1in bir içtimai •e bı ı de Jskcrl ve harbi insanlık için bir reıak~! ltit bile .Tapc m·a. ile Ruc;ya nr:ısm- mb:ı.~ a, Amboina gibi 
ı.ıobilyalnrnu Luna atmai:ra. ba~ kapısı \'llnılmuş, o ,·a.kitki hi:mıc·- ı·crlı,.si v:ırdır. ı,ayan İsveç oon scııelC'r içerisinde da birr,c.~r nnln5mala.r :"t&mlmıs, rııırn, Tar:ıkan, Bal 
lamıştmı. çi Hanriyet Tnlo, kl\pı~, açtı~ı ,n. Gençlık için ç.ılışdırm.ı 1..anıııln· mcchıırt :ıskerliE;i kalıul etmek zo· h•ıttil. Japcwı'a~ Al:mnnv~ tlP. ko • petrol Eı:ı.lıalarınm :"t'll 

Bir giın Luvrcla matma:ı:eJ :\I.ı. • kit karşısında ay:ıklnrına. haclar i· ı·ı hkaııdinav)a ınemlekeUc-rl iç;n rund:ı k:ılınışlır. Hatırı milli ·ııüd:ı• mlini:ıma alevh!nn-. bir nnkt imza.· iı;in Japon bn.lıkçılan, 
ri Burct ile lmr'}ıla..,ınca onn e\' • nen gri mnntohı kunıral bir k!ldın yeni hir :;ey :;ayılmaz. Alın"nyad.ı f:ıa)·ı korumak için ött>ki Avrupa lncl•kları vakit bile Jnoon:rn ile may için çok faydalı 
Iendığimi de söyledim. gömıü5. Kıı<1m U)'Ur ıribi bir Se~ lıu şekilde kamp1ar :ıçıltlığını J...- millctlcrin<1cn ılaha fazla fC'claktır· Rn!'lya ara...'lında uzun müddetli b''r j~·ubilmi lerdir. 

~ "h:ınnn ızla konusma~;: istiy.:> • ,·eçliler eskideıtht'ri bildikleri ~ilıi hk yapmıştır. Fakat ts ... ·t'çin üze· l~lıkçıhk anln.c;mnsı imza. edi}mj.... Hollıınd~lılar ,.e 
rum,, cl2Illiş. Ka.rnn geceli'k eli>i;ıe- ,:\farc~al Pelenin ::ıynı kampları rincle gerek mit.ver perek<:e mi.il· tir. tehli'kede olan diğer, 
4 ile olduitından misafire bu laya. Frr.nsocla da kurduğunu gomıu~lc~. tefiklcr tar:ırından biriktirilen fır · Rus • Jap0n <;11!anncla h11 'lr· Lli toprakhrmda1'i bu 

1908 )ılı temmuz ayı irerisi'll!lc fette _S?;;)rünmek istememiı;.. Hiz • <lir. tına bulull:ın ;ıünde•t µiiııe aıı- yam:o;ız mı•rnz,.lıe -,ıırl 1 ıır•. Rus~~,. lıa.rel>eti bilmiyor de 
t.amotlin imzalı bir mektup al • met~i il~ kndmııı kartını İı.k'.. FAk:ıt İs\Cç hükumet:ni bl\yJe hlr tnaktıı1ır. Bu \'.lZİyc! kar5,sınr;:ı Iardn. bn.hJ( a\1ıyan J:ırıonl:ırın, ,fa ı>onyrı ile harp bnşl 
f.ım. Bnna bu ml~tupla be•im i. mi". Kadın öfü~li bir ı;es'.e: ''l\ar. 1.:ırnr olmaya :;e\·kcde'.l sclıcp A:- fsvec Jıenüz umumi sefe··:ıerlik pon,-a :ı~ııım:fa harn lıaşlamıs o!· bu fa:ıliyeti açığa , 
rin jıı.rntılmış bir l>eclından hah • tım yok, ce\'abını 'ermis, sirtuliyc m:ııı~ıı \'C .Fr~nsıyı taklit arzu~u yapmamıştır. Ba;:1 1 arın;1 göre gene- nıasına ra;;mNt cidrsmem::ı;tir. deliller uu'tlı. 1938 yıl 
t.eclil~or, bn ımmr:ıl, se\imli, na• knd:ır gittt'ğİm yerlenle heıulen ulnınsa Rercklir. De,le~ işlerinden lerin ı;:ılışnıa kanıpl::ırınrln toplan• GörP"ü"" r,öre de J:-nrm:r:ı ,.il! Sıw \nllla bir llo?landa 
ıııosln nnılir bulunur lmm mezi • kart ist.e<nmffii. lı:•lkı ılnlı;ı :ı:akıııJ:ın n!ıikalaııtlırıı· ması umumi scferherlik için hır '.\'et Rusya münasebetleri es~"h İıir Japon gemisi _gö 
jetleri ôğülüyol'du. ı·a.,ıl oldu da, (Dcrnmı \'ar) C'ak hir ıeşehhii~ ~ibi ~öninen Jııı ınuk:ıddinıe teşkil etmektedir. bir sel•ilde de~i"mNlil\~ h'!l a.n]a..-. gemi "dur!" emrine i 

