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!!Useym Cahid YA~Ç~ 
c EUEYAN ctmel.te olan rouhıL 

rebelcrdc tııu.zı olaylar göze 
~•Yor ki bunlar kolay kolay izah 
~~lideri f!>ln mcrııkı tahrik t,-cli
llı ' AleııctA, Almanlar , .o ttaıyantar 

tı~ll bir taarruz hareketi llo ln. 
~ tl ilk defa Lfb) ada geri çeldi • 
l'ıııt e tnecbur ettikleri zaman Tob-
ka ~lnl muhasara ctmı,ıerdl. ı.-a. 
,~ bu kale)i hlçblr zaman zapta mu. 
ı~ ~.Olamadılar. Nlboyet :lııgillz. 
~~ ·ı taarruıJarmıla muha6lll'U 11 

-~r. 
tt yer kumandanı Tobnılru zap. 
ltıtı~'{ l.stemcmiıJ miydi\' Zaııtetmck 
l l:alıştığuıı, fcdakArbk )Uptrğmı 
~e Mün er rcsmı t1..'bliğleri bize bll· 

l. HattA bir :ınıllk kalenin dış 
~ua tı:ıttmı YBnnııtlardı bllo.. Fu... 
ltııt~ bir t.tirlü Tobruğu ele geçiremedi. 

"4 lıtuıver ırunıandası Tobrukun ehem. 
, tetı.nı takdir ınl etme mı,dl: Ha 
•'it • 

• hattA bu defa. blle tam mlll\-er 
~llızuııuıı ille hedefi Tobnığ'u ele 
.._. lttnek suretinde kendi lnl ;göster. 

' fakat 0 defa ınlhVt'r kU\..,,eU"rı 
::-ıı bir ~e) elde ed<'• ,edilenıe ıtlmdl 

11:ıu,ıırrak oıamadılar. 
~lı:tıı T '.l obruk deniz.den ~'llrdtm 

~ 'til~1 ve ci'pluıne ıılllığı için nİI 1' 
lla1e1e İtalyan 1oynakJar1J1ın Altde

~l<I hl\klml)ct 'e gallblJet iddia. 

nerede kaldı 't 
~ltııdi su Tobruk kaJeslnln ınlsall 
'lrttl.}or': Bir kt>rf' 1ta1,laıtlaru> 
"lııı ere alt muulfaki) et plAnla.. 
'lamamlle uydurma olduğu IJJ(')·

~ tıkıyor; çünkü Tobnık her ta. 
,rı..ı mu\'llsalası kesilmiş blr kale 

Yclı 7.aptedllmek :icap ederdi. 
~boueı sabit olau nokta oılhvcrln 
~ Alrlkaya Almaıı ku,..,,ctıeri 
~inden, kumandanlığın blr Al -
.. "' ıenerallne , ·erllmeslndcn eonra 
lb.. kan derecede ku,..,,·et ııahlbi ola· 
~aıdır. l>emt'k olulor k1 Malta 
~ aylardaııberl hergün defa.. 
~ bombalanlll881 bile mlh\·erln el. 
~. Afrlkaya UstUn ku\..,,ctler gön • 
~m<.~me lnlkAn temin edemcd.l. 
'-'?obruğu ır.aptetmekten icl:ı: bulu. 
" Ordu ih"ey~l, Mı!iln 'e orta~ar. 

lıa.•ıd tehdit edeblllr ~ 
~ 8o.ıra SlvMtopol kalosl. Be kııle 
~l'danberl en ~lddetll bir matı.o.sara 
ıı,;:1llclaciır. Çok kanlı kara ve ba\'ll 

~hllıın vukua gelll er; fakat kale· 
tN.. I &wyeı lruneU rl bAlA çılnş ha. 

~rt ynpabUlyorlar ,.., bazı ma. 
.\ı~ rnuvaffaklyctler ka7A~ıJorlar. 
~ barp makinesi bUtUn mllkcm. 

lıtıl;retlnl "" taravetini muhafaza et. 
devrede bir Slvaııtopol kaleslınl 

~memlı oluraa bu mU\nffııld • 
~lk Alman k"""·ctlerl etnıtında 
~ l'\tılmak istenen lejandı yıkmaz 
"'-~ Eğer Slvastopol kalesi için de 
.·~en yardnn görüyor ctmıılrııc Al· 
~ ha\·a lru\"\'etleriııln tıatırdıkf llAn 
~ harp ve ticaret gemilerinin 
ıı.ı hlannda amba bir ya.nlışlık yahut 

Yt1k bir mübalAğa mı var ımall ha. 
~ gl'!lmez mi~ ÇUn'dl denildiği gtbt 

fanm Karadeniz donanmasına 

rsklşeh:r, Ankara 
ve Ceybanda da 
laydab yatışlar 

k aydecUldl · 
An'kam ~ ('f.elefonln) - ViHi.

yetıerden 'gelen nınliimata göre, 
yurdun her tarafmdn faydalı yağ
nıurls.r yağmakta berdev:ımdrr, Al_ 
tı mayısta Edimeye metre mura.i:.ı 
baına 8, Krrklareline •(, Pınarlıi . 
sara 22, Lüleburg:ıza 20, Tekir<.la 
ğrnn 7, Ululo.~lııy:ı 38, Ni~deye 27 
Burdura '1, Kays<.'ri}'e 1 O, Ispar . 
taya 7, Bcy§chirc 14, Konyaya 1:1, 
Afyonn. 18, Ilgına 30, ŞarkıBlaya 
2Cı, J<a.raköscyc 27, lskende.nına 
.i8, A11t11lyayn 30 kilogram isabet 
etmektedi... Zahire ambarı obn 
Eskişehir ve Ankara, Polatlı. Hay 
ın'.:uı:ı miilbakatma da faydalı .... a~ 

Llbynd.ı ln~lllz ,.e mihver ta.nidan anuımda eenıyan eden 9lddetll bir muharebeden sonra harp aalıa.smdaıl bir ıorünU' 

' - J b 
mur~:ır \ ~mıştır, 

Almanlar 
Fransız 

sablllerlnde 
Gizli kaleler 
yapıyorlar 

Londra, 9 ( .A.) - MUstaldl Fren 

sız a'aruıma huduttan biİ°dırildığfue 
göre .Almaııl!ır :ırransız sabUlerındc 

Rua usulüne göre 15 kilometre de • 
rlnliğinde mnyn tarlaları ve gizli kıı. 

leler yapıyorlar. 

Sivaslopol 
etrafında 

Şiddetli 
muharebeler 

oluyor 
---0--

Alman tayyarelerinin 
fasılasız hücumundan 

Şehirde bir çok 
testııer barap olda 

tYııımı _ 3 llnclld~)_-

Marcşaı Thtıoçenko JJ.orkof ruuhıırl'besl sırnlaruıdıı. ilk hatlarda 

Bu sabahki feci kaza 

-ıır kız kamyon 
al ıada can verdi 

Bu sabah. Fat~te,. fec~. ou· 
kaza cereyan etmı§, bır kuçUk 
kız kamyon altında . a:çalanmak 
suretiyle rrın ,.prrrı ' "'tu 

Küçük kızın illmi Semiha'dır 
ve 11 yaşındadır. Buiün saat 11 
de Fatih parkının önünden kar 
şıya geçerken, ibir kamyonun al· 
t!~da kalmış. birkaç metre sü. 
ruk.~enerok parçalanmak suretiy 
le olnıtiştür 
le ?uçlu .. §Off~r yal<alananış, va-

a.} a: muddeıumumilik el ko' 
rak cesedi ımol'J.:a kaldırlmTştır. -

Ekriıek Kar nesi 
Temmuz ve Atas:oı için iki aybk 

verilecek. Matbaa ııçı eri l!e 
atır ııçlier arasına abadı 

Belediye mllfelti§le.rt tarafından 

son günlerde muhtelif tınnlarda ~pt. 
lan kontroller neticesinde eksik tarh. 
da 20 bin elcnek bulunmU§, müsadere 
edilmiştir. Belediye tefti§ kadrosu, 
ıv den 25 e çıkanlml§tır. 

~ığeı· taıaftan kaıar18fD11§ <0ldultu 
Uzere, fırınlar her pazartui günU 
ekmek karthı.n mukablllnoo halka un 
vermeğe mecburdurlar. Son Eamanlar 
da birçok tırmemm bu karara riayet 
etmedikleri vaki gıiklyeUerden anla· 
§ılmt§, la§e müdUrlllğll tara.fmdan 

~,.. ~ 

Alaska 
civarında 

ikinci bir 
1 deniz mu-

har ebesi 

kontroller yapılmı§tır. Neticede, bu 
aureUe hareket eden 8 ,!ırın aahibl 
hakkında zabıt tutulmu§tur. 

Haber almdığma g6re temmuz a • 
ymöa bir kısun tşçitere daha ağır i§. 
çl ekmok kartları verllecekllr. .. 

Temmu• ayında datJtdacak ekmek 
kartian da tkl aylık olacak, eylUIUn 
blriade l!'UhleU bitecektir. 

Ticaret veklletı tarafından yapılan 
tamimde bunlar meynaına matbaa 1§. 
çilen de ithal edilml§lerdir. 

Japonlar 
Mo~olistanda Çine karşı 

hır cep ıe açtılar 
Vqlngton, 9 (A.A.) - Uzakşark. 

da Japonlllt' C,.."11,şlen §ehrtnl alını§ bu. 
lunuyorlar, 

Japonların bUtUn emelleri, Çun • 
klng hUkQmeU kuvvetlerinin serbest 
dUnya fle irtlbatıarmı kesmektir. 

Japonlar Mogoıtstanda ııçtıltlan 

cepheye 300.000 kişi göndermişlerdir. 

Bu sayı, Çlndc bulunan J apon asker • 
lerlnin yarısıdı:-

Libgada 
-o-

binlerce 
tankın 
girdiği 

u şeytanın kazanı u 
ismi verilen 
mıntakadalıl 

Muharebe Mihver 
kuvvetlerinin geri 
atılmasile bitti 

-<>--
Mihverciler kuvvetlerinin 

yarısmı kaybettiler 
Londra, 9 (A.A.) - Libyada 

Şcytanm luwuu denilen sahadaki 
ınuharebenm birinci kısmı mı"hvcr 
kuvvetlerinin geri :ıt.Jilmasiyle bit
miştir. "Ş<.>yta.n:tı kazanı., İngiliz 
sskerlerlnin, Alınanlar tarafmdan 
m:ıyi."l tnrlasmda açtl&n geçide ver 
dikleri isimdir. Son 2 gUn içinde 
burada çok şiddetli muharebeler 
olmuştur. Tlmesin muhabid di. 
yor ki : 

<Or\'Bmı S OncOde) oluyor 
~ 

Midvav adası 
civarında 

rnağlOp olan 

Japon filosu 

Glylı111 eşyası 
acazlatılacak 

1 
garbe doğru 

çekildi 
-0-

1 Star gazetes ı diyor ki: 
Paıilikte deniz hakimiyeti 
artık Amerikalıların eline 

geçti 
(Vazııııı R Hnrfüt,.\ 

1 

1 

i 

Talebeye tek tip ucuz kumaştan 
elbise giydirilmesi düşünülüyor 

Ankaradan bıldilildiğlnc göre Uca. 
ret vekllcti, giyim aşyası fiyatıarmın 
ucuzlatılması için tetklkler yapmak. 
tadır. Memleketimizin bUytık terzi • 

·le.ri va elbise fabrlkalarile yapılan ko. 
nuşmatar yakmda bir karara bağla • 
nacaktır, Bu arada hazır clbiseelllğin 

lnklşafr, talebeye, mahdut birkaç çc· 
§it kuma§tan elbise glydirmek gibı 

tasavvurlar da vardır. Bu, talebeye 
yeknasak elbise giydirmek gayea!n • 
den ziyade talebe velilerine çocukla • 
rına ucuz elbise tedariki imklnmı 

vermeıte matuftur. 

Eski Bulgar 
barclye nazırı 

Popo! Lizbona büyük elçi 
tayin edildi 

''iı;l, 9 (A.A.) - Stefani Ajan. 
sının bir haberine gö~, eski Bul
gar Harıclya N:ı.zm Popof, Uzbo. 
:en büyük elçi tayin e<lilml.ştir. 

-ı 

aklarını ~ehir sok 
köpekle r sardı! 

rhııyet Lenlngradm zaptı için icap 
eden !edakllrlıf:m çok gurulerek bu 

echrln keııdlUğlndıın dJ ~~ı beklen. insanlara saldırıy 
dllt'Jll temin ediyor. Bu lAktrdıyı an. orlar. Aksar ayda 

yi ısırdı. Bütün bir 
de~şete düşUrdu l 

eak resn.i bir mauret dlyc tcl~kkl k 20 k• . 
etmek mecburiyetlnde)·lz. Lenlngrad b·ır ko"" pe ışı 
zaptolunınal'llIŞaa demek kJ zaptedlJ· ı 
mesl elden gelc.memlııtlr. 

Bo Uç mu\-alfaJdyP.t lzllk muhare 1 mahalle halkını ~r _darbeler flldlrllmlt olsaydı Sivas. 
~ demiz ,·oluyla muvaııalaııı çok. 

ke&Um~ miydi t 
~. LonlJaırada DO demcıU f, Beımd 

l>rnuı btlkballnl merak edenJen dli. 

1 
. 

fUD4iİpllC& 1111;, \ -..__ .o:ama a ilDcöde ) 
Allllarad&ld '.rürk ıaavacdJll tenl.lkleriade uçan 1'tlrk Hava ........... 
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A med 
Haşimi. 

Ziyaret 
Yazan: l'IKBET DİL 

ZANNEDİYORUM, !fehnıed 
kilin ölUmU mtlna5ebe

Hyle idi, ''bınıkalon nur içinde 
yatsınlar,, diye bir ynzı ne,.retml -
tim. Maksadım, merhumun ölü
mUoılen onra "fücceten,, peyda 
oluleren d0'3tla.rı ve hayranları ta
rafından kendiı>tne lilylk bir mC'LDI' 
yapılması te§ebbUsUoUn akim lm
lacağmı, bizde bir aman c.le\1 gi
bi parlam:ılda. kafan tccssUr ve he. 
)ccaom samimi ohrudrtan ziyade 
zahiri olduğunu öylemc1d:l. 

Dün Ahmed Hastmı y'™' oku -
yordum. Bruıo. kendi eliyle vermek 
lntfundıı. bulundu~ erlerinden 
'bize göre,, mini ta.sıynn ''e fık. 
ralarıru bir nraya toplıynnmdan 
bir a:hlfe açtun. Tesadüf, kal'§l -
ma u sat:ırlan ~ı: 

SOJ,f',l'MA.N NAZİFİN l'ılEZARI 

Sllleymıı.n Na.zifln geçen sene 
öldUğlinde tabii hiç ib!ırlmizin şUp
hesJ yok. Fa.kat bu şayanı hayret 
insanın a't'tık yaşımadığı fikrine 
abşmak da ne mU1'kfil ! mıa. ibize 
bir oyun yapmak ~in blrtarafta 
gizlend ğini ve nerede :se bir kn
pı arkasından !{'Sinin gllrliyeceği
ni zannediyorum. Ebedi kudretle -
rln be.ınci.nsl olan lbu adamrn aı. 
mcsi, rUzı;frnn mUebbeden durma
s: gibl insana gayri tnbit görUnU
:yor. Maamafih onu tanmuş olan
!ların bu dakika.da vehmi ve haya. 
1i ne olumg. oısun, Silleyman Na
zif artık yn.~ıyanlarm dünyasm
<Jan uzak yeraltı aleminin sakin. 
leıi am.sında bulunuyor. Koca b.r 
değirmeni harekete getirmeğe kd
fi bir kudreti b:ı.znn .bir tek cüm
lenin zem'>eı-ekleıine sıkıştrmuığı 
ibilen o laıslrgalar kame.~ ihtimal 
elmdi toprn.klar altında. ya bir zeJ. 
zeleye 1nkilap etnrlştir veyahut, 
ynnn yxldr:rmıhırla güJeşecek koca 
bir çınar lınlinde fı1'kirm!ığn hazır
lanıyor. 

