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ingiliz tayyareleri dün gece de italyaya akın yapttlar 

Torinoya 4 tonluk yeni 
bombalar atıldı 

Alevler, Alp dağlarının 
karlı tepeler ini a,lJdınlattı 

Çolı 
•ÖJ1liJ1enin 

kalbi 
çürük 

olur 

3',er aAşam ~ - ._,, ~ _........., 

General 
Frank o

nutku 

Silah fabrikaları 
büyük hasar gördD 
1.ondra, 10 (A.A.)' - İngiliz bom· pılan son akmda ( toırıluk yeni n çok 

hıı uçakları dün gece ltaıya nzerin· tesı.ru bombalar atılnu§tır. 
de uçmuşlardır. Londra,10 {A.A.) - lngills hava 

Londra, 10 (A..A.) - Torinoya ya. kuvvetleri tarafından dün rece ltaı. 
yanm Torlno ıehrlne yapI!&n akın 
.!ıakkmda ıu maıo.ınat verilmekudtr: 

Tunusta iki 
taraf da tak

nun 
Hüseyin Cahid YALÇ!N Fransadaki 

Alman 
Mareşah 

Un" aml karargahı 
Moatpelyeye 

aakletU 

Dün rece Lankaater. Sterllng, Ha. 
llfaka ve Vel}lngton atn" bombardı • 
man uçaklarından müte,ekkil kuv • 
V<'tl' lC§ckkQUer, lngiltereden hare • 
ket etmlf ve Alp dağlarını qe.rak 1-

viye beki iyor 
G El\'ERAL Franko bir 3utu.ıt 

söyledi ,.c bu nutuk epey 
ce ıürültü yaptı. Mnnmafih gene. 
raı bir o.raftan mil•\ ere k::.r~ı 
)'akm dost görl•nUrken, diğer tıt. 
nftan mtlttefilderi yarnh:-·ncal< ,·e 
ispanya ~ aralann1 uçacak lielt 
meler trullımmaktan çel;;innı'~tir. 
Gen~ııı.J Ff'a.nkonun hi leri , .e .fü. 

" taJyaıım Torfno ,ehrin• taarruz et • 
ml§lerdlr. Torino, Fty&t otomobil ve 
w;ak ımaıa.thanelerlnln, top ve •ilA.h 
labrlkalarmm ve harp 1&nayilnin bu. 
ıunduğu en mQhlm eanayt merkezj • 
dir, 

Dün keşif faaliyeti oldu 

ünceleri meçhul değildir. O mem. 
leketinde sollarn km'f:ı ıcıyan Pt. 
nılı \'e muvaffnlc olmr hir paı ti. 
nin selidir. Bu müc de1cdr <\I. 
ınnn ·n ,.e hnlyadan ynnlım g;ır. 
mlt1'ttlr. 

Kendisi de lsp:ı.nyndıı Fa~ILm 
ıi'hniyetlne dııyım:ı.n bir idnren·n 
ba mdadır. Böyle bir '-ıe,·let reİ· 
•fnin diğer rejimlere ],ar ı iliını 
a kmA fnti.mr etmek pek mnnaqı 
olur. 

Demokrıı~iler İspf!nynnm tıu 
durumunu pek bi talulir ettik1e;r; 
kin ona luuşı tnKip etti!tlerı: po. 
%İtikada uyeal \'c anlayışlı ,fan:m. 
c1ılar. \'ani gencrnJ f-'raııkoYn 

diktatörltiklı-Tle cfliıtuni '!uı·ctte 
tamamen serbest bıraktılar. Onla. 
rın bpanyoı hiiki'm»efindc".1 lıcldt"
ıliklel'İ ~'!Y harbe J·an mnmnkt:-n 
ibaretti. Bu m:ı.1< adı tert·İn ır;in tcı. 
panyaya i'l>tısncli ynrc'm1larıla hu. 
)uodular. Tirari rulbıa cbct)..:ri ı., . ., 
me<liler ,.e mUttcfildcrin iyi ni
yetleri ''e y:ı.rdınılnrı t p:ın~•ıt iı;in 
hayati bir ehemmiyeti hııiz oldu. 
ğuna lsbat ettircliler. 

Gen .. ral Frnnko <ln ıı'inıdi)'e ka. 
rlar \"8zlveti :;tayet iyi idare etti. 
Fa,izm ,·e lllazizm lınkl,mrll'l btitün 
hayranhlcla.nnı \ 'e do tlukl:ınnı 
bol bol ifa:le ile bernbcr ontn~ı 
dnvnsrm miıdnfaa uğrunıia .. ;ıii. 

ha sanlma1'tan knt'i bir itina :ıe 
ç~indi. 

Demokra-ıilerin tok cıkıntılı dev 

--0--

Savoideki Alman kıtaları· 
nın yerlerini ltalyan 

........... ,,-- ..... -.wwj mJı 

Fransız; hududu, 10 -(A..A.) - Al. 
mar. mare§all fon Rundested umumt 
.karargAbmr Montpllyede tesia etmtl. 
tir. 
Franıız bududn: 10 (J. .A.) - İt&!.. 

yan kıtalan, yukan Savoldekl Alman 
i,~al kıtalarmın yerlerini almt~lar . 
du Veyrie ve Annemaaııe bölgele • 
r!ndeki Ajman kıtalan p.rk cepheli. 
ne hareket etml§lerdlr. 

Yürekler 
Acısı 

1 

l'nzan: Orhan Rahmi GOKÇE 

relerinde büyük bir ihtiynt ve ba. 
f-iretle ha.rekct etmiş olan general 
Frankonun imdi dcmokrn i :,:iı . 
n«' j 31lk.-elmeğ~ ha ladığı bir . nf. 
hadn mih,·er tarnfı,.a geçerek 
k~nıli ini a .. ikfır bir f< 1iıltetin kn_ 
«'ağına atmıyaeağı ta1'iiıllr. llenı 
aten dahili barptcn ıu?'I: yorgun 
b

• h ld •·- ,.,,.. ı Orhan Rahml Gökçe, htanbul, tr.. 
ır a e çı .... ,,1111 ., .. n panyanm . 

-ı.ı h' bi ha b t krn at 1 - mil' Te dığer nıemleltl't gazetelerinde 
111ul ıı r r r e r ı mııga . 

k el lrn "'" n r k~:·:r rtmanhırı, hıka\·elerl, muhtelif vadi. 
pe ~ arzu u c a " ::.e e u • 1 ' 
1 d 

,.
1 

ı r ve o-d b" de eserleri ,-e şiirleri ı;ıkm.ııt ve tanın 
span a :ı.n jl<'f:<c • c •.. a ır , 

mthlı'tet kalanl:ır mun'eketin sa. mı okunmu, bir arkad:ıştrr. 
nlr:ın~a muhtaç pek çnk ynr:ııı oı. YÜREKLER ACISI 
do1i-ımu ö1·]iivorlar. F.rı güzel e erlerinden blrldlr. 

iste bunda~ <lo)a\l<lır ki, gene Cumartesi günü Haber' de 
r"l • Franlconun ~on nutlmnılan 
fazla bir m.'lnıt çıkprııı:ığn lrn!k. 
mak mana-ırz olur. 1 pan~·n tın • 
gHnkü harpte pek el>f.mmn·ctlı lıır 
«'Oğrıdi vaz:yette buhmuyor. r,._ 
hf'IUttan~ mihverin J.ıicunı etme. 
"'İ lı:in J.;panyol tnırhıthnnın aç•k 
hulnnma<1ı Jaznn<lır. ı·aı,nt mih,·cr 
hu huıiutlan 7orfo ('l'Olıt~a tec:eh. 
hlic: edecek olursn f<:pnnvolların 
milli sı;ururlan ve , ·attrn e,·erlildc. 
ri eüphe"İz ki, ~alr~·ana ~clecck ve 
onlan mih,·ere lu-M>r mevki' nlma~.ı 
~e' kede<>ektir. Bu dA mii tlefilıle. 
ri11 f spany:ı ile hir1e"mesi \'e A \"
rnpnmn en 'On mırp ucıınrla "en: 
lıir cephenin kurıılmnSl dı?mek o. 
lur ki, şu ar ve zor ilurnm iı;in. 

de rnih,·erin bö~·le bir marerayı 
~öze alanııyacai°,'l meyda1111ıtılır. 
ficneral rranko <la kalbinde dı'k. 
tntröJUklere knr~ı besle<liği biıt~n 
nıuhahlıete rağmen kendi l<endiJi
ğinclcıı mf'rnlt:'keti nteşe atnııya. 
c:ı.k l•adar clira:rctlitlir. Binaena, 
le) h lıiitiln :;?;iırültlilü nutnl<lnra 
r11~mcn lspanyı.nın "iHı..,etinı!e 
lıiı:bir devi ildik 'uku lmlr:ı:ı .. ına 
ihtimal 'erat-mc:ı:. Eğer hııanyııl 
ııoliti'Jmı;ı bir g\in dt.~İ ere?, i .. e o 
ıltt şimdi fı,tı .. ıvli ,.e Hı'arl ~·r :-• 
Jnnlan ile kenı1iı.;ine bir:lz ıırfc" 
alılıraıı ıncıııleketler lehine ola. 
raktrr. 

Uçaklar Torlno 11%erlne geldikleri 
.zaman hava ıarUan çok lyt idi. Att. 
lan tenvir !iııeklerlle ortalık aydınla 

(Arkası sayfa s. sütun 6 da) 

17 Amerikan tayyaresine mukabil Almanlar 
42 tayyare kaybettiler 

• 
ır n n 
çetesi 

100 den fazla 
italyan öldürdü 
ita/yanlar bazı ileri 
~elenleri tevkil ettiler 

Londra, 10 (A.A.) - Yunan Ç'Cte. 
elleri He İtalyanlar arasında evvelki 
gUn yapılan mUsademede Yunan çe. 
te ::Ueri yüzden fazla 1tnlyan öldUr _ 
mu,J.erdlr. 

ıtalyanların bu ban>ktıta karotlık 
olarak civar ıchirlerdekl Yunan ilerı 
gt:lenlerinden bazı klmseleı1 tevkif 
ettikleri haber veritxnekte.ilr. 

Loııdr&, 10 (A.A.) - Şlmall Afrika mUkemmel Alman uı;aklarile Meaaer. 
dıı.n yenı haber yoktur. Dün TunUBtıt. 

1 
§mit 109 da dahil olduğu halde boy 

yalnız devriye barekAtı olmll§tur. i ölçll§ebUdlkleri anıa~ılmaktadır. So:ı 

ltöyte.r ajansının mUtteflk kararp • "'ze.m.e.nlıı.rda A.merikalrla.r l 'l uçak ka. 
JiiiicUlÖ müliabln, ıte,tt ltol!&nhıa. )'l.ın.rma muı<atiU bir j1lnde 42 ~ 
Teburb& Ue .Martö araaı.ndakl Alman :man'" ltııJ~ uçağını dQfUrmU,ler. 
:mildataa hatlarını yokladıklarmı, ar. 
.tava ıartıarmm karada ve havada fL. N&f)'ort. 10 (A..A..) - şımaıı Af • 
allyeti zalttığmı blldlnn'ıttr. İngill't rjkadaki Amerikan umuml karargO. _ 
u~uıan Blzerte doklarına t&af!'US et hından öğrenlldlg1ne göre, lngUiz kuv 
mı,, 1 muhrip, 1 petrol gemiatll• 1sa. V•tlerl ve Amerikan :arhlı &1&yla.rı 

betler Olmll§tur. Turıu.run doğu aa.hl • mevzilerini aağlamllL§tırdıktan ve Te 
lliıdeki demlryoluna da muva!fakJyet. burb& kesiminde muvatfakiyeuı blr 
11 hücumlar yapılml§tır. karoı taarruzda bulunduktan ooııra 1 

Londra, 10 (A..A.) - Allnan haber_ bir durgunluk b&§ göııtermtıttr. 1 
l~r( gorc, Teburbada müttefikler 2 Her lkj taraf ke§if taallyettnde bu.. 
ltar§I taarruzda bulunmllfl&r ve ha • luımıa.kta ve tank takviyelerinin gel 
flfçe Uerl11meğo muvaffak olmU§lal'. tneslni beklemektedirler 
dır. Şfmatt Atrikadald mUttetlk kuv. Madrltten blldlrlld'ğine göre, mlh 
u~ler sözcUsU demiştir kl: ver Elzcrtte mUhlm miktarda kuv: 

'lı!Uttetlk hava ve deniz faaliyeti vet toplamaktadır. Son '8 •aat için. 
mlhverln Tunu.sa takviye kıtaları gön de orta tank, ağır batarya ve 88 lik 
dermeıılnl yavll§la.tmıot.ır . ., top!&rla dolu bulunan bil' miktar ta. 
AMEIUKALILAR 1'1, ALMANLAR rltm. ve iki petrol gemisinin. Bizert:ıe 

il UÇAK KAYBErı1LEB ve Tunuaa gelmi§ olduklan ııaoılDU!.k. 
Şimaıt Alrikada Amertk&n umumı tadır. 

kaıarı;Ahr 10 (A.A 1 ı G<meraı Andersonun katı muha~ 
Amerjkan uçaklarmm §imdi en bcYl vermek için uk~n top ve uçak: 

Amerikan tayyareleri bir 
Japon/ il osuna hüca.n ettiler 

Uç kruvazörle bir muhrip yaralandı 
Japonlar Salomon a; a ·arı c varında şimdiye kadar 

135 barp gem: si kaybetlll .. r 

Ouuılalluı.ıuılda eslr cdilcu dupoıı asknlcrl bir kamııtıı 
(\'azısı sa3fa 8, sütun 4 de) 

ların gelmealn.l beklediği söylenmek 
tedir. Bunlar, karadan ve denizden 
eyrlscterln. mUmkUn kıldığı aUratle 

göndetj1mektedlr • 

Sovget 
hücumu 
ağırlaştı 
Stalingradda 24 
Alman tayyaresi 

düşürüldü 
Ru• av tayyareleri her 

taraf ta /azla miktarda 
görünmeye baılaJı 

Londra, 10 (A.A.) - Sovyet lmT.' 
vetlerf, Karkas ceplıesinde AJm n 
mukabil hücumlarını muvatfakı• 
yetle püskilrtmil~lerdir. Sov,el bft. 
cumlan ajtır, !aket katı bir ~ilde 
devam etmektedir. ' 

Yerilen bir haberde Sontl 
kuvvetlerinin Stnlingnıd'da yenldeıı 
13 top mevziini tahrihcttiklerl V4 

düşmanı birkaç binadan attıkhrı 
bildirilmektedir. 

(Ar)>a-ıı Sayfa S ql1. 1' de)' 

Bulgar • Bomea 
siyasi adamJırı 

Harp sonunda 
Müttefıkıer.n memleketle
rme ıyı muamele e1melerini 
temıne çalışıyor.armış ! 
Nc\':)ork, 10 (A.A.) - Yakın 

şıırklnki bir Amerık3n gazclcstnin 
bildirdiğine göre. Bulgar \'e Rumen 
siyasi ndaml11rı mih\'crin muhare. 
heyi kny:hcdcceğini görrrck mii!
IPfikler zaferi kıız::ındıklıırı :ı:aınan 
kendi mrunlcketlerin~ dom mili~ 
~im muamele edilme ini temine ... 
•..-n•~lt1dımr. P.ir Rt'Tmr.I ~lya"l 
ndnını Rom:ınv:ıl:brın ıı:n "'I mü:
kil nhvıılin t::ı zyiki ııllı·ıd~ :oıilô~.r 
sıırıldıkl:ırını söylrıni;ıt:ı. 



"""' .. N .. N ~u u ADAMLARI -~Mahkemelerde"~J 
o er 

10 ILKKANUN - 1942 

Al)l~ELER 
.;ı IH ---

iYI BlR DEVLl:.T ADAMI 
NASIL OLUR? Çimento hak ında Karpuz kabuğuna 

yeni kararlar alındı b d B UGVN dUn~~a 'C liallıur 
DUn a]t:amki Radyo r.azıoteSi. as • n l ş a e e e J:ınru ı!5:ii~~c ~~~iı!:;ılL~~~r~~ 

yz 
• 
10 nin bildidırğinc gCire, bugllnkU ı.ek iki kısma ayırabilir(L: 

l Resmt gazetede bir karar intişar D 1 k 1 1 b d .., • ı - l\lu\'affn1ayeti sndccc 
' AmerikaTJlar ve 1ngı11zler Şiına. edecektir Bu ka..--ara nazaran ge. e i an ıyı va nız aşına ögemıyece• harııte \e zaferde urıy:ın)ar. 
U Af rihaya bir ihraç hnr"°"eti ~ili\. rck dışarıdan ithal edilmış, gercli t - Hıırp istcme:r.~k)c berı.üer 

tılnr. Amerilı:nn ve İngiliz gazct1..1 memlekct!e istihsal oll>nmuş 'hıliı. 9..,.ın"ı go··zune kest"ır·ıııce arkadaşı 'laruret hasıl olanca harpçi olan. 
!eri bu ihracı Avropada Inırul.:ıc.ık .num çimentolann tevzi ve ııatı~ı.. l:ır. 