hu Jcrzla mıla._5zun:ıdımz. Eğ.er bu -:ı-----------------.-•ı----------------------------··------------~ miş , e uçııktun lizeri ı.ndrnl:.ı ııyus:ıbil'>eyd.i.'niz <liin. · n 1 eıı~1 ,.e tayfalardan bi 
eu m'!S'Ut erkeği o!mu; bulUIH• Baldat dilberi c!endlsl11 kederli'~ - Sen ne üLiıluyorsun'l' E~er (Ak. ralandığı halde dunn 
C ktınız. dU~Unce)j görünce yalfakhnmnğa bn5. ku~J Ermenlstan üzerine yilrürııe, tıe. itil tlc,·3.Ill etmi5tir. ~ 

Görllyorsunuz ya, bıı nı~l:tup ladı : ni buralarda ~ ü:ı:Ustü bıral•mar.. J&ponya arnsınds. it 
rıaziJ,çe ynzılmıc;. F:tkat knrnn • - Böyle havuı 'e ııuyu güzel bir DemlştJ. Hacer nöbetçiye ya\'liş~~ ttn<l~r bu çeşit h1idise 
dan "J,öylü ~i.'l<lın'' diye bal-~li · yerde somnrtkan görünmek ıılze hl9 aordu: ııu; ,ernmiştir. 
'or '<' "OOU."ldn ban:ı bir na..,ihıı.t 1 ~·ara,mıyor .. hasta mıımız ~ oluı:ı? '!1Iütt"?fi1c!cr harp bas 

(Al k • - l'rlogol orduıın Ermenlstana )ti. \erilor: "Er.er ben s:ıin yeriniz· ' u5) gülerek <"evap \·<'rdi : \C, bu "Csit faaliyeti 
Ha rür~e. ben mı ~apurım '! " de 0 1 :ı:\dım, J,umral kızla ,o;;,·Jen • - yır. l'ieşesızıığlmln hlı; bir ııe. d:ılıa. sıfa tedb'rl!?r a 

e c :"in knrımı lınşar<lım. bebı .}·oktur. Ernıcnlstan ıızcrjncı yü. - (Akkıı'}) ııenl ıınnr.ı.lnln ~unın:ı lmt denizlerin serbesti 
On qün sonr:ı lmmn<lnn çok hiır ~ rümel< lstl)'orunı . Arl<ade'!•arını tlıılı~ YAZAN: ISKENDER ·F. SERTELLi gtınderl'<"ektir, (tine \e milletlerin b 

ıneU.iz b'r dili! lınhsedan 1;:'r me'. mühim işler \'ar diyorlar. A 32 _ - Bunu nerden biliyorsun'! haltkm:ı karşı hürmet 
tup '!dun, ''Bu li:ıdııı b:t'>"11ızı be. Ha.cerln Ermenistnn havkında bir - Dün bir komutanla konuşurl>en gH~termek i-çln bu hus 

a sok:ıcak, görecel<s:ı:.ı'~, bu k..'\• fikri yoktu. Uattii bir kadın tarafın. -Hayır. Hl'nü:r; evlenmPmlıı. Cesur Hacerln bu öğüdü (Aklı:oe)un hoıu. ı:iuydum: ''Ermcniııtana ~ürUyccıı•• ltı cla\Tannuıı;hu·dı. 
tim a ~ a..5umanız mümkün olmıya· dan idare edildiğinden bile tıl\berı yok. bir koca arıyormu,. na clttt. ' olursam, Hacerj ;\"anımdan uzaldııstı Pnsifilite geçen h • 
C'.:ıktır . ., tu. - Bir hıristlyandrr, Size llyık ol • - Anııemjn ıö&tinö hiçbir zaman rııcağım .. o, anneme eok ı.)i hlı.mt•t ğı nltuıda. 'e cenubi 