SUleym:ın Nru;ifin mezan Ml4 
yapılm~. Bunu, me:r..ar yapmak 
ıçin b'l..r heyetin yeni tesekkül et
tiği luı.bCrlnıien öğreniyoruz. ;J!:lll 
altmış ku~ ufak ıma miras bı
rakrmş olan lbu bllyü:k Tllrk edi
binin mez:ı.rmr bundan sonra da 
yapmas::ık pekAJd olur. Bu gibi aç 
ölenlerin çUrümUş kcmiklenne 
mermerden ibir ikö~ ynpnınğa kıı.1-
lmmıaktan ne çtkar? Sadılkn Jle 
dik~eği:miz iki taş, o tunç Usa. 
nm, kendi &!hibine ynpbğı tannan 
meıardnn d!llın gUze;l ve dahn. ııağ
lam mı olıı.calı:., 

Ahmed Jl;i im 1928 sene.cılnde 
yazdığı bn stularla o yalnız biiylik 
hassasiyetler.e s:ıhjp olanlam '·er
gi bir görU.Ş kıı.blliyetl ile kemli 
ölit baı ma gelccdderi de söyleınl 
oluyordu. FiIJın.kikıt. bc:s ene son. 
ra Hıl<sim Oe öldü \'e bir, iki sene 
nıe1.ıın ba5mn. gittik, bJr suru lif
lnr ettllc, edebiyat yapbk,. Hatta, 
onun hakkmdn. Yalmp Kndri tam. 
fmdan yaulmrş bir küçük kitap ela 
ne_şrctlerek bu kitabın başına su 
sabrlan y&'lclık: 

Bn küçük ldtaptan topfanack pa
ra iie şaire bir mezar taşr yaptın
ilacaktcr. Onun için, esasen mnh
üut miktnrdıı basılan bu kitaba 
100 kınıı.' gibi yUksclc bfr fiyat 
konulmuf}tur. 

Ne oldu? Xe yapıldıt KJtabı Jdm 
ler sattıt 

HAşiınln, Süleymnn Nazır için 
öyle<lildcrinl buglin kendisi l~ln 

de söyllyebilirlz. ua.s1m1n bu yıu:ı. 
sı bir nC\i \<'USİYf!fnamcdir. Fakat 
bu yazının şllphesfz en acı t.nnıfı 
lliishnln, blr Tilrl· edil.ılnln ölilnıll 
ve llesJyle yn~ynn ediplerin ne 
kadar llımıı!c u1rnılığmn dair yap
tığı telmihtlr. O "aç Olcnlerin çu. 
rümlls kem'tt'ılerine mermerden bir 
kö k yapmağu lmlkısmaktan ne çı· 
kM!,, clenıcldc h<'Trl kendi zarure. 
tini, hem de mu.barrlr ve ediple
rin lıayattaki mfü;kUI \"a:zfycflerlnl 
ihsas etmJııtir. Esnııen o sağlığın. 
<la <lnimn bundnn ilw;et .ederdi. 
Hakir mıydı? Bıına pek de evet 

!"''" . """""'' . ""'""""""' l 
Q~ .. ,~~~~ ... ~Y.~.~~ .~.~.~9.~ 

9 HAZiRAN 1932 
* On bin franıkık macera ro· 

.manaln mükfıfatını Jan Tusen 
Sana'nm "Mis Gold Krist'in feci 
ölümil,, romanı kazanmıştır. 

* A.lnınnyn. hükfuneti tarafın
dan ne.şredilen resmi istatistikle 
re göre 1931 Ytlı içerisinde AJ: 
~ .0,722 "'91nma o1muş. 
tw. Bu sayr 1930 aı naz ran 700, 
l 929 a göre de 3800 fazladır. 

AllLUED llAŞJ.l\I 

denemezse de, Uphesiz esas ltJ
lınrlyle Jı~oru; değildi. Nice isti
dat ve kıymetler hiliyo~ kt eser
lerin1. hayatlnnnıla geçim enc1iŞe. 
1 yüzUndi?n veremenıl Jer ve buna 

karşılık olarak <lıı. ekseriya "eser 
,·erebllmenin rtı olarak efalet 
JUzumu., iddla.larlyle ihmale uğ
ramı tardır. 

"" :;. 11-

Ahmed Hişimln hayatta dnydu. 
ğo mahrumiyetlerden en kuwet
lisi kadınsızlık olmustnr. O, ken
di inin ~rldn olduğuna. kaniydi. 
IJalhuld Hu§im ~iı'ı'cin de,rikli. Vi -
kıa yüzUnüıı ve \iicodunun tizgile. 
ri muntazam değildi \'e bir \'alcn
tfnoyu bcnz~ezc'll. Lakin Hü.stnı 
deı'.;il lıir, bi~k kadınlan ~ekecek 
kadar dil J.-ute değer bir erkekti, 
Hulüsa., o AJınıod Hilşiındi. Fakat 
bunun farkında değildi. Çüm.ii 
kenıllı;ine itimadı yoktu. Bunun da 
cbebl Jllif mde "gUJUn~ olmaktan 

korkma!<,, hi Sinin pek şldcletli o. 
lu uydu. 

Kendisini en son <lakika, A tınan 
hnstahaneı;iude yattığı odasında 
görmüstüm. Aı;llf pencerenin ~.er
Çc\·cledlği bir ~lıı;e mnıu:arnsı a. 
nısından yeni boynnmı bir bina 
görünüyordu. Ha lm: 

- Bu bo~a, dcdJ, bana U tlerl 
dliih şekerleri hatırlatıyor ve gi
dip onu yalamak.. yalamak [c;tiyo. 
rum. Geceleri rUyafarmuı. pilav 
dağlan giriyor._ Beni te<lıni 17. -
lfkten 'lcğH, ııçlıkfan öldUreeakler 
galiba ••• 

Zııaflanndnn biri de huyclu. Jlii. 
imin en tclırunmUI eclemcdlği ı;ey 

fena yemek idi Bu sebept:en en 
nziz ııhbab.nı çcldstirlr, kendisine 
iyi bir yemek ikrnm eden düsma
nmı affedebilirdi. DUnyn. nimetle
rine ha kadar ba"hydı. 

1(. 1(. lf. 

Bir giin ili lmln me7JU"mı ziya
rete gidiyordum. J{öpriinün Eyüp 
i k~le imle Hllşimin eserleriyle 
yakrn<laıı n.IAkalı 'e bu yüzden pıı
ra krıznnmış bir 1 nnıdığo. ra tlo.
ihm. Nereye gideceğimi sonlu. 
Söyledim. KendJ inin de aynı mak 
utla \rapur bcklecliğfni bilılirince 

son derece mütehns is olclum. nu. 
mm Jlü lıne kaıııı böyle bir hisle 
bğh olabileceğini dU Unemiyor
dwn. 

Vapura dnha \'akit oldu~ için, 
po t.nhnncye bir mcÇrtup atmnk fi. 
zere ayrıldun. DönUste keneli ini 
bir luıc:lml:ı görU ürken bulılum. 
Beni iekrnl' görlince telü<:olnndı, 
kadından nynlıp yanıma geldi: 

- Rica ederim, (Je<li, karnn 
eğer somrsa nlnn bir ey öyle
me, Eyüba beraber gittiğinıizt 
iyle. 
Jeğer Uiidmi zJynret bir ,·esne 

lmls, randevusu \':lrnn,. 
O gUndeınbcrl, Jlft.5lmln mezan

na gidcmfyonım. Jlazinın ayı ge. 
lin<'c escl'lerini tl"Jmı.r okuyamk, 

onu. snhlfelerl arn qıdn. zlyııret c
(llyorum. 

Rrlat Yenalrn anneıi 
vefat etti 

Belcdlye rela muavini Rifat Yenıılın 
nnnesl Ayııc Yenal bu gece sabahn 
kareı vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
1,Sğteyin TUrbcde Plyerlotl caddesinde. 
k1 apnrtımo.ndan kaldınlıuıık namazı 
Beyazıt camlsinde kılınacak ve mer • 
kezcfcndl mezarlıt'lllıı göttırtııcrck a. 
lle mııkbcresinc g!Smutccektır. 

'Merhume için mağfiret dilerken 
Rıfat Yenal ve ailcslııe en derin tazı· 
ıeUerimW bDdlrlriz. 

9 HAZiRAN - 1942 

R~11/ ~Mdhkemeıeide ~ iiI_:if fE~ 
6000 hastabakıcı Ç •• ••l • l .-. ---

yetiştirilecek OZU mest 8Z m Muharrir için 
1 d •• v •• 1 toplan ı ve 

Bunun içın geıell UgUmıer mflnakaşalbtyacı 
Balkevlerlade ve - Bugün'i>ii muharrirler i~lıı 

hteul e ıerde el nrnlıırmdn toplıınnuyn ,.e mUnnka· mu y r J /nıan ken l kendisini kazara göbeğinden Vurabi. ~n~·o. ihtiyaç \ar mı? 0 ıla milnC': 

urslar açılacak lir mi? \er yurttaştır; Halke\lerinc J.,ridcbı 
2 50 santimetreden isabet eden kur~un bazı haller. lir vt> bu llıtıyacmı tatmin eıleblflr. 

Geçen .ııcne ıı.çılmı§ olan beatabakı
cı hcmşlre kurslıırma bu sene daha 
fazlıı. ehemmiyet vcrllerok genç bn -
yıınlıınn nlb.kalrunun uyandırılmaııı 

ve halkevlerlnln de yardımlle geni§ 
mikya.sto. hQlll§ire yetl§Udlmesl ta • 
karrUr etmıatir. Bu kura:ı. llk ve or -
uımektcp mezunu bayonıa.r kabul c -
dilcccktlr. 
Yapılan bir istatistiğe göre ha.len 

memleketimJzde 851 tescil olunmUJ 
ve yetişmı,, hemşire vardır. Bunlar • 
dan 80 kndan vefat veya ımaleklen 
vazgeçmek suretile çekUrnı,tır. Ziya· 
retçi hemşire Lse nncak 18 tanedir. 
İhtiyacı tcsblt eden hesaplara göre 
ise 8700 U hastane hem§lresl olmak 
Uzero 6000 kadar hem§lreye lhtlyac; 
vardır. Bu kadroyu sUrnUe doldurmak 
ve JhUyıı.çlan Juı.raılamak için bir çok 
kuralar kurutarak azıı.mt sUmUo ytlz_ 
lerce ve binlerce lyl yetl§mif ha.ata. 
bakıcı yetl§Urflecektlr. 

Avrupa hattı 
Köprüler ağır lokomotiller 
geçirilerek tecrübe ediliyor 

15 baılran selerıer 
başlıyacak 

Ankaro.dan bildirildiğine göre Trak 
ya hattı mUnakal!tmı tanzim etmek 
Uzcre Sofyayo. giden demiryolu heye. 
UmlZ bir iki güne kadar Ankaraya 
dönecektir,. Heyet, Bulgartstanıa 

memleketlmız arasında bu müşterek 
dcmlryollanıuı ait teknik husustan 
görüşerek bil' karara bağtamııtır. 

Diğer taraftan f.ll§Ul tammaıan -
.mıg olan UzunköprU _ Ccsirmustafa· 
paşa nrasmdaki köprWertn öntımtıYAe 
ki çarpmba günU ağır lokomotıfier 
geçlr1lmek surctUe tccrUbckırl yapıla. 
cakt.ıı'. Bundan aonr& yapılacak devir 
ve tcııllm muamelesini müteakip An. 
karadan emir geldlll takdirde 15 h-.. 
J:lro.ndn lstanbul • Avrupa hııttI, iş. 

ıetmeğe açılacaktır. 

T sim bahçesi 
ininde iki genel 

yaraladılar 
Evvelki gece, Taksim bahçesi ö • 

nUnde gar.ip bir yaralama bMlsesl cc. 
rcyan ctmi§tlr: 

Yanlarmdıı. Sofiya adında bir genç 
kadınla birlikte gece saat 12 aırala. 
ımda caddeye çıkan, Sezai, Tunçan 
ve .Mlthat odmda. tıc; arkadaşı Uç meç 
hul şah.mı tecavüzUne maruz kıılmrş. 
tır. 

Bunlar, derhal bir kavga c;ıkarmrş. 
Jar ve kavga sonunda Sezal ile Tını· 
çam muhtelit yerlerinden bıçakla ya. 
J."ll]adıktıın sonra kaçmr~ıardır. 

Yet.!§en zabıta yaralıları tedavi al
tmıı. alını~. ve suçlulan §iddetlo ıı.rnş. 
unnağa ba§lamı§tır. 

Bu meçbOl §ahuılann, Soflya adın
daki genç J:admı kuıko.narak bu işi 

yaptıktan sanılm:ıkt.adn • 

fesclcyi anlattnn. Kırat J.eo. 
po!c1'Un bUyük bir gayret sarfedi
lerek l~in önU alınmaz a yalanda 
felakete Cloğnı dik \"e yaypak bir 
ynrnaçtnn a.ş:ığl yuvarlanmak teh
like ine maruz kalacağımızı dil ün. 
düğünü tıöylcdiğhn zaman Bonne 
sözümii keserek kat'i bir ifa.de ile 
ken•ll fi1crinl söyledi: 

- Co!c <lo~rru, ben ıle bıı fikir. 
deyim • 

Nn'iıl hn.reket edileeeğfni kendi
sine aıılahp, söıUmti bitirdi~ 
uman, dinlerken knrf!ıSın<lakinin 
bUtUn kelimelerini ve Uzerine al
t1ı~lı mes'uliycti çolc iyi tart.mı:; bir 
edam Iıa1iylc eledi Jd: 

- Ben size: "E' et 1,, diyonım. 
Fraıı a bliyle bir fC5ebbü e Jiikayt 
kalnmıız.. 
-· Başvekil Daladyenfn de aynı 

fi'klrde olncağınn. .emin misiniz? 
- Hedl!lldr .• 
Ilirdenbire büyüle bir Umlde ka. 

pılnııstnn. DUnyaya. çöl,cn musi. 
be:t l.ıulntıa.rmm nrtılc d:ığılıp gL 
<leceğini ''e helhi de. iyi niyetli 
bir 8\"D!: insn:nrn gayreti ayesindc, 
A \Tapa mukndclerııhnrn birdenbi
re, umulmaz bir sekilde, onradan 
bizJ hnyrctler itinde bmıknenk bir 
Jcoln3 lıkla, tYJ'lni deği .. tir.eceğfnl 
um!lr gibi olclum. ilyle ya •• kö
( iiyc olduğu Jm.dıı.r iyiye giden yol. 
Jar da \'llrdı •• b,tnlnn ıı;ın• ettim: 

- İleri süreceğiniz bir liaydı ih-

3 
ele deriyi yakmaz, barnt zerresi bırakmaz mı? Gizlf olarak !iiy:ısi 'eya milli dın1l 
Kendi kendisini kazara alnından vuran birisinde takibine .:le lilzum voktur; zil'8 

"' d k ..,. d bu d ıl\a!nı· resmen t;hcllur etınl<ö. 
kutfUn Q§agı an yu arıya dogru mu seyre er? tir; de,·let boolnrm üzerinde ça· 

- il _ lı~ıyor ve muharrir tabiatiyle de\· 

G ..+ Fakat J . let mefhumunun fı;lndc kendi a. 
o.Uba vıınılmuii1"um. • a. , <le odunlnn ı tlf etme:Jde nıc "UI. h'lrlığmca b"r \arlıktır' "Scncd 

lenin ikinci defa ateşleme ıne fır. dti. l'anııııı gittim, ~ece ne,·e gel. F'" ü ekrtı b" 1 ı·· 1 dc1ı 
at vermemelc için Uzerine atdtlım. mcd!ğimi ~rdu. Anlattım ~c ben ı şut~· '~i ~ t "~I •;cry~ 1~~,er. C'll 

Zaten .Jale de bu sefer tabancayı lle a_}nı i~i ,apıııağn b:ı-.lmlım. Kıı. b~, ~ r.c ~· su: .. h~ ç~ı c Hl ;r;hct 
kendisine doğru çe"\"lrmişti. Silfıhı rım bir aralık, tar:t!::t~ ıı. '=ıknıı-:, ba. tl:ı·\.~: de bu .!~ 3

1
' nh 

1 
r t·01,. 

