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Musolini dedi ki: 
ltaı1aalar barbla 
zararı oldağaaa 

mldrlk balaaı1or 
Yegane hedefimiz şudur: Savaşmak 
Biç ilimse ıtalyaa askerlerinin ıecaat 
ve lralll'amaabklarındaa şlpbe edemezı 

r 
Almanya ucaksa.oarlar gönderecek ve bunlar ltalyan 
toplarile bfrlikte dütman uçaklanm l&yık oldukları tarr 
da karşılıyacaklardır. Düımana karıı kin beılenmeden 
harp yapılamaz. Her türlü yanlı& hasıuısiyetlerden 
rüt etmek lazımdır. · 

Roma, 2 (AA) - Stefa.ni ajana! 
bildiriyor: 

Faııico ve Korpura.ayonla.r meclisi.. 
ııJn te§rlt enctlnıenlerl toplantwnda. 
ıaa-t U de, bara~tll alkışlarla kar§ı. 
la.nan Duçe, radyo ile de ne§redllen 
ltr nutuk söylemiştir. 

:ilet akşam : 
~,,_,_, - ~.._,,. 

Duç.e, nutkuna, hattA aulh mm&. 

nnıda ve normal zamanle.rda bile nu. 
tuk ısôylemeğl aevmedlğl.ni hatırla • 
tarak ba§lamq, harp zam&lltllda ııö. 

z!Lı ıdllha kaldrğxnı bellrtmi§ ve de.. 
mi~ ki: . 

.. _ İçinde bulundufumwı harp, 
dUnya msbetınde bUyUmÜ§tür. Sa.ha. 
st mta.zza.m surette ıen.1.§leml§ ve 
tabJ&tlyle zıı.man b&kımmda.n da. o 
nisbette UZ&DU§tır. tvı.ıya.n milleti 
zekidir ve fazla. propaganda gllrUltü.. 
tclne ve bllh&SSI} fevka.lA.de zeki oı. 

mayan bir propaganda.ya ihtiyacı yok 
tur." 

!taıyanın he.rbtn otuzuncu ayma 
g1rmi§ olduğunu kaydeden Duçe, !ts.! 
ya.n mJ.lletinin kendi seslnl işitmekle 
memnun kala.cağ'I intfbamda buıun • 
duğwıu. söylediği zaman, :Musol.illi • 
nllı bu 116zü devamlı alklıılarla. kar. 
§Jlıınmıştır. Musollni nutkuna §Öy}e 
~eV&m etmi§tır: 

"- Bu nutkum, ırly&lltden ziya.de 
aakerl bir rapor, ba§k&. kelimeler!e 
lıarbl.n ilk otuz ayının bir hWA.ıı&SI 

o;acaktır.,, 

(Yazmı sayfa S, ıtitun 2 de) Duçenin 
Nutku T orinoda halkın 

Hüseyin Cahid YALÇIN • • l • b l J 
5m~~:::t~1~~f;~:::- sınır erı ozu muş. 

lerde hüküm süren f1kir \'e mü. 
nakaıtalara ceva.p te§kil etmek ö. 
tere bir nutuk iradetti. Duç~nin 
beyanatJ bazı hallikatleTi ortaya 
koymuştur, ki onlan hususi bir 
itina ile taklid t-tmek v~ hatırda 
hbnak ica'>e<ler~ 

1 - FB.§İ!ltl~n\ı jtikadma göre 
c1ttnyanm iki hata etmez zatı o. 
lan Führer ile Duçe Rus1arm as
keri kabiliyet ve ku<!retleri b11h. 
tıinde her na!lıl!la hatayn düşmüş. 
·~rdir. 

Flllırer bnnu g~en lrrşın sonun· 
da itiraf etmişti. Duçe ise bu kış 
hn~Jan~cında. itiraf ~d;yor ve bü
Yük müttefikinden gf'ri kalmadı. 
iını g<i!terjyor. 

2 - Karsika dahi dahil olmak 
here Franeamn işgal\ tedl:>iri Du. 
tenin dehMından fışkırmıştır. 3 
teşrlnisanide müttefikler Şimali 
Afrikada karaya çıkaT (dcmaz ınih 
""rin1 bu suretle mukabele<le bu. 
lunması ~cabetti~ıı.i Berline o bil
dirmiştir. Duçe, if5a ettiği bu ha. 
kikRtle İtalyanın Alıı:11nyanm ya.. 
ıunda bir peykden ibaret olduğu, 
bütün sevk ve idare kudretinin 
Berllnde toplandığı yolundaki ri
vayetleri tekzip etmiş oluyor • 

S - Duçe İta.lyamn Fransay1 
arkadan han!:erlemiş olduğu yo • 
landa. ağızlarda dolaŞan ithamı 
kabul etme4ltedir. Fakat o, bunun 
•'hlik bakınnndan bir suç teşkil 
edemiyeceği kanaatindectir. Çün. 
ktt Fransa. eski zamanJnrdanberi 
ltalyayı yüz def.a arkadan h3nı-~r
l"mi~. 

4 - İtalyanın kendi,ini ruilda. 
r_,. için Almanyaya ne kadar nıuh 
tat olduğunu da Dnçe kabul et· 
iniştir. tngiıi'z ha\'& bombardıman
lanna. kar$ı alma<.'ak teclbirlerj j. 
tab ederek ttalya halkını teskin 
etırıek isterken ~n evvel Atman. 
)anın nçaksa\•arJar gönderceeğini 
hıüjdeliyor. 