1~ j ~~nlerde l•~t~ınbiraderim - Siz lı.ararmızcJa snL!t hlr komu- masa. gerek... arkada bırakmak fikrinde değlUm. eder.,, dedi. Liıtln milletlerinin Ja 
P:ı 1 r tin. imzasız h!r nıchturı al· tan"mız .. batl<alıırı.ıın söLi;ııe nedl'n - Ben kendimi düşünmedim. Sade. Bo öilltlerfn l unutmıyacatım.. Sall.l Hacerln c:ı.nı sıkıldı: !;olwıa k:ır51 takın<lıkl 

ı. _!-:cup•., <fa kmınm f.c:ı• . l>:ıkıyurııunuz? ce bu kadını yakından tanımak l•tl. tetekkUr ederim Hacer! _ Beni bir cariye gibi annel!lln! ı;ıı.rct etmek de faydalı 
•k]~nnd:ın r-0k çirkin bir lisanla. Dedi. (Akl<uı})un guruıı:.nu ltarnçı, ~orı.ım. hedi)·p edecek, öyle mi? birlt:ı<; ;vıl ev,·eI Ja.pon 

1 :ılı olunuyor, \e qfü'ec-•.sini.:, de Jayan bu söz Hact'!rln durı..omnu gü~. - Ya tanıdığmı:ı: zaman hoşunu7a aıı * * bıyn. hükfımetinden Rj 
ı ·~orı: u. D ı :ıj~c CL'\nnt cılenıin • lıııtırmjştl, Zira. (Al•lmş) çol< mert giderse. • - Fena mı? Onun llllnesl bu yurt nıdlsinde çiftlikler ]n 

• ,.,, • · .. Ka ku Jdlkte içinde herkes tarnfmdiı.n hatırı 5a"'llır < r. .. n ı 1' ınufulkknktır .. , bir erkekti .. ou,uncesinı 11çıl•ça soy. - ra rumda ihtiyar bir a nnem Hacer çadınna çeki n sonra, ~ nılesini istemi:;leroi. M 
F -' !t"'n bir buclala ı(bj hu • Jeyl\'t'rdi: 1 ,.ar. B11na o bir kız bulmutt. Yolum kendi kendine dütünJD('ğe batladı. bir kadındır. NP. mutlu 81\na, kl öyle nıunn kamıh cinnnd 

k bir kadııw hizmet P.deeekl!lin ! ır.• n hiç kinıst-ıfon o.;lıpiı~•ı·mmi • - Ermenl!'ltan knıllçf'B• ı;oı, güzPI Kara nnıma ~üşene, o kızla evlen _ (Akkut) Ermeni•tana gitmekle ye. yapmak olduğunu sezen 
r \C boş yere bn mcktupl:ın ya ve genç bir l•adınnıı,, Arka.daşlıırrnı mek laterJm. nı btr maceraya atılıyor <!t>mek tl. . Hacer nöbetçiden bu habP.rl nlıne ı ya htikfımeti bu mUsaadı 
ı fctmek !cin kafa !'<ltlnt:• böyle fettan bir kaılınm t~ıJ•eslne git. - Ben de Ö.}'le umuyorum. Sizin .-1- Hacf'r •ğdan soldan Ermenlııtana. t.elft4& düı,til. nıi~se de JıtJlOnlarda.n 1 

~ordum. ıııcmi l'!temiyorlar. B!ı ışı sonraya bı. bf tanınmı, bir kahraman herhalde dair ufa.k tefek matö.mat toplayarak O (Akl•uş) un yanından aynlma.I< kıyıla.nndtt balık a.vlan 
Üc "E'n~ lıkbjr hidi..,e "nadetim'• r:ıkrn:unı tn!!lye t'dl,yorı .. p. ya kendi ııoyundan veya hiç olınazea bn kanaati ecUnmlıtJ. l11tf>rnl~·or, dalma gözüönunde hulun_ csirgememi-ştfr, Fakat 