!.inci cephenin bir bll~lan:;ıç lıa -f nın tanzimi için İkt>Mt. Vekii!~t1De k d k · ı H&rbin f:ıydıılannı :ı.ayau 5 ı!iyo. 
cketi olarnk knbul ediyorlar, Bul al~hiyet verilmı;tir. kolunu tutmuş, endisi e a:ın sopası e Joji fılimleri bile \ar. B:r kısım 

'ıareketl iclue ~n kuVl·et!rrın' Ke.rann ana. hilkümlcrıne ı~rt-, insnnlıı.r için ~ neticeler çıkabi. 
ha51n<lı Amerihnlı general 4l..\ t Utlln hus·ıs.! şalı~iar çiıneııto lb. Darn.cı olan genç, daHısrın A. den' ' diyerek ])-;'r tokat 'urdu. BCJı lir: ball milletlere ~eni5 hay.ıt ~a. 
zenhover bulunuyor, Müttefik or. tıyaçlannm hakfld n•iktanm rild i. deta bir harp tebliği kelimeleriyle de kendi ini ittim. bu ~ırada n~n 

1 
h:ıfar1 temin edebilir: !al'ı-.t bU~-ük 

dtİI:ınn bu .Amerikalı b:ı:J "or.Ja. rir beynnname'cr vereceklerdir unlatıyorrlu: ğı bahı:edcl•i lm.rııuz. kapuldımn. 'iıfı: iıdc hir mukny~e laıı1hnca. 
tanrndan bir İngiliz gazet~i ':fl Bu beyan•_amelE"re Jınkikf ihtiya<: · - o sabah bahı:eye dut y"ıne dan biri!>iııe t esndıif elti. 1 nıuhnkkal< ki znrarları ra~ dalan. 
suretle bahsediyor: miktannı göst<rcn resmi Vf't:!:.ıl. ğe ı:ıkmı tmı. Bu Şt·refin arka.d:ı::ı Itei Şel'eiin sb: UnU tıımamldclı : na t;öre pel;; hü \·iırıtür. Bu itib3rla 

"Generalin vazjfcsJ Naııileri Av. lar eklenecektir. Her ~lih!\fün en Ha.nıiz de bahı:cc1eydi. ~anuua yalı: - Ye J,a.rpuz knlnığunn ha men her neye mal olursa llhuıı , .e her 
rapa.ela yebat b kn. bir yerde yen l:Uyllk mülkiye m<munı tarnfnı ln5t1., Şerefin karısı ile ne dıre tmydı, <lliş tü, kolu inrılth, oylc fırmttıı h ırp taraftarı olan de,·. 
mcktir. A\TOptıcJa bulunan bUtlln dan v:ızi.felcndin-n mtmurlar in. lisan müıuıkaşası ynptığımı ~urdu. mi! l\lııhl>en:eyi böyle Jıiflarla kAn let ndnmları kendi milletleri için 
ı.\mcrikan Jcnv\·etlerini'n \'e hu"'Ün ~aRt • erlaine gidt-rek kullan:l. Bunun ehemmcyeti lıniz bir feY ,lınnağa ı:atı:;-.ıc:ığına ~uııu dıır;ru ılc tehhl•cti mnlılfılılardır. Zira 
lcrde Şimali Afrikada hareldit yn. mış ve m~vcut ~imcnt<'nun ne su. olmadığını 1öy!cdim. Bu ırada :Sc t-öy)e-;en h1 cdc~in. harp anca..1< müdafaa halinde 'e 
pan müttefik ordularm ba&komu. retle ve nereden tedarik dilıliğ· ref arkamd:ın geJdl. Elinlleki uııa Şeref hiı.~ te,iliııin 1m n lıj!ıııı 1 i r ıaruret h:ılini :ı)ılı~ı Laman ca 
tanı olan ' tttmgeJ'.'el"al Dwjt O • . Ay. ni sorm.ağn ve fatura istemeğe s:ı. ile \'Urdu. Damlüm. Bu sıra<l:.ı Un. anltyu.n1am15tı. lı: ~iirülebi1ir. 
~hol'erin bir portresini !)İ7.mck 1 lfıhiyettar kılrnmı~lardır. miz ellerimi ark:ımdnn yakaladı, - Doğr~sıı budur. lıc~ jnı, ıli · t~ i del Jet adamı, harbi tıe,·. 
J~mn gelinıe ~ntar !inylenebllir . 81., muhtekı'r mah'-~m oldu Bo se~pteıı bir müdafaa tertilıatı ye ısrar etti. J::~a!en Lütriııin ko. ıııiycn, ondan nefret eden, fnl•at 

'"rtııb".~ıu, ·-. ...n dökü ...... fl~ 11aı: · Generlll A~lıover KU 1 dnn ~- f L...' n ... _rroı 1 k a· . 1 '\ t ı~· . r b l ... r.. 1 ı " -' ıu,........ •ru ::- a ama • ~re lllllnA e ....., - nnu en J!';JY c g, re~ gımız sı a. mec ur o 11llt;U ı:aman • a ~·aman 
lnr, elil. gözler, geni' bir lıunın. Galatada Banka1ar caddesinde !arına d2\.'tl!ll ediyor. Beıı he s:ı. farda lncinmi,.t~. O ıla ':torcndur, tıir h:ırııı;i kesilen adamdır 
l·rade -'·-n b1'.\.. -e. Harc•·etlen· General Hanr: Onore Jiro 1014· Bakalit ır.:ı.ğazamnın sahibi Andon 11 • d t • t kt başka bı·r b cJ 1• 1 U · )'k 1 ,1 • 

ll.1\CI ıı- ~·· :H ece ım :ı ıs eme en " en e .. sı.- ı i S r<~~ır<' " •<'• • ı\ ta tiirl• lrnrbi e' me(Sii, la~ın 
.-c•r'atlı' •e seısıZ· dı'r. 1918 barbindenlnrl meşhurdur. Kasapoğhı tı~ bıçağı ihtikarı Y:ıp "ey ..,..n1,_ d c Tef ra t"'ele d's·vı 
" " • w k " ..- ,, .. r ...... ıyor um. •.ıe o 1 ı,, e.. t:ıribin en bih.·Uk hnrıı ııdaml:ınn. O vakit S5 '"'a~ında oltın aeneral t1jhnda.n on ay egır hapse, se ız i1 a. L" f' ; 

General Ayunhover fayda 1Z C""kun ~eti, inıınıJınRt f:ıkat Y. Uz lira ağcr para caasını ö~emc_ sopa ı e vuruyordu. N'•1uıyet .. om ut~ ııtıMı: . • ıl ım blrllcli. Bugıin T<.•rliiye}i id:..· 
ôzlerden hoslanmıynn lıir adam. ~=1dil cür'etiyle teJQ"ÜZ etmi~tı. .ı;e mn.hkOm olmuştur. Aynca tica. EUlar imd:ıdırua YE>tiı:ti. neni ı.ur. - lalnn efcııılını, kolumun '" te c•le11 "eli ılc lınrbi <ı"lıı tııı,.ı,i 

dır; bUUln zekA ve imd~ini, iyi Sarlı uva mc.vd:Ln mubarchesirı<le ~ethane"i iki a:v. knpattlac'lk, Uç tardılar. rıldıı;;ını \c mi.ık(>nınıel b:r dnyak l etnıez N J tuklurmdn. biıhın İn"an. 
bir neticeye bağlaımk itin uğra,. Zaten blitiiu kuH~li~i •. k:ıybct. ~edi~~i bli.lUn. ı,om5ulaı ~i.ircl~i.. pğın ı~ tır:ıhıııı lceıuli kalbinde hı~. 
tığ!, ıığJ:r ve gtlç vaz.lfeye 1ıaııret.. bir sllngU hUC'Ulllunu idnrc etti, sand?k trra, bıçağı ıia mUsadere e.. mı,, beybuş yere ~trıhnı!';'.ım. Bu ı:fnıdı kentlısinı ı.urfarıııak •"!il ecien bir ııdnm n .,~.,i 'arılır. Mes 
tiği f!Undcnberi de Adeta ağmıı AJmanlann eline e&ir (fü,tn. c"İr. dilecE"ktir • ka,·gıı.da eol kolı•m kırıldı. D.ir bu. büy!e . öylüyor. . • ! lıur o~manlı Sadr.ıLuıııı Sokuı:u· 
hiç 8çımnı: olnm~tur; ıöyleı1jkleri li'kten k~tı Ho1anrla yoliytc ın. Vali Ankaraya gitti tuk ay hao;tahıuırde yattım, ı Netıccd~ mahl>C"'.J:.C. ıl1° c r ınal. M('fımeıl rz..,3 ıln hu çeşit tlc,·let 
bir telgrarın sn.ttrJannR benziyor, giltercye g;ç~ ve sonra. tn~ı; <le Vali ve Belediye Rdei D<>k. - Şimdi kolun işilı:~t~ mi'.' nun Şerefiu nrl<ac1:ı51 Re.mi1.in hu. :.d:ı mlarınııı. hn'}md.ı gelenlerılen 
nra~ndn. faydasız ve lüznm11Juz bir tek~ Beşmcı ord~dRkı '·uıf~i. tor Lfltfi Kırdar, dün ~amki ek. - İyice bilmiyorum, tıar:ım yok ~ l~nuıı. mnh~"meye relbin .. \e ş:ı. birlclir. Ne ~nmaıı sarayda ,e 
tek Jtclime bile yok gı"bidir. ne ılühn.k ederek Yffie Almanlarla epresle Ankaraya gitlY. i~tir. Vali, ki, röngeniııi aldırıp bal•tırayım. hıtlerın ~ngrılma«mn lmrar 'ere . ~lrler ar:ı•Hnılıı hir tı:ırp ha\'aM 

A}'7enbover erken kalkar "e f. dliı;il,tU. Ankıı.ra.da bh-ıaç giln kaltıcııktır. Fakat hafif bı'T eey bile ta~ıyamı · rek muhalmmeyi hn..,ı:.n lıir ~tine his etmbse bu hava~·ı da~tıual• 
Jiro Afn'ka.da da. ~alışmıı:tır. .,. nım ac r: bıral·tı. k. 

5ini dtiştinerak yatar. Son hare. Hat•" Afrı'l,~lı r-ıro ır.ı.•n'-ı bı'-z ... a Altın \ekrar dü•üyor .. o ' ıyo • ' Nl '"A $ t jçjn çahşmı:;tır. Harp ateşini ·ti. 
f ti rl ha '---d ı d ..... .., •ı u ... ., ... " :s - Davacı nu~m! h T AZ rüklİ''enler hnru nıHdanlannıJa 
te e ne Şııwua an ene oBt . o ........ --• .. - '--tır""ınt c•nlan ... ı . Alt fiv tlan d"n t ~~r dU• " .. larrnd:ın bı"risine pı a(Szlerj söyle. ..... .. ıuu ...... •ı.D ..., .... u rn · a " •ıua ,,. - Tabii <lavncıynn, ısferler kazanarat, kenılı1erinc 
micıtir: '~ıma verilecek emirleri: rır, Fro.n ız mtlstemleke or<'lu u milştUr. DUn bir Re '!diye altını.. - PehAIA sen bo.nnn knnsı ile nome ra 01Uft ean , ·e ~rcf tem.in etmek İ§tiyen. 
R ........ Lı"b-" M d ır- .ıı._ ru•tuımda Jlronun •la mııre,.,ı Li. nm fiyat1 31 liraydı. ne diye lisan mtinaha~aM ynııtmt n ler<lir. ~ı~ullu Mehnıefl Pa"1mn 

n"3 """B, ,,. ...... B, ~ A. vıDuç yoter kndar öhret snhlbj oldul'..'tlnu • t b -
ll'ombdktu'da •eya ha3ka bir yer- 6 6 fmn kapatıldı - B:ı.sıt b r ney. lr iddia 1 hayatmcla bu adamlarla yapılan 
c!e yapma~ hımmn." &öyliyenler olduğa gibi genera1in Son za.msntarda bazı fmnlıı.rm - 1'"e gıöi?. dldi'!'Jlle mühim bir yekün tutar. 

Amerika or4rmmun bas'ka bU. bUtUn Fnm ız ordusundaki nlllo. hamur ekmek çrka.nırnk undan ta. -Efen_!im, bl'Tllar. bit!m kiri\. Ankara radyo gazetesi SokuJlu, ){ıb~·ıs aılat1nu rJmak 
yftk ımbaylBnrun flbino nIArak mnnn general Gurudan aşnğl ol. mıf ttikı . örülmüş tak bat cmnzdtr. '-ISt kntta bır nıle orta tarafından tekzip edildi U7.ere pııdi~hm \'eneıliklilere knr. 
general bundan •ni b1r yıl madığmı iddia edenler <le vardır. ~ .. ıı:i . ~ : ka,p~t~ katta dJf':-r bir aı1e, alt katta ıla Diln ak-;::ımki Ankara Radyo ~ı Rttr!,'1 harbi de j,tememi~ti; ~a. 
evvel. Birlc,ık Amerikanın cennp Biı harbin başmıt.n. Jiro general gınşı ş ve mn • ı Şeref ile kan r cttmır. Evde u Gazetesi n~yatmda, 7 ilkMnun kat bir defa btına knrur verilince 
devlctıerinden biri"-ıind~ Teksns olmu,tu; gencrnl Jıro Franıı.ız or. yoktur. Buntın ~in kiracılar bah. J 942 tarihinde Romanya radyo::u l!iı:ım gelen garretlrri öyle biiytlk 
top~klanrıda c!olmo,ta;. Fakat dusonun Alman or~~s11na karşı ra Mm ve kıyafet deli'5tirPrek İs. c:edeki kuyudan ıı.u almalarını "lliy eıat 20130 da yaptığı neşriyat es. miktarda gösterdi ki ınııvaffalaye. 
btttUn genı:liğini Kıınas'da. r;eçir 

1 
koya.en.le derecede '\1laltlanmamıs "iı:reye om(lan dn Fnınsaya g~. lemlşizclir. Fa•<at Şen-fin kansı nasında lngliizlcrin Sl•riye ve tin 5erefiııden blıyi.lk pay 41na ait. 

mi~ ortn •e Jfil~k tahsilini 0 _- oldağunn bilenlcNlendl. nona. rağ meğe mu,'nffak <Jldu. Ma.rcf;al 1'e· Emine h.ı.nnn tl!t Jnı.ttaki kiracıla. Lübnana ~i~ ve tüils hastalıkla. tir. 
rada ya.pmr,tır. Bu tahıil yıllan mer. Jlro 1940 savnş~da ıla 1914. ten, liro ile konuştu, onunla u~uş ra buradan atı aldmmyordu. Çün · n g~titildi~Icorini, l'.unun llz•rine Sepant'da TlirJt ılonanman malı. 
iteminde Ayzenho,•er iyi bir fut. 1918 de yaptığı g\'bı r~retle mak \'e iıı~!rliği' yapmak İ'ltP.di. ktt u ta~n kirleniyornıu,. Ben Türkiye hUkümetinin Svriye hu- ,·olduğu zaman yeniıltn kurmak u. 
bol oyunCU911 olandt nınıret kamn1 clöğ\l,t\1. Dolnmınc:ıa Fmnm or. Oenerıılin, Frantıaya Ete.;tlği de kendi~i'n.e gittim. dutla.rmda tedbirler aldığını ve nre çalı,.nlarm ba,mda Sokutlu 
mıııtır. 191t de asker olmaıa kn.. 1'~11una 0kmmı.nda eden gen~l gtlnden. AfrikB kıyılanna f;tl,tıtl - O halde een de lrnynilan 110 lngiliz hllkfunctinden llf I vermesi Mehme<l rap varılı. Yüz yirmi 
rap vemu) v~tır.nnn askeri mek Bagot ba ctomobit kazası netıce ıamana kadar nnsıl ya :uiığJ kat'. atma. Ne diye kuyuyu kendine hususund& tey..bbtlsl<'rlie bulun. günde yilı otuz pa~a. harp ~emi. 
tebiM ginni tir. • sinde ölmU~, .Jiroya bo FrantJZ iyetle mnlQm ~l;ildir, İnıtillz S:-. ha11reiliyor.ıun! •ledim. duğunu, fnkat bu teŞc'bbr.sün aka. •i yaptırdı. Biitün 'fe7irleri kendi' 