I" d lsf ,. "kinci k • ....,,ı) ı u UA arıca ' u usı 
" ın ıen almak er ~n, 1 ur mı uztnrak~ . l:ıntıınroa' konu ... ulabllirdi. UugiıO 
~un patladı ve Jale 'le vunılıırnk - ~leh met Alı l\le~m.et ~ li di_ artık halledilml-q 1.ılr darn iizcrf P. 
Yere yuvarlandı. Kurf!un kamma ye b:ıb-ırn·ordu. Kenthmi lıumifıın d ... Jb t d lm- 1• "t b"rl:ı 
ls b 1 • - e - e uru az. .11 1 ı .. 

a.Bet etmd~t~ ı oin "Ocngu· ı"l Eli a B"ıya. ntııc:ığ:m. toplnnh \'c münnlta~ ihtivııl•ı yo1'· 
u sıra a .,a. e "' e Şaşırdım: tur 

İreriye girdiler. Den dısan çılanak -~ Kendine gel, buna ne sebep f~i amma bu c·lhet l<iin vaınıı 
l'lterl<en Eli kolumu yalml:ıdı . k" l .•. - • 

' f ite k d • \ar 1•• ( cuım, bir cephe lclır l\tl'lımcıl Hnuf ıııı · 
Kendlc;inl bir tara a re 1 an B il ri • i r · · . · 
fırlııdmı Mn.k~<lnn kendim gidip ~nluf~ ze ne nd5agıll "',~ 'e.' tırnlnrındn. <ll)or kı: '"aksama kll· 

. • So ' k ıı; <'.anım, t'l ' ~ıı .. n lap- dar ~ervefi Filnunda coskun nılı 
teslım olmaktı. rmısmı pc ha- mak i"tecllm • · ı r· 
l 1 l{astalıancde ken • bahnseler, hnrnreth mUna1mşn :.ı 
rl~ya~~· • Akı;a.m sa.at ~· be. buçuk ~- in kanımız kızışır, e.l'e dönlınce bil 
F:t!ıa ,Jaleyi ben vurmııdm. <t:lerlnd.e portakal nl:ırn'k e\·t- don- ııtesle teı.rnr l•ıı'emı ı.ap:ır. o bııf. 

Kendi kendisine kazara \"umldu. du'.?· Bır gece en el, ı:alı mı_ ol. ta için ncsrolunnca1< yazıları tııı· 
n__ dubrumdıın ,·orgun<lum. zırlanlıl< 
ueu mMumuın.." · .,, 
aahıtı d"nlenilm.Is raporlar 0 • - Hnycli kr.ucıb"llll, yemcgı l\Jc"lekt.a)nnn ynrntıcıhk ce' · 

ku-s erld 
1 
l'..'UDdNl 'mnhak.em çabuk hazırla cin erl.;enden ybiıı lıerlni pnrlntmak l~tn en rıı~tln11 

DmOlJ o Uc e. tal .:Ied" A • k ::\ • ·elki gtinkU cel esinde rel" ya ım, ım. çnre ı:;erçekten bu11ur. Bırço · ·. 
::d~~umumi muavinine bildi ~ - At;rozm /jarap kokuyor, içmiş. he erler saymnk mümlru111lıir 1•

1 

hak'lundald mütaleasmı sordu. ~in, herhıı.lde ondan yoruldun! böyle an~t ,.~ fikir münab'n!l~lıı 
l\IUddeiummnl mnııvlnl FAlp Onal Dedi. rınrlıın do1,,'lnuştur. 

-- Bununla ne kastletmek is. tik ,,aınan1arda. Sen·etj FiinuP· Erd'n: 
- Bizce, dedi, kendJ kestdlslni 

'\-nrmak isUyen veya o karımla o-
7an birisi sfliihı ya kalbine veya 
ba.,ırıa tevcih eder. Bundan dolayı 
hiıdbenln aydınlatılma ı için Tıb. 
bıadli meclisinden §untm sorulma. 
e;mı istiyonım: 

"Bn kararda olan bir insan ban 
Pıallerd.e kendi kendi ini göbeğin. 
den vurabiUr mır,, 

Mahkeme heyeti kı"a bir müı.n.. 
kereden -.onra mü<lcleiumunıinin 
talebjnj yerimle boldu \'e hn hııo;u. 
&un Tıbbuı.dli nı<-cl111inden sorulma
sı için muhakemeyi başka bir ~üne 
hrrt&U. 

FATJIA SENtllA KAZAYA MI, 
CİNAYETi·~ Mİ KURBAN GtTil" 
Kansı Fatma Senihayı öldür • 

tnekten maznun olan Mehmet Ali 
0\·ah. kısa boylu, fBzla esmer, 33 
ya. lannd~ birisldJr. Görünüş.e ~ö
re hl.dlsed6 cinayet işlenecek her. 
hangi bir !lebep yoktur. 

Mehmet Alinin Fn.tma Seniha. 
dan Uç ~ocuğu vardır. Adam bir 
gece evvel l~nde nöbetçi kaldığın. 
tlıın evine geJemeıni, ertesi gUnü 
döndUğU zaman da 'kansı ile bu 
yiizdrn hant bir m~ka'}a yapmı ... 
t.ır. Nihayet akşamleyin yemeğe 
oturma lar, Mehmet Ali bir ~i§C 
rakı frmlş, çoeuklan da yatıp uyn. 
ınu~tur. Bo sırada bir el silah sesi 
işitilmiş ve ~lell1Jlet Ali kapıdan 
dışan fırlı}'al'ak: 

- YetJşbı, yetişin kanın intl. 
har etti! 

Diye bağrnnı:Jtır. 
Mehmet Ali mnlıkemede hiiı1111e. 

vi _şöyle nnlatmı tı: 
- Nöhet!;i kaldığım geeıenin 

~abaltı ev~ dönünce knr1111 bahçe. 

Ya&ıuaı 

'JUL ROMEN 

tiyatt var mı? Me.~U'i böyle bir 
konferansta görU~Wmesioi lstcmi
yeceğinlz bazı mevzular •• 

- Hayır .. bunun 13-1 bir usul o. 
Jaca~mı sanınryonım •• bizim ihtiya. 
U kayıtl:ırmuz, ba~kalnnna, karşı. 
mızdakllere de yol ~abllir.. o za
PU1n ıla. konfeııınsın bir mana..cıı 
kalm.'lZ. Ge~t>kten <lc,·amh bir 
nizam!\ vo.rnı:ı.k ve uzun zaman siı. 
re<'ek bir c.;ulh Jnınnak istiyorsak 
bflfi'ids bütün mesıılelerln ort.a\'ll. 
dökUlmcsı ,.e hepsinin bir nctic..,ye 
b:ığlanmnsı elzemdlr. 

- Silalılann azaltıhıuısı mese -
lesi de bun lam. dnhil mi? 

- Tabii. lstcrscntz bu mesele. 
de, bir kaydı ihtiyati mnlılyctinrlc 
ulmamalilıı bernbl'r, lconfenınsın 
biı.lm tntJıik halinde bulunan pro;
ramalnmm da n:ıınn dikknte n1n 
c:ığmı umdub'tlnıuzo söyleyiniz. 

nc,·am ettim: 
- Dııla.!lyenin cernbmı keneli 

ağzından dovmıya ihth'llcrm yok. 
Hunu izin bana tehl'ğ .etmeniz ele 
yeter, Yıılnız Jnnıls ka~ı bir 
saygı nişanesi olmak lizere ve l~ln 

teclir da toı,lnntuı'ar unl:ırdı: Te,fl!O 
- lllçbir fieY.. Fikret, lfofül Ziyıı., Cenab Şnhabed 
- Yani dün bir yerele eğlendin din, .!\lchınrd Rauf, Ali :ırkrrnı, 

<le mi yoruldun, demek iste<li n. Reııld, Ahmed Hikmet, Siileynıı•11 

calJ:ı 'l pn a zade S:ımi, İsmail Safa. ŞeJ·· 
- Kat'iyyen. Jıiilislfım zade l\lulıtar: HtiseJiD C1' 
- Pekal1i de\-nm e<llnlz. hid, Melımed Cnvld, Ahmet SıJ· 
- Knnm yeme~i hazırlıırlı. Ben uyp, ı~ailt Ali, Cel:ll Sahir •• 

de l.ıüfedc Jftnm . i_şe kndnr r kım nunln.rdan haslm t:'debiyatla 0 • 

nmh. Onu alıp lı:ıneğe ba~laılım. zal.tıın nlfil,nlı olanlar da ~ılerler· 
Biraz sonra karını çocu'klan yatır. mi ; cln-.tl:ırı da bnlunurmu ; ıne' 
<lı. Kendl"i de gnzetc oirnmnğıı. cut Jm1tnk \'c iskemleler yetmeı: 
başl.ıılı. Bir aralık kapının dibin. blrı:ol"ll :ıynl;t.n kıılrrmı . . 
dtm doğrıı t.aha.nea ~akırh ı i ittim "F-ı.lebl~ ntı Cedide •. nfn Tit~ 
ve o tn.raf& bakm<'a da del1sctLe Nlelıh ıı t tarihinde mlihlm bir me' • 
-rc-rimıh:n ırlMlnn. Ko.rım her :ıa.. ki snlıll.ıl olmacımm scbep'erindt11 

m:ln k:lpr arkaSın<la. runh duran kJ- en ı• i ı ti hl cıUphcsb: bn topl11fl• 
Jrfınılaki Silahı ~ıJ,annı dol<luru tılnr, bu ziimre nrac;;mda,d amlıtı1 

rnpıyordu. se\'[?i Ye mUna.tıchMlcrıllr • 
- Dur! Bıı~lin höyle bir topluluk nete· 
Diye rırlıynnık, clfn<len taban. de var? J\aç ld~i bir arnvn ı:e11· 

cayı almak ist.eclim. l.fıkln bana yor? Şim<lillk şah lyetlerl~i h<'niiıt 
meydan kaJm:ulı, ili'ıh patladı \'e yamtnma.mrs olnnlar aracım<lnll bl1 
karım başmılan kanlar almrak ye- Fikret, bir Jfaljd Zi "tl bir Ahntet 
re yunlnndı. Kursun tam alnın. Jlikmet, b;r RUqcyin Cahlit ~·eti. 
<lan glmıl,ti. Hemen clı,an fırla. c;;l'btfecek mi? 
dnn \·e: Meslelda~l:ır ara"mılnld toplnn· 

- KoŞtm, polis, doktor çağınn ma ve konuc:ma ihtiyarı nsla rol' 
l<nmn intihar eUi! Dl~·o bnğınlım. olmamıştır ,~ ihtivsç mutlaka bir 

-- ''nl<'ayı kfmSe görmedi mi'! e'lcsfltt~n, o c-kc;ii!f tamnmlamııJ: 
- llayır, ~ocaklar ıla 11ynnnıa.. liizuınnmfan doğar. 

mı~~· Ka.rın :!.('.ahit l<Cndisini ni~in Kadircan KAFLI 
öldUmıek ıst~mic; olnblllr? 
·- Dilmem? 
- Sizin gece dı anda. tuılm::ınrz. 

clnn "Ütıhelenml.:ı, Jcorncıularına bu 
yolrla ızlanmı~ mrdır? 

- Hayır .• 
- Siz tabaneayı k:ınnrzda gör. 

diii';liniı·ı znınan yüzii ~ıı:e doğru 
muydu? 

NiHAT SAZI 
(DC\'nmı 4 Uocii<lc) 

Çıwtreo: 

LUTFI AY 

önemini do ~öz önUnıle tutarak 
onun mUrnc..-.sjline. "Iln hususta 
tamamiyle mutahı'k ohluklnnnı si. 
:ze ı;öylemeğe beni biu.nt Bıısveld.J 
hazr.etleri mcımnr ettiler.,, (liyebiL 
nıcliyim. 

- llaldısınıı •• faknt o da ya. 
1..,nclıı. Korsiknys. ,.e Şimali Afrl
knya ghlcoej;l i~in o Icnılar nıeş. 
~ul ki .• fakat sizi davet etmesini 
kendl..;lne te!efonln. söyllyeeeğim. 

~ 1(. 11-

Ayın 25 fnr:I pazar gUnii, bir 
~nn<lnn NOf'J tanlan ~!arken, et 
)erinde Jcii~iik pıd<etlerle S-Okaklnr 
dan nk:uı Paris hlknu scyr<'dlyor 
,.e <lli tiuUyordum: ''Şimdi kimbi
Jir lı:ıngi aile <"Ofrac;1mla yemek 
;\emeğe ıttlllyorJnr. Birbirlcrlni 21 
ynret e•leeek, birblrl0 rine hetliye: 
ler ~<itlll"C<'clder •• su nnita dördü • 
rnüz \•eyn. beşimizin, bir nika!;t 
lınzıriar ~ibi, on lam ,.e çocukln.n -
na nlhU kurtarmak l~in uğnı.ştr. 
i;'1lllrzdıtn haberleri bile yo'k.. o 
sulh ki ne kadar lııymctli olclnj'.;'1.1-
nun imdi !tcnılilerl de !a.rlmırln 
değiltcr!." 

L "S e ya it ati 
yasak edlleceıc 
Bazı lüks egyonm mcmleketlınııe 

ithalinin muvakkaten mcnolunına$! 
için tetkikler yapılmaktadır. Bu ~ • 
retl<ı ltbalAtımız memleketlmlz f!ltp, 
en hayatı lhtıy~ maddeleri nzertndC 
tckslt edilmiş olacakt.ıı'. 

N c yn.uk ki bn tnlınyyıliltınıfll 
ııck ııafçn. tarnfları ,·ardı, çu.nllil 
llıtlmal nyru saatte, ba:;knlan dıJ 
- bclld onlar da brl avuç insandtıJI 
ıbarctU • karsı tnnıftaıı bambaşkl 
ısayler Uı.bayyill ediyorlrdr. UdJl 
bu erer mıf.md<lerat iyi niyetli 
ln.;;ıınlıınn onlam gnlebo çnimasıJI' 
istt>meml5tl. l\luknddcrat bunuıı
Jn dıı. k:ı.lmrunıı;;, ı:ok daha anJaŞıl
rnaz bir olayla bizi ka.r~ knr!f~ 
bırnkmı~tı: Sulh il.ığı, bu muI<ad' 
des \'ııılft-de bizim arkada.,uwz ~ 
cllrıim orta&'11DIZ olan genç Jm'lt. 
lrn, o l!lSS Noellmle böyle bir nur
la halelenen ~ehresi, bundan oıı 
yedi :ı.y sonra bize ihanetin kal! 
damga iyle Jınrnnnı olarnk görü 
niiYordu. Onun hnltk•nllnld clilşliO· 
ceierlmizclo ne z:ı.mııo ;\ onı1mıştıkf 
25 l>lrineUdinun 1938 dt• mi, yo~ 
U mayıs 19t0 d:ı. mı t.. Runun ~ 
\"ahını verebt:mck !ı:in vakit hcnilı 
pek erkendir. 

~ 1(. :(. 

Aym 2C ncı püzart i gllntt iri. 
rnıın n<lıunnın şunlan <liyebildtnı: 
-- !Uemnun olarak gliteblli~niı. 

ım ht'deflnize ul!ı~tmız. Fran!a 1'• 
yıt.sn ve şartsız olarak: "E\·ct!,, 
Dl;or. 

<Bu arada in"a lıallndekf tesli. 
kıt pro!!mmlarımıza dair şimdi ' 
(len orfoyır. bir bey atmrya Jilztınl 
görmemiştim). 

(Devamı var) 
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s o LER NUTMAYINlz--........ 

Sivastopol etrafıncla Ullp ....... 
Roma. 9 < A.A.J - Popolo Di.. Amerika CUmhurreisi . 

Dmebl roma guetesi, Kınında. bol!JeVik· d. k ,Ukl"·•tr ı iacılde> 

Başkasının 
zararımız 

zararını kendi 
saymahyız 

11.00 IU. lerin müstahkem mevkii olan ve m•Yifti IJOr 1 : ,.Mihverin ba İlliaal naajltblJe-
Alım.nlar tarafından c;enber içine • k ti t.qlaagıçtatd adar •lihllllcllr. Baılıaaının menlaatini "• lıelllli rn.,.,lllllimis telM.. 

ki ettijimis sin, 6ilmeliyia ki lıa.zaneuma ilıi tarallı 
Jacalıtar. 