IS - Dnçe Fııışlst kuvvetlerinin 
lecaat ve knhra.'lJ:ınlığından c:Up. 

he edenler~ karşı, sanki kendisin
den kefil istenô-ormuş gibı, ı\I. 
Ilı.anlan <Ja.hit gÖsteri.yor. Çünkii 
l<'aşio;tJerln kahramanlığım teslim 
edenler ara"ında Almıın silah ın. 
l(adaşlan baı}ta ge~mekteynıi-,. 
Filhakika, biz de peli iyi ha tarh· 
Yorat, Rus harbinde Faşiı;;t k11v
Vetlerj imda'1a yfltişt)'!<e de A 1. 
lll:ıtnlar, Siva'>topola doğru ylirür. 
ken o savede muvaffııkıyet temin 
<·yfpcJiJerdi. 

Duçenin yalnız teshil ettiği bu 

Son ilet baltada ltalya ızerll e 
1500 ton bomba atıldı 

Londra. ! (A.A) - Ö~enildiği- yaJ)ılan son beş hafta zarfında.ki hıı· 
ne göre, 20-21 sonteşrin gecesi To- va hücumlarında 1500 tondan fazla 
rino üzerine yapı1an şiddetli hava bomba atılmıştır. 
hücumu, Torino halkının sinirleri 
üzerinde büyük bir tesir yapmış ve 
şehir makımıatının da maneviyatı 
sarsılmıştır. Şehirde ancak üç gü:ı 
sonra intizam temin edilebilmiştir. 

Alınan keşif raporlarından anln
şıldığına göre, Torino'da 20 hek· 
tara yakın arazi tamamen 50 bekldr 
arazi de kısmen hasara uğramıştır. 

İtalyada sınai merkez üzerine 

CENOVA TAHLİYE EDİLİYOR 

Londra, .! (A.A.) - Alman radyo
su, Cenova şehrinin tahliyesinin 
bütün hızile devam ettii!ini bildir-
miştir. 

Diğer taraftan Alınanyada Mus<-'· 
!ininin dün akşamki nutkunun ba
zı parçalan hazfedilerek neşredil· 

miştir. 

Çindeki Amerikan tayyareleri 
Japon bava aıanıarıaa, asker topluluk· 
larına ve gemııerıae aıunıar yapıyorlar 

ÇUnklng, S (A.A.) - Çlndeki Anie· 
rikan hava lrovvetleri umumı karar • 
gıl.hı tara!mdsn ne§redilen resmt teb. 
Ji~ ton gUnıer zarfında. elde edilen 
muvaffakiyetleri teyit etmektedir. 

Bu tebliğe göre, taarruzlarına de 
v;,.u:ı eden A..nerika.n hava kuvvetlerl, 
Japon ha.va. ıı:anlarına., e.sker toplu • 
lul,)arına ve deniz nakliyat vaaıta!a 
rma. muva!fııklyetlerle neticelenen ;: 
yenı bava a.k:ıu yapmışlardır. 

B!r keş'.! uçuşu esnaSinda, 6. 40 ti· 
pJnıle uça.kl:\r 6.000 tonllAtoluk bir 
pike taarruzu yapmışlar ve bu ge • 
mjyi muhte:nel olarak batırmrşlar 

drr. 
Birliktl" hareket eden B 25 ve 

P. 40 tipindeki uçaklar cenup 

hakil.atler değil, sair lıiii.ün beya. 
natı ela çok mi.ihimdir. Mesela 
ınüttefilderin Şimali AJr,1mya as
ker çrkartışlan şanlı olma<lığmı 
söylerken Faşİ!ltlerin bütün Şima. 
U Afrlkad:m şa.nh bir c;ıkış yapa. 
c:ıkhtrı vaadini !ôlezrneırek 1tabil 
değildir. 

Duçenin nutkunda bizi en çok 
memnun etlen t~minat Faşiı.tlerin 
sonuna kadar harbe dc\·am ede.c~~. 
ferini bilctiren parı,:alardır. Bu on. 
ların zekii \ 'e di'rayetlerine yeni 
lıir misal te<skit eder. Filhnldka 
ı;onuna kadar <löğii'5İ.İf' mıızııffeı 

o!mazlnr«a işleri ha"ilrnten kcitil· 
'1iir. Kahrnmanlara yaloşan ha. 
rcket sebat, sebat, ve sebattır. 

Hal{OV eyaletinde bulunan Yuchov 
ve Sinningdeki düşman a.slı:er top. 
luluklarrna taarruz rtmi~lercfü. 
Yuchovde.., nehir kıyısında bulu
nan bir mühimmat deposunda tam 
isabetler elde edilmiş, 3 uçaksa
var bataryası sustırnılmuş ve su. 
baylara mahsus mahaJlelerdrki 
ktşlalu tahrip e~~,jr, Sinning 
çevresinde, düşman t-~ker top·lu_ 
lnkları taarruza uğramış, tRbri
kalar bombardıman ve tahrip e
dilmiş ve deI!l.iryolut!da 3 tam i. 
t:abet görü'müştür. 