zl bo1.madan1 C:e<'t.İ· 1906 da gnrj]> Dedi. Hacer birdenbire !lllfllladı: aııfl btr müslüman aUeııtnden kız al. Çadrr kap .. mda. duran vatlı bir mo. mayı terellı ediyordu. met J"pon balıkçı gemil 
bir mektup :ılclnn. Ilos bir t:fiğıda. - Bu kadımn kooıuır Y'* mu imi'!~ malıdır, t ol nöbetçl•(ı Hacere: (De\·nmı ''!lr) lık tuhıınktnn ziyade krı 
~nzef:..?tlc;; Icac:ilın':; harflerle eYlı 

tMZA"ilZ 
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Rus tayyarecisi1 

ah manhk gö ere
biliyor ama, asker 

likçe zayıftır 
Mmttft lankl11n, Don nehri iz•. 

1 Jeki kllıt nokta ı otan Voronej"j 
" .uı klerl qmaa. blrço~ .Rus 

rıe nıo uı ı, 1 ticuma ıeçliler ve 
1 nn üzerinde bir kıy m,.t 

ardılar 

nanlAna t-loeldcw tanare 'i. 
ftded ~ (aık olan 1fas tay) Ol" • 

· karşı harcı.ete ı::eçll. Ruslar, 
h bir haJdc hncuma JJettiJ r. 

u ur ile Rus tayyarelerini h·i J. 
:-e n ı memesinden iatUade eti". 

r ft kndllerl bir tane bile itli~
: .. n. Ru, tayy.ırelerfnden 48 inı 

1 ılrdiiler. 

Sark cephesinde, h5yle hıiıJi c • 
k tckerrfir eımı,tır. Bunun sc 

hl bir t raftan Almnn tn~ yorele.. 
rın n daha iyl olnıası ı e de diı;er 

r rıao da müretlcb'> ın. lclsiıle 
k n aibl ltlelilmealdir. Halbulci.. 

us ta)')'areclleri kendi başlarına 
bt edıyorlarmı~, b r lrnınJnıla 

tlhl detlllemı•t l(ibi hOcu•n ed• 
rlır. 

Rm faffl!relcrf, •r.lnfhte ıfdy 
ı en şh!dettl baraj ateşlere ar!. 

na ablıyorlar ve lDlndtlerlni 1• 
P eden Alman ı.v tayyarele. ne ,._ 
mmiveı bile nrmJwrJar. • 
R 1 .. tın) re teri. 6u hareket': 

rlle korknsas hnrebt ett .. 1erlnt 
gösteriyorlarsa da. bu v u:tlrıı deh • 
ııeUi telefata maraı lrabıorlar. T~s
blt olnnnHlflnr tı:I, AlrnımJal'Jft yal. 
nııc Udet fıJoau, lı.ırbin IMtındonhe. 
ri, 2,500 Rus toy) aresl düşDrml\!f
lllr. 

8 temmuzdan 20 temmuza kadar 
11eçen on Ud tOnUık bir ınllddet ... , 
fında. Sovyet cm.lusu yıne bu idare. 
sizlik yfhıüınten, 820 taJtan kay_ 
hetmfşllr. Mmantarın lıo~ıbı, 70 l 
geçmemiştir, 

lılOpbede ve mutalealar. hwç.. 
il bir m8tahldlr. ~ır. 

HABER-. 

bir eolra(p tab ıj, t - Sarhotun 
reqadı, CUtJlk batvautı. ıo -
XaaMI. b&aabJılua bir nahiye 1, 
ı 1 _ Tec be elJDek. ıır. 
Yııhhnn tJiolt: 
t - Birini• borouau goranll ~ 

den (mftreklıep kdlmc), 2 - izli· 
raplar, yuva, 1 - CJn ne\·lndetı, 
jyl lt 781)aalm'a s6ylenır, 4 - Su-
700 bir luırarel derecttsl, iki ml
nab söz, 6 - Devamlı ıaraz, nota, 
bir emir, 1 - Bır balık tutwna v .. 
sıtaaı. bir musiki ed'llı. ammede 
bir harfin okunu,u, 1 - Ylle ör• 
ttllen pyler, 1 - l1Jaretl mevcut, 
(m&ttkkep kelime), 9 - Kuzuya 
yapılan bir bitap. mi TOrk kavin"' 

Soldu •la: Jelinden biri, 10 - Etekten batkası 
1 - Odanın lusımlanndıln birini olamaz. bir oyun, 11- G6bek, 