191'7 de glSnllJlft olarak Fransa. ordu!unun kmnanı!IL!lmı alması zetel~rinin yaı.~Jfma t:itrı ,Jiro Heı>~i bıı kadar i~te. mete uğraml!.,1 Uzerlne 'Iürkiye hU lrudretlerin~ göre ynrdnna çn. 
da bir Tank alayı ile harbetmiş tmredildi, .Jiro bu <ırdnnun karar. Fransada &erbestçe f;Blışabitmek Delibnh '11lf;1udan tamıinat da ktUnctinin AJma.nynya lıa§ vurdu. ğırdr. Zira ihtiyur ve7.ir harpten 
tir. Dnba 0 zı:mnnJarda bile ı\v: g!hınm bulunduğu yere gelıli. Fa ~in ma.re~al Peten ile DJO~"' glS istediğini illve ed.r~ yerine o. ~unu, Almanyanın da m~vcut mü~ nefret edi.'\"orda amma deTletin 
renhover m"hh Jmvvetlerin harp. kat o gelinceye k8:dal' kl5y Alma~. rUumUş: fa.kat btına rat;n..., hare tunla. kül şartlara rağmen Ti~rldyeye aı;ı nefini het" eydeıı ilstiln tutu. 
lerde oynıyah3b mfthim roJtt ftnla. tar tıı.ra.fından ı~ıtal cdilmlc;tı, ketleri fllplıe uynnılırd~ğt it:ln Li. Relcı maznuna dlSndti. Bu, kısa vtrdiğini bildird~ğini soylc:miştir. rordu ,.e ~imdi honun fı:in ~alm
~ bulunuyordu. Btı anla,.,, ve general .nro ~a. i.kılıci defn ol:ı.rak yo1.da ikamete mecbur eı11lmi~ti. boylu. kr5a ve Italm rnseli. kmr. Ankara Radyo Gazetesi, yap:lan \·or(lu. KAD!r~r;AN IUP'LI 
muvaffaktyeti ytlzftnden p;eneral A.lmanlare esır oJdu, Fakat mulınfaza nlt1nda bulun. cık i'yah !'18.(lı 80 yn~larrnda biri. tahkikat :!!Onunda bu lınbnin, hıı.. 
Cfaha. geçen hn.Tpte hentb pek Almanya_'\"'& ~etirill'n. Jiro ~aı:· doğu Almıu:yaclan laıoır•ayt bilen l ııi:rdi. Mezbahıı.dn ~h,tığını söyle. kikat olmadığtnm nnlaşıld1~ını bil General Sikor•ki Amerı·ka-'a 
g~ ya~daykeıı yarbaJ' olmuş. ~cağına dıı:r askerlık ,errfı U. general F.mnsadan da kntarak mi. ti. dirmi~tir. u 
tu ~enne !!Öz vennele razı o1madı. ~am zamanında Afrikaya geçti. Reis: 400 bl hl il " l 

• k ı.... \f it il e r BOTÜfme eT yapıyor U>28 da manevra meydanlarm... Bo hnr.eketin. n>annM a~ trr. ve. ra <aya goÇen general :rıı41yoı1ft - Bak, dedi. Hem ~n tıen~ c.v. 
('la altı ay geçirdikten IODl'I!\ er. meJc oluyor kı. Jiro yine e11ıırelttn ~yecanh bir nutuk vererek Frnn. t"el yaralamala11.n birbu~uk ene. a ılant!ı 
kiinıha.rbiye mektebinin de1'91eri. kacına.vı lmfamıa koj01a~tcı. l\o . f;JZ nrdularmı müttefiltlcrin yanı. fe mahkftm olmv,~m. hem de ııı. 
nl tıdfip etti. Burada. da, her yel'. nigstayn ~tosunda ~ok s•kt hi1' bn~ında Alm.mlarla harbrtmcğe ıa alollanmamı~m. N~dir bu yap. Halka çiçek aşısı · yc1pılmamna 

Londra, 10 (A.1\.) - A.Jnerlkad&. 
buıunan mare§al S koraki, bugtııı 

Mar tin ta.yyare fabrlkalarmı gezecek 
Ur. de olduğa gıöi ll.!tlerinin dikkati. nezaret ve muhafaza nllJndP bn dıwet etmiye davet etti~ t•ğın? devam edilmckteılir. DUn Ankara.. 

ni ~; 1930 da general '1ak Ar. lunıwıaınn. rafmen boradan ka<:. Jlro sağ l'a<irlere mtitemayil bir Şeref yutkundu: dan ııehrimize 50 bin tUp aşı gön. .Marc§3.I, Vqingtond& Am<ırlltaa 
tür AyzenhoTe:ri malvetine alch mağa muvn.ffnk olmuştu .'\lmıın . ı;eneral oldn!ta !~in savn..~an Frlln • - Hep i yalan, dedi. Ren bu. der!lmi~tir. Şimdiye ksdar 400 bin Gtnelkurmay bqka.nı general Maqaı, 
tki', a~ker at'Ullldaki .. ha bc.-i.'&~ ya ge-neral? yıdWıyana ROO(' tngi. ııızlarn kntılmamr,, Darlanm kur. nan kolunu kmnudım. Karıml:t kişiye a~r yapılmıştır. KA.nunuev. An.crlkadakf lııgUlz suıkerı mUmeui 
~ftlf<;ml& tam nn yıl sU1'!ı1U~tor: Ay. JJ.z li~ı mliJdlfat Yadetn!işti. F:ı. dnğu Frnn!;ız idare5İne iltihak et . ka,·ga etmiş, i<e.ndislne nlc,:in biiy. ,

1 
velin ilk he.ftBStncln şchrimizdl' 47 ıı Sir Con Dil ve diğer aakert ekJ. 

~hover lDS:S de F1lipin'ere gıtti I krıt .Jıro yaJmlanına.dı. lhrka~ de· mi,tir. ı., yaptın, dedim. Bana '\tk n e\ • bin ki:,iye a~ yapılmtştrr. ııeılerle muhtell! görllfmcler yapmı1. 
ve Fitipin orduı:unnn te:kiJinc:le .. m31 ___ .:::ıı_~_

131
_ .. ___ _. ________ asııı::msm ____________ .., .. _______________ lml!!t.:t.ır:;·:_ __________ _ 

l1üyfik gayı"!'tler @:l\ıterdi. 
Ayzenhov~r, Filipjnlerde bUhas 

sa bir ha'Va ordusu YaPD.tmıı~ ~a. 
~tır. Bu vıttif eyi daha iyi ba. 

narabilmek j~in, 48 :vııemda oldu 
iuna bs.kmıya.rak bi1fitl tayyareci. 
tiı!e b~ladı ve pilot Br/Sve~i ahlı. 
P'illPliı adaJannda bavn üsleri 
kurdu, ta;narecı1er yetl,5tinll. 

1940 1<>n!ifi.numında Ameli. 
kan cağrdc:h. Burada birçok ko. 
mutanlıklarcla bvlundu, \1e 2l ha 
dran 1942 de Avnıptuluki Amerl. 
kan !mvve&rfne ba \omutn.n ta. 
yjn editdL 

Bu adımı )"Ol'.gun1uk nedir bil. 
ma. Biirolnn ha.ft:ınm ye'l~ gtt 
nftndc ve her gffn en a1mdon ım 
ikt l'aat ~ah'1'J'. lliç bir davet kn. 
bnl etmez, r~mt bf1' tnplnntrda 
hımr bular.ma'k için dıtirf'!indcn 
nynlma'k için ~ 'teredilüt etler. 

Vuifes! bn'!lndB lmlunm:ıdığı 
'V!ıkİt r<>k tath bir nrka'1aııtır. Gü. 
rel ve nU1tteli konu~ur; t?tizpf '1i. 
kAyeleri' dinl~-yl ve anlatmayı 
rok tııeVe!'. 

Oe1lenll Ayunhoverden Mnra 
bugtlnlerdc e.dr !:Oli g~en adam . 
lnn'ln.n birisi de Jr:f'ncr:ıl Jlro'dur. 
Amerı1'1ln JnrV\•etlerinin Fra:uız 
ı\frı'kt-.sma nynk nttı'ldan anllan 

itibaren bu "genenı.lin i mi Jı er f:I. 
rnffa nmlrun~ tı:ı~l:ınrlı Miittc!ik 
ırazetc?er kcnflis ine Afrikalı Jiro 
adnu taktılıır. \ Ti'i ı!l\ZCteleri Ye 
mih\"CP h'JUlr bıe JirÖ·fan Ftnn!4a. 
nm l>f P rmmare1r d·ısrr ;mı İ!oın iy. 
le bahsetmcl>t3di'rlcr. 

Tekrar ~'et edi"nJ'U7. Fr..bt 
bu yoldan ı:itmek WılikelL Ta. 
maml Şurada bJr yol duba Var; 
baritııya na7:aran, daha gizli ol. 
malı. Bu yol dAba um., ama, hf'r 
kes bunu tercih ediyor • 

Bacnfmdan bir kurşun Yat'MJ 
alan babasının yanmd,. bir y:ıstTk 
üzerinde di~ t(>kmd!} bir kadm. yal 
, ·anyor: 

Fransa harbi 
Umumi Selerl:erlikten Dünkerh bozmınuna kadar 

YAZAN& ptVlREN: 

A. Ml'l'HAT KANIK 22 RONE BALBO 

T:ımklnr burudan "~ttli;ine göre 
on]on arkadan fıikıım edeceğimiz 
anlıı,ıhyor. Milşl•lil anhr "'eı:ti ar. 
tıl<" 
Dinba~ınm -sözl.?rini tlinliyeıı u 

kıorl~r, dııysbildiklcri cUmle Iann. 
UIAnnı birlıirlerinı:ı ıınlııtıyorlnr. 
Herkes birtır. dalı,, 1'1'hl\t nef~ ah. 
ror· ,.UrUy\j'l\inıii~ dalta Jı:ıfif 

Jnnana Q:~ldik, aşçılar. lJcklka 
ılan getirdil.lcri llanal.ula bize l:ir - "Babamı lfttfen al'Obahımm 

dan birine bm<liriniz, .mı1röt l:'e· ı 
dl eaatten.beri yaralı. Toyyarrler mrna ne \lll'$& sarlediyor. 1 

dya!et ha.zır:ıyoriaı·. lUc defa olu. 
Tekrar 1 1or, Yolun ortasında yalnız: ına. rnk oldukı::ı. rahat hir y~mek yiyo. 

balar kaldı . Hcpin•h tnrlalartla rur. Şimdi, biraz ı tira•tat ! de durmadan gcJiyorlarl." oyuyorum. 

1 

yUtlıkoyun yatıyon•z. A &çaldı, tek. Hayır, yeniden yıirllnıck liizım ! Emrimcle olan dort nrnbada bir 
parm:ı.k bile yer yok. Her hqngi 
bir 4ley ynpmalt irukiu·.c;:ı. ken<li. 
mi fena his cdiyoJ'Wll. Eununla 
bcrabeP, mutlalta redı1etmck [A. 
r.rm. 

Kendi!lint km'tarnbilerek bir ' 'a. 
puron uzıı.kfac;mruına bakan bir 
lrnznı:ede gibi, bitim 11lrl.laşma. 
mrzr seyrediyor. Birkaç nıhm atnr 
a1rr ez, hemen ı;orııı•":llUn bn~rn::ı. 
geı:iyomm: ~UnkU yaı;Jı ~ozlerim 
rımıyor. llnyır, hen mubari11 de. 
ğilim!,. 

Rnny'a geldik. aat yirmi iki. 
\ 'ine bü~ ük bir fabrilınıln lmnnk. 
hyor117., N t vorgunluk! Tahtadan 
se<'lir r:ibi hir cıcyin Uzerine u1a. 
nır uz:mnt!\7. l1Vll;\'Or11m. Tnın sece 
)"~rıı;ı, korlmnc top sc~forh Je et 
rnfımda her ~ey 7Rnt;ırdıynr. Matı. 
h~uı~c'dcnberi' tnJ.ip <'lli"'iırlı i~. 
tihk~ım hatl:ın, elimle e•.ıphnne n:ı 

19 Mayı! 1940. rar yükselt1i. Heyır! Bizimle alü. Orman(lan ~lkııl !>I[llak nmli~e gi. 
BugUn g,.llba ı•n:zar Artılt gtin kn.clar bi'ie ılct-il! lhtirn.al toııtu, rhonız. Dıır.ıda ,lııraı : :l.ğıı: Otomn 

lerinıizi de unuttuk. Top sesleri yahut tank kttalıırı arıyor, tik silahlan hıuırlamnııım enırer. 
dnrdu. . Faknt, hitbir ey hul.ınıaJı: tiler, 

Fabri!kaıb hcrke!'I uyanıyor. He. Yolda trınklar e,örUyoruı ~ı.:,ıM•· Komutan , dii;r.t ı.ı~ım iimirleriy 
pimi..G temrdeııwel< itin 11 prşind,. '\·irnıi beş, innl nltı. yirmi ~·e•li, le blrHlttc beni ele ta~ınvor. Vaıi. 
yiz. Tıra t'lmnk bir Jüks. Falın . otoz, lorlu elli ht~ l \'n' r<1nınıı ;t'et sade. mr hllı•·ııu bektiynraı. 
ka milcltirilnün e\·inde reı;cl, ~uku. no to.ı! YUzlert ynr~uııhıl: !:l '• lıa. Dnynnmr'k l!lzını lfakikatr.ıı lıiç. 
lata, krem ,.c birltaç si5e ~::ırnp r:ıp olruu' terden t ırsıl•lım · trı1. bir ~~Y anlamn'ol'111.. ·~ant IJe~. 
lluldulc. Ye<>U. ve kti1'. f':lrn•e'k? clr.n im!!!İy1h in~anfar turel!erden Çnk beldt-miyor111.I tik tor ~e 
ilunu bir da!:n ne ~nman lırılsrıı . ~ .ıtfnlarrnı çıkanyorlf\r. }"al.at ı;?.iil lıori du~ ulu} or; fakat ,;ol• U7.aktan. 
b'1T111Zl tıimse Wn iyor. l leri p:ırlıyorl N~rese gidiyorl.ır! Herhald .. heder '1iz ıleğıliı. Galiba 

Sant on b!r, Jh.rt'ket eıli~or111 · Maubeuge'ye mi! Mun>nnın :. arlmmrzd·~ bulunan top,;uy11 dö,·u. 
k:ıt J>ilometre yol ylirıl~·eccj;iı 0 Yolun iltiye aynldıp bir nnktn. )·orlar. Dımlnr derhal C"Cl'llJl 'eri. 
fürn<.e b:'tnıi~ or l' Uı üır•c!:c hıı ':l ·yn ~il geldik. nir binhn,''' ıı r.ı tlı~ o. ror 'e lmrl,unç ı?,iiriilt iılerrleıı ibn. 
lı yamn sn:ıt olmadı lıi, bir "Itır. nıı. Bf'nlmle ı.onu.uyor: rd bir konser ln~lıyor. 
Janv;ıç'' gözülıüyor. Tele ,. :ı tıhlı 1 - El', Komutanım ne olara. Bir ~f') ıle~İI amma, me\'Zİ ola 
kcc;jf tayy ırt'ler:ne Jurlaıu:ıç cliyo ~rt! r:ık dalııı İ) i hir y<'r !ltÇcbilirditc. 
rtl7., nu tny~-arenin ~c~iin ~ Yarıı. I - Merak edilecuk biı ~e~· yol. Pat! num! n·ı ıfa ne? ~ant n). 
mazhğı, gfüel bir '1e<1ef bulıme:ı ı Mcr iyi gidi)•orl l\Jı:tlplaqoPt er. tı. Re:rnimiıin İİ5tüncle infiliıldı o. 
bomb:ı.rdıma•1 tayyarelerine haber I ıuanı tarahnda onlan durdurtluk. lıll'ller p:\th:;or. 
nrmE"l. Gcç;yor. tıir dn.Jıa geçi. ~i1: de r,-nlib oraya ;.:i<li3 flr:.uııuz. ('Delllnn ur) 

Çiçek Ctfı•ı 
RoME~ :radycımının, hiıiın, 

yabancı devletlerden ı:ioek 
ncf!t i5te<liğ'imlzc ~ "•rdl~i uv. 
darnuı t,:ıberi, alakadarlar tekzi11 
ettiler. 

Ben !.erunt mü tnbrnn dıfıilim: 
böyle olduğu haJd "'.rürk clı;t>ll 
aşr51" nun yah:ız Ttirkiyıde de
ğil, malınl•knk ki a ı i~~n ba' \'Ur. 
cfujiumm söylenen rnemlelletlerde 
de me5hur olduğuna bilirim. 

Yaln•z bu )Jile. bannıı uydur. 
mRlığrnı Mıata yetme1 mi! 

Bulunan Jeline 
Dt~Fl~E bulnrnğnn <liye Şiik. 

rU adınfla bir zenginin !400 
llra.,ını dol:ıntl•l'Bn, Cbn bn,·ndl"ıi 
veren bir S?nWtt-nin tlbiriyle) ''bi 
mckln takımından'' Mehm,,tlln 
yaptığını ell?~tte !Iİ.z de o'.<unıu~. 
sunnztlur. 