P. 40 ve B. 25 tipjn<ie:ki uçaklar, 
Kanton v: dolayle.rında bit ta.b_ 
rip hareketlerinde bulunmıışlar
tln-. 8 bin tonilatoluk bir şileple 
El bin tonilatoluk diğer hır gemi 
ve yüz kadar mavna batrrılmıı;tır. 
l3om~a uç-ıklarına refakat etmek
te olan :ıv uçakları 20 dü~an u. 
ç:a~rnı düc;ürmüoılerdir. 

Bütün b:ı hareketler sonunda 
yalnv. ik! Amerikan uçağı üslerL 
ne dönmcmislerdir. --
Çolakoğlu 
istifa elli 

Ln'"'drR, 3 (A.A.) - Alınan haber 
l<>re göre Yunanistan".iıtkl Klslln.:;
hiil<ümetı reıııi Çolakoğlu sıhht se _ 
beLlıtr göste,.crelt istifa etmiştir . 

Merkez capbeslade 
Rus taarruzu bütün 

şiddetile devam -ediyor 
Bütün yedeklerini ileri sürmelerine rağmen 

Almanlar bir çok müdafaa 
noktalarından çekildiler 

Stalingradın 
şimalinde 

Mlblm bir tepeyi 
Baslar geri aldılar 

Londra, .! (A.A.) - Ruslar mer
kez ve Stalingrad cephelerinde d.-:
vamlı taarruzlar yaparak Alınan 
kuvYetlerine ağı.r da.nbeler indf.r. 
mektedir • 

Dün geceki resmi teblllde RJe·ı
ln garbinde ve Stalingrad'ın şimali 
garbisinde Alınanların a!!ır kayır· 

lara uğradı.klan bildirilmektedir. 
Merkez cephesinde Rus ıkrşının bü
tün şiddelile devam ettiği ilave e 
dilmektedir. 

Reuter'in Moskova muhabiri, hu 
kesimde Almanların bütün yedek
lerini ileri sürmekle beraber b!r 
çok müdafaalı yerleri terk etmek 
mecburiyetinde kaldıklarını ve vı. 
ya.cıu .. ..:ıu~. tlöıııiryulu ilzerinde ü
mitsiz gayretler sarfettiklerfnl bU
dirmektedir. Stalingrad'm garbin. 
de mahsur kalan Alman ikuvvetleri
nln 18-20 tümen ıkadar olduğu ve 
bu kuvvetlerin imhası işine başlan
mak üzere l>ulunulduğunu ilAve 
etmektedir. 

Ruslar, Stalingrad'da bütün şeh
re hakim mühim !bir tepeyi ele ge· 
çirm i~lerdfr, 

(Arka!ı Sayfa 3 .SU. 5 de) 

Albay Noks 
diyor ki: 

Tunusta 
Mihvercilerin son 
saati yaklaştı 

- o 

ıtaıya ayakta 
sallanmaktadır 

Nevyork, 3 ( A.A.) - Amerikı.ı 
bahriye nazırı Noks dün Nevyork
ta bir nutuk söylemiştir. Nazır d::
mişlir ki: ''Ufuk şimdi daha par
laktır. Tunus'ta Mih vercilerin son 
saati yaklaşıyor. İtalya ayakta sal
lanıyor. Fran~anın istikbali par 
!aktır. 

1942 senesi sonunda Amerika 
yalnız mühimmat ve harp inşaatı 

için biilün geçen hrp esnasında 
sarf el fiği paradan fazla, 46 milyon 
dolar sarfetmi~tir. Bu rakam hayre
verici olmakla beraber Amerikanııı 
1943 harp için 70 milyar dolar
dan fazla sarredeceğini, istihsarn. 
tın pek çok artacağını söylemek rn
zımdır. 

1918 de mütareke yapıldığı za
man Fran<;adaki Amerikan kuvvet· 
leri Amerikan değil, miiıtcfikleı-i 
tarafından yapılmış topları ve u
çakları kullanıyordu. Bu sefer A· 
merika yalnıı bir ordu ve donan
ma kurmakla kalmamış, her taraf
ta mfıltefiklerine levazım ~önde:-

miştir. Amerika şimdi, her hu<;usta 
P<>ıırl Harbour hıı~kınınd:m ev,•cl· 
ki hib·ük cfonnnmnva maliktir. .fn . 
pon bahriyesi miireltebafınılnn yüz
de onunu kayhettfö Jrnl<le A merikr. 
yüzde birini kn~·bctmişlir." 

25000 mil mesafeye aüıf edan bir Amerikan topu Tmıuta Uerj 
men.le göttirillliyor 

Tun usta 
Mihvercilerin şiddetli bir 

· hücumu püskürtüldü 

Almanlar Tunu~taki hava 
kuvvetlerini . geri aldılar 

Londra, S (A.A.) - Şimali şarkt 
TWlU?ta Teburba. §e.hrl yakınında 

müttefik kuvvetıerl §iddetll bir dü'}· 
m~;ı -nukabi: hücumunu defttmlşle:-. 
dit. 

Rbyter muhabiri, Alman 
plyad~aı ta.rs!ında.n yapılan 

tank ve 
bu şld. 

Elageylada 

deUi hUcumun müttefik cena.h.ı:ı:ıa m&· 
tuf bulunduğunu bildil'dikten aonra 
bu 'i•Jdetll h!lcumun her türlU si14Jı• 
!a.nn şlddetıl ateşi ka.rşuruıda. !»it 
-iltir kayıplP.r verdirilerek püskürtW · 
dliğwi;ı ilAve t>tnıı,,tlr . 