ı!: : alman Sjvast.opol'un bir atet fır. Amerı a 1 Dtlpıan. •J"latla Mlıi meni.. 
&.81 • tmaaı içınde bulunduğunu yu lerlne atdnut. kuaadddu. geri 

mak·-~ Alman almmtftu'. ....... cftuogaaJak wM.ı.u-. bomba tayya. E ı • t ller daldb bi~ 
relerinden mürekkep bir daJp mperya IS • . DU ... uria re. 
§ehrin ve limanın bütün endUst ~ bir t..anasa ~lf 11111htemel • 

Ba ilıi rnenlaat telaJJıiıni.z nasıl ,i,,. mi ....,...... 
nu? lıte: BG, 6Ui mrarı11.ahn aptallılıl0111 lamnla 
baı'-cuana :uma ocren aptallıklara Pleıü. Nigin1 Ni. 
çini iayin A "efiltlir. Anca ba,Wanna ...,,, .,.,.. 
aptallıklara tla lıenclimi%e zarar oeren aptalhlıltıra la. 
dlfunu gibi luntaJryas H 6a haariUllUii önl-.qa pi. 
lqmalıya. 

ri Ve mudafaa tesislerine htlcum ıı•gv e dayan m 1 K~re, 0 (A.A,.) - Alınan Te 
ed rek bunlan tahrip etmHJler. I• İtalyan mtılJ ltuvvetlert ıoo ki-
dir. b• lh lometre karelik bir sabada..vapllaıı Kışlalar, fabrikal&ı-, şimendi yan ır SU muharebeler neüccasııde mevcut 
fer kavşaklan ve hav~. su, ~ ya:wnı ka}i>etmitlerdu=. 
telgraf ve telefon teaiaelri ta.. kuracaktır 'Umumi kanaat bugtinkn aathanm 
namıyle tahrip edilmittir. Ka. ~ok yun ııilımiyecefi ~ .... -----------·. -• • - • • -·.-... -.-.-, __ --_ .. 
radenizin mutlıjş Kızıl kalesi ·bu Biitiin tlünya ~ltlarma aır. · -rw--~ 
suretle muka'Ye'l!let k&bill)'etini -J:..Je v~-- ,,.,, • .:=ı .---:. Valll&gtola, 9 (A..\.) - Binler. Fevkala" de ...... ._ __ .... 
hissedilir derecede azaltacak o· •--· ,,... ...... ... ... •• • ce tankın fttJrak ettiği Ub,.ı mu- ••.- ,.... ...-.. 
lan yenı ve kat'f bir darbe ye- linc:eye lr.atl117' Amerika harebel& gitgide tiddeUenmeJtte. k Alman.yda, Y ..._pek Boltuı 
miştir. alateaine tliiten uai#eyi dil'. Çarpilmalar limdi Toiınakmı az' ançlar an-.....,,.. otuna TablUl a. 

Londra, 9 (A.A.) DUn Sf. yapacaktır cenubunda 'cereyan etmektedlr • dıudaki ilk ~ tılılı.. 
vastopolda şiddetli muharebeler evrork. 9 (A.A.) _Amerika lıfilıverin iki kwvetll hllcuinu o imam ~ ,,.....ıpta _,.. deall-
olmuştur. Moskova.dan bildiril· Birleşik Devletleli re19 muavmt lıı&illz1er taraftndan ptllldlrtöJ.. Putl F llJl••tll mektecUr. 
diğine gore Almanların hUCUID Vel"l dün a.qam Ne~ a6yle. milftar. ''Şfillta ~ • ır 
lan ağır zayiat verdirilerek püe.. difl nutukta demiltir ki : Loadra, 9 (AA.) - Ub~~ lr 'Nllll' 118 n&mu. Mlttba bir -•• llalkı 

KaU.nu111.-;· kilrtUliıyor. Amerikan aüıil henftlllı llUlhl- mtttt.dlt kuvvetler yeniden itq ta. Yerllel8~ ..-... ....,. .. .......,.... wıra 
Leningrat cephesinde ele faa ciilr. Bunım içindir ld her tarafta anına p!l*flrtmUıJerdir. Bunlar- tddılm- w ft Wlm ile -

ıyet artmıştır. Röyter ajansmln hflrrl~ lllW'etinde teeelll etm.ell daıı l*i Alman zırhlı kuvVetleıinln -- hM ...... _... ..... tat ft. 

Kuyb f muhabiri yakmda mtl· dir. Amerika, emperyalietllfe da. bQyOk Jmmı ile Knightllbridp la. al...,,..,,.,.. nmlıtemel J'a ....,. '• ...- ....... nı D a 
im h rler göndereceğinj biL yanmıyan biı' sılh lnırmelrtacbr., tillamet.inde yaıdJan taamuıdur. G enJrdl --.-1arını1ı ....,._, 

dirmiştir. Dünya üzerinde y8'l)'ILJ1 bllyll)der Buna Jııgils topçmu tumııtı. ~ "7ftlll _.,., 1111 a.. ..... ili J1111, .... lıılr 
Kalının bölgesinde Ruslar neh ll'&aında on.tla dolnmı okumak ve fer tMITaZ da Blrhakeme yapdah feoWlde oersi lrılpektlırı 

rı geçerek bir meskUn yeri geri yazmak öğreninceye kadar vaslte. taarrasdur ki bwm da htlr .Fran. ADkand&D blJdlrl1dlC1M ,an. trıt. Sehim •ırada .._,.. • 
-..:.._..., 1a1b muvaflakl t ıamaz. almı !ardır. Moekova rai:lyosu !;ini bitmi.$ odd tmtyecektit. Keıa mslar pllllldlrtm8'Jsd!r • JraJ&de knaacıar Gurlne kamaJacü, 4-da ........ •Wlm - ....._ 
~ .__ ... __ lltt •- h k tl · · 3 d Loadnda "--'..,uuı&&ne göre _..,_ .._ ...:- •a-a.: --a.-. -~~ __. m ..,r harpten ava uvve ennın Uşıman ge bUtll:ıı dUnya çoc:uk1an günde ya- th --., .. _... &"-- 'Yeı'g1 proleat haJr1mı"91d parti papa - - .....- -.-.. w 
S -....11 bir koni ranA nıaııa misini batırdığını b'ldinnişee de nm ıttre ıriit elde eclnciye kadar, m ver :lmvvetlednin ilgal ettiji komlQaDUman hUll'ladıll npcına lrılt* deltD Mr w-d-* .._ S 4-aa talılye8lae kart• mllte bunun rede ol<!ufunu haber bUtün miletJere decqotr&t hllkii. toprak, bap İılids maytn ..-.. planda parti gnlpUDda mGabnlıl .. clolradm'. ~ ...._ .._ 
lııııı.~ lıahma.bdırlar Almanlar mu •vermemı tir oıetl~r kuraıcek derecede mea'uJi.. mn berillüıcle laı,rufu da ~t.e ta. w bir pnu&p karan ......... maJate tin D111iJ1 feel ....... - a· , 
~ •reue 111au b plı orlar· SOvYEr TEBLtGt yet duyguaı qılzyacalt bir teıtıiye rafında bukmaG blır laırbaia yay. meldir. W .... - .etıiet .... .... 
~...._ • 8üwa dllnywnm azmini Lo dra, 9 (Radyo saat 8,15) verilinceye Jr8duo bu vuife devam .ruau 1ekllndedlr. VerUeoelı: lrarar ,a 115,s. 1111' "'Si .._......._ ~ eıditsil' rtir. 
~ daba lmablllrlenıe ikin bir - Gece yansı Moekovad'a neş. edecektir. Ma.yin MlıMDJ& 9ıGdlllll olan se D+Pl!l"9D na pçmeJıı:. yalmt Jll'0'9- llaatlılaaaeJ• ....... t 4' \& 
~ ile.- .-vllle tahallldlm 1.çtn redien Sovyet tebliği: Dün Sivas _ diğln 15• ld kilcnetre bdar se. elen tatbik kablUJeU oJdutU ıruutt _...._ ... •t ı ide illnlrl 
~ öçttn ttste topolun dışında şiddetli mubare- A • ı K• ,. Dilliıkte olduğu bbu1 e41.lmelde- ne T&rllacak ...ıar awtıade bir I&. ~- l9lllllalar UI tı 
'..:::...~~- rtteck- ııer belehredeol~uştUr. Bundan başka mıra ıng ın !~~t.~ ~ın"_ Jlha Umr1anmumı kabll1 etmek - :.: •• Pi .. --~ •• :::::. ........... .. 

...- cep uuyük dejlişiklik voktur k -~ Uncle olacakbr. ..... -.-- -- -
a...::... tHoıuz TAYYARELER!: UM NIAR CEPLERİ • nu· t u. gili&Jıer taratmdan d6rilldflitl g:ia V..bllde ;......,... • ............................. ..ndıır • 

....,.._ Jaava nazın bir TEldZl.hoJUAR • iN pdJtin llall Ye ubll da de- ım 8Jlflllbıdma ımıu. ~ IQ .uta ve ......-'dedir. 
~ -...ınc1a 1 deaıl§tlr: V1şı, 9 (A.AJ - Almaniar, U b • -nmlr 1-mllJaı.a ~. ı rlmeüul •tlfl&ı'ma ela t.fmlll & • IMJle .... lılr ........... 
~a:-kl9mlra;..~; =.ere~~= cıar ı v ~- _, ... ,.... rlDdeDarflnwr.,,rmr,ttr. ~;:;,~=..:: 
..$-":.:: .. -:: ,;.:.~ ~ .. ..! kazanacagız 1 . v•-. ,~ - l&mdl Hava Knltayt ::r ·:: :.::=.~-:. 
ıııı-....:_ npmap deValll edeydik ar reketleri d~ etmektedir. .., ........ laı•nıw = ~d~: • "" ..,, oDmawa, ..... Mr ....._ 
"--..~ ...... 71 ••w1ıne1r ~1a Rus cephesinde Sovyetler alu' lll r ... Jetl 1a•• ennea adalan dolayiarmda oe~ dagıldl ~-....,•• .. .._--.._" ... _z±._la .19 
~ lııbdeltwı bahDldmmak w kayıplara. uğramışlardır. Ruslar .-ı av yan etmektedir Bu - ... -. 
~tı.L .... lı tırmak zonuula 2I.8d00 öBI~ vek2.000 esir vemıi§.. edllecelltir hakkında ~diye tJ:P: Yinı merllnl idare ~=-.-:-.~ -
~-. 'l" n b bomln u er ır. ırgo · meskfın pıahaller malfıma.t al n t .,..... 

-...:. lain pıaıpdan GOO Almanlar tarafılldan alın•..Us, '· VM1Dsfpn.' < > - Amerikan , __ .a..,, 9ı(7~J'~&-,__ ....... ntıe demi ellhclar •nMm. 
_.,_ blriDe pritt dem• ....... 1n1m.e•dPn umnı mas. --. ..a --- na ...- ,.,._._ ili& "-~ 

,..,..... rt motörtmdrn F ~ bir nutukta demı,tlr Jd: dlll1 pim haberlere 8CM'e lılidvay TMı. ll&'ta ~ .....,.._ NIV, lal de ukm ?fır D1ınpek ı.. 
1ıbi ayn •ın bemem1 ranSa "ll&rbl ~ emtntm mmtaaanv'akl maitabiJetten ci Kunıltqı dua~ 80lll'll m.e boBtaD o11an. tel*' +N• 

a..:._ll bin ~ ec11 mittir. Bu auretıe mUyonJ&rca ınana JıGnL acmra Japon ganileıi pıtle dot. Seyhuı meb'Wa Hllmi Unmm ri. de -ıi>eltge Dalll lıll'lllalablllr? • 
~ fabrlkaJarmm Wı..u uk u•• zerı•nde yeU iade edilecektir, Kulıatt'beden nı . gekilmiolerdir • .AmeribW&ı Juet.lnde ldnci ımanl topl9ntı. BIY.a- ,_ aıeJcllll ......... 

..._ ~ u Japd _ -ra bUI nan ve mmeuerm tnan.. yemden temas temstne muvaffak 11111 ~. de §OW\:htWWW ._. mt lllllıü-
müılal.ı kdaea tu. 1an maddi ve mwvs el&l'et ıaıtma olamum:ıhu'Chr. Cellellin teri~ llllltelıldp Jardıa ~-~. 
o1ıtata stbl ......... 111718 _.ddeUI 11898 a1ma1&rm& m&ld OlaCak tedbir almak Son m~ 26.900 ton kurum ....,...", Olkrtl Koı:ü Killi Diler ıu..tm teluin mate11t 
Ja brll dalla r capta Ç8fp ... 818ft o••- ta 1ıtumr etml,.cetta. KOC&delenbı hacminde bir Japon ta.Y,yare ge.. lef t-.et İD6nlb'e lmraltaym. ta. mmtablarmda IOtı•a c;ember11 

Jaa. kullanıl ele ... bqmda mQttetlkler tyl durumda de· miai batınltmftu'. Tayyaree dü_ &im ve bafl'.hk dunutumm BeGi- tq, <:ul*spr ve Kolıka ehanada 
A1Jdiler. Şimdi aradaki mll.lılV&tambk f(irilleA bir pilot • kurtarılınasmı lea he)'9t ~le anedildil1ıu ~ eo1a14ı1ı ~ • 
kalkmJltır. • beldeıbll bu geminin battığını vıe MtlU Şertıa. kmultap 11elbl ve dlr. Din ıalrfam. -ı 2-& e dolra 4 Alman, 7 l,..iiu 

tayyarui tliiflii 
Londra, 9 (A.A) - lngıliz ha. 

va kuvvet eri dUn Belçthda Bnı,. 
ı~ n Fl"IU'.Ada Diepe fe)ırine ka,. 
clar 200 k.lll>iJıetıoe.Jik bir eaha üze.. 
nn e UÇınUflardır, Bomk tay. 
V!'-1'eJ ri Bnıgecle doklara, bir fab
l'"balarlka a, lhıendif ~r yollama bom. 

• &blul)la.r, karwıhk görmeden 
en döıun11t1erdir 
Bu esna.sa t-.... • 

lerj ŞimaJt .,r:.;:;_1.ts a\'CI tayyare.. 
lardlr Bıtra4a tlzerlncle uıı:ma1 
ha.leri AJ.....~tll hava mu, 

esi d~· f Alman tay. 
~ haeara vira Ut, 12 tayyare a. 

ta .... _ __. '--bbmttır. 8 fngillz 
av JJ--- ••Ylpbr Bunlanan 
ikisinin pfılotu ._ daıldnden 
turtanlmışt!r. 

Vişl, 9 (A.A.) - Dan .... 
Franea ve Belçlca tlzeıbıe )'apduı 
hava e:ıunlan neticeıılnde lndhı • 
ler 7 uçak kaybetmltlerdlr. 

Pragda 
14 ldtl dalla idam 

edildi 
......,.. • (AA.) - Prag radyCllıu. 

nun bUdlnUtf,De ıtJre, ildlt kadm OL 
mak u.re, dQn H Çek idam ed11mif. 
Ur. Bu ııuıetıe Beydrlhe .kaJ1I yapdall 
aulkut dol&)'llllle idam ectUeDlertD 
9&)'181 2M tı balmalrtadJr. 

··-Millet 
MeeUalatle 

ingiliz harp 
istihsalat nazırı 

~.Bundan .onra 2 tay 11eqllel'lni gGnderdllinl 16Urmit Cemberlltqta meJbbe ,..._bil-
yan pmlal daha tam isabet ve bı 9&ıleı' drekll ..,....r1a ar. ytMlkte 1* Dram Npelr kendtmı 
DUi her .iki pmide de ya.ngmlar lıhn'Dlftll'. aee blıu .. ~ ~ 
Çlkmll. infiWdar olmuştur BmıııılMl .._, encllmealer4m eaddell tlBednde ~ '-'

.Amerika hava kuvvetleri. ku.. relen J'&POl'lu- okunarlk 1rabal .. Jemıt. ldlçlk kllpek ... ha.n,,ıte 
mandanı Poeral Anıold ordu clilmit ve ,mi meıbs idare beye. btMlllni oradan f'eÇell bir ub. 

A ·walıi #tar pilotlarml gön~ mesajda U 111 unttm ~ okmk 11.. dapnnm bec*lan aruma ......_ 
E:::ı:ı,.. _, _ _!,__ demiftir ki: "~! Gördll· are eeçl1mit ve +oplaııtıya Diba. tır ~t :ıtnadataıms kendtllnl 

'"--... - ... - · ğQDüs le ~. devam ediD )'et veri)mjştlr. hemen lılır kenara trlatank flrln 
ıörtliilıten sonra "-'i lıi: ye cilpnanı da.ima kagmaja Bqkan Şllkril KC>OM :&:naram Gl'tada 1ıaMıııit Te bn m. 
maerle ....... ınecbm edin.,. me~, Bqbıı velciH Abdtllaü rm h8ri86W hedef oJmelrtan !nr. 