6rtmek (mftrekkcp masdar), 2 - Diinkü balmacammn hallf: 
Olilm zamanı hul-1 eden (mürekkep ı - Çenesi dilşOk, 2 - Bbedt, 
......_) 1 - ~.,...... lu- At18-, 3 - Tuba, 61Q. 4 - Eb, 
rum, 4 - KemijJn lçJndekJ ve düf ima, ıı .. 5 - CeCaçeken, B, 8 -
menin elnfındald, beli kUflllaD, 11t•bır, Zira. 7 - Ll, Al, Temol, 
1 - Nota, .ıtın lntımlarındaa. lalm. 1 - &, Nesir, Lı, t - R, Sinc
e - Cirtçiain llilı11dan, da7aaıklı. rek. K. to - Feci, ekim, ıt -
1 - Kaçak, a - Herkesin lhıllnde, Perlf'Jl, Nem. 

· Denis harp okulu w lileti t.ttaban .. ine bir 
eczacı almecak 

İDnl'Jde 1ııuJuaaa dents Mıp olPllll .. ua.t baata.lumıulae bir 8Q,, 

zacr alınACakllr. ~ .. aJdl ..._ hDJdlaıleı1De ser. HO illa. 
J• kadar \lCNt ftrlleoelı:Ur. ı.aldllllt.a dellls m~ mllwt.. 
'an. (8'@ • 1CK01). 

AclJI Tıp .lfleri lJ- Müdürlüiincleaı 
ASI Çol'.a llbbammn ~atı Tutan lluftk 

bt temheetz 
.., Do &'anif L.K. llJ'a lnmıt 

IDuuk 1000 eooo ıı MO oo n oo 
·~ ... ledl19.. - - 2IO - Ol • 00 

J11ıtno U10 llllO 100 U. 00 11& Ot 

Kura' "fual,e. tıdl - a· '' U1 00 H 11 
Patat- llO TOO 2'l 111 IO H lT 
'refll Wlm* - IOO .. 116 00 10 1J 

11111'11 ..... - llO 1T 11 IO ' 41 
S-w,a tm ,._. 100 UO 110.111 1M 00 U TO 
~.... "° aoo 11 moo 11 ıo 
Baftf to0 IOO T M 00 ' to 
r...... TIO 1000 1 10 00 I Ti 
~ "dalbo.. ıooo ııao ı11 tllf ao us 11 

1. AdJl tıp S,1erl Ktlplıadelıaneatntn ~ - kadar ollla 
Dıt'7acı için mllctarıan JUkuda ~ ee tlııl 11a1-~ ....... 

• 11 açık eutıtmere Jranmıuıtur. 

1 

= 1 

t ... 

2. - At;ıl: ekalltme IO f9 jN2 P1ı ........ mat JI de ...._ 
mecJe adli bp lpn1 ............ t' ... ,..... ....... 

ı. - a11.....,. ijliscı"ıç• nı.ret edllıll Jlr•Wtndıt lııaJIUI • 
ma.arı w balla aft MI ...._. 9da ..,,.,_ llıamll '"'lmmf1111., -

t;. - ··"'- ,...," ... JUllı ..... 'ı. tıl••• - --- .... lualıl'•l• 
.. - (IN&aWe - -- .... ...,..... •lwt edlJDMlldl•. 

-

= < 
w -E-1 
z -

(100U). 

A•. Fab. Erzurum ıilôla lalnikaı miüliüliillnılen.: 

ı - J:~ llOAla fabrikumm tbtb'aCI lala alıucalc - <•> 
(300J mllt!"lt nıilibı aert ataç kal .. 10 san m\lddetle ft kapalı Mrf 
ebi!tme)e lcoıııılmuttur. 

2 - lh:ııea 8.19.Mt gbQ puuteaı .. t on altıda Enunam alWı 
rikMI biauır.da top&H.cü eatmalma JcomlQoDUDCa yapr'aaütır. 

a - Sert ata~ kalaamaa behflo metre mlk&blD& 189 lira ftJ't talaal 
edilmiftlr. 