(ArkMı Sayfa S, S\i, 5 de) 

Terhis edilen 
devriye faaliyeti Fransız zabitlerine 
Londra, 3 ( A.A.) - Orta Şark /ş bulmak için tedbirler 

haretk~hndan yeni haberler ahıı- d" ·· .. , .. 
ıışunu uyor 

mamıştır. El:ıgeyla sahasının cenu- v· . d 
bunda devriye faaliyeti olmuştur. Lflndra,_ S. <·~:,~> - .. ışı ra • 

Müttefik tayyareleri, Sicilyadaki yosunun bildırdıgın~ gor7, F~n
Trapas tayyare alanına ve limanı- SJ'Z ordusunun terhis edılmeein • 

·· . . den ı;ı!k:a.n meseleler, Mareşal Fe-
na hucum etmışlerdır. Bu arada .1 A ·ra.ı Plat n , Harbive 
S. · ı d d ·· ten ı e mı o "Ve ., 
ıcı ya a asın a uc tayyare . mey- müsteşarları arasında ~ apııan bir 

danı daha bombardıman edılmış· toplantıda mi.izakere edilmiştir. 
tir. Terhis edilen subaylara buiuna -

1 rılondcm kaçan bir gemi 
Cezayir limanına girdi 

Londra, 3 tA.A.) - Cezayir rad. 

yosu bu sab:ıhki yayımında., 192 to • 
nılat<ıluk El~onor gemisinin Tulon • 
dan ka.çtıkt11.n sonra Ceza.yire geldi• 
ğlı.ı bildirm~ktedir. 

Boğazlar voliyle 
Rusya va iaşa 

maddeleri 
gönderilebilir mı ? 

---o-

Eden bir suale cevap verdi 
Io(•ndra, ;i (A. \..) - Avam kamara. 

sın<!:ı boğa.:z!ıır yo!uyia Sovyet Rusya· 
ya 19.ı:e road..!elerl göndetjlmesı mUm• 
ktin r!ursa ı:ı:tittefiklerio ue yapa.c&k· 
}arı ~orulm•:f.ıur. Harıcıye nazırı l!l -
c16n §U cevabı vermiştir: 

- Biz pek tabi! olarak Montrt\ mı1 . 

a.h~drsl tıük11n:Jerl.ııe bağlıj'IZ. 

cak işler için tedbirler alınması 
incelenmiştir. Alınacak te<lbirler 
derhal yürürlüğe girecektir. 

Kanada 
tayyareleri 

iki Alman denizaltısım 
i>atırd~ar 

Ollova, 3 (.1.,1.) - Kanada bava 
nazırı Hover, iki Alman denizalhs!
nın doğu kı'.\ ısı nçıklarında KanaG.r. 
bomba uçakları tarafından botırıl· 

llığını Lildirmiştir. 

Amerikada petrol işlerini 
dahiliye nazırı idare edecek 

Beyaz Saray, 3 ( A.A.) •• Reis 
Rtızvelt. harp zamanı için muteber 
olmak ü7.ete petrol işlerine naz·.t'll
J ık edecek lıir idareci tayinine ait 
kararnııme~·i imzalamıştır. dahili:,·<' 
nt•Tırı İka-. bu nzifeye tayin edil
miştir. 
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~ rnlerı sa'1neler·nden ~®n;ı~~ 
ingi iz e oir itıılyan ayn. ~m 

T llritttP. hüyük Türk kadınları .............. _. .......................... _.. ..................... ........ 

hatun 
Cankurtaran 
istasyonları 

Kıı mevsimine h~rlık 
olmak üzere 

s 1 irib~rlerini esir aldı Örfi idare 6 ay Yazan: RIZA CAVD\RLI Takviye ediliyor 
TtJnI\: t:ırihindc lıirçn'!, ''.\r~- 1 Oelini At::.lan Hatun ka~ısında 

ltalyan hrıuc yür.baıısı Kümb.ı. tayyarede"!. deniz~ düs· 
tüktcn sonra. ayni sandalf!a, bir lngilizle nastl buluş• 
tuğunu ve birbirıni nasıl esir adcleı:iklcrini anlatıyor 

daha uzatıldı 
-o-

lnn Hatun" lar \'ardır. Ga. otur.ırl,eu çağırdığı bir Arnp ,a. 
lılm balJ.ıları, e\latları dıın;\·aya. ıen<leslne, yeni ~azım J~ TiırJdiığü 
gelir gelmez onun lıir ·• :\r.,Jan'' tC'ıyif ed~ hir gazeli d'.mtturnm5 
olacnftnı tııl:dir etmi~ler ve onla- \ 'e !;',üterek :;elininden ! oımuştu: 
ra bu ismi \'crn .. ;~lerdir. \'eyıthut - lfotıuımza g,'tti mi! 