General Arnold ıl6yledJfl bir l'lnt Enincaa mebam, Cemli u,. tahmıftur. 
ltlll•l8 11•.aller nutukta. da ~ ki: "fleaa.p bac1m 'l'eldrdlt mebma. Yine lılıbQ ..._. n'f'el tMe. 

..................... Cr ~ =rin ~ aancb(I bw!~=~i:~~;:.; ~ ı:.ıe:~ ~~m::.: 
Hwn ellerini havaya llyor ki öııiknbde e·ay yav:,:- nıeban, Nakiye ElgUn Ermıımı d1m119, belrd ile ~ ~-
ltaltlınp talim olarlartlı yahut mağltbiyet getirecektir' mebwla, Rlza Erten Mardin me- rtn m4ldahaleJetine ralmen paata.. 
v.....-. ı (AA..) - tngutere Mihver ya elmdl zaferi kazana.: bum. R8ştil Uzel M'aarJf VeklıleU lan paçaama ~ gec:ftrek 

b&rp UWıaDerl nuın Utteltm ya bilir, yahut hiç bir zaman metleld ve teki* 61rettm mllate. )'ll'bmlıtır. 
auıda Amertk&n harp ı.tıııaUert _.; Vafilagton 9 (AA) ·Mtct· tarı, Sflftyya Yifft Kocae-11 Jnebu. An~ iti belki tlddal kadar 
n Nellcıo o1dulu lla1de Detrott • • '1&1 hava ve' deniz• iıuh~ 111, general Zdri Soydemfr B:rsa.. Jfyecek maddeti 'ballmr,.a ldrpek_ 
dUatrl merkalııde dOlafmll '" otomo.. taıJdrmda llf§redilen en 80ll res- rmn mebneu. ler eri* eaddelerde lllılftlıal'a •1-
ııo enc!tt.ttrlldldD akıllara hayret..,._ mı t.ebliğe gare Japonların ka. Yedek ilyeler: A!ı6dln Dlver ı.. dmn'lfa ~. Belediye_ 
oek bir çabuklukJ• nud harp endtlat.. ,ıpları fUlllarchr: lki i1ç tanbıul mea-ı, Dr. Mutafa CM. Din dT'atıe ...,.ete I~ 1llt.. 
1'111 haUnl 8ldJtmr ,ertınce IÖ7le de - uçak gemisi batınJaue ~ tekin Çorum m~ s.blt 8811- hana ~ ~fvn daha tu1a 
-.ur· P iki uçak • .;/.... ve- roiln B1lSlf mebmu, Seıvld JDrıln IObkta lıu1unc1ula ~ ıeceelrlıı. 

Btluin b&yatmıda Ula unu•·-- blLl8r& ,,&.....,..:ı~~ .,;Biru o\&nk Konya mebmu, ll'eridun ll'lkrl Dil. de ffCh1r eobltlarmı tehlllreli oL -6,,_ . . --ea~. muh- tilmel Blq6l mebum ır 1(• n ~ JArmdlr 
~ lılr gan pçtrdlm. Eter mu.r. rıp, tlç veya dört Dakliye gemisi Bqvekil Dr. ftt.ftk ·s..,.._. ak- -~.....---

G&lns blslml• beraber gel•lıDDlll batırlılmıe ve birkaç taneel c1e ,un ~er terefine ~bjr lo1w •a Don aece Safra 
~ hemen eJlerlnt havaya kal hasara uğJ:atıkmfbr. anda bir ın ziVilfetf v~rmlştrı • 

t.cm oluılardı Amerikaldarm kayıpları bir k d •k• ah 
s-a~~ ~,·~~:: [ KO~Ü~:· ~A~R:~~ :ı öyDny:ndı 1 ır 
diyor. -ı:pua. t,Jer '?Okemmel il aıeteslnin Vqingtondaki muha • Telefon mtıdOrl 1942 

Lltteıtoa ceo. hatta biri yazıyor: teıeton rehberlerini tabetUrmlf v 5 •Utla De lllr 
maJard& lıuhmaauwtar. birçok kODUf Midvay muharebesinden 80Dl'a teVZie b8§lamqtır. Tentat PQ1ta lda 
nUflll&lal'dB ~Batan ba lro- Pasifllde deniz hilcimiyeti artık reli t&ratuıdall mU...uer vurtuUe ID8JI ... illi 91d 

Oe Amerika n:...1-a. ·ıı tl . 1· ..-ı .. ııarp iataılallerl Pl'CltP'aaıımn ahenk • ~-aq&A mı e enn e ıne g~ yapıimaktadlr. Yeni, rehberler eaJd DllD aece Y9fllltlye ı.cıı 8Atra 
ıewt1rllme91 ıora.a'lmGtttlr tır. rehberlere uaran daha k1lçQJr kıta. ldJytlnde Od a1mm rn=•pDe aetlae 

BQytlk Klllet mec:Jlelgln dtlnktl top. • ·ıaaa ..... _ _. .Amerika donanması bafku.. da fakat daba kalmdır. ..... bir J81lgJn olDmfbll'. 
~ ı ... Ba dlımeQ. bagüD llllke. lanlıPl!lda 79Dl melıulılu JU11D et. iM --arı mandam amiral 9Kiııg evvelki • Beyotlu balkeYI tıuuU kolu, va Yuaım. Alt admda 1ılrtllıda üıır • 

~.:--'~-::.=.:.. ::11:;:S-~.,:::: JNtllto ettl en.,.:~~~:_~~~..=,. :!k~~.:''::: 
~;= sOıa Çblde lııotam pa malsemenlA gQmrQk rumlndm muaf LondJ'&, • <A.A.> - "~ i:n eon alman h~ g&oe, Bu .beyet, llrelak~. Yüacık. •• ~ muı .ammda 4l!lmufbl'. Ba w 1ıtt:l -
~ w • b&rek bir~ tutulmuı baklnDd•ld IAJlh&mn mu • PrealiD bir muhabirine göre, batlrilaıa Midvay adaamdaki üslerden kal- bellada ~ da gld9nk flllndeJd aba- tamamm 1llllmft IQer. S.._. _.lıuvecelll oımumcı..ı vaklcat bir enctlmende tetklld brar- 1111' ArjaDtbl petrol gemialndea dolaıı. kan keelf tayyareleri dttşman fi. temlılDer ftN081dfr • de 1ıa.1mwa 1 maada De 1ılr 111* de 
""'--.. a.-n .- da yar kilde 1afmJf ordu 811b&Jlar lle19tbda ter • Arjantin ımııver devleti rlnl prote.to ~ b1r gün evvelden göımU§ • AdlQw ftkUetl, NUUU tıamıa JrU1 olmnftm'. 
~iks• ~ Ukkmda tuerbıe alt f1d l&JDaa t.mdt IGID mflll et:mlftil'. terdir. Bu. lliclvay müdafaasına. tabdkunıda,. it .uma m8lıtelllt 1ılr .A.'1ef '!'~ ..,_. w Mlk ta. 
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.. ltad.tkl Ls' 1 tt:ı ~lırf ı!l:ı
flti ı.lcr araı-ın ı r ' ı: n "'. 
"" &e\erler. '\:\ tıle ı:slt.ı • a'
~~ denlnıle bu ıt si ·ri d"ııli, e 
:-re bUyUk hill e}e g!deı·lerdi. 
Q takit Malta ihtl ıım, istirahat 
"t lllkftn diJ&n 111. Malta' lar 

le81nl mdl de ı:ok H\ iyor • 
~ Zira Maltada ba"lin klliMe ı:an 
._.tayyare hiicmnlan hitlil.ten 
"1a laalka sıif11aklartlan ı:ıkmak 
'llll Verileu itarettlr. 

'teryttzüncle bnndan d ha nına
' ~ad olanmz: 1'totor gürültUle. 
11.. llçU~ın:ır taı•lann birbiri arb 
~ patlaması, bomba M9!ert, 
~ ederin atuıta'jı;, ltfaiyeri-

bonıl&n; .onra gri yukaek 
.... lnıleslndfll inen blqlik ı:.aaın 
-...cliü ve ala seal. 
~' alettaılald Sen Jan l:lli11e8inln 

k oaaı laarlıiD bıafmdan nisa. 
... lıirinoi ıtmUn bclar 2200 de-

' taldı. Son gUnlerc1e bir ~ade bıı ı:an 
1 tefa flltllc1L Bu 15 hür.umun tle
~":_41et.I 14 ..aatin 10 nalinl 

L "-ıta11ısr ve Balta~nld ln"lli' 
~ ~ lltieamlan ükfınetle kar ı
::"'Wlar. Maltada bulunan bir F rıııı 
... aalatıyor: "Bir bl\eumdan ıwn. 
il lıir Maltalı ile koau uyorduna. 

leeı MY dedljlm 'iaklt, Malta. 
~ .. ,.., dedi, ft.C'a u korkımç 
-,ı sadec!e eua "''"''•, .. 
~ aabü kahultı aatlnde bir 

tayya....ı bk ıilphe!lb bır 
~ evvelki bticamun neotJcelerine 
~ fotograf almü makc.aı IJ le 
~ seruamula \raldar. Uı;ak!tıı
~ haftt ateli ile kanıılanır. 
-- "Oabawrlar böyle basit bir 
~ lchl kıymetli obtııı.terlııi 1 raf 
~ iat.nesler. Bu ketlf ta>
~rlnin inni halk al'l\8mda Bil 
~Pota diye tıalm(flır. • k10 
.,. İlllld almıı ona lıJıme btlmiJor. 
~ tanare bir~ de\ lr yapar ve 
~r. 
'-atıa tayyareleri c1aba eonra 
~-

tty\l'dlade 1ıa\ .. UMJlll ıekDle · 

Harp ve hayat : 

. Malt 
dayanıyor 
Maltaya hücum eden Alman 
kuvvetlerinin ba,komutanla. 
rı F elt mare al Keserling ve 
general Student - JAaltada. 
ki lngüi:z komutanları -
Bombardıman yüzünden 
ıpor haberlerini alamaclık, 
lutlen tekrarlar m11ınu.? 

1'1 \T T \ c•n T \\ ı·ARE Gt~ll
StXJ' Ill: ZER. 

~laltanın en l•üyl\k !tıl:ınaJı ea'l.1 
,.('ar, elf'rlıı 11.aru~·nıın alhnda so 
metre dt·rinlık~ yap•lm11tır. Bu. 
rıHb 150{\ insan r:tbat rahat yaı,I 
~ ahlllr. S a<tır en el "aıona~ rep. 
lınne ve erı'!kını .akisın&k lfın r•. 
ııılmıfJhr \'aktt..,1e Mattarta yaşt
)'ftft 8 ,,;met yani Kı tilyahlar, 
Araıtnnlar Onra iUler. Prm ans. 
hlar ltalynnlar Frarl"nlar. lngl. 
lfzle~ ,.e .\lman~r kin yaııılmış 
lıanlann !lelolz tane mah'Zenl de 
ru ıt rmmt'I b'nr .. fmaktır. 

Malta eki saman1arclanberf ku\·
' etli bir ıstlhkAnlflır. Bn hıtih • 
kamlar sav~indedlr ki Ma1ta şo
'alyel•rl kdeni7.1e 7.apteclilme • 
ıUk tek ada bırnkmıyan Tllrtı de. 
nittflerlnln ellnden yakıyı sıyıra. 
bt1ml•lertllr. 

1M6 de de tıpkı bunun ~ihi Mal. 
ta AkdeniE blkhnlyetlnln anıabta. 
rıyd1. 

Mihver 1m\'\~t?erl bu~Un )falta
yı Alut~i'Cln ~öbeAfnde batınlma. 
ı mUmlcUq olmıyan hir tayyare 

ıremi.t hn Hnde olclağa ~n ,.,.,,. . 
lrvorlıar. P.n kUrlik ada Akdenl:ıt 
ikiye ayırıyor. Cebelüttank-SI
' <-n yoluna knnıvor ve İtalya • 
Trabla•~arp yoluna bprJnr. e· .. 
nokta Malta mnllareheMtne Alman
ların •eP«Uii ehemmiyeti •ter
miye klfidir. Almaalar llaltaya 
taüeam edea anetlf'l'IDla llafina 
iki büytlk lnnandan cetinnlller 

~ .. ._da en •ilam bllgiye u
:'"11 olQ ln:aal&!' llPhe.k Malla
~. ÇUaktl bombaJdlDlıtDlft 
r..; hlidlal ı1rmuı'erc1ir: Münfe. 

tlt --~ tanflDdaD yapılan 1-----------

o ıssı ZUL 

dlr. Felt marepl K~rllng ,.e terede De Hırda anralı: 1100 kltlJO 
tllm"l'n ral Kurt Stadent. verilen askeri madalyayı kuaa-

Kurt St "dent U yqmdadır. m"tır • 
1914 • 1918 mallanbeeinde iki Ma.ltaclaki tayyare lnlvvetleri
defa varalaıımqhr. 19SS de ma- nln komutAnı hıl\"a marepli Baı 
l'ef&I K6reng Abnan tayyarecıllgi. Loidlr. Maltayı müdafaa eden 
nln rııl:ıbrm "e JltlrUlitçtl ordulan tahıalardan bir diğeri de ttim A. 
korulmuı vuifeeinl ha zata ,... mini Fillp Viyan<lır. Bu sat Nor
mi,li1'. ız map llMO da Stadent ,·eç barekitı sırasmda Alman tor. 
r ayyarelert ile Rolanda t.opralda- pldolanna hücum eden ve bhıok 
nna tılleum etti. Ba tftrl~ gene. torpl<lo batıran Dosak deatroreri· 
rale bir şeref ' •nnek için 'efil- ala kom tanıydı. 
rttlttJ. Zira 12 mayıs 1940 ~t.u • Malta yeryib:linön en kalabalık 
dC!'ntln dotu~anun ~ nci yıldönü. 3"erlerlnden biridir. Kilometre ba
MHdUr. 18 m:\:v-ı"ta g .. neral SUi- fma 900 kiel dUter. Harpt.a 
dent olu varal:>.nrlı. Fıık:ıt ı,ilet- e\Vcl Maltalılar fotbo'a t:ok me. 
rl '"" J! m:tH!!I 1941 ide Glrld ada rakh)dıbr, fakat bugfln artlk fut. 
~• h8M11D etti. · hol oynarnıvcrlAI'. Sinemalar açık-

P'elt mare,::.ı KPs~rlinır 10"8 dan tır, yeni filmle-!' gellyor ve yer 
lıeri J ofh afe'ın hunnav bqkıını. altı slnemalannda ba yeni flhnler 
dll'. Toplu ba,·a ~lannm r.a oynadığı nklt halk koıuyor. >lal. 
lıttyUk rnUte?ıascırın sayılır. 193;.4 talılar radyoyu tok &e\·erı.r. BiL 
den lflb:t!'f'n Polonyaya yaprlaeak haıtııa n.cfvcr!:ın spor hareketlerlal 
ta:nare hU<'umls.,nm pllnmı ha din1Mniyc merakhılırlar. Ge~ -
rat hazırlamıstır. 194fl Fmn'Jıa lerde bir gUn Malta radyoıııa Load. 
hava taarıııtu pi" nlan da aynı a. rava My1e bir mllral'a.:ıtta bul1111da: 
dPmm mııl:•nllidUr. ~'Bomt>ardnnan yüıttnden apor 

1ngllfzler ba iki kumandanın. br bavadJ'll~rl sen·iKinlzi dikkatle 
4'rsrna iki kavvetll rakip ~- dln1İ,)emlyco Maltablar ba .... .._ 
b11mi ~rdir. BaalU'dan birltd es. cfü,lerln fokrarlanmaamı rica edi. 
ki MR!ta \ıı.Ji<d ve kumandanı ttim- yorlar." 
~e'nPl'Ql S"r VJ1yun Dopfd.fr. Maltalı k6y)ll topralau ekmdE-

Sfr Vllnm ktthUm zabitidir te de\UD ediyor. 
h1 bir arkerf mtlhendhldlr. 8Mİ ,------..------
nıUhendi 1erj b~ be~mez 4nlar- 250 liraya--.. 
ha s:-örUştUtü ''akıt: 0

&1zfn llmlniı s 1 1 k b d 1 b 
t"k .. lktlr der, zira ,.alnıs yapmayı a 1 1 uz o a 1 
hl'indnfz, halbuki iyi bir mtlhen • 
rll!I yapmadın evv•I yıkmavr fff. Galata Mabmadlye Clad. No. 151 
renmelidlr.,1 Uzan boylu çok din-
dar bir adundır. Her Ü§am yat. 