' - Kw&JcJrat t.m!nat Jlllktan 1127 lira llO lnmlflur 
IS - ferefUıat Oinamek 1ı1t17a1er bers811 "remd tat-'l fllt.lttt 

f&brlka mDdtll'tltQne mtıracaatıa ClfNaeMltrler, 

6 - 1ha!e &'bnll utelrWerta muvakkat ıemtıaat mütlıp ••1& 
makbum.. Tfoant ftalka-ı ll&vt tüUt urrıarnu lbale .. tlndla bir 
evveline n;Jar komlayona venQeı.rı 111.n olunur. '(10101) 

As. Fb. /amir SU.V. F....,_ Sa. Al. Ko. h ~a: 
ı - lhtlyaca bjcaen &f•ltd& cııbla " Ddktan ,.n Od JWem ıro.ıe q 

ayrı nya ta.ınamı ı.ıo.MJ peqemlll sana aat H t.e ~ atı 
alm&ClJttır. 

ı - Satın umacak k&sT.tlen alt ........... pllfma samert IQlftde 
(@J den aaat 17 J'9 kadar TopllaDede abd fa1ıltblar •tmal- ko 
mtay:ıaunda gM]eiılllr. 

ı - ı.t.eıruı.r temlllatlanlu emftle pa'brualı ılMeMan maır-. .,,. 3't 
•yılı kanun muc1bülce loabfdelı wn1kk bjrllkte lıelıl eda. san 
aatt• tmnlrde Balkapmarda dUı falırUrumda t~laaıeaır lloalb,.s 
na m:.ıracaatlan (1001') 

(11181 lllllt,ul ... 
uoo 
1IOO 

......... 

l.tanbrıl lantlamta s.m.lma Komİqonfıpl/an: ....... 9klda.. .. ..--
kilo Clllll ..... _,. Kıa .. D .... 1, .. .. ... Tmm lualJe • • "' .. ...... Jt ti ı1 ... ....__ ,. • • ... ..... :o , IO 

l ... ..... ..... n ırr .. .. ....,. il no .. 
u. ....... llt no 10 
1111 ZeJtlataMlll .. ., • - l"MUlll ..... • .. 

ım • 
j - Kapalı •rf eblltm..m. ı.teldt ııllill.JıeD mUdan. ama. t.UU 

fi1atı - ilk ~ablat!uı ,11IUnla JUllı - kalem Ji1'ectk ........ . 
cama COntı aat 115 ti bıtabal _ TaWllm J. •tm•'•a .... _..... ... puublrJa ,.,... __ 

J - Oııt ka1emiD tılr J8teldl1a ...-. _.. oldal9 IDA ......., t 
......,., ,.um Te ........... - ft........, llrb. laln ....... pataLe. * '*"" •llua Ua 887* ta_....• MI'..._. W caldr. 

1 - .,,.... ..... IDı •• : 1 ............ abu' '"' edfıaltr".as 
... ........ ldUIR. 

! - fattldlleıbı lsamlaen una tıaap 9Clea ft9llral&n .,,. ttmmat ..... 
tap nya n:akbualuile puartık illa " IUtllldl kolcia;"Omam~ .....-. 
rL (10184) 
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Devlet Demiryoıları n1eslek okuiuna 
talebe alınacaktır 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Devlet Derniryollnrının muhtelif ihtisas şubeleri icin memur yetw 
llrilıııek lizcre Ankııruda bir "Deınlryol Mrslek Okulu,. tesis edılmlştir 

Mektep yatılı olup tedris müddeti lic scneılir. Talebenin her türiiı 
ellııse, ~·iyccck, yalncıık \'e tedris malzemesi idarece para~ız temin edi!ir 

hbu mektep ınczunlnrı De,·lct Demiryollıırında Lise mewnlıırına 
mahsus maaş ve haklara sahip olurlar. Askerlik mükcllcfi:\·ellerinde kısa 
hizmete lalı! ıutalurlar. • 

Dcmiryol Meslek Oku'unu iyi derecelerde bitirenler arasında vc.;-a· 
hul meslek hayotındn yüksek ehli~ et ~östcrenlcrinden ecnebl menıle· 
J.elJerde idare besabıııa yüksek tahsil ,.e ihtisas yaptırılmak üzere her 
sene ayrıca ta lehe 'e memur secilccektir. 