Münı\kalit Vekaleti mıra•leni-
1iıı meşhur kr~ı rastırmıırlan ı.: n_ 
raneniz boğazı dıc:ınnııki \'e P.ahi1-

lerin en tehlikeli yt-rlcrir.de!<i c:ı n 
kurtaran ista'lyonlannr takviycy.: 
kar..r v:n:ı.:'!tir. Bu ista~ynnlara 
.1skerliğini donanmada yapm13 ve. 
ya denizcilikte çahşmış buhınan -
l:ı rdan yeni etcmanl:ır a·ınarak 
icstnsyonların kadro,u knvvet1 er.
el iri! ecektir. 

va 
A \"CJ tayynrclerini'n refnkatind'! 

l .uhuı.nn 1tıılynn lıonılııırdııııaıı 
tayynrelcıi, l'ılalt.ı ııılot3ı1t;t ~eleıı 
'ıir fo .. iliz gemi nakliye knfile'-İne 
hilcuın ederl<en, hn \"ada ela, İn;i. 
liz tn~ ya releri ·le tarpı.,ıyorJar. 1 
tnb·an hına filosunun kumanda· 
m, ~·l.izbac;ı J\iımbn'rlır. 

1"i\zbn51 Kllmba, btr tng!liz tor. 
pido muhribine attığ: bombanın 

te!llİ'rini tetkikle me5gul iken, •~
kasmılnki mitrnl~·özcU • 

- Arlmmndn, İngiliz tayyare. 
lcri \'ar! 

Diye hağınyor. 
Bir f ngiliz KUrti~ tayyaresi, o 

irada, toıı • ı \"e nıltralyözlilcriyle 

oteŞe ba!Jıyor. 
Yüzbaşı Kilinba, İngiliz mermi· 

lerinilt-n kurtulamıyor. l\ferrninin 
bai. mitnılyözctt, Kn\'allonı•.n omu 
mnu pn.rtahyor, Dalın fentıııı diğer 
bir mermi de, sol kanadın hazne. 
sine isabet ediyor. Tayynne, hava. 
dıt, dalgaltınmıya baıthyor. 

Yttzba51, bu tehlike kar,t!ıncla, 
kor•.udan gtııleri falto51 ı;ib; ııı:ıJ. 
m1' oldub'll halde. kencllsini \'e mit 
ralyiizcU-.ünU kurtamnya ça11'1· 
yor. Tayyllre&inin hnre1<etini bi. 
raz muvazcneleMi'rerek, denize in. 
dirmlye bn~lryor, fakat ini' ~ok 
irfdetli oluyor. Yüzb:ı,ı, oturdoğu 

yerden ka)kmcaya kıı.dnr, ırtm· 
daki ltau.ÇUk tahlisiye n.ndahnt 
ı;izthıceye kadar. taYYat-e, deni:r.e 
cnrınyor \'e pa~alnnryor. 
Yüzbaşı Kilmba, ~n,myor. Açtr 

ftı andnlın !~ine mitrn.Jyözcll Ka. 
,·alloyu toyuyor Te tayyare ba. 
tnrken, o da ~andalına at,ıyor. 
~imdi. tayyareden, !luyun •l!ıtUn. 
ele, birkn~ pl'lr~a enkazdan ba'k& 
bir rscy yok. 

Yıizbn,ı, andnhb, fazla an 
k ~ybetmekte olan a'.lkerin yarası· 
nı sarm:ıkla me~gul i'ken tahli'iiye 
aRndalı da, yava, yav&B soya gO. 
mfilmlyc hnşhyor. lla\ıı.ıla ise, iki 
taraf tııyynreleri, birbirine satctı. 
np dornyorlar. 

Bu ırada., Kümbanm tayyaresi. 
ni dü"ilrmü5 otan Kürtis de, Uç ı. 
tnlyan a\cı tnyyareslnln hücumu. 
na ağfllnrnk denize yuvarlanll'ı)T, 

tşt, TALİIIE BIDAKIYORI.AR 

harebesi 
srndnn, tenYir fi· eklerini suya dü
~iir'lui;u iı,:iıı, i~timıla<l edemiyor. 

tklsi, nöhetıe,e, nobetle'e uyu. 
yorlar, nra sırncla. d:ı :yaralı i'I-. uı;. 
rnşı~·orlnr. Gece, briylece ~e~iyor. 

S:ıb:ı.hleyin, ha\'ada, bir deniz 
tayyare"Ji göriıyorlar. Yüıba~t tay 
yarenin Alman olduAunu anln)·m. 
l'a, bağırıyor, ellerini sallıyor, Tay 
yare, bir ~yin farkında cleğilml~ 
gibi getiyor. Sonra, epeyce uzak
tnn dönüyor \'e denize lni'yor. t". 
~Unü de alıyor. 

Yllzbıı,ı Ktlmba. tayyarede: 
-- Ne yapalım •• talihiniz ya,·cr 

değilmiş. Artık esirimsiniz • 
Deyince, tn~lliz, y:ı.1nız: 
- O halde hnna sigara Yeri. 

niz. 
niyor. 

Faturasız mal 
almak da yasak 
Ticaret vekaleti fatura 

verme mecburiyetine bunu 
da ili.ve etti 

Ticaret Voekflleti, ~inıdiye kadar 
satıcının fatura verme&i mecburi
yetinin iyi neticeler verdiğini göz 
ıınune al.arak te.cir stl'atını ihau 
hakiki ve htikmt şahılc.rın ticaret 
için faturas:z mal alm3!&nnt da. 
ya!ak efmietir, Bu suretle sııtrct 
fatura venrek med:ıurlyetine tabi 
tutuldufu gibi elıcr da f~·ura al. 
mat m;:cb'.lriyetinde ka' aktır. 