Inatçı mısınız, 
hercai mi ?,. 

bir ata sözümüz ''meramın e. i - Fikri geniılemıenbıe- fay. 
linden bir teY kunulm!iz,, ckr. dalı fakat yuıllfl çetin ve can 
Burada meram kelimesini takıp ıııkıcı bir kitap okumıya bql&r
fjkri mlnuma alırs&llız ata eö- sanız aonuna kadar devam ede
zumtıs felsefi bir hakikat olur. bilır misiniz? 

İnat bir kusurdur. Fakat 11&- li - Siyul, igtimal, iktJsadt, 
batsız ık herhalde daha bdyük ve fe)aefl meedelerde fikrinis 
bir noksan aayıl1r. Binbir ,eye uzun amandaııberi defilmemil 
teoeiJbüs edip hiçbirini bqara. midir? 
mıyan, bir gQn beyaz dedlline 6 - Eter bu fikirleriniz delil. 
erteei ıttın siyah diyen blrfldyle memlpe bu değişme yeni biJgıier 
kal'§ılaşmaktansa doğru veya yüzünden mi olmtı§tur, yoksa 
vanlıı dediğinden aynlmıyan bir fikir değ"ftirmek için mi yapıl. 
insanla karp karfıya gelmek ter- DU§br? 
cih edilir. 1 - Arbdqlarmm QOktanbe· 

Hercailik takip fikri ll&hibl ol- ri kon'Qltuğwıuz imanlar m:du ~ 
mamaktandrr. Kmdilez:üıi diaip. 8 - Derin melleKler berinde 
line sokamamaktan ileri gelir. mi koa1J11Daktan botlanınum, 
Kadınlara hercai derler, acaba JOka& pvezeUkt.en mi? 

dolru mu? Bunu her kadm ko- 9 - Kat'i bir sebep nlımdın 
tayca Uısblt edebilir . ..Afatıya 1!! meslek def;§tfrdinfz ml? 
takım BU&ller yazıyorum. BUD!a- 10 - Biriktirdiiinls para1J 
ra 1S&1Dimt olarak ..... anne. biriktinne malrMtUnıalan bqb 
derim, belki, bu.an veya hayır., JVlerde kullandmız mıT 
oevaplanndan birisini yumız. Numaralan cemedlnls, epr 
Sonra evet için 4 numara. zanne- yekluı 40 la 30 arasında Jae 

meıtan e'-vel ııteıı okur. Aynı ,;a. 
mandn i:v~ b"r JKlkololrtar. J..ond
rada Harbiye mekl eblnde hoealık 
)'ftparken Odord ve Kambrlçde 
t•yn ayn iki pslkoloJI doktora~• 

yapm.,tır. Scetiil doktora mevzu. 
lan "lcorka\ılınn P'Jlkolojfıal,, ''e 
11eeoıaretfn peiJroloJist,, islml•rlııl 
taırr. 

derim için 3, belki için 2, buan kendinbi defilmjyen bir bdm 
için 1, hayır için O numara ~ diyebillnlnla. Fakat bir Fraır.ıir,. 

Çocuklu bir ailede ev ille- rinis. lıfn: "Hiç değişml)'ell mahJOk 
rine bakabilecek 30 • M yq 1 ı _ Bayata ahfmadan ene1 abes bir fnmdır., dedifini de 
larmtla bir bayana ihti)'I.( eeçtiğinia mesleği hayata atıl unutmaynnz. 
vardır. Talip o anlann Vakıt dılrtan llOllra takip ettiniz ml ! 30 la 20 aıumda ite 8İae hiç 
matbaul V"'Znedan Behram 2 _ Bir lflemeye wya JQsnmln kimse hercai diyemez. 

••U•zcan•'•a•m•U•l"I\•. ca•a•t •e•yl•em-es.i.. ohmyan bir ite bqlachfmtz za. 20 ile 10 arasında ise biru 
man araya fasıla wrmeden bi- hercai ~~luSUJluz, kendinim -----------~-~~-------------Slr V0,.11'1 ft 19§1D4achr, mua. 

\ini Dany•ı Bek ile 51 yqmdadır. 
Bek fn~lb orchmnna adı ırasal- 1 
latıımıt bir lalııd'9tldlr. Şlihretl 
iki nollWu •elr: 111~1• bi(hlr 
•"ker melrt...._. elmmadrlı laal. 
de g.......ı obna9't11r. Snana tnı:ıl. 

"rebilir .. iz? kontrol edınız. 
tı 3 _ =bir eve tqmdıfınız 10 dan qağı ise hiç bir ist~ı· 
ak't yerlqmiye masiyle yatak nlzi yapamıyacağınızı aize ıını
~adan, oturma odasından, diden ~in edebilirim. Unutma_ 
salondan ve yemek odaU!'dan yum ki: Yuvarlanan taş yosun 
başlıyarak mı giderainlzT tutmaz. 

Sj., aoo - tayyarellk top 
~a....:_--! - • y' ..ıren 81 ve 83 ler (Dilnldl nhltadan devam va ilerlemiş ve gene aynı vazı 
.. ~. ·ette Valter'e doğru gelmişti: ~~ POdnteUi tanıa- Yavru aslanın kar'§ısmda, h< Valter'in kolunun bağlı olduğu Dünyanm en ldlp...deyı.ti o. 

----------WLihtenttaJD iıtikWinin alb 

JÜZÜDCÜ 11lınr kutluladı 

la~ ,.,eıklan pike hllcom - men hemen aynı tereddüt vaziyc '.)esi kokluyordu Bu bezde as_ an Lihtenftayn prensliği 3 ma· ~ 1llld açarak bomb3lannı atnn · nde olan birisi daha vard lan ya'fl1ıftlıdÔ k8ı buhman ym 1942 tarllıinde altı yüzUncu 
~ "' ıha; ~Here saldı • Phil. O da büMm& clölnı R in~ı dUşmanı bile olsa, öldilr· yıimı tutluladı. Bu dünya harbı '-1 ._,. ~in bllcanı- dip R'ltmemei<te motereddittı. meğe İcıyamıyontu, ·çerisinde küçük praıalik ahalisi 

•·•· Bir babasmm kayboldufu tarafa, • • • bu münasebetle bllyOk merasim ~iy~ ...... laayat d• bir aslan yavrurdsunun bulunduiu y~ r u su n u n kan 1 Bu hldlsden aonra. ile; ay geç- ;apmadılar. Yar.ıs tarih kurum. 
tlndu. .. -. .... "-i attll- tarafa bakıyo . u. . .-ıncıei mişti O gün Valter odasına ya- arında bugtln hakkmda biricaç 

la •. üaee Nıhayet, bırdenbıre ,~ • tmldıktan llOllra aala.n çiftliği l<onfera.nı wrmeJde iktifa ettiler . ... = _:..,_ ~ futa fırladı ve eli~lri 'opaafyle be.. • .. .... .. ' Nakleden : mBA 'YICl önünden ayn1mamıe. ve daha ?renalik vatandaşlan bu müna-~ ...r• .; ~ .,.:ıe raber, aslan yavrusunun ümerine _,,......J • i b" eonra adet& çiftliğin ehli hayvan aebetle yapacaklan mera ·mı a· 
utdr t,eertıbe IÜiM ...... · 1oğru kOflllaia balladı. t~-. çer kesilen .,..~ ... erın • ır anne- lan aruma girmipi. h1stos ayma saklıyorlar, ağustos 

'-t. T.lllUkellln •• ftldt a.1ecıe: Yavru aalan, kendisine yalda- Burada. oğlunu bir u~anla ilin. pamuk gı:;. ! yumuşak elleri Valter iyilC!lllllişti. Artık ava 'lymda Prell8 İkinci Fransua 
llı.İ eanawr dlldtt ..... c haeet kal ~an çocuğu g6r0nce, evveli. çarplfbfmı uzaktan 8eÇDl1I ve halınde kullanarak, onu Adeta gitmiyordu. Çiftli«e yerle.,en JOttf'in yıld~tımildilr. Bu mü
~ bı1")'0I' ve barelretllli ona hangi ta.rafa kaçacağını dUşQne.. daha fula geçirilecek aman ol- kucaklamak tt!t::r~.. . aslan onun için iyi bir dost o nuebetle etki Vaduz ptoslnun 
..._ ._.:, rek, bocaladı, eonra ona doğru madJlmı dll.rinmQf, hemea asla- Bu fıraa eden Phı' muştu 1urlan içeri :ı~e bugün meruim 

bt?NvA= EN lltlY'OK SIGı. atıldı: . . na JJİl&ll e~. . JıemeQ .babunn~ yanma kottu Valter, kendisine bir teudOfle yapılacak, hem Pmıslıı yıldönü-
l(bım" BiR oBCE: Bu, hareketi, karemmdakı dU. Bu, Wıllteh bir hareketti· ve URrınebacat~ldı. ve tuhaf bir hldiaeyle baflana.r. mü, hem Prenslifin altı yllzQııcQ 
........ llhtller ~ blcbir te11- aıaııına karp koymak için yap.. KW1UD aslana olduğu gibi, oğlu- - Ba !gmı~ . bu dfti aslam çok iyi terbl,e et- yılı, hem ele tmçre ile yapılan ~ J'Oktu Bamda ya~n 2'70 ı:nıyordu. Bu dUpnandan o kon- na da rutgelebilinU. Fakat o ValU:, gözlerı~ aralıyarak: mitti Aalan, yavnısunun katili ı?UmrQk fttihadmm yirminci ydı 

' *91 ...;_,9 ba noo htıcaın. ıııuttu. Fakat, onu du,manma mrada oğlunun eeaaen '61Umle - Oğlum .... di}!e cev&l> ~. otmuma raimen. Valtere çok aynı ~ tesld edileoektir. 
ta ...._. S80 IJl4IU öJmllt, ve bir dotnı kQfturmağa aevkeden se.. pençeleftlifnl ve kendlmnin ytız· Sonra yennden doğnılmağa 1ammışt1 giftltkten hiç aynlmı Prenslik İaviçreye iktJlladen 
• lıaaa; ._. da pnlalUlllfJhr. beıi. uıne.ine k&J'll duyduğu de doktan ihtimalle ulan yavru ~ıştr. Blly{ik bir P,.::et sarfe~· Yordu • ' :>ağlı sayılabilir. Paralan binlir 

Gee. ~ gladh hlkam: hlstı: sunu~- diltüoerek he- vgı ~nlqılıyordu. Yerınde dog- Fakat tlç ay eonra 
0 

g0n c;lft ?<J8t&, telgraf telefon hatları ~ .....,.. 1tiraz daha tehlı- Annesi o tarafta kaybolılnltW. men ateş etmitü. rulabildi. lDrte aslanın birdenbire kaybol nll§terektir. Fakat posta memur ~ l'abt Msltahlar ıer<' Onun i•. telıll!'oee brmmda O. Alet ettikten aonra kottu. Bir- O saman, Phil, babumın IOI duğunu görm6't'-di anıım Oniformalan ve pasta ~ da korkmayorlar, DıU haNlrete ıetiren his Jımdisinl denhlre oğlunun ayah kalktığı- kolundan kanlar alrtığmJ gördü. Valt:er bu ha~rl &ımea merak vullan ayndır. Premlik altı yü 
11aJta dbnnm en bö)'iik ıu. 0 

tarafa doinı 88V'ketmiftl. m görerek sevindi: Olen ulandı. Babası, da can acısına bakm~ etti ve tüfeğini alarak dıp.n fır illncU yıldnnümn münasebetiyle ~ mailkttr. Fakat. ~ doğru atıian Fakat, oğlunu kollan arasında rak, kolun~n. kanmı dindirmeıe tadı Akşama d&medi. Gece ol enl bir aeri posta pullanda ~ 
ta.thfn lraydetmNll~ zamanlar- yavru astan C>nunla ka!"fılapıca marken )'erde yatan aalanm·da tamm~dlğinı ~U~nOyordu. • du, ~e ortada yoktu. Pbll ba- caracaJttır. Prenslik vatandqla-

' Maıtacta ,...,_ imanlar bu c~n korkuaiyla ,bfrdenbıre .bOyUk ulan yavrusu olduiunu ı&'erek Oflu da vazıyeti kavramıştı. basmm öldüğünü dilşünerek ağ !"llllll dili taviçre lehçesidir. Ay-
~ bpldıtanm ltir bqtan bir bır v~ haJ\'an keellmıt. ka- UzülmQftü: Babumm kolunu bir teY~ bağ- byor, annesi onu Jru~a ahmi nı cıgaralan, aynı biralan iger. s; bdu OJID'lllardr. Bu blı•I- nındakı aslan2._.~ı tamamlyle du· Ana aslan şimdi yavrusuz kal. lamak llzırndt. Aklma, elındelc! l\vutma.ğa çalıştyordu. ıer. Vesika ile verilen her eeyln 
~iner.ar olarak lmllaıulryorda. yarak, pen.,.-..acnni açıp in&&n lmfb... beyaz bez geldi. Bunu, çölde gQ Bu sırada birdenbire o4anm niktan iki memlekette de birdir. ~ ~lerbu1e infWl kemiklerine yavnısuş· d.n:..::~~~l!DJVbha · • • • ' net l:ırmasm dfye,l baem a almış. kapısı açıldı w Valter, elinde s. Vergiler aynıdır. Monarti ile ida-

Bnlror Yeraltı YOllan nk. ım ı . ·-. yvan Bu belki bilyük bir acıydı. Fa- ti. an yavrusuy a ~IŞll'. 18.hı içeri girdi , edilmelerine rağmen ahali bu-~ sulh~ ibadet Y•· arasmdaki çupı+•'*Dın kilçUk kat bundan dAha bGyUk bir tehli. ken kanlara boyanan bu bezi b&- Kan.mı Ptin•ı Jmealma al d ~ demcmatclır 
'ı...,, aeneled•de lltlhlllm ola- bir aah~i temllil olun\l10rdu: ke teekil ediyordu. Ana ulan buma verdi. Rendi•i de yardım m11 Olrp.r 'gMnee: '"& ~liJ{n lllelhur iariht ptıo. 
ltlt lnııtaarlM11 oha nrelrtlr. KUçük bır aslan ve kügQt bir in· yavnısunu bulamayınca, wya ö- ederek kolunu bağladılar ve boy- Acı acı gülümsedi: u olan Vaduz .-ıoeu asırlara 
~ JÜlll _..1arda ba yer wı bOiofUyordu. Hl olarak bulunca, bütün orman nuna astılar. - Dili aslan yaft'118U l~n D(' t}dan okuyan bir kaya o.rtn· ~ JObaraua Wr .. ~ nr. Fakat, bu mUcadeleae mafldl) Ye civan için bir Uet olacaktı. • • • bdar tetkat ~uysa ft onun ö- ie yapılmnıtır Rayn vadlaine 
~ ~ Sin 50 bdar mektepli olan iJlllan yamJIUYdU: Zavallı Fakat, bu Afet gelmekte ge- Phil fle babaaı yavaş yrnf lomiyle kanmm bulundufu yere ;akimdir lçerlsinde eıııkl UJrla.. 
~..-i De .......... tutltl ltfr Phil, eocuJchıfun~ tece•a.tı elkm::df: yürUyerek çiftliklerine geldiler. ne kadar balfana gene bir in ,.. ait tnYmetli llillh kolleblyan ~ ,..,...... lsft'e h J'Ollan hlubıe kurban f!=~ Baba fle ofu!, kurtuldukları Fakat, bahçe kapıamm . öitln~ an anneet kadar olama... an vardır Prens aileBi bu pto-

Er. Pabt JOl1anDI b•t Uk uıanm peııçel ~ vQ du bu t.ıitkett"'n levinirlerken bir Valter, daha fazla llerliyemedı Kansı, bu .a.lerhı mlnallill ia otunırlar Prens ikinci Fran-
•• Mpll -el*ta• ~diler. da, kendisinden pe -~~ cu ~ lflttiler: ve oracıfa yığıldı. anlamryarak ona baJaJ'ordu. sua J&Rf 1938 de tahta çıkmJI,. 