Mehmedin defineyi hulduAarııh 
~üpheniz olına.mıllıdıT. Defineden 
mahrum olanın da Şükrü olduğun. 
•la yine &ü:>he edifro~meliılir, 

Mehmede göre, bu define wa. 
hnlduık ld Şilkrüflllr ,.e ntteldııı 
2.ıoo li'rny, but"<•da huhnu", Aıl:ı. 
ııuzann:ı öÖ::lımeğe götürnıUştlir. 

Bürharı BURÇAK 

l 



ikast muhakeme e ati ya a 
eyliyen m s es • , 
le i ı len lre j 

Ba.eıldığı yer: Vaıut Matbnll8l 

\BONE ŞAJC'J".IAJU 
:l'UrkiJc: Ecnebı 

Jf.00 kr. %7 00 kr. 

Süleymanın tercuman 
isteği reddedildi 

ilayetin teb iği 
ı tnnbul \ ilfıyetiııdcn t.cbliı; o. 

luuwu tur: -----<o---
eaeJJk 
• •yldl 
1 aylık 
1 aylık 

1.60 • 14.00 • 
f.00 • 8.00 • 
1.60 .. 8.00 • 

Muhakeme marnuaıarın 
yapması için tali" 

mldafaalarını 
edildi 

1 - .ıu;m l\orunmıı hanuııu. 

ııuo muaddel J4 üncü ntnôllesınin 1 
r. No lı fıkrasına ınü t .. ııidcıı gc. 
rek kendilerine \ e ecrekse l.:a1,ıku. 

Gazeteye göodertleo 
Evn.11 geri verllın"2: 

Ankara ağır ceza mahkemesinde 
E:örUlen suikast muhak~mesinin öğ • 
leye kadar o!an kısmını dün vermı,. 
t.:it. lklnci telacyl de bugUn b Jdiri • 

o Ünden l l o~~~~den sonra saat 14 tıı duruşma 
~a tekrar başlandı. Sılleyman Sağo • Bugüne ıun sabahki celsede vermı,, olduğu 

._JV .. *' ...... n n v+•• 1 z~~';ı:ı;;:~~d~:~:~:arb;;~~e:e:~ 
• açılınca. SUleyman Sa.ğolun geçen ce!.. T unusta vazıyet sede de iYI türkçe konU§&mndığın • 

Amerika · ı ıada 
ner ~le: e .n..merı

CiD asker var! 
Tunuato. muharebeler devam etmek 
~. B!zerteye 190 kilometre mesa • 
fede kMn Tabarka ıstikamctinde sa. 
'lr:1 boyunca llerlemekte olan Alman 

ltatyan kuvvetleri pUskUrtülmllş • 
ttlr, Oç gün devam etmlş olal) tank 
ınub&rebclerl netleeslnde müttefikle. 
rtıı bu bölgede vaz,yctlcri sal~ bul 
:nıuotur. 
Londnıdan gelen diğer habcrlerd~ 

de §Öyle d®melı:tedir. Ge. 
IU?rııJ .Anderııon kumandasmdakl bl. 
~c. ordu Teburba sırtlarında ka~ı 
;ya.püan bu §lddet.ll taarruzları gerı 

~tmeğc muvaffak 01mu§tur. 
~buki pazar gllnll Almanlar mUt. 
~ mcvz!lerlne girmeğe muvaffak 
l'tmu§lardı. Fakat b'rincl ordunun 
tank taburlarının ıı1ddetll bir muka. 
tıiı taarruzu neticcSinde Alman kuv. 
1'etle.rı ha.rekct mevzilerine çekilmek 
ztııında kalmı§lardır. 1ng liz hava 
Jı:uwetıerinln ~birliği pek mUe.talr 
ObnU§tur. 

Bıtjnc1 ordunun ileri hareketı ta~ 
)tıhılerden dıı.ha seri olmu~tur, Şıllldl. 
'ill1 vaziyette blrıncl ordu elinde.ki 

zllerı muhafaza. etmek ve ini§ ııa 
rmın tanzinıtni beklemekle mil. 

lelttr. Bu ordu eiddetll blr taarru. 
.._ geçmeden ewel lhtiyaı,:~ınm te
ıDln edllme.!!lnl beklemektedir. 

Dünkü .Alman tebliği Uıe Tunustn 
ınevı:U muharebelerin olduğunu bıldi:-
12>ekted1r. Blngazlnin §imaı batısında 
blıyUk bir İngiliz ıilel\j clddl surette 
baaara uğramıDtır. 

c'an bahisle terci.iman ıstemesi yoJun 
dl\ evvelce verilen red kararının bu 
de!a da tekrarına karar verdi. 
Bundan sonra iddia makamına ne dl 
yec ğı l90ruldu. 

İddjn. ma.kamının "özleri: 
Milddclumumı Cemil Altay iddia • 

n:1mesini okudu. Bu iddianamede tem 
}'iz mahkemesi tarafından evvelA u . 
.ı.ul bakımından. sonra e.sas bakımm. 
dan bozma sebebi olarak ileri sUrillen 
ı.ıilta.lea!arn cevap verilmekteydi. U ~ 

&ul bakımından geçen celselerde okun 
.01ayan raporlar okunmuıı ve §a.hltler 
dınlcnmlştir Esu hakkında serdedl 
len iddianın· da allbut delillerinin tek. 
rıırına mahal olmadığına vo ancak 
~rhava olan Ömer Tokadın intikam 
htıı'eri beslemesine naz.aran Pa vlotla 
K1..rnilo.fun Ömer! .ııuç işlemiye te§.. 
vık etml§ olduklarına ve bu sebcble 
ceza kanununun 62 ve 6.f. tıncU rmadd6 
s.Jlin 2 incı bendine ve ~Ol• bendlııc 
tevfikan teczlyelerın. ve SWeyman 
ile Abdurrahmanın da 65 inci madde 
ye ııazan itibara aı.ınarak ayni mad • 
drlerle cezalandırılmalarına karar n 
r,ımesı taleb edilmekteydi 

hela evvelA SUJeyıuana mUdafas 
8Medlıtde ne diyeceğıni sordu. Sllley. 
man cevabı: verdi: 

ı - Vaka bu §()kilde eer&yaıt •t 
mem!§tır. 

! - Eski ifadelerltıı tama.mozı )'&.. 

tan ve ya.nunır. Ttlrk9eYi iyi bilme. 
dla"lm iÇin hakikati olduğu gfü· an. 
l~tmaktan A.cl.qm . 

B - Ölen onhuı Ömer değildir. Bu • 
n-:: ıahitlcırle tsbat edeceğim. Kimin 
tr.rn!mdan bu teııkfl&tm kuruıdufu 
nu bütün teferruatına kadar anlata. 
cağmı. Ba§ka diyeceğim yoktur. 

Bundan sonra Pavlo!tn.n M diye. 
ci"ği. aoru1du Esas iddia tercüman w. 
sııaslle ltendleioo anlatrldrktan sonra 

~ OEPHESlNDE: Pıwlof dedl ki: 
l\ı.ı.s ceph~inln bUtlln kesimlerinde - Temyizln nokta! nar.arma Ph'e 

Alman mukavemeti aağlamla:makta. tahkikat henUz tamamla.om•~. 
~. Buna. rağmen Ruslar Stallngrad Okunmaamı ietedlğim rapor okuruna 
balgesuıde tern.l:kiler knydetmeğc mıatll' ve maznun Süleyman taratın. 
rl!'Vam etmektedirler •. 72 santıtenbcrl ctsn ileri aUrUlcn ıddialarm ne oldu 
znukabll taarruzlarda bulunan Alman ~u anlB§ılmaml§tır. 
!ar mı.:harebcye dU&Uneıerle ağır tnnk l'av}of hazır!anu§ olduğu !ııtldayı 

reise verdi. Bu istida.da A'bdurr&h • 
iblJ' atlrmcktedirler. 

manın 1atanbulda alman ifad.am• 
Rljevin ı;arbinrle iki tarnf bir. 

kıır§l kendi dll&ğlnln sorulmamıı ol • 
titrini çenber içine cılm:ı!ııı u~roş • duğu ve pro!esör Pa.yyö taratuıdan 
1!!a.kttıdır. Volga ile Don arnrnıd:ı 

hıı.zırıanan 186 sayılı raporun okuna. 
llu~Jıı.r gerpteki Alman lıntl:ırını rak kendisinin ne dUşllndUğUnlln gene 
Ynrrnaıı:a muvaffak limuşl::ırdır. Ye 

t> ıs~rulmaml§ olduğun'l, Abdurrahma • 
. J,uki bölgesinde bir kac Al· nın Ua.dcslndeki tenakuzlar& ip.ret 

maıı garnizonu yokcdilmiştir. Ruc; ederek tllTlhlerde bUvUk yal'lllfltklar 
lar bir k~ç me'Sktın mııhnlli işı;nl tıduğunu, kendlslie ömerln t&rultı 
etmi !erdir. nlmamıo olduğunu ve kendianitı 
Diğer ta.raftan dUnktl Alman tob. hasta olduğu .ıııralıı.roa aa.hltler tara • 

l fse ~u haberleri vermckt,<ıdir: tmdan drşardan getirdiği. yolunda !le. 

r.atta bulundu ve ayıu mQlObazaJara sına nit nebati ll·~~ullcri tusir 
kendisinin de l§tlrak e• Uği.ni kaydet • \ eya tasfiye etmek bUrcth le yng ı 
tikten .11onra oahiUer.n · dinlenmesini i~tih!:<al eden 'e~ ahut p 01·ina J .ıı;ı 
müteakip kendl.aine söz verileceğı ima) cy!iyen, muamele 'ergbine 
hRkkmda rels uı.ratu:dan bıldi?"Jdı.g1 tabi hakiki 'e lııikrui ahı..Jhr ~US 
halde sliz ver!lmeml' olduğunu, hal. !i.ll)Jlı Jmnırm 6257 ~U.},lı Uesmi 1 
l>ukı Türk ceza muhakemeleri usul ~;u:ı:ctede Dco;ri olan 14. 11. 1942 
l;anununun 2:SO incl maddesin~ göre tarihinden ıtibaren ı tihsal 'eln 
okunan hor evrak .hakkında maznun. imaı ettilder,i lıilümum ;>ağları her 
!arın !ikri aoruıması IAzım&'eldlğt ny en büyuk miilld~ memuruna 
ve kendflerlnin bu haktan mahrum mnkbu7. mnlmbilı.nde Ycrcccklcri 
cdlld.Jğl ifade olunmaktaydı. Reis lıir beyannn•nc ile bild)mıi;)c rnec. 
Sabri Yolda§: bili' tutu!m1L~lardır. 

- Okunan her evrak hakkında tik. 2 - nü nUaluı. ol ~ verilecek 
rlnizi sorduk. Fakat siz bc.§ka şcy1er beyıwııamclere dercl l1lt.'rburi hu. 
ttr.latarak 1.§2 uzatıyorBUnus, dedi. Kor; fıO lar sunlardır~ 
n;Jof a.en nıtldafaaımıı hm:lrlama.k 1l a) Neb ti ynğ 1 \"eya pi. 
ure 2 hafta kadar mühlet lstedl • rina ynğc ironi edE'n Ycyn. edenle. 

Avukat Şaktr Ziya Pavıotıa Kor.nL rin ticari un\·anı veya öz \'c roy1J,dı 
lof\: dinledlk.ten eonra kendi ıınllda • ikametgah ndrcsi, 
taalarmı ya.pabileceklerlni çOnld1 Pav. b) İstihsal ''e imal ~ talanııın 
lof ve Kornııot ve SUleyman.ın kendi bulunduğa malınl vc;>a mnhnlle • 
roliekkllinl blr mUfteri 1'8Zlyet1ne aok riu sarı1ı adresleri ,.e bunlann tU. 
tuklannı ve mUdataıılarnıI hazırlaya. sirlıııne, fn.brllıa gibi vası!lan, 
bilmek içtn celııenln ba~ka bir gtlne c) İstihsal olmıan yn,ğlarm \'e 
ta.'ikinl rica etti. yapılan pirina ynğlannırı cin \c 

Milddetumumt Oemil Altay da mtt ne\ileriııe gl)re nyn ayn miktnr. 
~afaalannr ha.zırlamak tızere maznun mn ve oonlnrm ltlzde J5 leri, 
~ara nıtlhlet vernmesı talebinde bu • ~) Btt yağ)arrn kime veya kim. 
lundu. lcre ait bolundnğu. 

Verilen karar fUdur: S - Bicincl madde mucibince 
"Maznunlardan Konıilotun talebi 11. beyana tibi lurolmu~ olnn 7.ey. 

:::erine .llOll duruoma zabıtname auro • tinyıı.ğl:ırla pirina \"c p:ımuk yoğ 
tlnfn kendisine Yerilmesine. Pavlofla lnnnın ylü.<Ic 15 lerinc S98 sn.yılı 
Kornllotun bu celsede verd1k1crf. isti karıırdB ~ıh değer fiyatlannın 
dalarında talep ebt:iklet1 t,ahklkotm tediyesi mulmbilbıde hill.fınıotı:e 
teV.sil hakkmdakl ııte~rlııiıı r<ıddl.. satın almma'k üze.re el konulmuş. 
ne ve mtıdafa&Ia:rmı haZll'!a.mak :rnak. tur. 
ttadile ieteıı:ıllen mllhlethı kendllertne 4 - 893 sayılı kamnn nesr:i ta. 
Terl1meslııe, bu maksatla durU§m& • rihinden r;imcliye '1nilnr yuk:ırıdıı. 
r.nı 23..U 942 çuoamba gtıntt 9,SO a ki tarifıı.t daf:resinde cimıTeri gös. 
bırakılm&aaıa lau'ar verildi. terilen 7ağ'l:ımt beyannamelerini 

flnlAndlya Ra y~ 
ile 111~b 

yapacak mı ? 
sıokholm, ıo (A.A.)l - SiJes1 

:ınahtellerde ean1ldıatna s6re, Pin. 
ilAnila yn1numda ya Rusya ile mQn. 
ferit bir sulh }'11.Jlmnk :veınhut Al. 
manya ile işbfdi~ni kuv't-etlon<Ur .. 
mek flklnnndruı lbirıni tercih ede. 
cektlr. Ay.ni ~andft PinlAndnnın 
İneç ile mfina:scl>etlerlni i lMı ot
meA1 anu eyierlt~i: gön1lmokıted.tr. 

Ligonda nü
mayiş yapıldı 
Bir A aa as1ıeri 

öldflrtlldi 
l,,oDClra, 10 l ~A.) - Alman bir M. 

berde L!ymı oehrfnde bir ntımaYta :ra. 
plldığt blldtrllmektedlr. Bu arada bir 
Alman aakert &dQrCUdU#Unden ko.dm 
ve erkek olmak llzere blr mj!ftaT 
Fıanm ~vklt edllmi§tft". 

----o-

Amerlkada 
110 tonluk Jeniz tayyaresi 

yapılacak 

bentl7. vermemi' olanlann bu ayın 
15 Jnc) günü alqj.'.mınta nclnr ma. 
bnlli'n en bUyük mti11dyc memuru. 
na tevdi eylemeleri ruzumu tebliğ 

lonor. 

Amerikan taayyareleri 
bir Japon fıosuna 

hücum ettiler 
V&§ington, JO (A.A.) - Amerı1ı;.ı. 

bahriye ne.zaretlnin ıteb!lgine giSre 

Guadalkanal adaa~ı:n ltiO mil IJlmal 
batısmda. on kruvazör ve diğer gemi. 
den mUrekkep bir .Tapon filosu görl11. 
mu,, tıaV& kuvveUeıi bu gemile e 
bl.lcum et;m!3t;tr. Birer tonluk iki bom 
ba bfr kruvazöre iBabet e~l§t1r. Bir 
tnşka !kruvazöre! torpU. 'bir kruva • 
stlr veya bUyük murrlbe d9 2 ıorpU 
bir .kruvntıSre de ı bomba. tsabet et. 
n:l§tir. Gemilerden birt ba.tarken. üçti 
alevler içinde yanarken görülmüştür. 
Bu gemiler de hesab edilJnıe .Ta.ponla 
rın f 'mdjyo k.:ı.dar Salomon &daları 
.eulannda.ki kayıpları 135 1ıa11> gemt. 
.11ini bultll4ktadir. 