Jlmaastl bocası 

ratk Cstlln•ı 
kaybettik 

da bu İ"rnl bunlar conraılnn k:ızıın F:tkat Anlım Hatun buna Ars 
mışlardır. Janca cevap \'ermekte gecilımcdi. 

Bazı ıayıbalar 

Eme\·i Hnl?ieleriııclcn (K::ıiın I . )nünde!'i knı:ük mas~nm iilerin • 
Bı1~ .:k Mll:ft Mccll81 DUn top!an. Biemrulluh) 111 <ığlu <K:ulir 1Ji1la. ileki sür:ı.hb·i kapınca hanende~ 

IUI§t,r. lıın) k:ırı ınm i<1mi de "Arslan Ha. ı nin başmtı indirdi ve: 

er clmenıere vaı·Hdk 

Altı vilO.yette mevcut örfi idare. tun" duı·. _ Ha':'metm~ap, dedi. Cu~ti~1-
nl.n bitimi tarihinden altı ay dııhıı Giizelliğiyle gi)z1er ltamaştıran, lül< bu 1ca•l:ır. :C.ı lıal Hr ı)aha te 
ııuıtılmnsma, ve işçi buıma teşkl!l'1. akıllar oynntan, her Arabm bayıl . kerrUr edel"e, vurulacak .. urahi 
tı kurulmıısı bakkında:C:ı kanun ıay1 dığı t;:trı~m l•:ınan·a, lr:ık Selı;ul•- ele b:ı~!<a mahte'em bi: J~fa an· 

1 
hasının geri verllmesme dafr ba"Ve. ların<lnn (llı:':<ııiiddevlc Tn~ı uı Ua k .., ~·nca trr. 
ktılet tezkereleri oltunmu, ve kabuı yin) kar<le~inin luıı ymıi St:!ı;ul.. 
c<!ılmfştır. Bundan sonr

11 
bfrlncı ka. zıı.deferden (Mi'imJI) be~ in ]lerirne- ( f\aim Rİf·mrjlJnh) kin bu 1ıc1<-

·d· lenitmh.·e11 tnhllir lıir .. ,·dırım ıle 
nunun 1941 şubat 1042 aylarına alt ı.ı ır. "' 

n "A 1 ·• • • ll nı~l<t:. Ifalife 1m:1n:ınt~casına lı:ı. 
ctlvanı muhasebat raporu Uzerlnde ce •11 t~.nn ısmı k<?JU sine .;on 

d T .. 1 • t f ~ırch: reyan eden mllzakere net,.ceııindf' nu. rıı. lln ur ' er ara ından ,·erı~nıi" 
köruetçe ittihaz olunan karar, mev Nr UH0 l\ll cılsa !;erektir. ,\sıl ismi: - B.mim in :rnlu ~of.;rlurta· 

• ld - A · c:ık kudrette bir Halife oldu"umu 
zuuna maksut olmak Uzere kabul o. nın ne o ugunıı rnp tarılıleri e 

ı .. B lıilmh_·or mu.,un <> 
ıunmu§tur. yazrnaına.<laııır. n sebepten tam 

.1:nı1r rıhtım §irkctl m•JVakkat td.~ ve hali bir Tiirk f5mi olduğnnıı Ar!-IB!t Hatun hiç istifini lıoznıa 

Kış aylan mU'1rtı-tint"e can kur -
tarma teşkilô.tında sıkı bir c:ılışma 
rrcsrramı tatbik olunacak her se. 
ne Karade11izdc ~örülen deniz ka
zalarında mliesı!~f insan za:·iatı
ııa meydan verilm~mesine çalışıla_ 
caktır. 

Devt~t Liman1an 'tşletmes! 
Umu:n MüıiürlUğ'J, blJtün caıı kur. 
taran istdSy0nlannın roket can 
sandd!arı ve saire tev.lz·mını ik
mal ve tamir cttirmıştir. 

:N'sln:n 11.1.1932 - 15.8.1934 tarihi lıiikmetmemiz icnbader. ılan kali'ltaha1aıfa gühJü. 
no kadar olan müddete ait hesatıınır. nüzelliğine nırulnn rn:adlr Bil- -- Siz de. dedi. Il~'.liın Hahfe Ko·· mu·· r satış' arı 
tas\1bine dair kanun lAylhesı da ka lab) i'e e\'lendiltten ,.e 53ra)'n ni ler indiren Türk nc~Jinıl:n lıır 
buı olunduktan aonr& bhtsarlar u. l:ablı bir kııdrn olarnlt girdikten l'reıı"Sin kıt.ı olduğl'mu ımuttunuı: --o--
mum mlldUrtUğü mUtedavl! ııermnye. sonra "Ars!nn llatnn" j ~' is ol. , mıı? Verilen beyannameler tekrar 
a!Lin 68 milyon liraya çıkanlmaaı I mak üzere. XUrkleri \"c Türkİüğli 1 Da tehdit aı:ıktan aç'ğ:ı: elden geçirilli 
hakkındaki kanun llyih&11 ve devle· tezyif eden ~a!rlerl teb'id eltit- - İcabed~r.ııe seni tutar att. 
d'mlryollan nakltyatındak1 ziyan ve mişti, ~ r 1 -<>-ım. Tk .h .. l b 
hJ..Larlan tazmin ııuret;fne dair knnu . (Kaim Biemrulfoh) uu~•:ınmdn. Demekti rn:aim Bt"mrj)l:ıh > ti- · '! rar m•.ı ur enen eyanna 
nr ek kanun llyihasmın birinci mu. (Ha,imi) Jik cere~ {tnl:m, Bağdat zerindel(i te!-irini de lieral<..,p go11 · ! meler le Kömür alınabilecek 
zak.ereleri yapılml§ ve mcb'uı seçi Halifeleri areyında ~ok ileriye t