~·lerl ...ar lo Qhlc bir ant. nu Qacrlnde hlaledi~v·-~ bOtUn naa ulan gell}'Ol'du,.. Son derece gGc:lUlde nef• a Valter devam etti: tir sl'fi hancı dev1etler 
~ .... nhmab04J. Bu Nefeıll keslbniftl. fakat de am d;:aıt.r ile ofb kendileri•l mO.. Jıyor, g5zlerl kapanıyordu. _ Aslanm bir erkek alanla ie' = ~bu va&ife,i ı. 
~...,. •llklntft ı;::.-:- ~yretiyle c;ııt~ atmakta v or- aa,_ ~bulamadan utanı Kansı ve ilci km, Phil'in ~ beraber lraçtıimt gl\rdftm. Yav. !içre sdirteri ~Öriır. 
ı:s_11anm ...._ dıvar ... - ~:yor: "Baha! diye blimY ~buldular. lenmesi üttrlne, koşup gelmişler. nısunu unutmnt ... Phll, baba- Ptenslifin bqveklli Joeef Hup 

..__ de lllo olarak · du. Uzerlne ~birdenbire Valterin di. Anneleri varalınm başına ge. Btndan gene gtt1el bir ulan hl ı\sur tarihi miltebUllSI olan 
~ beri i.w • • • yul- basmm ~ve zavallı PhU ba- çerken, üç cocuk ne yapac~ta· ktyest itftecefinl d6şilnerek göz- '>QyQk bir l i ı m d 1 r. Eski ~ ...... ~Bitip tAl Bu atrada bir ~Ali aesi du di.. kaldıfnu lftrdtl ha)'Vallm altında rmı şaşırmış bir halde, ellerını lerfni açtı. Anneef ba.buın~ Uur dilinden başka Habee dili '**":: :.:r-~ bir tllael t•uv- :~ Slllh~ hı :aynı Bir yandan üianm kendisinin ~şturara.1c yanıbaşmda dunı· 86r:lerine cevap veriyordu: 1l mükemnelen bilir. 

"-ediniz, etraf..,... NDkli ki zamaJ: x.ır..a On parçalandı- de üzerine atılması teblikeei di· yorlardı. - Hayır. Aalan yavnaunUD Lihtenştayn prenslifiade km.. 
!'t tatlandır. bombalann lnfili· d fVA• 1 n ğer taraftar. babasının ~e Bu sırada eon derece tuhaf bir acısını unutmue deifldir. ~at ardan mürekkep izci ocaklan ~ t.ltri7:_ zeytbtniı limba ı?mJu=:: mı isabet etmişti? atdmak, onu ölUmden ~ak, bAd! oldu: bir aslanm bir insa11 çiftliğıt:d 'ardır. Bu ocaklann ~da 
....::- ve elektrik ampulleri, ylnl.\en Ateş eden Valtec'di Dişi asla· biç olmazsa so~ ~ir defa kucak- Birdenbire yanlannda bfr as ''apalı kalma.Jla ~il ne kadaı n"eDein hemşiresi pren~ L~ 
~nlar dmarlarda lıo~ ~öl - r.r kovalamış, fal:at yİLkabya.ma. taşmak arzusu ıç nde çırpmıyor- lan gôrdüler. Fakat, hayvan ora- tahammW edebilecefını anne ıuu~ır. ~ilin ailWı ~ ~alyorlar.. 8e91er birbil'lne mlfb ~lunu arkada tek bap- du ya o kadar yavaş yavag ve ser c1lyorsun... -:uvvetl yedi polia mmıunmdan 
h... ~- or, haa mynyan ('Or'Oklar na bılaktığmı habrladıtı zaman Fakat, birdenbire aalan, Vat 8fzce g im ti i, bırd bire gör- Acı ve tuhaf bir f8)n1de yaşa •barettir. Prenslikte top olarak 
:~nk .,,..... .. ba•lryor. tarln utanı dah!\ fazla takip etmekten ter'in illıerine saldırdığı pençele. mel rlne rağmen hiç biri ürkmedı n&n bu aslan faslını kapatırlar '!9kf asırlardan kalımll dert tane ~~Jt"Dler. Kit.ara ralanlar ~ .. v~ı ve aıert danmQftO rinl çekti ve, arkasına doğru ba· ve hayreti bakakaldılar. ken Valter ile karıaı .,.,uk!ann o,, vardır. Marl 'rer. amllllD-
;:'!lt~ ••ltab bir alle kendisine- ()il unu bıraktıiı ,.... ,.ünce karak yavnısunun ölil olarak Sonra Phll: koUarmm arasına aJmJlle• • cl1 ia Vlyanada dl5IOJmGI olan lıa 
~ .uı.. .._. par(•.... onu orada g&wnemi ,fakat bi- ,ttıiı yere koftu... - Dili ulan! dedi. Babam - Bis1m ulu yavıamm! lplar bag8n Vaduz .. ıo.maan ~• da h-. -bo ru 80lll'll .ızaı;b, bir' tat.mı fit. ya Allan, flmcli yamılllllUD 6111- ban~ :rammwıu illdardll,. ,.. ~... '1>1lannda rllagdfM:!r. ıw--
•• tftp 41eJcrlne plJUO leli de '•1rl•~ ~~ .. ~ " .. ....,. ..,...,, ~n lrnlchn-nr. n;.-..~ PVVPl """· Dud atılan. w.rl McllVll IKıt1r 1i 11 O tf - ~·it+-,,_ -~••••~~: ""'1or. 
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8.6.942 MUAMELESİ 

Londra l Sterlin l'i.24 
Nevyork 100 180.70 

N İN 

Veni T okalon 
·90- Cenevre 100 F nnk S0.03 

Madrit 100 Pczeta 12.84 
Pudra s,ı n ı 
KULLANIYORUM il .111 rl, Bel.:t J h3kJ.,nda m:ılCı. I itlik sarınca, l\Ierl JB~a lmlkt.t.. 

ıt QJum:ı lığı ltln, pek mklı olarak 1 el çantasından tabanca ıw aldı, oda· 
• ph 3e du:ıtü: d:ın çıktı •. Solmk kapı ına doğru ytL 

Stokbolm 100 tavoç kr. 81.60 
ESllAM VE TAJIVILAT 

Evvelltl,Bugtln 

İkramiyeli %5, 938 21 - -.- \ ı ~~\1' 
- üc rta3 ı;.~ı h Jda mıdır'! riidll. İkr. Ergnnl %5 938 22.95 23. 
- E\ t. llntttı bu C'ide oturur. Kapı kap lıydı •. ıulmaından knlm %7 1/2.933 T.borcu Tr.1 24.85-.

C.O '/ l/2.038 T.borcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 1/2,033 T.borcu tr.S 23.80 -.-

- Ne dedin., bu C\de .. ıı:lı.lıı ndr, bir demirle tilırtllmU tU. 
IJ le ınl • fül}UlllO demir pıırruaklıkJı peınce.. 

- E\ t .. O, b:ıh3mm mi afirldlr. resinden dtşarı)ıı baktı. Ba.hçcde bir Sıvns • Erzurum l 19.90 -. 
- O h:ılde lmd1 nercd 11 göl~ gördü. Sivas. Erzurum 2.7 19.92-.-
- Tf3en . 1 OJU gormeğe gitmlıt. 

tir. 
- 'l IJ o • F o .. J ani ''luzıl kelcbcl' , 
- Ta kendi ı .. 
- Onun \"Urgunlarmdan mıdu'? 

\l't 

- Gonç ' JBlrı ılclı bir erke ol 
'l'rek .. 

- Hayır. Bllfıkl!i y ı ellıden geç
dn .• 'e ç hr ı an geçi ine benzi. 
) en bir ııdanıdır. 

- Tuhaf l. Ti5eıı • Fo güzel 
rkekl 1 n hoşlanırnu d rler. llöy. 

le hlr J bnn k~I lıılıı J Uztıno n 1 
bakıyor? 

-1 UzUn baktığını lddin etmedim. 
- dece o vurg\lo olsn gerek bu 

ı.udına '? ! 
- Ben do oJ le sanı;> oruın. 
- B k bir [ 1 JOk mu buadılmm 
Kurb.15 bildi , ırn ifşa etmem k 

için lıeııdlnı gür tuttu: 
- Hayır. lllr moğoJ bc5lnln oğlu. 

d r. Zengin_ bum3n ho\nrd hğo. gel. 
rnl. 

- llöJ le Ru • Japon harbinin ye 
ol blttlğı 11 sırad:ı l\logoll tnndan bir 
ruoğol bey:zude inin Ş:ınghuya homr. 
Clalık ynprn:ığn, para JCml' e gel. 

i doğruru d ı,k h:ı d {;er bir h • 
dl dlr. Onun gC'rçelı;ten bir l\fogol 
lx'yzııdcsl olduı;rundıın emin mlslıniz 'l 

- Babn.mın dostudur .• b! b:ım böy. 
le SÖJ ledl~ bir 11 1 ) ıldır, ıl k Şang. 
huya ~dlr \ e geldikçe bb:dc mlsnf!r 

'' lır. öt ini bllml'm. • 
Yem ktc çok h 3ecan1ı menular 

ı rinde ı, nusu;> orl!lrdı. 

1\Us .Meri, Çinli luzın kafösınm 1-
nd kileri oı.,ıynbllınck Jçlıı bütün 

zeld\smı kullanı;> ordu. 
- :Bel tu~ .. bir mogol bo~'%adC'81 •• 

Hus • Jnpon harbinin devnm ettiği 

müdd t n •bu) a ık sık gcll) or 
\ c geldik o Kurhıl;> lard:ı. mi fir ka. 

lı~or. 
l\leri keııdl kendi e mmldannmk 
rln derin ıJU,ündü. 
- nn ı.ı-• N' 111 ~ ııwı gelır bu 

m gol mi n.flrlnlz T 
- Dun belkıh:ı 

ı ın soıım •lir 
- Tcmuç·r in k lJOldnğu gilnd•'l1 • 

beri bu ıd ı •ın Juırel'e ı. rı ıden l ı 
he ctmrdlı iz ml'l 

- il ) ır. Dılclmt etmedim. 
- Ben J, .ıı 1 ini gormcdlıu •. tanı • 

madım. 1 lmt, '.l't.:muçln!n im) bolm:l... 
ınd (Jaı ıı celi dı)nd n 7l~nde o. 
nım ıı ırm:ı.,rı ' rdır dl~orum. 

- Olabilir, madam: O ~1' {1eytaıı 
bir adanıdrr. Ondan her fS<'Y bcklonl't. 
hllir. 

G "Ct.lAUI 1 
l enı ı.;rn oora !;;ol' oturın:ıdıJ:ır. 
n.urlııı), Temuç nlıı od illi mı !\le. 

rl5c \erdi: 
- Bum ı ~ok emin bir od:ıdır. Bu. 

rııd hmmrl yutab lirsiniz! 
J urba) mlsaflrlnl alt kntt hım· 

lutrnk kcndJ oda.! ına ı;ıktı. 

ı urb.'lym üı.U, ı nınılan emek. 
tar hlzm 1 ini rıy rdu. İ!:lne bır 

ı. orku girml ti. 
- Acaba beni ele iıldıln ccı·tor mi 'l 
Bu crıdl e Ue od ına giren ll:ur -

ha) kapı illi il lco kihtlOOJ Artık 

kendi ine hl7.ID t eden oda hizmetçi. 
ı;lnl ebcdl~cn g reml)e«:el.tl. 

k lmı m, l nl bir od:ı hlz. 
m tçt 1 bulmalı.) ım. 

Diyordu. 
Kurlxl) ,;ol unda .. 
l tagııı ı lrdl. 
\'e 811 rıııl solunıı dClncrck 113,ınuı. 

•a ç !ıstı. 

&b:ı ına yazdığı t«>lgnıtı hatırladı. 

Bırnz t<'.'hdlt .• biraz lkm \"tlrdı bu 

- Bu da ldm?! 
Geceynrı Kurb:ıym kll ktinUn bab 

1 
çl"\51nd ki .... d 1 rdu 0 

J.\füı ,l\lerı bn munnırııanm dUğliUL 
ler\ıı en birini çozcbllmel;: için lmpıJ ı 

"çıtı ••• 
- Klın \ıır orada 'l 
lnoo bir cm-ap \erdi: 
- Ben idi kun emektar babçn;a.. 

rıı. 

Meri bu adanu ıılcş m ü.stU C\"e gel. 
dllğ znman örmU tU. 

l U\ ısta ı.ordu: 

- Bu saatte neden 
bahrede? 

dola.5ıyorswı 

oka.ktun geçen bir 
b:ıh~ kapı ınd fazlu 
g-ordüm dı-_ ·Uplıelendlm. 

- Hektay geldi mi'!' 

göl l"nln 

gezlndlğlııl 1 

- Hayır_ gclmcdl. 

- Gelse)dl nerede ~atae.nktı! Kur 
boJ knpmın ıırka mı lterdeıı 6\ırmc • 

IC'ml. 

- Benlın odn.mda ) n t rdı • 
- enin odun nerede'!' 
- BAh~e •• 
- Bundun sonrıı g imek lhtlmall 

\ar nıı'l 
b:ılıs ltıır,ı ıge!dlğl de vakidir. 

- GN; \"tıkte ltadar (kızıl kel OOk) 
barmd:ı mı ı- lır? 

- E\"Ct. Siz ııcrdon 
bunuf 

- KUçUk ııan M>y1ecll. 

blllyorsnnuz 

- IJ(>ktay amca onun gözünden 

1 

dllı;tU bugllnl rde. E kiden çok sc •

1 \Crdi kendi J.nl. 
- Feıı:ıhb•uııı ht oınm,tur. 
- Bcktay nmca feıınlık yapııcnk 

bir adam değildir. 
- 1n8lllllık bu .• günün birinde ı. 

mblllr. 
- Belctay IUDC3 şuşımınz. Onun fe.. 

nalığı kendi n rslııcdlr _ 
- '.l iyen • Foy11 delice 

~03lil3orl rı do •ra muf 

vdlğlnl 

- Doğ"ru. Bu nla.dun vnzg~ •• 
biraz dllnJ yı g•iriirdil. 

- Şlıodl yalı ız onu dUşıinilyor, 

% 5, 938 Haz.tah. 27.M -.-
%7, 1941 D.Y. l 20. 

7 1941 D yolu 2 19.60-.-
Anadolu D. Y. Tth 3 52.7tı-.-
ADadolu D. yolu %60 80.25 -.-
Anadolu D. yolu 12 25--.-
Anadolu D. Y. MUm. 51\. 51.50 

Merkez bankası 169.~5 -.-
ı11 bankaSt nama 15 -15.10 
1f bankası bamfllne 
iş bankası llüessı.s 160.--.-
b:mlr Esna! Alınll B. .10 
lmar Bankaaı tıLsse 22.- -.-
Aslan çimento 13.05 -.-
ABlsn çimento mUcssUı 5.30 
Şark değirmenleri 5.80.-.-
1 ttıha t değirmen. 28.50 -.-
T. kömür maden. ıs.- -.-
% 6 T. honolnn 94.- -.-
TUrk U. Tlyntro 69.50. -.-
Ist. Umum Slgortn 29.- -.-
Şlrketlhayrtye 26.- -.-
Şlrketthayrlye temettü 80.- -.
{.ıbtım tıı.hvill H.80 -.-

lst. Su tahvW 
lst. su b.isse. 
TUrk borcu Tr. l 

8.26-.-
5.- -.-

-.-24.85 

Borsa harici altın fiyatı 

Rtl§lldlyo 
Uü.nkU Uugwı:u. 

33.30 33.10 
Klliçc altm gramı 4.57 44.54 

Her ırkın 
Türk 

üstünde 
ırkı 

BOZKURT 
Genemi Ali İhsan 84bla ve Ad
ız•m yunlan lle bu l'ilrkçü mec. 

mua UnUmU"l..deld PCJ'!)embo gllnU 
ÇTkryo-r. Posta kutumuz del'ı-

m tir. 1 ırtuplAnnızı ı•osttı 

ı utu u 6%0 t tanbnl ndrcslnc 

gönderiniz. 

oyle mı'! llto:1r,;;J11mDE•SiB•ml••Dll"'= 

- :E\et. 11\lnn. ODU dllşilnU)Or~ HYAAZSLIIGRA KotODILı:CJEKLETUK~tEV: el 
ve göıdert yalnız c.-nu göriir. 