Kayıl uc kalml şı1rflan : 
1 - Türk olmak 
2 - İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak o;ıhh:ıt ~e Psiko ı ... k· 

nik muııycn'elerlndc sıhhatli olduğu nnlnşılmıık 
3 - H yaşım doldurmu~ ve 18 yaşını bitirmemiş olmak 
4 - Acıtacak müsabaka fmtihıınında kazanmak "imtihanlar Türkce, 

Matematik ve Tnbint bilgisinden yapılacııkhr. ,, 
5 - En az orta okul mezunu olmıık. "Tahsil ~c\'i\'co;I ortııdan :r!ik· 

~ek olıınlıır da nıe;Jek okulunun birinci sınıfınn 1rnhu1 olunurlar . ., 

Musabaka imtihanları: Ankara, 1stanhuJ "Haydarpaşa ve Sirkecide., 
Eskişehir, Balıkesir, Afyon, İzmir, Kayseri, Adana, Malatya, Ernırl•m 
şehirlerinde İşletme i\lüdürlüklerinde J. birinci tcşrln.942 perşcnbe gürıü 
yapılacatır. 

Tıılipler nihayet 30. eylül. 942 tarihine kadar imtihan olmak istedik· 
lerl şehiı leı deki Demlryolları İşlctm<.' l\lüdürlükleriııo birer dilekçe He 
müracııal etınclidirler. 

Dilekcclere iliştlrilectk vtsfkalar şunlardır : 

1 - lsteklfnin bugünkü haline uygun rotoğrııfı taşıyan nüfus hüvl· 
yet cllzdanı ---

2 - l\lektep diploması n yahut tasdiknamesi "Bunlara yapıştırılan 
f9to{;raflar da talebenin bugünkü halini gösterecektir.,. 

3 - lyt huy k(ı§ıdı 
4 - A,ı kd(tıdı 
~etme merke7.lerinde oulunan istekliler yukarıda gö~lcrilen "rlilcl.:çe 

ve. vsikılarını bizzat işletme Müdürlüklerine götürerek bırer ka)'ıt nu· 
marası alacaklardır. 

Diaer yerlerden gelecek i~tekliler, 20 den 28 eylüle kadar en yakın 
De:miryol lstasyonunıı gelerek işbu dilekte ve vesikalarını f<>tasyon şefi!le 
goslerecek ve dilekçelerini kayıt ellirdlkten ve istasyon nıühürile mü· 
hürleıtikten sonra se:rahat <!deceklerl trenin tarih, numara ve saatini 
lazclıracaklar ve bu vesika ve dilekçe ile trende ikinci mevkide paraı.ız 
seyahat edeceklerdir. 

işbu istekliler mfiracaııl ettikleri istasyona göre en yakın İşletme 
merkezine giderek oroda imtih:ın olmaAa mcburdurlnr. 

Ancak: Iiiracoat tarihlerindeki tren vaziyetine göre gidecekleri 
en yakın lşfclınc merkezine 30 eyliH tarihinden e,·,·el yetişemedik· 
Jerı tak,lirlc bu tarihten evvel yeti~ebilecekleri di~er İşletme merkez
lerinden en ~akınına giderek orada imtihana girebilecek1erdir. Talebe 
yolda kontrol esnasında Üzerlerinde huhınduracakları işbu vesikaları 
katar memurlarına göstereC'eklerdir. 

H A BE R - Aktam Poatuı 24 EYLUL - 1!J42 

SPOR • • • • • • : .. • • " ... ~ ,. -. • r • • -., ~ • .. ... r • , • •• "' • 

Pazar günü yapılacak 
ıik maçları 

Fenerbahı:e stadı: 
Saat 12 de Slileymaniyc • Tak., 

r~m. Ha.kemleri: Muufter, Sadık, 
1\'uretlin. Saat H de !stnnoulspor 
\' efıı: Hakemle-rj ~elimi, Nihat:, 
HeŞat. 

Şeref -studı: 

SP.at 10 .A. Hisar - Rami: Ha. 
kemleri, Riuı, Mustafa, Ziya. 

Saat 12 de: Gnlata • Bcy!crb~ 
yi. Hakemleri: Bülent, Münir, Ha 
!it. 