1
cnlkf, Ha!ifeyi ~u~mağn mecbur Kö:nilr S:!tll' ve te\'zi ::nüt>ss:&~-

mı hakkmdaki kanun !Ayihası da ıtitmi}ti. Turkhik nl<'.' hinılcl•i A· ııra tr · · 1 ·t hk'l ' 1 · · k114t l 1 ' cının yapı Un :ı • ı tat ı.ô :ıyL•;ıy e 
tef ı eaaa ye encUmenlne veril. rnp ntilliyet~lli~i sarnvtla blıtün . (ı\ro;lım Hatur') bııtıdan ı-onra h~ntiz kbmiırlerini almamış oJaıı. 
mi§tir kuvvetiyle "'Örül:i.yor, l~atti. Türk hır dab:ı.. kıı~·in ~abac.ını ~üı me<ll. lara ait bUtün hcy&ntı<1llle \'e fi~· 

MecUa cuma günU toptanacakttr. kanından olnn cari3·elere, !-azen- Falmt_ (1'~_d,r Bıll:ıh). tuhtl\ ~~k.'\1' ı ler ~·eniden elden geçirilmi" ve 
<lelere, honcnılelere hile fena ~ık:n.l\l, Turk Pn•me'ı !ur1dugıı:ı hersi Uz.erinde ayn ayrı tetkık Tramvay durakla ııa2arlarlıı lmlal•yordu. ıntık:ımınr al~nen alm:ıga .b":l:ıı.;ı, 1 yaprJmıştır. Bu mtincsebttle biL 

• Banu asien ''Far.." olan cari. Tlirklerl te7.yif etmek l<a«ı'lıJle tek tün kömür bcyannu1e!c:ri ~:l'nld=ı: 

d t il 
At y~ler!n Ye \"ezirlerin <le k6rükle - ke1erde 'aazlarda bulunnn .\rap milhiırlenmi~tir. Pulsuz tanzır.ı ,._ 

rın a au a diklerine fiiiphe yoktu. Bvn<Jan ~eJ~hleri birt".~ .birer Y?l~al::nara'ıi dilc1iği gönıİen ,·eya i.'zer!erinrle 
--<>-- başka (U:ı.şiıni) terin icadı olan ,.e Ibg.Jsttan ııır:;ün edihyorl:ırdı, ~ü11heyi <'elbederek vaz.i'\·~t cuilt· 

Arap milliyetçiliğini tebarüz etti. Arap Halife s:ır.1ymda tek bir A- n:ın beyenn:ımelrr m~hf~z tutu 1-
Bcızı yerlerde ihtiyaca göre ren telikelerin de r.anmlald niituz- ra~ ırı!lZenıle, hanende, ~air ,.e muştur. B·! suret!c y<ı.lnız )cı3_ 
yeni duraklar ihdaı edildi ları kun·etlendikı:e • ku"etlen- ~nıre kalma~15t_r. Banlnrclt.n tın •• n~n mUhürlenmi!J ol~n_ teyaıın:ı • 
Evvelce kaldınlınış olan tram • mi5ti. ~ıılan yerlerı Tlıtkler dcılı'!uru~·ıır. ı ıneler i'ı sahipleri bu rey~nnaınt. 

vay ihtiyari duraklarmıJan l:'ir Fa\(nt bunun karşıııında, iHnıi- du. • . . ler ile kö:::ıi:r atmı;k hıı~us::ııd:ıki 
kısmının tekTar ihdas edilmesinın ren. :nlmryan~ bir Ttirlt kır ..... eti' ele l{achr_ BıJlah•n. :ıra "ırn ,mrN- 1 miıkt~s!p haklarını ını ·lnıfaza cdeo
mukarrcr olduğunu ~ tc:tkikler ,·ardr ki bu da rı\uyclu. Eiı · bu "" :re~~ıı;ı ._rıe:ıı ... ı~rc_ "\r.,ıan cck \'e eller!ndeki fi~Jer~e gıisteı İ· 
yapıldığını yazmı,uk. Bu tctkık. ordunun zaman ~nmr.ıı ''b hı.i ., ılnt.ıı1t. cc.'·nıı ~\·ett~tırmckte •le lc:n tarihlerde köm'lrlcı:ııi ıa'abilt. 
ler bittn~ ve şu, hrraklar bu ııa. bahaneleriyle 'i5~":lnlannı Ye bir. gcpı~mıyQrcıı i • c~k'erdir. 
bahtan iti1>aren tekrar ihdas o- çok lln1ifc1eri katlettihlc1inl c;o. -J Madem ki henim 1iirk olılu- Diğer tnrnftan ~ir kı~mı Milli 
lunmı:ştur: rürüz. Arnrı tarihlerinde p:ım gibi ğumn bile hlle nlclııı: ~u halıle Koruııma Müddcitımtunili~ine in· 