- 1' Tiye • 1 o'? O ytnn l n -
drn 1 nd ı e hl llllfnt c•ID(lZ m 
. - hlrnı:ı: o ur nuı. n lml l• 
nra ıra l'\in • üo ıtlır götUrUrnıU 

- O hnldo BoktııJ ıımc:ı aşk hah. 
çeslnc glmıfı! dcmel,tlr. Bumyn ne 
dl)i' gidip gcli3or. Onun yanmda lml
tı:ı duba IJ 1 olnınz mı'? 

Dış ?:udııl. :;a,. em. 
ıl'ın ~ L. tu • lli17.ı 

HER YERD .'i UCUZ 

1stanbulda Rızaııa§a ! oku§unda 
66 No. AHJ.\IED FE\'Zt'nln 

ASRI MOBiLYA 
Ma~7. smdn.n almrr.. 

Pren.ses 

ALLA TROUBETSKOY 
Esbabını anlatıyor: 
* Onun blr çok cazip ve 

yeni renkleri vardır. * o, butu.n kt ııandığım 
pudralardan daha lncc 
ve daha hafiftir -* Ondaki hakiki çiçeklerin 
nefis kokusun1 perestiş 
ediyorum. * o. bt.ıtıin gfin sabit kalır. 
Çünkii terkibinde başka 
hlç blr pudrnda bulun
mayan Krema köpil~ü 

vardır. 
lt Ya~murıu, r\izgtlrlı ha

n,,-a raımı>n Yeni TO· 
kalon Pudrası tenimi 
dalma terü taze muha
faza eder. * Eminim ki her ne ba
hasına olursa olsun bun
dan daha iyi blr pudra 
bulmak imkanı yoktur, 

- 1 tc ben do buıın. ıyomm ya. 
NedC'n TlyC'ıı • Fonun ynnmd: knlmı. lii•••••••••••••=>I 18,00 Progrrun 18, 

yor da b:ılıa luırşı (kı:zıl kelebek) 11l••ım••••••••m•~ 03 Radyo salon orkestrası 18,45 Fa-
bannd3n burıwn luıdar geliyor .. bıwu 11 sıl heyeti 19,00 konll§mcı 19,15 Ttlrkil. 

bır türlü anlDJRm:ldım. Yakacıkta l lcr 19,SO Hııbcrlcr 10,45 Serbest 10 
l\lorl knranııı.ta bahçıvanla konu- dakika 19,55 Fasıı bcycU ~0.15 Radyo 

url.on, !!Qkaldnn geçen bir gölge sör. satıbk köşk gazetesi 20,45 Film mUzlğl Pi. 21,00 
dil: Ziraat t.akvl.mi 21,10 Orkestra eserle. 

- (, llba o gcllJ or_ Hncı l' ltl>;;kU ruunlyle ma. rl Pl. 21,SO konu§Illa (iktisat aaııtı) 
- Zaımctınem. Bektay amca bu ruf 

20 oda, 85 dönUın anu:ı ıotn 21,40 Klı\.slk Türk rnUzlği programı 
ttc bardan gel~ • do sebze bahçesı, SO-O at:;"UÇ me. 22,30 Haberler 22,4i.>-22,50 yarınki 

- O halde bu gcçi:ll gb'lge bir ha. l'SC ormanı, 2 kuyu ve bı.r buçulı program ve kap~. 
'nlN nıldlr? nııısura Aydoe uya bulnnıuı 

- Bı IW •• 

- Bu h yaletl"r er :r.nmnn anı 

ııUr ın 

- ,,;et_ anı. tiim c-örllnUr. 
• ... (Japon cclllidı) olmasmdan en. 

di c etml;) or musun'? 
- Hıı) ır. CUnkU ooıı (.Japon cc.llA. 

dı)nın burn~u gcleceğl.nl tahmin t'.t-

köşk satılıktır. MUmcant eri: 
Vıılat m:ı.tbcınsmdıı Orhnn Tc.. 

mel. Saat 10 - 18 c lmı1ıı.r. 

Beyoğlu dördüncü ulh hukuk hA.. 
ldmllğlnden: 

Feriköyü.ndc Kuyulubnğ sokağında 
20 No. lı vı..I" oturm ktn. ı • n 8.".937 

ıııl;>orum. tarlhl,..de ölen \"e terekesine mahk<. 
- 1 n c,;dekl lhtlynr u nğı öldüren memızco el konan ölU Hasan Fal 

klm '? ııılrasçılanna mu tealllk ve 6.6.94.! 
- ( pon cclltıdr)ndan "Uphl'lendl. 

ter ma, ben onun katili başka ı oL 
dıığona kaııllrn. 

- l\tc •ii kim olnblllr '! 

OPJ RAT()U 

Halid Ziya Konuralp 
IKİNOl c .nnAm l>OÇF.:NTl 

Beyoğlu İBtlklAJ Cııddesl Elbamrn 
Apartımanı ı Numarada 

Her gtln öğl den sonra 7 lC kadar 
TeleJon: 4220-ı 

9 HAZİRA "' - 1942 

Doğan Sigorta 
Şirke inden : 

Anonim 

Şlrketıml7'Jn lunlr vo hnvali~l Umu~ l~orto.'J Acentohğrna Bay 
ClAld Erol'un tayin edildiği \'C bu ıtatla Şirketimiz nanwıa ner nev'i 
H yat, Ya.ugm, Nııldlyn.t \C Koza Sigorta muaaınlelerlle lştfgulc mezun 
ve sel1lhl3ett.rır btılunduğo ve nıczkClr Ar.c.ntalığın 15 lluzlrıuı I9U ta
rllılnde lzmlrde Atnttlrk ('ııddesl No. 106 da 1nallyeto b:ı l:ıyncağt UAn 
otumır. 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltme.> konuıa.n ;§! 

1 - Su işleri 16 ncı gube mUdUrJUğli nuntaknııı dahilinde Alanya 
suJo.nınnsı için yapııacak kanal ve imaıa.t• sınalye inşaatı muha.mın 
kC§if bedeli vııhldi f.yat esası üzerinden (375.620) Ura ( 17J kuru§ 

2 - Eksiltme 15.6.942 tarihine raatııyıın pazartesi gUnU saat 15 te 
rada su işleri rclsliğı binası içinde toplanan su eksiltme komJ.By 
odruımda kapalı zar! usuwe yapılacalctır. 

8 - !atcklllor ek1llltme şartnameBI, muka\•elo projesi, baymdırlık l§le 
genel, umumi su ışlerı fonnl şartıuunesU husual ve fenni §8.rtnamel 
ve projeleri 08) Ura (78) kuruş mukabilinde su l§leri rclsliğind 
alabl11r1cr. 

4 - Eksiltmeye Girebilmek için isteklllertn (18774) lira (81) kuru§ 
muvıı.kkat tcmınat vermesi ve kslltmcnJn yapılacağı günden en 
üç gUn evvel elicn.:ıde bulunan vcsikıılarla birlikte bır dilekçe ile N 
fia vekıueUııe müracaa.t ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika 
main ı ve bu vesikayı ibraz ctmclen ga.rttır. 

Bu wllddct lçlnd v .. .,.kıı talebinde bulunmrya.nlar eksiltmeye 
e ... eme .. er. 

~ - !steklllerin tckllt mektuplarını lkincl maddede ynzılı saatten bir 
evveline kadnr su :l§leri re.lsllğine makbuz mukabllin® vermeleri 
Zimdır. 

Postada olan g crl1'melcr kabul eallmez. (8631) (5663) 

Ankara Jandar.ud Satmalma Komisyonundan: 
Tahınlne.n beher çitti (155) kuruştan on beş bin (115000) çl!t yU:n eldi. 

ven kapalı zarflıı numune ve şartname.si.ne göre sa.tın alınacaktır. MuhaJD. 
men bedeli 8250 Jlrn olup muvakkat teminatı (1031) lira o(25) kuruştur. 
Şartnamesi Mrgün Ankara.da jandarma genel komutanlıkta satınalma <r 
dasında ve lsuınbuı Taksimde Jandarma satınalma komlsyonlannda para. 
sız 'erilir. !halesi 20.6.942 cwruı.rtesi günll ssat on birde yapılacaktır. :ıı.. 
tekiller kanunc uygun vcslka. ve teminatlarını muhtevi kapalı zarf te]dll 
m~ktuplarmı eksiltme vaktuıdcn bir saat evveline kadar komJsyona mak
buz karşılığında vermeleri (8989.6055) 

Deniz Harp okulu ve lisesi komutanlığından: 

l - Ankara musiki gedikli erbaş hazırlama ortaokulunun 1 net ~ 
deniz o:uıdosu için talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 

2 - Kayıtlara l haziran, 942 de ~lanarak 20 ağustos 942 ye kadar ~ 

3 
vam eale~ktir • 
lstanbt:l ve clvarmdıın mürac:ı.at oocccklerln İstanbul de.ıılz komut.D
lığuıa, Mersin ve Cl\'anndan mUrncaat edeceklerin Menıinde deJlJ' 
~il erbaş hazırlama ortaokul mndllrlllğllnc ve bu mmtakalar dı-

11mda iluluruı.nlarm bulunduklan mahallin a.skerilk §Ubclcrin mftd. 
caat etmeleri. ( 6127) 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
odur üğünden : 
Ttlrldy de ye.ngın, nakliyat, hayat ve kaza sigorta falcrlle mC§gU! ol. 

mak üzere kanun! hükUmler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet J:ıa.. 

ılndc bu.unan Doğan sigorta Anonim f1lrkeU bu kere mllracn.a.tla tzmtr, 
:Mnnfss. vo Aydın vlltlyetlerile mUlhnkatı accntellğlnc şirket namına ya# 
ğuı, nakliyat, hayat ve kazn slgortn l§lerlle metıgtıl olmak ve bu l§lerde!S 
doğııcak davalarda bütün mahkemelerde m'1ddol, mUddalcyh, ve UçUnctl 
şahıs sıfo.Unrlle hazır bulunmak üzere Haki ErOlu tayin eylediğini bildir• 
mıı;ıt!r. K!."lyfiyet Sigortn f1rlt tlerinin tefti; ve mUrnknbcsl hakkmdaki 25 
hıı.z!rıı.n 1927 tıırihll kanunun hUkllmıerine mınuva!ık görUlmUiı oıma.Jda 

llAn olunur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - !darcmlz ihUyııcı için kUlllyeUI miktarda 11vanta çiçeği pnza.rlıkltl 

sntm alınacaktır. 
2 - Pazarlık 12.6.942 cuma günU saat' 10.50 do KaOO.ta§ta ıoft.ZIJll 

ıı~heslndeki merkez sa.tmalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - lsteklllerln pazarlık için tayin olunan gt1n cc saatte teklif e~ 

l .. rl fiyat üzerinden yU.zde 7,5 güvenme parasllo birlikte mezkQr k~ 
mi racaaUıın. (6183) 

,Klm~~lllml!lm!!smJL'DmlmlCD.._ ____ I. 

T rk .. ye . Cambor· etı 

ZiRAA T BANKA Si 
&W'Ulaı ıartlU; Ul88. - Se.nnıı,ymh 1000.000,000 1'liı1& ~· 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para blrtktıreıılere 28..800 Ura lkram!ye Yercyoc. 

tclgmfta. Ne olun;n ol uıı, liurbu5, 
ıırt ~ b::ılY.ı"ı.ııın Bt k1:ıyı C\ inde knl • 
ın::ı n nızı olmı;> k 'i icap eder. 
tı0 Bel.tıı:ı, ı ciu ele \erecekti. 

tJ.ııhçıvun Jmıılt bir 
fll 0 

- Tcmuçln .•• 

lı• e " p ver. 

tarih ve 86S4 sayılı Haber gazetesin. 
de mJnte§lr lltınm on be:lncı ııat:mn.. 
da yazılı (matuf) k llmcslnln(mertu) 
olarak okunm EıI icap eylediği tashi· 
hen llAn olı•nur. (3128) 

il 
- B t n f n .kl;ır, bUtUn uğur • 

Onun kim 

~ ı vd n u ldn tınnm. llnb::ımı onun 
penç nd ıı başka turliı lmrtarnıak 

ı, bll olmı;\ncak. 

tı 

Gcceyarı ı. l\li ı rl hfil\ u~ıınık. 

Neb.-ıtn.t tetkll.1 lcfn ı;ine gl'lrn bu 
11 k tlmlllın da bir CB!lu oldtığ'tı 

n • ılı~ or u. O, çok becerikli bir ka. 
dJndı. Ku ya )ardım IMıbııocslle 

mhhlm htr mesel Ozer1nc el koymu 
bul ;ın u rcla 

G .lan ortal:ığ ıkorkWJç bir 

- Nıı dedtn .• Temuçlıı mi': 
- E\et. Ben onduıı ııllphelenl;>o. 

ıum. 

- Hayır .. hnyır.. bu ı:ıUpbend hlp 
l:;ab t ., ok Temuçln ömrUndc bir l{n. 
ı men hile 

0

lııcltın mis tir. O t mlı.. ruh 
lu bir 1\1 •gol llzad ldlr. 

- Sl7. onu nıogol mu sıını!orırunuı..'? 
- Şllphrsl1~ IJnlllta ıııı olabilir?! 
- Onun bir Japon olllUl!illll neden 

n eçl nnl;> orsuııuz? 
l\lerl kapının knnııdına dnyan. 

mı tı. Blrdıınblro titredi: 
e dlyol"8Un, bir Japon mu? 

--ÖJ le ya. •• ngh::ı) da herkesi 
tedhl eden (.Japon Oclllıdı) odur der 
r.em bunun r..k lııl l ba edebilir mlsl. 
ulz! 

•evJet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Dcmlryollanmızda en az kırk kişilik gruplar halinde seyah:ıt edecek 
a.ıne•eıer için 15.6.942 tarihinden itib ren tatbik edilmek Uzcrc ycnı bir tn. 
rltc ihdas edllml§tlr. 

Fazla tıı!allAt lçlıı ıstas~onlnra müracaat edllm~ı. (6272) 

*"'* 
'Muhammen bedeli 5116 <beıı b n ~Uz on altı) lira 50 (el11) kuruş olan 

muhtelit ebatta 63000 (altmı Uç bin) ndet lllmba fitili (25 haziran 1942) 
pcr§embo gUnU a:ınt (16) on altıda Haydarpasada Gar binası dahilindeki 
kom syon tarafmdnn kapalı zart usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiycn.erin 3 3 (üç yUz se · n Uç) llıa 74 (yctmııı dört) 
ırunışluk muvakkat temlnnt, kanunun tayın ettiği V1?&1kalarla tekliflerini 
muhtevi zarflarını aynı gtin saat (15) on be kndar ko::nlsyon rcisliğlne 

vermeleri ltı.zımdır. 

(Devamı var), .., 
Bu i§e a!t §art.nameler komlsyo.&d n par ız olar k dağıtılmaktadır. 

(62SC~ 

r..ıraaı Bankasında Kumtıarıılı 9e lbbarsız ta.'larruı ııesapıaraıoa ., • 
~ 11rwu t>UJunnntı.trs stı.ııcde 4 cıeıa çeıctıeccıs Kur'a ue aşağı4&Ja 

PlG.ııa göre lkramıye cıagıtııacaittır. • 

• • • • 
500 ı.ooo • • 

t.OOO ., 
• • ı.50 • l,000 • 

'° • tOO • t.000 • 

• 
1%0 
1%0 co 
160 • u 

• 
• 
• 

UOCI • 
tJIOG • 
l.ZOO • 

Dl:KKNr HesnplaMDtJakl par lar l>lr sene u:inde 5t) Uradao a.,arı 
ıüoznıyenıere lkraaıtye çıktıgı takcUr<le 9'o 20 ra.ztai!lyle ~lıtıı 

Keştdelcr: 1l Ma.~ ll Haziran. 1l Eyltll u Blrtnc1ıta..ııwı tarfhlr 
"Ula~ vapUıJ 
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