Doğu Kafkasl11rda ve Volga ile rı sUrUıenmUtalea ve fıkirlerin tama. 
!>on b5Jge!!inde yeni Rus taarruz. men yantrı.ı bulunduğl. beyan olunmak Londra, 10 CA.A.) - A.modkaU 
lannın dün de cı.kamete uğratıldı- ta ve asıl ınüdalaasmı yapabilmek .mqhur tayyare tmalAtçw Martbı, 
ğı ve dıi!illlanm oğır kayıplarn ma. mııltsadlle iki hafta k&.dar mUh!et ı.. 110 tonluk dUnynnın en :tıU)'Uk deniz 
ruz bırakIJdığt bildiri:nı~ktedİT, ttmekteydi. t&yya.res~nin plAnlannı tamamlamak 

l.ondra, 10 (A.A.) - Bu sabah Yeni 
G ne harekatına dnlr gelen resml teb. 
llğde deniliyor ki: "Bwıad& muhaaa. 
ra edilen .Tapon1arm çemberi yarmak 
te§obbUsü akim kalıııt§, Japonlar 95 
ölU 4 esir vermf,lerdir. Devriye çar. 
pııımasmda. da Jo.ponlar 18 ölU, 8 es r 
nrın1~1erdir. Jnpon mevzilC?'i hava 
d~ durmadan bombnrdımıın edlllyor. 

Yeni Britanya adası kıyuı:nda b t 

bava muharebesi oimU§tur. Bu muhil. 
l'ebede 10 Japon avcısı dll§UrUlmU§, 4 
avcı $?' hasartı uğr:ıtılml§trr. Bun • 
laım tlllerlııe dönmemi!' olmam mub. 
temeldir. Tekmil mUttefllc kuvveU~ri 
nllmen d!Snmtıştur. Yeni Brftanya a. 
<!asındaki Kazmat hıı.va mcydam bom 
~an edllmişttr. 

Vo:ga ile Don arıısmda pıyade ~u müteakip Kornllof da beya • ~redir. 
e zırhlı teŞkıller tarafınd&n ~apı. 1------..::....--------------------

lan Rus ktltle tanJTllzlan şidı.letli 
lnuharebeleıden s0nm kUV\'etleri • 
'1Ü% tarafından geri atJlm:§tl'r. 
~vvetlerimiz, bir miktar e"ir, gg.. 
llaim almışlar ve 4 dfö;man tankı. 
ıu da ta.hriP em işlerdir. 

BUyUk Don kıvrrraında urt.lı 
te illere menf'lrll clbombncıları 
h?'§I hilcumlarda bulunmu§lar. 
düemanı mevzUerinde:ı çıkarmış. 
lal' ve el bombalarile 6 Sovyu Lan 
kını tahrip ~ımişlcrdir. Bu kuv • 
vctlcr, hiç bir tank kaybetmemiş. 
]erdir. 

Don eeph~n'ic Alman, İtalyan 
\"e Macar hava kuvVetleri, yii rtiyüş 
h'1,inde kotlara ve du~roan af!ker
leıinln bulundukları barakalara 
taamn; etmi~l~rdir. 

lleıitez ~pbesinde geniş mik • 
vasta dU~ hardmtıı•m tesiri 
hafiflemişttr, Bu harekat esnasın
da Alman kuvvetleri, bir ~ok mes
k~n malıalll jşgal etmişler, birkaç 
dtlpnan mevziini ele geçirmişler 
ve dtisman hatlannın gerile-rinde 
rıı1tnable yollar.mı kcsmi~Jerclir. 
Bu. Jrecimde dllşman 16 uçnk kay. 
~tıııiştfr. 

~"'OYA :AKnt. 
Lmldradan resmen b"dlrltdjğine g!S 

... wnreı~ı ~91-8. uene 

§lddetll bir akm yapmıolardır. 8600 1 ilhak etmek nl"ZUsunda. olmadığıdır. 
ve 1800 kiloluk bb- ~k bomba. atıl. A merlkan gençleri, Avrupannı ba§ma 
ınr~trr. Bu andn on binlerce yangın gelen ~yler!n pek yakaı 'bir zamruıda 
bombası da hedefler Uı.erlne bırakıl .Amerlko.nm ba§Jna da gelebleceğini 
mıştır. Ggrentyorlıır ve vaztfeleı1ıı1n ne ka • 

dar btlytlk 01du1tunu enlryorlar. :areşal Petene 
AMERİKA DIŞINDA AMERİKAN 

ASKERLERİ 
Ne\•york Tayml• gazetesi Amerikan 
lutalnrınrn faaliyeti bakkmda fÖ)le 
demektedtr: 
Haijhazırda Amerikan kıtalarma 

birlc~k Amerika haricinde 53 b01ge • 
de teııadtlf edilmektedir. Bundan bir 
yıl evvel her yerde tedatUt vaziyette 
!dik, halbuki bugUn artık bu vaziyet. 
ten ç1kımı.ı bulunuyorur:. Şimdiden Av. 
ruı.ıanın muhaııarut ba§lamı~tır ve 
Japonyanın muhaııtırası için de ilk 
teıtıb:ı.t alınml§tır, diyebillriz. DUıı
mana nerede rBStgellnsek hUcum ede. 
ceğiz ve hedefimiz onun mukaveme • 
tini kırmak olacaktır. Dll§tna.ıım ordll 
larmı, gemllertnı ve 'harp aanayttnl 
tahrip edecoğtz, Ara.z.ntn 1.§galı th • 
tlmal çok çabuk o!acaktır. DUn)'allln 
her :k6ocelne dağılınl§ genç Amerika. 
ıııar neslinin 'bu babda ııe dU~nmek.. 
te olduğumı, doğru olarak bilmiyoruz:. 
Bununla beraber, lblldlğbnlz bir oeY 
vardır ki, o da bu gençli#in ™' Afrika., 
)'.lı 11f pınt :.r,e n• de diğer ttoprakları 

DA.KARIN EKmDIİYllTİ: 
Afrika ve Akdenizdeki va:iyetten 

baraeden bir ma.k&lesinde Nevyork 
Tayml.aln filleri millleklddi ezcümle 
fitlnlart s6ylemfoUr: 

Dakann VO batı B'ı'anm: .A:tr1ka -
.e;nm mUttetı'k~r d&nııma iltihakı 

Bir Alman subayı refakat 
edecek 

Fi'nDaız hodndu 10 (A.A.) - Bun. 
dan eonra, mareşal !>eten umumt yer. 
lerde dolB§tığı vakit kendisine yük • 
sek rütbolj bir Alman subayı refakat 
edecektir • 

--------------------------~ ~ok ınllhtmd1r. Gc.noral Ayzenhover HaydaJ' Rıfat 
Amerlkadan Akden~ blilgesine ve or. 
ta oarka gönderilen uçaklar için bir Bay Haydar Rıfat Yorulmazın a. 

ğtt hasta olarak yatmakta olduğu te. 
t;evakkut iBkelest olacaktır. Bu iske. euUrle haber alınmıştır. :Meml ket 
le, uçakların yolunu, çok kraaltacak .. 
tır. Diğer taraftan, iltihaktan öUlrll kUtUphaneslne 'birçok eserler kazan • 
mihver, Da'kan dcnlzaltııan iç1ıı blr dırınr,ş oıan fikir adıımma Acil §ifalar 

dllerlz. Us o1a:rak kullanaml)'SC&ktır. B1z f3e, 1 _____________________ _ 

hem kendi denizaıtııarmııs içtn bir 118, 
" hem de Atıantfk denizindeki dü~ 
man taallyet.ine 'kO.rtJt bir taarruz, 
ıısa1ı olarak kuDanacağts. Böylece 
l'alrarda bulunan Ye mUttcflklerin 
yanmda ça~cak olan Fransız do. 
namna1t AJ.matılarm Tulonda sağlam 
oJarak 'bulduklan ftya tamir cdeb1!('. 
<:ekleri gemll~• fazlufle telmbUl ede_ 
ee:ktSl'. 

Delile 
Nı,,antaoı kız sanat okulu yıllık 

drl'ileslni bugün öğleden sonra saat 
U~til yapaco.ktır. 

ZAYl - 4082 sicil sayılı ka.yıUr ol. 
duğum §OförlQk e.hllyetnameml zayi 
ettim. Yeni.sin! alacağımd:ın eskb. 
n1n hükm!l yoktur. 

Nllıııt DemJ.rkan 

e o um, e me 1 

ır 
Ne oldum dememeli, ne olacağım, demeli, sözünü 

yabana atmamak lazımdır. 
Ne oldum, diyen, ne oldum delisinden Farksızdır. 

Bunda hibir, azamet, kendini beğenmişlik, bir kelime 
ile, gurur ~izlidir. Hayatta insan her fey olabilir. 

Akıl ue hayalinde bile yokken, kendir:i, birdenbire, 
en yü~1;ek mevkide bulabilir. Bu yere ulaşmak akıl oe 
hayalınde yoktu.ysa, bilinmeli ki bu yükse/is muvakkaıir 
çünkü o, o yere çıkmak, daha doğrusu çıktığı 1•erde tutu
nabilmek jçin icap eden biltri ile mücehhez J;ğilclir. lnc 
ceği yer, çıkmaya basladığı yerden çok daha aşağı ola
caktır. 

Emniyet Mudiirlüğlince yapılan ı c-diln:ı.eıleriui. Eıı:ııü.,vet Müd'.ir~ 
tetkikler ve teklif üzerine fiOfor. ne bildimıi§tir. Bu hususta ~ 
Ierin bareç alır gıW mt;ıcri! .. rJ.-n le-dbirler allJllnIŞtir. Siwl memm 
fazla pam nlm '&rı nıe~t>le"1 u~~ la:rrn talmil.ere bintre'k v~ paza~ 
rinde vilılyet <·honxn:yetle dur. ğa )'nnaşarak tetki!t yapma]'arı tı:ı:. 
mak IUzumunu ı.;ssetmiştir. Tct. karrür etm.i:rti;r, 
kikle?'; devli::nlı takiplere rağmen TakailerJ:cn yapılacak ~ikiiset. 
tıazı ~oforlerin :tıahl ıt.81'ife barir.~n. terle :>'nln.ız Emniyet Mildfrriliğtl 
el: ~:ı.rn. :lstediklar .p:ı~ar!ığa gi. Altıncı şube değil, her polis mc .. 
rıştıklerı ve daha ılt'r:ı gıderek ınuru ve her polis ı an:ıkolu alaka
~üşteriler:i tazyik eı.lerek faz1a dar olacaktır. Emniyet MU rluğü 
ücret al.mıya ~alı tıklan :ınlaN. vil~yet;ı"U emri ii7eriDe cmıı Yet 
nuştrr. tt'6kf1Atına 'bir tMnı"ln yaparak 

Bu ,m~sole tir.er'!1de nırarle. dtı: förlerdcn doğru ~ld:ı.n aynlan: 
r~n ' ali v.c. ~lc~JYc. reisi I fıtfı la~a ne şelıJlde miicnde!e cdJJe. 
!!>.trds.r bu gıbıleııın şıddetle tııkip eegini dirmiştir. 

o' et hücumu 
ğırlaştı 

(Baştnratı ı lu.·I ı.ııyfad&) 

?ıloskova, 10 (Rad}'o) - Sovyet 
akşam lcl>li~i c "9 birincfkAnun zıır. 
fmdıf :ı..-uvvetlerln1iz Slallııgrndda ve 
merteı.de el"\ elki i lıkametlwde ta
amu mulıarebcJcri ) npmışJardır.'' 

Tebliğe Japılan il6\ ede deniliyor 
ki: 8 bfrinci~nunda Stnllnsrad 
mıntakn,ında 24 Almn.n ucaaı hnh'l 
edilmiştir. Diğer kesimlerde 25 
tank, asker ibindirilmiş lev r.ım 
;\ llklii 200 knm:r<>n imha, 2 demir. 
yol katan tahrJp, 2 tabur Alm!ln M

keri dağı1ıhnış ve kL<mıen imha <'. 
dilmi tir. 

l'ılo.5kova, 11 Ö(A.A.)' - StalJııg. 
rad'ın cenup doğusunda RIJev 
cepl1csindeki Alm n mevzılcrinl de. 
len Kızılordu, dGşmnn hatlannın 
epey Içerlerine mıfuz etm~. Bu 
kuv\ eU r, mev%ilcrini bırakan mlh· 
ver .a kerierine ate~ etme:ıı: 'Va%lr~l.. 
nl ifaya mec.'bur lıusus1 polis tcş
knlcrinin bulundukları noktalara 
kadar varmışlardır. 

Almanlar, her ne kadar RlJev'ıin 
batı ındıı ve Lildlulı:i'nin doğusund:ı 
vücuda gelen gedikleri Jmpııtmak 
icin ıılclacelc ) eni t:ıkviyc kıtnln
rı getirmişlerse de cepheden gele ı 
telgroflar, h<'r tfırlıı muka' emeli 
metodik bir şcl,ilrle r:r.mekte olnn 
Rns kuvvetlerini dıırdannn~a mu
''nffıık olamarlıklnrını bildirmekte. 
dir. ı\lmanl:ır, k:ı rşı t :ırrutlnrın• 
tank birlikleri ile dc$1eklcmişrer. 

T ori oya ya lan 
a ın 

(~tarafı 1 inci. ll!lyfada) 

tdmJI! \'e dm'hal hedeflere bomba.1 -r 
y ~l!J\8.UM ~lan~ r. Atılaa 
bombalar 1'8SIDrh. "ve 2 tonluk ttJı. 
rlp baı:nbaları ve rnz 'b1nlerce ya.ngm 
:bombası vardı. Dnha uoaklar ayrıl • 
mazdan evvel hedef sahası kA.mlle:ıı 

alOO&r iç1DC!e ka.}mlftn'. Ya.ngm!at 
o kadar bfly1llttU ki 50 k1lometre u. 
zaktakl Alp dağlarının karlı tepeleri 
aydtnlnruyordu. ttalyımlar teb!lğb • 
rinoo ııığlr kayıplara uğradı'k1annı ftL 
raf ediyorlar. 

!ıfuaoltnS .son mrtktında, A:ınwıya f 

:cm İtalyaya bava h1louınlarm~ brtz 
-.'Ok nı.lktarda. uçaksavar topları gön. 
derdigint .11öytemlşt;ı. Bu ~ ?"a~ 
uçaki.ar bııy1lk b1r mukanıınetle kar. 
ıııla§me.tmilardır. Ya?nız birkaç t<>P 
!naıtalı ~ etmt,,, be§ altı ?§lldat 
hava)'! a.Jdınla.tmağa çal~. 2 
geoe avcısı görUnmllpe de ~lar htl. 
cuma kalkı6m~lardtr. 

Bir lngl z Lor a 
e k: 

Harp daha 
uzun sürecek 

Lo.odra, ıo (A.A.) - DUn Lord]ar 
kamarasında Avnıpada J.ııgal altında 
bulunan yerlere ekonomik yardım 
:ınu>eleııi görU§tllmu,,tUr. Nazır Lort 
I~ranborn bu mUna.sebeUe demlJtlr 

dir. Du karşı tanrrutlnrın hepsi ki: 
geri atılmıştır. Dii~an in-;ancn ve ·~arun mancl'iyatının km1dı. 
m:ılzemece :ı~ır k vıplnrn 1 runı"'· tma daır ortada emare yoktur. Harf' 
tır. d3.ba uzun sürecektir. Fa.kat muha • 

Abnanlıır, şnf:ık vaktinden sonrfl rebelerin birdenbire nlba.ycUenmesı 
Stnlingrad'm ııı 5r ini temin fçi'l §ekli vardır. Bunun iç n müttefiklerin 
dört mo'törlü hül ük posta uçakları ~ıazır bulunmaları ıa.mnctıT. 
ve planör 'kııfilrlcri kullanmokt:ıdır. :Müttefik Avrupa. memleketlerin 
lsr. nu hnvn knfiklerine rcrıı'lrnt c- harp sonrası iht1ynçlarmı ka~ılnma 

!,.in bu memleketJcrln hU~met,J<ır. 
den av uç:ıkl:ırı ekseriyetle nz bir " 'Do. hU 

taratmdan tcıtlt kler ~·s.pılıyor • .Dil 

mıktnrdııdır. Bunrlnn bir müddet kClmetıer !ıarp bittikten aonra 18 B} 

evvel Sovyet ııçal<Jarı hövle hlr h. ?.artında gıda ihtiyacına dair mınak. 
filt')·r 1aıırnız etmişl<'r ve Yunkcrs knt tabmln!cr vermf~lerdir. MUttc! 
tipinde 1 i 1:ı ıt uçııi{ı ile bir miktr lerden çoğu yiyecek Hstclerlle baıı 
1\fo<;~ r imit'i dusürmiisl<>rclir. so~- madde ıhtlyaçlannı blld'rml§lcrd . 
yet ııvrılnrının miktan rtmıştır. Yıırdlm lşl cibnnşUmul müttehit pil 
Sirıdi bunlır her 1:ırıırt::\ gözük. :ıa ıuzum göstermek•rd r. Bu buıust 
nıt>lrtcdirler. Siı uti Alman uç.nklıırı teşkilA.t yapılıyor.,, 
qiinduzün hııre'.kct <."tmr.nıe1 trdirleM. 