SP.at H de l{asonpalja • Da\'Ut. 
paşa. Ha'.{~mlcri: Şazi, :Muf.tafıı, 
Zt>ki. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıiarınızı Derhal Keser 

1CA81 N DA G UN D E3 KAŞE AL 1 NA 8 J L l R 
• ' ' • I' - (. ' : ., 

Sa.at 16 da: Be~iktaş • Beykoz. 1 

Ha.kemleri: Adnan, ~;:cdet, Baha. i 
--~~~~--~------;-~---~~---~--~--~~--~~-~ 

inhisarlar U. MüCl.ürlüğünden: r-· 
1 - İdareınlz kamyonlan lc;in (20) adet akUmlltör pazadıkla sat" .. 

a1mncaktı:-. 

rı -'Pnzartık 29.9,942 tı:.rihine rastllyan saıı gUnU saat 10.ao da Kab'l. 
taşla levnzım §Ube1!1ndekl alım koml&yonunda yapııııcaktır. 

nr - teteklı!erln pazarlık için tayin edl!cn c;iln ve ıııatte yüzde ı:s gıı 
venme parıılarile birlikte ııdı geçen komisyona gelmeler! ilA.n olunur (1035?1 

İ)letme Mildürltiklerine miiracaal ederek yanlarındııki ,·esıkaları yuka· 
rıd:ı yazıldılıı gibi biunt alakadar işitmeye verecek \e kayıt numarası 

alacaklardır. 

istasyonlara milracant erleceklerin, {!erek trenleri beklemek üzere 
vakit kaybetmemek ve rahatsız olmamak ve gerek yukarıdaki tarihier•:le 
işitme merkezlerine yetişebilmek lcitı tren vaziyetlerini evvelden tahkık 
etmeleri menfaatleri icabındandır. 

isteklilerin İşletme merkezlerine müracat tarihlerine göre müı;aba · 
kadan evvel -.e yahut müsabakndan sonra İşletme Miirliirluklerince tublı 
edilecek !Arılı ve ııııatlerde sıhhat hey'etlerince muayeneleri yapılacaktır 

~Jü~abnka imtihanından ve muayeneden sonra istek1i1er, neticeyi 
beklemeksizin İşletme Müdürlüklerinden alacakları parasız seyahat mü· 

sandenamclerile geldikleri ista~yona dönebileceklerdir. Bunlann ara3ın· 
da nelfce)·i, imtihan yapılan şehirlerde :1lrnak isteyenler bulunursa bu 

anularını ve oradaki adreslerini dilekçelerinin oltıno yazrlırmalıdırlar. 
Ancak bunlar nıektebto kabul edilmezleNıc dönecekleri yerlere p&ra· 

sız seyahat hakkını gaip ederler. 
Sılıhal muayene inde ve müsabaka imtihanında kazananların adres· 

!erine tebliğat yapılır ve Ankaraya kadar parasız seyahaUcri ayrıca te· 
min olunur. 

t,bu meslek okulunda tnh~il edenler ı>eş ~nelik mechurt hizmete 
talıi tutulacaklarından mektebe girerken gel;recelderi noterden mu~ad:.ık 
taahhüt senedinin nümuneslni işletme Müdürlüklerinden tedarik e<:e· 
<'el;Jerdir. (9975) 

P" • Resmi dairelerin • • 
nazarı dikkatine: 

t!:vvclc-f mevc»t vP Maarif 0-mh·ert Ut "lrllk~ .. h~ ·Pkf'\ 

e<ı"r• ( HcsmJ tıant.ır 1. ı .. ~.) t.ıı11fl3 E ili.iline ~rml• tıu.. 

tur.n:ııkta.dır Bu:ıdan Aonra ı;ıu;ctemlute n .. şre<:l!'l'N-lı 
f\.esnıl llAnlar lli.11.UU tarilılnde yeniden teşel:kUI ode. 

rı;1> ''e lı~ıı~ uu 

Tlrk Basın Blrllii! neımı llAniar 
KollekUI ~irkeU 

taralnıdao idare edilecektir, 

Oazctemiz!JJ bandan evvel llAn oe,rfnto vn~rtnlık '"l'ttn 
ıJrker ft t91ekkU1lerte blı,:blr alllkeflı ı.a:madı~•ıı•l ın hun. 
dan bÖyle ıl&ıılarmız.ıı; &)'nl flat ve ~rtl.aı '1Al1Wnde 
... tl\11 buJda 

Ankara caddesinde KaJ,•a Hamncla 1'Urk 
Ba11n Birliği Re•mi ilanlar Kc>llektil Sirkeli 

merkeı.Joe yollıtmanı7.t ve bedt>llPrlni ı!t' !yoı •:2Çt>llf,.&'Öll. 
derwrııiı:l rk~ oıt'lr1 :ı. 

f ~tn~yonl~r~ı suretle İ~)elme merkezlerine l{e)en lnJehe nerhal 
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