Knfkoslıırdn Tııap~e cevreo;lndr Davet 
KmloNtn tcdriri hlr surette Alm:ın :tı.tnnbnhJlDr liu)ulıiı Bao:'kanh 
\'e 'facar seçme dn[! km•, ctforini ğuıdnn: 
geri ııtmnkta ve in tl.l mulrn'"cınrUe 12. 12. 942 emnanesi gtlnU •a=ıt 
rini kımııı'kt:ıdır. 15 de Eminönü HalkeviL.dc kul • 

btimllzün seneEk lkcnucsi :ı;apı'R-

Rusya.da 5 milyon 

hastabakıcı oar 

IAndm, 10 (A.A.) -- SovyPt 
Kızdh!Lçr tnrafmdan ncı;rcdıten 
bir istati-stiğc göre. har.bin ip•;da. 
smdnn'beri 5 mı1yondan fıızla bas 

t t\):l'JlnCI )'ıet i 5tirl lmi ştir, 

caktrr. Ek~riyet nisabı olmadığı 
takdirde 19. 12. !)4 2 de aynı m 
hal ve sı:ı.ntte yapılacnğ}ndan aln. 
kalı Ve mukaYJet a~anın teı:riOe. 
ri ıica olunur. 

R ı 
İdare heyeti re~, mıPJS v~ i 

n.'k ra.Dor. yew. td&re 1'-':)"e~ !eçi. 
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d n zin dalgalar 
a asında elli saat 

Bir Alman tayyareciai, bir I ngiliz. gemısının mitralyöz. 
/erile tayyaresi sakatlandıktan sonra Akden:z.e naııl in· 

dıll.lerini 1Je nasıl elli saat dalgalarla 
boğuştuklarını anlatıyor 

DE\'Rll"E GJ-::7 . .ımtmN ı renin uçu.sunu mu\"Bzener!" trıt. 
lliz, ıl< _ılc, Tol•rulda Pcırı • ~a. mnk gUçlesnıi ti. Tayyarenin ynl. 

id ara tnda <k\ riye :;:ezerdi! •• S ı. nız, bir motör c ı•rnmıyıtcağıııa kn 
hllaı her girinti çıkmtı ını 'iğrc:r.. nnat "etir<\ikteıı onra cle•ıi7.e •n 
mi~, pc iuıizden ne tehlikeleri•, 'llİVe knrar \'erdik. 
Jro:Jtukiannı nnhnu~ htsl'nlardın: Denize inlşiıdz nrız"sı1 olılu, 
fa'kat n.rtılc pi~jş, her ı!il!:lt\ğc llatti kırnçı:k tııhlisiy«- f.l\ııılıılıım. 
Jıanıks:saq d:. t-tıluuoyorclıık. Ne. u da yerinden ~ık:ırabihlik; falını 
tkenin neye \"al'llcağtnı dll~Unmi. tayyaremize hlirtım edeıı ıla':;nl:ır 1 
fe lü7.Qlll görmeden İ:!İmizj :;urii.• 1 hD\'a tulunıhn'flnı tnhrip ~:tiJ';ı İ. 
yorduh. tin, snndah bir el tulıım•.n 1 ;ı •. 

O gece de, yine böyle mihıuı!k; tiislnniyc mcclrur kn!dıl• ':eıı:rle. 
lıir lınreketle Tobnılıtan hnull\ll. lim, oııu ıl ,, rall~·oııııızu <h l.ir 
DUJ, Po.rt • Saide <loğru vnllnn•nı, tlnlı;n ko.'dınp gö1tirclü. 
tılr. Birdenbire, Tobrukun iki \'r. reli'ılcetin büJ iiğlı, tn~ yaremı 
ya llç lcilomt'trc ileri .. inıle, herhnl ırin bııtmağıı oo l&•masıydı. Arul·, 
de 10 bin tonilatoluk olmn ·ını ;. heor eyden üminimizi kese('"'" b'r 
cabettiren lıUytiklüi<te bir \'llpur haldeydik. l':ırım dı:kikıı tldhn L!'"Ç 
ı;~mUk. Vnımr cb bizi "Örtııti~ o. fô!>ydl, snndalnnızı df'rıize indire. 
lacak ki. son stlr't•fiyle Jc.ıçm:ığ.. miyeuktik 
r:ıh'1Yordo. Ciğerlerimizin ku\'\'etine mllra. 

İSARET caat ettik \'C ırn. ile Ufliyerck ·nn 

Tnyyaremizin pilotu. Oe11iıin il" 
tüne lmdar indi ve geınjye lı!kıım 
için, en muvafık bir ''ıtzlyet temi. 
nine r:ıhştı. Bu r;ıradn, bir lleın . 
kel 111 olan tayyaremh: geruiııiu 
mitralyöz ntc~ine tutuldu. Ianıı. 
rcmi1c, biı~olı mermiler iaabct et. 
ti. Jla\a lm.rarmıyn hn~ln"ıft i. 
rin, gemi, cldıiliden katlı, kor. 
tuldu. 

Ilir sruıt onra, pilot, :mıJy.,tar. 
lcrılın birinin suyunda fufo. 1ı,._ 
rarct gorclU. Rıı, teyynrcmj:dn n. 
J.atl:ındrb"ftm nlıimet idi. Uenıen 
aerirc dönmiye karar ''erdi. Ben 
ıl~, tnyyareyi hnfiflelmek i~in. 
hombaları ottun. Bi'r tnrnftnn da, 
lı'lrek~t etti~imiz merl<eıi, tel!>itlr 
\'AzİvAt1mh:ılen hnhel'ıfar ettim. 

o• .G \1 

rndan çok Y,eçnıeden, dümen 
'"''-memci:'ıt ba§lndı. A1llk, tny,·:ı~ 

Ltanbul okUJlMı m lı..~ıuları 
b~lımr. 

Beş l'llılanberl t~w okut. 
farı aruınd.1 tertip ~umı.lıtt> olan 
kır koşt lnrınn lıu yıl df Ywlt1t Ve. 
ldlliğıncc hazırl:ınan ı>to~nım muci 
hince 13. :xı. 1942 tnr'Uıinde 2000 
metrelik bir mesafe üzerinde yapı 
lacok kır koşuslle haşlımacak ve bu 
koşuyu 27. xu. 1942 tarihinde Ata. 
tfirk koşusu, 17. 1. 1948 de ve 14. 
11. 1948 de 3000 metre ilzerJnde ya 
pdncnk koşular takip eedcekllr. 

lJeş yıl gibi kısa bir mazisi olan 
okullar arosı kır koşulan mü nba
l.atlar1 oı..-uııu sporcuJnr amsındn 
h yük bir alnka uyandırmnkta ve 
ba koşul:ını. iştirAk eden m05abı~ 
.ı;ayun her yıl arltı~ı gibi koşuJıır • 
dını alınan der('celer 'de evveJKi yıl 
J:ı ra naza.nın dnha iyidir. Bilhusa 
20. 11. 1942 lnrı1ıinde Eskişehlrdc 
apıhın 1nöl)Ü kır koşusuna memle 

ket olfullannı temsilen işfirAk eden 
Jst. 'Okulları muhtelit kır koşusu ta. 
Jmnınm ferdi fnsnirle birinciliği 
tnktm ıuntfin'de 17 puanla lklnclli 
~I kazıınması bu çalışmaların ,·erl
mfnl })eJlrten i:Jeğer1i bir Mdiscdlr. 
Okunırmmzıı. bu yıl yapacnklnrı 

mtısabakalarda muvattaklyctler dile. 
'1%. 

••• 

dalı, derece der1:<'e ::ıi~ircbilılii;i . 
miz için, uyn hoydul• \e knnru;,. 
ns.ıldılt. İld saat, hatıra gelmez 
gücliilc çekhlaen oıırn, nm.lnh 
~j~irmiye mu\•affnk olduk. Sanda. 
im i~inc, b~tnn a_ağı ı lnnmı:J bir 
lııılıJe, soğuktan titriyerek atlıı. 
dık 'e oraıJa beldcmiye l:nslndık. 
r.iltim bu 1 Jcri, kıırnıılıl•ln ~arı. 
mı,tık. 

Gece, salxthatıkıır ı • ıtat Ucte, bu 
rnotiir gürliltllsll i~ittik. J\ortKra. 
lıildWroiz birkaç i'aret fi~kini at. 
tık. Herhalde, i,aretlerimizi ı;l\r. 
m~mJ:; olnıahydı ki, teyyart> :ranı. 
rnıza gelmedi. 
Sab:ıbm n nde, İki lleinket 11 l 

gllründU. B;zi, uzun 7.nnı:ın, JO. 15 
kilon~trc .11nkt:ı araclılnr ''e lıir 
ey ~öl't'm&ıli'lderi itin uıakln~tı 

lar. 

BOŞ Bill 0M1T DAH.\ 

heniz kurlnruyordo. Sandulmıız 
ise, dal:a!ara iyi göğüs geriyorclu. 
irine dolan nlan, duıredan elJe. 
rhnizle, boJRltıyordok. 

Biıi, balncslilanndan tlmitlcri. 
ni kesmi,selel'.. vaziyetlmn her. 
bııddı. 

· Ak3aJD :;Un13i, on ziyalariyle 
ofku lazart·rken, bjr Messercbmit 
bjzim tarafmuza <loğru geliyordu. 
Son lhtiyatınm o!ıın i~ret tıJl'~
lerioı tı~urduk, lnkat Uınfclinıiı, 
1ine bo a ;jtti ve bizi ezen ye'li 
..... ı..Jr.dı. 

.ı\r.tık; fakat ıuuJvktan hu:ıa. 
lıyordok. 811)'1ln i~inde boJandu 
i;nmn.z hnlt'le1 'iznmza bir katre· 
sini koya~ ne eUın lıtr hat· 
di! -

KURTULDUK .. 

Sııbftli oldo, JJUet edeb~oe~~ • 
r.ılı, lıitliir ~•V.Me, l·içbir gemi 
görtlmaMli. BüUln t:t:rnn iln:idiıni 
zi ~1'JpttJ~miz bir tında, bi'r uıo. 
tör l.Omortu u Uttilc, sonra iki 
tari)te gör<lül.. 

Tayy.ırelcr, de6İ7.i arıt tırarak 
g.eliyorlard~. Nihayet, bizi göre. 
1ıılfli1er ''c yerimizi k;ıyhetnıemek 
iı;in, denize 3 cr.;il ym·nlı.Mnr nta. 
rak tktünıiııdc dol;:ı<omağıı. lın lRdı. 
J?r· Bıt Jml, bir Dorn~·e .24 un ge. 
lıp ~anunııa ium<''İ~ıc ~nrl::r de. 
vam etti. 

Kurtulnıustulr. 
I>enil', ~ek clalgıılı.} dı. 'l'nyyare. 

Ye alınmakta gü~lük ~ektik, amma 
bu gü~lük, elli saattenbcri çekti 
:t.imi.z i~tır;ıbın yanınds hiç hük: 
mihıt'leydi. 

Artık el 
T 'tA "ŞANLA k .•pj dağda knrşlla§mt/}lar, ourndan buradan ko • 

• ı.ı ,uı }arken, ~a voan kirpiye hakaret etml§: 
• Sen aynğtna ç buk değllsln, nğırsm, baU&ln. 

Dem~. Kırpi ktl.smUg, cıını sıkıl~, bu itham izzeU nefsine do. 
kunmuo, demi§ ki: 

- HoıllTl ıncydan, Hnlep oradaysa aroın burada, .. Nasıl yarın ya. 
rı:a var n..ınn? 

Tav;ı.n gUlmU~. bıyıklarmı oyntarak covap vermi§: 
- Hu.mm! 
Kirpl )ıın•ıısına. gclml.§, meseıeyt kendlalne son derece beıız!yen 

dı;,ialne ,,,,ı,.tmıo. Dişi kirpi: 
- :Merak -ı!tmc kocncığıın. Yann onun kulaklarını 1ndlrlr!Z. 
Dlycr<.lt, iğllml§, kulağına blr ocyler fıslallll§. Sanımış, kokl&.§

mı:lar, gece tııt!ı blr uyku çckm1fler. 
Ertesi gUn, ortalık daha. yeni agınrken, erkek klrPi tarlanrn yo 

ıunu tutmı:e, tav:anı bulmuıı. 

- Haydi dcmlıı, nazır ol. Sen bu evleltten, ben bu evle.kten gtdc. 
ceğiz. Tarlanın baı:ıınıı. 1Jk ceıen blrfncl. Haydi arol 

Tav§hn t rlamıg, fırlamaaUe tarlanın bafıno. varmıuıı bir olmuş. 
Bir de bakmı§. kirpi orada, gözlerinin 1çtac» rurur 111klan yanarak 
duruyor. Ta,-şnn §B§&lamqı, !Uraz et.mıa: 

- Bur.u saymam. Yeniden kooacağız. 
Kirpi razı olmuş, tavşan gene koı:ımll§, Soluıt •oluğa tarlanın ba., 

şma gclm.ş. Bakmıg, kirpi gene oradat Kaç deh.: 
- Sa~ma:nl 
Dem:ıı, kirpi tUraz etmemfş, balı.el tazelemlf, takat klrplyt ken. 

dinden ev\•t.ı ıarııı. başında bulmuş. 

lııte, vurguncu d .. nllen gafiller de, yakın zamana kadar bu du. 
rumdaydr. Otomob.lle değil, tayyarelerle koouyorlar, soygun Yerinde, 
yağma ı:aııırınd , ilk evvel yer alıyorlo.rdı. KUçllk esnaflar dıı. onlara, 
ayak uydurı:ıuşlnr, arkalarında ve yedeğinde gld1Yorlar. kodamanlarla 
da, kUçUk t,;aptnldler de keselerini do!dunıyorlardı. Şimdi, bu bf<;lm 
siz katar, e.rtık yerinde sayıyor, çUnkU lta11raına. hUkt\met çıktı, 

kendini g.~lııt.erd~ ve bağırdı: 
- Aı·t,ı.k dur! 

Atılma dur Sllh&n_.I, ehil hal! anlamacl&nl LAEDRİ 

dan.,Bun.dan. 
fıtllillilli!Dilm&Jı'"~ILıD!llllTiım•mmınlllllll_._ 

Daire çizen torpil 
Almanların, şimnl bu:ı: deniılnde 1 yormuş. Bundan dolayı, bir gemi. 

m olnrak inhrlp ettikleri gemi ka_ nin. bundan kurtulmasına imkan 
fıJ,~-;iıı<> kııııımıcl.ı eden İngiliz ıımi. yokmuş; çtinkil torpil iııabet et
rall \'Jıelhnm, bu deniz harbinin hu mezsc durmuyw-, geminin etrıııın.. 
susiyctlerlnl, I.ondra gazetelerin • da, gittikçe kUçUlen daireler ı;iz. 
den birinin Mosko\'8 muhabirine an mc-ktr: devam cdiyormu ve nihn. 
iotmış, o da gnzeteslne bildirmiş.. Yet hedefe isabet eyliyormuş. 
tir. İngiliz Amirali gemi kafıksiu. 

.Amiralin sl5y1~•liğinc göre, Al. d~k.i fazla t<!llrilıo.tın, bu torpil yü .. 
marılar, bu hUcumlannda ilk defa ıUnden olduğunu s5ylcmiş ve: 
olarak, daireler çi~~k hareket - Böyle bir torpil ~defe ~sa. 
t'dcn bir torpU kulJanmııılardrr. bet cttigi vakit. öyle bir infilak 
Bu 1oıı;iller. geniJJ daireler çi:ı:mi- 1 vukua geliyordu ki, ııima ı kutbu • 
ye ba51ıyor, eonm <Jairelt": kilçUhl_ nu inletiyordu. 

Halka ı, temini için 
Danimaricada, işsizlere iş temin 

otm• için bir komisyon 1eşekkul 
elrıtiJ• Do koml~yon, memlekete 
faydalı olacak tcşelıbü lerle, fşsiı· 
!ere .iş temini hususunda bir 1nkını 
ııroicler hazırlıyor. Bunlardan biri, 
muaııam hfr mllll pnıic \'Ücudc ge
timıek!lr. 

Bu mt!Jl pnrk, l>nnimarkanın en 
Jıilyfik ormanlnrındnn biri olan ı~ı
b·rnkl olmanında )'apılacnktır. Bu 
UCU bucağı görüıunüyecck dert'('<' 

de bllyük olacak olan parka, pnyi. 
lnht chnllsi, yine lıu arncJo yapıln
cnk olan tenez.zfih trcnlerile, yirmi 
dakikndıı gideceklerdir. 

Sonra, hu par.kin, 33,000 kişi nla
bilecelk şekilde, oteller, lmlubclcr, 
kamp l erleri de \ficude g('lirlleccl;
tir. Sarfcdilecok pıırnnın mıklnrı 
Hl mılyon Kuron tahmin edilmekle· 
clir. Bu paranın yaFıo;ı ile tcsiıml 

''iicude getirllcc~k. ynrm da işçile
re ücret olarak 'rrilc<'cklir. 

lıtanbul Ele~lrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Mütlürlüğünden: 

l - Muhte!lf cbs ampul mektupla. tekllf istemek suretiıe satın alınacaktır 
2 - :Muvakkı.ı.t teminatı 10:12 llradı. 
3 - Teklltleıln, levazımC:nn parasız olarak tedarik ed lecek !J:ırtnamesln. 

dek~ tnr:ra.teı. uygun olarak 17.12.9t2 ~roembe günU saat 17 ye ka. 
dar Metro Han levazım ııerviıılne imza mukabilinde ve!'llml§ olması ııı. 
znndrr .. (203~) 

. ' 

Türk tarihinde fettan kadınlar 

vazan· 
-1-

/ tRt Cİ Selimin, Jraıı 1 tanı. ı tiyle bi'r alı, bir S!lltan lmdını o). 
ınar ettiğı ,.e l>eııcli"İ ~ihi dt.P,unu belli ed;, oı du. l\ulni,·mda 

lıir 'J'Url• l)lun (~ah hıııail Ual.n. (l..lalbe)ril.) <~ nen J,lıııeler \Broı 
\İ) y; hezimetten heıinıctc: uğrnt. 1.i hunları alıp da bir k:ıdınn \'l'· 
tıb zaoum, peri an \e tarumar rebilmck için ancak Şah bnzinelc. 
olan Şalı 1 mail karılnrıııı, ıııalıhu rJllC sahip ohnal~ gcrekt.i. 
nelerini, ma.-,"Ukalannı Birinci Se. 1 rettan Jmclın (Mesih paısa zn. 
limin eline bırakarak kntın:ı1< ıııec c1e) ile J nr ıla ır ka.I'fiıla~az, Jn. 
buriyetinde l'8lmı,ı ı . ha o da1dJmd:ı kaçmayı düjllndü. 

Yine Şah Ismail gihi bir 'Jılrl• lJuııun ic:in ı• .. hutiiıı fettanlığını 
olan kan ı (Bebru1e) hatun .·en. lı:r nraya toplnmnk, tam Ustad bir 
mlıı oı·du ·una esit· ılıı'}mli", bu gü. 
:ıel katlmı ilk defıı. ~ören onlu,fet
\'n eminlerinclen '1'a• ı znde Cn. 
fer Qclehi): 

- !Lh 1 mnilin ganimctınden. 
dir. Helühndıo.ıı birimiz haremimiz 
Qf!';UO! 

J>emi'Ş, bir feh a ile kııclıncağm 
bo,ııthktnn onrıı ikiııei hir fet\a 
ile ııilı:ihına. all\'erıııi~tı. 

1 ulhtan sonra Şah &smail, elçi 
göndererek kan ını i.,tctlii;i hnl. 
de: 

- Taci ~deye nikiilıhılırl. 
Cevahmı almı elı:lııin: 
- Ni'kihh bir knrn·a lln ıl nı . 

klh kıyılır? • 
ualine de bizzat (Tn('i zade) 

,·erdili u fet\'8. ile Jıeririn n!;"Zıııı 
kapntm tı: 

"- DU mandan c ir alınan kn. 
ılrn 1er'an nikahtan sakıt olur. 
larl" 

(Şah İsmail) in c ir dii ·en yn l. 
nt7". karısı değildi. Çok <lilber lıir 
tilrlmıen tuıı olan mıılıbubctıi', mn. 
uknaı (Tach llııtun) da O manh 

ordusu eline ec;ir lllişmü. tıi. 
(TBclı Hatun) ciılden fettan, 

işvelj, cih·cli, c:ok giilel bir im. 
dmdı. Tarihin şehıuletine gorc, 
knr b~yaz bir ,·fü•uılu \'nrdı. Iln 
nun iizerine bir ııenıl.Jclilc stirlll. 
miiştii. l~u beyn1.lıga . pembellğc 

rağmen cok iyn.h üzlim ~füleore, 
1yab ipeği anclırıın açlnra sahip. 

ti. Ylllü ne mli<le\ er ne tlc <;İ\ riv 
(li, Hele güldü~il \'ıtkit çulmrl:ıc:;a;ı 
rannt"lmn tam yanındaki hlr ben 
t'll7.elliğine o lc:ıdıır fn?I:\ hir glı 
ı~llik \'eriyordu hl. (His'\et \'c 
Beh~et) mUcllifi Cldri ) bunu ta. 
r~f ctnıe'kle lıitire•nr.ı. Yn unrin 
cnr1a111 , lıUı;ılk n-ralıları, 7.ruif elle 
ri. hin hir asık; kendi'-inc 1 enr1 
eclef'ek c;eylerdi. 

fste hu ~iizel nırılıhulıe, !':nJı le:;_ 
mailin bi'r ıl::ı.k:'l•a ynnnıdaıı nHr 
mach;-;ı tlilt-cr nın<:.ıık:ı. usıkı ":ı

0

lt1n 
lirarmı 'luvdnkt:tn sonrn, etrafı. 
na tnplaclıii;! mııheJ11l.'lrln Olnri. 
ke > ~ c lmılnr ~cJebilmio; fn" t o 
rnd:ı (l\fec;lh p:ıc::ı 7.nrlc) nin im. 
mııwls cttii;i hir Türle luta ... h le 
kar ı1:t tnen. ~iilerel· lmJla"ını ımı. 
dımııs. ı:ih·efi bir rılıt ile· 

- Cen r e tc.c.i~·m o'ı ın~n "dİ 
)'nrdunı 1 Dcmic:;ti. 

(~fesih ııa ... ıL 1ade) iimniıı•le ili, 
tlefo hıı lmıf:ır ılilhnr lıir l.:ırhı 
~örih·ordn Hayretle gdzlerin! n. 
r:aruk cıorctu: 

- ~l7. k:msiııi, ~· 

- . ah ı .. 'T::ıiliıı lıatuıılP.nııcla. 
nım! 

- fsmini2? 
-- Tadı llnton: .. 
-·· l'ıı ! .. 
'Kndın bu !'Ö7.1Pri s=iYl"rl'Nı 

< lesi'h ııa"a 2arle) clı• .. ,r.;, tuk-.: 
l~~·ordu. (Taclı Jratun) un ynl:ın 
oylemesine imkı'in yolrtu. Her h:ı. 

t<okoıl gibi hareket etmclc icabed~. 
yorclu. 

Pn a zadenin iri bıyıklarıuı a.. 
' ucu içine aldı: 

- Ne güzel bıyıklarınız varı 
Dim) ada en ıiymlc se,·dil,"İm bı. 
)ıklnrclr.n biri i. 

Uecli. 
Pns). zade makaralnn bU blitün 

ge\ setti: 
- Sultanını. buyurun bizim ~a. 

llmnıım cridclinı. 

~oıiınu iil ler söylemez, (Tac •• 
lı llntun) cnnclnn su OO\'abı \'er. 
eli: 

- Ne İli olur. 1 tirnbatc oka 
ılar ilıtil a('mı 'nr ki .. yatıığuuzda 
biı az uyurum!.. Si7.İTI gilıi hir yi. 
ğı't de )anımda o~duktun sonrc hiç 
lıir t·) ılen çekinmem! 

(111 ... ilı ııa n. 1.adel bü blltUn e. 
ril or, lıilil onlu. 

Jlorbirı bu en kıymetti bn.zinesj 
ni elind~n tutnmk çadırına getir. 
eli. (Tneh Hntt:n) yalan soylj.lyor. 
du. Yorgun değ.ildi. QaclrriJan ite 
r;~·c ı;ircr girmez, tath bir bUlbU. 
liin iıtü,.iin\i anclırnn tannan e. 

1 
siyle. 

-- \Jı birnz :ırap ols:ıydı ı 
I Dedi. 

(!\le ilı p:t n uıde) nin ı:tür e. 

1 
r.i ile 'erdiği emirler i idiliyorılu: 

- Ue tiler le s:ırap setirihıiıı 1 
nrnn ın, b:ıhnıc:un ! l'ol> ctıne<ıin: 

'mir cJcınkap infaz edileli. Şn. 
rap ofrn ı ı.urulclu. B'l frllda 
lTııclı lllltıın): 

- Bir ucl )<!• ınc~ 
Dile ıo5or<ln. lforn orducln udim. 

lııııınaz olur ınuHlu '!' Fn a :rade o. 
nu da getirtti (;lizel lmrlın udu. 
nu eline alıh. Kendi gibi yakıcı 
olnn sC'sh le ..:arlulnr ı Öl Jcmcse 
lın<oladı. Z:n nlh pnı.:n zade harbi 
de, or<laya rla uınıttu . l\:ı~lıııın • 

- Unl ııliıncteki crkel< dalma 
enin f?İbİ\ ıli ? .. 

Sozti 1 nlhirıc isledikçe iı::ledi. 
!\lccııun bir fiı?ı;;n tliin<lü. 

(Sonu y;ırm) 

M cdıiil bir kral 
"J nl ırın \ lik Juıısa'' ismin. 

ılc l>lr Kıralı lııılıınılu-uitnu lılc du)' 
dunuz mu? Mııh:ıkkak du\ m:ıclİntz: 
cıınlrn bıı ıınc knclor, hiçhlr ,;ıızetr, 
on lan lı.ılı clınrınişlir. ı\lmnnwııla 
her " ne ne r <'lilrn "Ciotn" soln.ı. 
llll' incfl' 1 ile kınrlı 'oktur. Onurı 

ne ordıı u, ne c;:ıra' ı \'ardır. Elhl~r. 
1 ri d k l ı <'clhetmr.z. lı:ıllil tche:ı 
sı, hirl ir ' kit nle) hiııd<ı lıart'kc' 
ctmcmıo; ve onu tnhtınrlon lndlmı'_ 
'e il' rlohic; cim mi~tir. 

(h lr iken, o, 1.iıponlnrın kırnlı. 
dır 'e lıııliın !'ıerl'eti de 2i00 Ren 
ı:ıe' il}irllr. Şirnrll, bu Jtcrlklerln iki 
lıinlni ç:ılmı lor. 

1 

2000 Ren ue' ilUn,Jn kıynıelf ne_ 
dir? Diye orınc;nm:ıvını:ı:. Yfiz hin 
lerce Jirıı celi~ or. 

~bul O~lfun ~ıMol L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ L~ponbnn kırnlt A~nk JOn~. 
'Htueıtnden: ''T .. seylk sürlılcrinln mul1nfa•n•ınn ,.0 

amam • 'dedi, "hakın biz ı>n A b t 1 ' ' " 
12. ı:u. 1942 'de yapılacak mat")nr: hususta nasıl lerakkl sıüsterdlk. 'l'nh s es os a Adam gibi bir şey olduğunu i)·lce nnln. b:ınlnr trıhsls elmiş. Bu muhnfn-r.n 

Seref Stadl: sil şimdi cerrahı ile yapılıyor. Si. maılıın. Bir kadın f'Cçliillnizl ı;öy. teo;kfl"ılınıı reRmen, 2000 lg" ik or_ 
ı - \'ef:ı T.. Sişli T. Snnt l<C.15, ıin zamanınızda kimse tahsilin bn· IUyordıınuz, deAil m!?,, lodan sır olmuş. Bu hırsızh~ı. hl,. 
2 - D. Şafokn L. - Jşık nat 15. sil bir ameliyattan ibaret olduıtunıı YAZAN: ÇEvtREN: "Evet". üphesi7:, hugı1nkü harp şnrllorı do 

20. dücünomorni~. Yoplıılınız ftı'n be•... ST 5 "Odn dcdl~inlze sare korınu: i{urmuştıır. Çnlıınlnr, onlıın ke c 
s G s H ., ı; 'I .. EPHEN LEACOCK SACIT POLATER ı ·ki b - · aray - D)Tiye So:ıı nin içini şeldlJendirmek, gışaAı ll. o ıınnuş, değil mi?". ce · er, ehernlden t'lde erfeceklerl 

26.25. Hakeın: S. Açıkönep, ll. zerine derin çlzsilcr resmetmek R - a "E,·eı, pek tabii.,. he'} nllışnr üz kiloluk ellcrl, yfibck 
JJlullz. biu zun ve zahmetli bir nmellyot Asbcstoslu "Siz de onun için ç:ı. flyatbrla s:ıtacnkl:ır, milyonlar kn. 

olduğundaG bihnberdiniz. Her 6~- ccsinde şiir mi istersiniz, yabancı 1 <tolduruyoruz. Ve hunlar hnrikuliı- lışır mıydınız?,. di)c hn)relle sor. zıınncnt:lnr. Aslnk Jünso, FinlnnclL 

hl dil mi, tarih mi, ııo arzu ederseniz de bir r.,cklldo ~er tutıı•-'or .. , clu Y.nnın şimallnclckl Enonkctls e''OIC'. • rcnilen şey dimn~ iiıerinde r rlr. .. • " 
~ ilişiklik hasıl edi)•ordu. nıınu bili· kaınnızdn bilin. lştc, mescl.i "diy('. Birnz durdu. Ye sonra to'krar .ıle- "Evet,,. lınde s:ıldndlr. Hırsızlık dn oraıfo 

re - snclnrını ayırıp kcfn ının kenn- ,.nm etti. "O hı'c '"lllıc:ma:ı:mı•-'dı"" vul:ııa sclmlşllr. ~ikfiw•tl Ozcrlnc yo:-dunuz. fakat csnsındnn hnhcrdnr " y J ' ""' 

---· rındn bir )arık göstererek Hnve et- "E,•et, clevıım edin, tahsilden son. "Havır,, dedim. "l:ıbit hn,•ır,,. eynlct z:ıbılnsı lohklkaln "İrfcmlc, 
2215 AJ -· - - · rleğıkliniz. Netice ılib:ırl ·le cerrn- r ''b d " " n " " ., · :ıns haberleri. 13.30 Müzık 1

' ura nn ırigonomctiden runc. rıı \'nkit ,.e gayretinizi neye sor- "Vo sizin malik olduğunuz ,.eyln u hırsızlıl!ın Non·el"]ller tnrafın 
:ıs 00 P hl tnbo;il fctfcdildi • kofotıısını nen· lı'uat old ıı v d · roı:rarn ve memleket snnl ., " tun. undn doğrusu olduk- feclerdiniz?" yarısı ona nıı aitti?'' an yapıldıı!ı neticesine '\"Dnnışlır. 
nynrı 18 03 s 1g 1r. , rak yerine hazır bir be''İn '"'Crlcc:- '"a net du•d r k ı ·1· Çob 1 · z. . <> ufiizik 19.00 " " .,- ... " um, a ·nt ngı ızsc, şiir "Tahii,, dedim, "hu bittikten son. ''Onunsizln evinizde oturmay:ı :ın :ırlıı hırsızlar ıırıı ndıı muh:ı 
Müzik (J,I ) 19 30 "r tirmckıen ihnret basit bir u ul. fü·· ·e taril ,,.b. d b -• · · · " cmleket SMI 1 ' 1 ..,ı 1 su an scylcr katiycıı rn iş hnyntı haşlar, do~nısunu is. ,.e sizin eşyalarınızı Jrullnnmn .. ·o re c de vukun selmiş. fakat hın11_ 
ııvıırı ,e AJ h b ı 1 19 ·;rJJ, znnncderjm ölülerin be'\.·inl<'. lıı'c bir ncı dtt''lll d ı · 1 " ı 'ki ons n er er .45 Ser " :ı an y:ıpı l\Crır. tcrscniı, insanın en cok v:ıklinl ve hakkı var mıydı?" nr gryı ·eri kncırtnı1j:!a nıuvnff:ık 
he ı ıo ı kik l9 r.5 s rinl kııllanmnk mecburl,·eıinde knl- ·· · ı ıı· ı b 1 1 1 ;ı :ı. ·" -.arkı \'C scm.:ı " · ızın zn ınıe 1 \C ıar arca kula!,. hissi.) alını hasrclliiti mütekabil "Tnbil \•nrdı". Dedim. 0 muş :ırdır. 
fll'r 20 ..... R d dılnr, hu ürkllnc bir c:ev - buradı ı d ı ı h ·ı 1•-rt ı · ı J "' :\!.'ık ·~' n ·o gazetesi. :.W.45 ., nn o mn n sı usu "' n ıı şlt. cin • nşık olmak ve hayat arlı:nda- A bcsloshı "Olur şey dcğllt'' d mJlOnlır kırıılının l~lnlftndl"ndı 
'fuı k ( 1.) 21.00 Konuşma 21.15 Asbestoslu bir )npr.ık gibi Ulrcdi • tikçe soğuk terler döküyorum. Son 1 şı olarak bir kadın secmcktl.,. dl, ''Sizin devrin azaplarını şim. olcJuf!u uibl, Husyanın Ts\'crin Nor" 
,:.~' o11bcllcrl. 21.45 lt:ıclyo sen "fakat çok geçmeden nyııi netlccl i z:ınıanl:ırdıı hir çok eyler için k:ı- A be to lu hakiki bir ali'ıkn ile diye kadar hlc hlssctmemlşllm". vccin şimal tnrıın:ınndn dn 1chen ı 

ttrl:"~trr.n. ~!it Memlelref s:ı Yeren sunllerini kull:ıl\dıJar. Bun- fn)n lhli>ac olmadığını kc-;rctıik. "Alı., dedi, " izin Ladınlorln bir Haflfce titreyerek, yilzilnde de- \•ar. Kırnl, mrc;elcclcn hunları halıcr 
ıır il\ rı, ı\fanc; lınlK'rlerl ,.e borsa. rfan 3onrn nıeo;ele knlnı:ıdı; bir knç Felsefe, Metnffzik gibilerfo, bir z.,.. müıınselıetiniz oldu/tunu duyuyor- minki ayni korkak Hede flc olur dar etmiş. Simdi. onl::ır do, g('yikl('= 
lıır.k 22.4!l. 22.50 Yarınki progrııın dnklknlık ufak hfr nmelh·at neli· m:ınlıır h:ızım cllınzıını:r. ol:ın yerlere 1 ılum.rnknt Jılc bir ı:nınnn hunun ne dıı. CDe\•anu vıır) rl ornmıvn bnşlnmışlar. 
•e apanı, . .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' ~,~~~~~~~~~~~~~J Bugfinkn harbin znrnn. 7.ı\~lı 

• Lıiponlnr Jnrahn:ı dıı dokundu. 
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Haber 'in bulmacası 

T ARIHl ROMAN 
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ltkllU'a ~ı yapılır, kadın:arı 111.1 
Juntıdan kı.n-tanr. T - Eski Fmn.. 
sıs bqvekillerinden, m.ıflkc, 8 -
Kıraat ıederek, nota. 9 - Biır cins 
r:erbet, ıo - Kusuru bağL<~kırna, 
vazıh, bir nevi ot, 11 - bir :'-emiş, 
henilz yeni vücude getirllmifi tatl: 
bir madde (iki kelime) . 

·IH· YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

- ilk lllee .lDall, 110nra da lmamı "'-r .....,.mh4tr. Ben Kobanuı met 
"8 .......,.._ Jllıllfe IMml kocamdan 
~...,.... 

- o Mide .... JWdım edecetlz.. 
...._ edlDls. 
•o1ıan ubdall iple .ctrtudenerek 

,.,. plQ tola, iMi kODUfm&lardaıı 

'de. •r delUdl. 
BAGDA.DA GIDKBKEN 

A ..... l&m lrapamıdaa pelyor • ........ 
~ pk lı:ala'lıebktı. Herkee bo 
~ lıaloJor Te baJ'fttle aoru • , .. ,.., 

- 8'ralar klmdlrP 
~ biri tu cevabi veri. 
~: 1 

- HaUfe emretti. f&kaladık. Bua. 
-., karı komdlr. llallfe basretlerl bo 

..... ... .." ellDdelt almak late. 
-... Adam na olmuyor. 

labllt.a snt°"'9 artan acı aealer 

"'-'•: . 
- .......... biyle adalet.· 

..;;:_......, k11r~ ta avallr. 

.__ Yuaafua evinin önthlclen ge. 
lttkea, pencereden uma lı&kaUı. tü-
... JI lıılır lıet uzandı: , 

- 8a adamı ııedeD iple aUrtlyonu., ... , 
- Ballfe emretti. Kanaını hlınaye 

eitltJ lçla ODQ )'&kaladık, 
- Ba ne rezaıeı T Dinimiz, hu er. 

'-h ..._.. '1ım,e etmeyi emreder, 
..... .. ..., 7udE&ır ıu acıa-. Ha.r-' * llldnla allll8. 
lluhe,,.rı 

- lllll"bu iti J8P9111&7JZ.· emir ~ 
....... ,......, .. ,.,. ırötllrnJ•. .......... 

• • 1ı& de. llDllalliıa artan kalalıa 
... o bclar heyecana dltttl ki buu. 
-.ı.,. lllrl Kobum aplDl lreamekteD 
.... • ... ft ..... lılrderllüe ... :ı --..... ~ ...... -4ıll lııa • ......,., 

- 8ara7da lnmun heaabnaı bizden 
... ......._ kelmlU. ıa berUI ,aka. 
laı-.ı 

11tJ. ı..tnP1'ordu. 
....... ele ~nlltt WI' fınattan 

fet""41e etmealnl blkn becerikli ve .... -

-• 

cevlk bir adamclJ. Raik aruma icarı • • ı--t--+-
tır kanflll&z ortadan kaJbolmuttu. 1 t-t-t--t-~ 
Muhafu.lardan bil' kaçı ODU takibe 8 

1 - Eir ~eşit hastalığa tutulan 
tiki kelime) 2 - Mahcup olarak, 
nota, 3 - YaJacı şeyler için kuL 
landan, b!r tA.bdr, bir m1.ı&iki !le. 
tJ, 4 - bb' ~eyt a:ılatmıa, dini me. 

ltoyuldu; clllerlerl Bacerl alarak 9 . 
iNLi'&)'& götllrdlller. Fakat, bu b&dl• 
iki ııaat içinde Bafdada yaydclJ. Mile. 
tebltlerln taraftarları ballfe aleyhlnclc 
ntJp tutuyorJar: 

- Zulllmle lıkenceyle din ve dn. 
Jet yaııya'maz. B.alft.ye badd.t.nl blı. 
Girmenin zamam pıdl. 

Dfyorlardı. 

BabllııaelAm kapııunda toplananlar 
büytlk b:r kame balladı saraya dol. 
ru ilerliyordu. Seyit Haşim o sırada 
J!allfeye yanmda bulunuyordu. 

Halife Niaıra öncıe Bacerla ıetlrll_ 
dJflni haber verdDer. 

Hallfe aev:Dcll: 
- Benim clzbebetbn nihayet 11ana 

na.alp oldu. 
dedi ve Hacer! huzura çıkardıkları 

zaman b.allte beiecandan ne aöyllye. 
reflnı bilmiyordu. Haeerln eaçlamu 
uk!Ddl .. sonra birden saray mabafııu. 
na dönerek: 

- Onu ka~rran hıtln nettdef 
Diye sordu. Saray muballır.ı vaztye 

tt idare etmek tatedl. Rallfr. çok llld • 

tletuydl: 
- O meıo.nun ytlzttae tököreet • 

~m. Ondan aonra cezaıımı verecet~m. 
lflr Jua!Ue Közdealnln kaçmJmaar ne 
dt!omek oldufunu ona ve dtlnyaya an 
latacatım.. kafaıımı vurdurup canını 
ı•ebenneme yollryae.atım . 

Diye batn'dl. Bu aırada Baböue. 
llmdan golcın kalabı.llk •ray önttn. 
dt>kl meydana yakJa,mıştı . 

Hallfe blrcleDblıe pencıendeıı bu ka, 
labalıtJ ıördtl: 

- 8a nedir f Oelle ftlrglden mi '' 
'kiyet ediyorlar f 

SEHIR 

wl ı 111 . ı . m ' ıııiıll 

(Devamı var) 

TIYATNOSIJ 
KOll&DI IUIDll 
8Mt ..... .. 

n; KCRK1'11 D 
Yazaıı: 

Bobert Meaner 
TUrkçeai: 

O. O.bit Cem 

Her Çar~mba saat U de 
' , 

1 1i t ) 

1 - Harıım!Ade bir it vOcı:de 
~etiTen (iki kelime), 2 -- Lfltuf, 
hir cemi edatının te!'9i, 3 - lhm 
nu. damlarm çı:ktntıSJ, 4 - Bir 
emir, bir hastalık. 5 - Xanşık 
değil, cereyan ed~n. 6 - Ters 11e
virin bir hayvan olur. bur basta.. 

rasim, 5 - Anlayı§Iı, i~a~~t, 6 -
yediklerimiz.den, nıtUbotli. gı:mi. 
nin yolunu taYin eder 7 - çeki
nen, 8 - bir rıak~·e vasıtası. l:ir 
§eyin yerine ba!!'Jta biır ~ey koy .. 
mak, 9 - Eski Tllrkltrden. basma 
10 - Vasıta.!ıar (ceni), kulübe, 
11 - kaba kumaşlardan, bir sıfat 
edatınm •em. 

latan bul Maarif Müclürlütünden: 
Maarlt vehfüllJ Lüleburgaz - Kepirlepe köy enstltUallne 600 tane 

battaniye 3803 sayılı köy enstitmerı kanununun 22. ayı.ddeatııe tevfikan 
pazarlıkla •tın almacaktır. Beherinin muhammen kry:neıtl 21, tutarı 

12600 lira tcmba~ı 1890 llradn'. Pazarllft 12.12.942 cumartesi gllnU saat 11 
de Maarif mi!d\lrhltll binaamda t<JPl&Qacak satmatma koıcıayonunda yapı 

lacağı Uln olunur. (2180J, 

(OIMretemlslD bbtDcıl _,...... 
batlık pıundakl ıarUr çe~ ele,. 
U7erek göadereoelı olmyaealarmm.ıa 
ticari maldıetJ ba~ olmrJU dlllr 
llAnları ..,... netrohmu.' 

Evlenme telılilleri 
• Boy 1,80, klio 715, 7&1 u. Kumral 

mı.nifaturacı Te çiftlik eahibl. orta 
tahlllll temiz b1r ~. lıendl*e lla 
yat arkadaııı olabilecek umar, usun 
tıoyıu, temiz bir aileye menwp 1'1..JO, 
yql9.rmda bir baJUla ~ tıt... 
xn•lcted1r. tK.l.Ul resuble -*tupla 
ıı: ilracaat 

• Ot1111 '1aPn4' UID '°118 _,... 
ve aa'IDQllu, aa1rıeı' &UMIDt a8D1U 
"eı uç 1ı1n ura param blllunao 1111' ba. 
yan. eYble .-d:dr. uJmer .. ,. ll"ltJ 
(Gedikli de ol&bWr) bir ba)'I& eTleıı. 
mek ıatemektedlr. Bayın eamer otma. 
sı ,arttır. (28 Gnı) remmne mara. 
c:aat. 

ı, ,,. ifçi arıyanl• -· 
• Ttırkçe, franaızca !lıanlarına 

vikıf, daktilo, büro ve takip i§hrlne 

-
-

ı:: . ., 
"'T' 

-

' 

ltlna bir genç, ıılrket .,,,... mtle .. ııe 
Jerde mtınutp maaıl• çalıfJD&k ıate • 
mMtedfr. (Gaıata post rHtant 227} 
adrutne mtıracaat. 

lllilel.mlı 

PUL ~A - Dam. 
guız, damgalı TOrldye c!lmhurlye:.t 
"• '!'Irk !ıtlkemtt;lertle, leftJI, eenebl 
hoametl•l'i' puta puUan toptan Te 
ya cln.I alu aatrııJctrr. Arsu edenler 
l9tUbul las H .... idare memuru Oe
nt Ş91ml&aa mtıtaoaa.Uan. 

.. 
(.\tef I) <A.O.) (A.L.l '(Ahenk 28) 
o(A l'.B.) (Bulunmaz) (Can) (Çalıt1r) 
(Q,) C!J.N.S.) CE.K. GUl) 
<P.D.S.) (I'. Tez} (Güven). 
(G1lr) (Gtl3el) (215 Gril) CH. G., 
Mele) (İ N.D.) (lP. 38) (Kr.smeU. 
me) (Komilyoncu> (Kaynak} CHUıı. 
kWpeaent) (K.T.) (il H.R.) (M.E,,9) 
16) (il.il. 49) (NeW) (Nalbant) 
(0.l) (P.A.) (R.A.) (R,T,K,) 
o(2,R,0) (Samim!) (S,O R.) (Şair) 
(Tayfun) (T.A.) (Unalan) '(Viyana 
ormanlan) (Yeracl) (Yılmas) 

: 2 

-

•evlet Demiry8"M'I wıe U..Mdua ..... 
Umum id•ai iliol>P ı 

il 2 5 

10 12.1942 tal'ih nd~n 1tlbaren deml.ryol ambarlan; t1eaı1 em.ti&nl1l 
kabul ve teslimt muamelesi için: Nisan • Eyllll aylarında öfle tat.Dl l 1/1 
aaat olmal. Uzeu: a den ıs e kadar ve bltinclteıırtn • Kar~ aylarında öğle 
tatili l saat olınık llzere 8 den lT ye Iıadar açık bulunac1ktır. (2201) 

* • .\' 
10,l.1G43 t.a.ılıiJıden itibaren D.D./217 numaralı tariCe, karada, suda, 

Ye havada iman ,,. eşya tqıyan her çeııit ta§!tıara p.mU olmak üzere 
değı§tlrilmtnır. 

Daha çok bl:gı lsta.ııyonlardan Uıtenllebilir. {2202) 

*•• lC.1.1943 to.dıılnden ıtlbareıı D,D./208 numaraır menjerl tar!.featn. 
deki ücretler d~f{l •irllmiştlr. (2203) 

•.v.• 
Muhammen bf>delı (~O) llg bin d!Srt yüz elll 11r& ol&n (SO) otuz adet 

Manyetolu ııorliıt!f telefon (28. blrlnciklnun 19'2) pazarteai ıunu ı&&t 
(14 30) en dör t otuzda Haydarp&f&da G&r bi.n&lr dahilindeki koınlayon 
tarafından ac;.l~ eksiltme uau)lle ııatnı alınacaktır. 

Bu işe giııuck iat yenlerin (258) ikl yüa elll aklz Ura '{75) yetmil bef 
ku!"uşluk muvııltkat teminat ve kanunun tayin ettllt TeAlkle birlikte ek. 
s!ltme gUnU raaUne kadıı.r komlıyona mtlracaatl&n l&zımdır. 

Bu işe ait prtnamel'"r kom'syondap parasız ol&ralt d&A'Jt.ılm&kt&dır. 
• (2223) 

r..-ı 

~j Ticaret Vekaleti İç Ticare 
~! Umum Müdürlüğünden : 
~ Türklyede yangı:ıı ve nakliyat atırorta ltlerl71e metsut olmak öze. 

re kanuni bilktımler dairesinde t,eacll edilerek elyeym faalq.tte balu. 
nan Ankarıı Anonim Tftrk 8lgorta Şlrket;l bu kerre m~Ja J'&n. 
gın Te nakliyat sigorta ıııertıe meııul olmak bere Ankara " baftllal 
Aceıateuttne tayin ettltl Seyfallab Neelp ım.derleri .. aeentellktm .... 
IettıtlDI M.11.MI tariblt latlc1ıa Pe blldlrnalttlr. A1&lııa4la.ı'.u ht-lııaJ. 

~ da Yeni Poetnlmne kaflıamda Er&lll'IUD bamada Mlııara Anonim 
Tllrk stsorta Şirketine ve lcabmda 'ncaret Veklletlne mtlraeaat et. 
meJerl DA• ohanur. 

~ !11'.l 

[ Jdhiaarl~~ ~·, Mü'tl~!~;·• '.J 
1 - KL,'•cut kefif, proje ve f&l'tll&meleri m.uolbince S&m.lund& yap~' 

nıacak ~y. kahve .,. dıter mevada alt depo 1Dfutı kapalı art ııawııe 
•kaılt.m•Ye koııa:uıtur. · 

2 - Muhamıc.eıı bedeli 56609.81 un. muvakkat t.emlDatl Ui5.715 llradı?. 
~ - EleıUtme 22.12.9'2 Alı glbıll n.&t 11 de K&lıat&1ta leT&mm fU 

bul alım komıayununda yapılacaktır. 1 
fı - Ket!f. proje ve ı:artn&melU' beqlln öl'leden 8Cmr& .ıı.ıı seçen 1u4 _ 

beden ve Ankara tsmtr bqmild~ltlklerinden 283 kurut mukabilinde alı.. 

nabJtr • 
6 - MUr.akaııaya gireceklerin milhl\rUl teklif mektupl&rmı kanuni 

vesalkle yUzde 7,5 gU,venme pa.raııı makbuzu veya banka temiDat mekttJ.
0 

bunu ihUva edecek olan kapalı zarflarm1 1hlJe gtlnll ekllltme aaatındea 
bl" aaat evveıı.ne kadar mez~r komisyon bafk&n\ıtma makbQa m~ 
bıllnde vermeleri lAznndu. Postada vukua gelecek gecikmeler kablll oluıı 

maz. (1932) 
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