Taksimde Garaj, OsD;anbcy, ~ie- hasis bir menfa:ıt uin;na ~apılı. Türlclüği.mıiı gornıeğ., de rnbnm. tikal etr.ıiş olan kömür satı~ \'C 

li Çocuk basta.hanesi, :Bebek hat. yormu, gib;: gösterilen bu is:oran- mili ~lec.e1<~iıı !. tevzi mUeıı~csesindckl tahkikat 
Gillatasaray lise!li <l!'ki jimna~ tında Boğaziçi 1.iseei, Amavutköy. ların bu katillerin asıl sebepleri Bu kadının gö.;tenliği celiıclet •levam etmektedir, 

tik h~alarınchn Faik Üstllnid. de Kolej, Kunıı::e~me<le Defter<lar bu milli rere~anların ku\·vctle çar Tü,.t<ler ar.l ınth c;alıuk ~·ayıldı. Kömür tcıs.ırrufo iç!n h~nü: 
man dün Allahın rahmetine ka- burunu, Aksarayla Sanıatya ara- pı~malarınd:ln ileriye ge'f:rordu. t~te o 7.anınn Halifenin, tnnbhüt bir /;arar &Jerilmecli 
vuş:r:uştur. Cenaz~i buS'lin. Kadı. sında bulunan Etyemez durağı Sa Kadir Billah, "Arslan Hııton'' u c<ler'"C"'İne !!enliı!i hu Iılrk Pren- Kömlırden ta~a:-ruf m&ksactıylc 
köyUnde H!le Sineması civarmda- matyaya çok yakın fakat Aksara_ lıenliz daha. \"eliaht il.:en almıı;, bn- .,c.,İnC' Tiiri.ler, ''Arsrnn Hatun'' 1ktı~at Vekaletinc!c Yekidet mü .. 
.. ı . .ıı2 numaralı cvı'nden kaldırıla_ Ya ~ok uzak olduı;.,·nc1an knldınl. basının muhalefetine rnx...ı1eı1, pek l:lkabı ı t"kt 1 .. .. ı:ı- s• • n ·~ 1 :ır. me<silleıinin iştiriıkiy!c kurulan 
cak, Gazı· Osman a;ı;..ı camiı'nde mış yeline evvelce kaJıı:ru§ olan ziyade 'levdig~i Türk ,\jlberlerın- lr"k "'el" k1" d h • ı t> .. ,., ,,u .• rının 11 a zıyaı e :wmisyon tetkıklerine devam et· 
n ............ !kılındtktsn sonra fiaraı:a- Davutpa~a durağt kcnulmı:t;tur. den, her ne paha.oırnn olursa O'lluıı Jru,., ti 1 · t h 'I" · k k -• e enme erınc e u uı· a· uıektedir. ProJ·e Vekifür H~yetı'ne 

Yitzbn'ı KUmba.nm !cındab, bat. ahmettekı' -"c ;t;n"-o:·~anma .1 •• r_ Harbiyede Hamam durağı Osman_ 1 vaz !?eçmenıi,ti. Hnttl ha 1ıg·11rlla rlın111 1 b. ··k ı · h' • .,... .u•ı.r.·• 1.1 ~ ın pe < ıını ıır ı""esı \·ar. sunulacak. muvafık !!ÖrliJen t•d. 
mıık ttz-rc •. • ka<lar r.oyı gl\mül- nedı'lecekti"r. bey durağının ihd:ı!ı m\inaı:ebcti. icabederse s:ıltannb bile terk,.tnı ·1- d uA ı ıı t " b' ~ '" ır. r .. an 3 nn ır !'oaltanat tirler kabul cdiltcektir. ~imci.ı"lık 
mil,, YUzbnŞT, havanın nereden le !ka.!dırılır.ıştır. ye hazırdı. Nilıavet (Kaimı· Biem. Jl h ·11· t' • 1 -· tf - • '' "' 1879 • d ,..._, "' " 'l.,•na mı ıyc- ını <Pıtı' nne,;e ça .. ı:ı saatler:. c~lence vakitletı" ııı·n 
:kaı;tığuıı arıyor ,.e buloy01', tamir .w.er·,um ~en~ın e uıuata- Yeni ihdas edilen duraklar mee rullah) uüclülde bu e\·IFnmiye raLı l'"n- "I tnı·,. d Y• • • -

d 
_,_ .. .. ... ~ı.u e ı. en Ve egı tırn11yen ·"-~rtidi ve :::ehirlcrın "lektrı'k ~ar-

e~iyor. Sonra bir d pompasiyle fJİ• ıaray an me:ruıı uw•U3 ''e o tarih burl duraktrr. Yalnız: rı~uk hasta. <ılma,, Abba i hilifetinı' -.·ıkan g ... ı. hu·~ .. u· 1 • Türk k" 1 ı d b' · ' " 'tiba ~-•- Y"'" "' "' ·' " •« ın arın ıın ırısı fı~·atınrn kontroliı· hakk ·ı1"! .. • \'erı·. 
ntriyor. ten ı ren ua.Jdtamır:.y !iııeFio • hanesi durağı önleri ı;:-,nt on Uç'! ı:uk prense"llerinclen biri3inl zaru. d' SandalCl:ı.ltiler, kcn<litertn1 em- de ıbeden te11biyetı( hocah~ı yap- kadar scl'er yapan tramvaylar 1·_ ri olarak geli'n ıtibı" ka~ı"ın'" ...._ ır. ı !en h~.berle~in sadece jir tehmin· 

192
• --'" ~ ·~" ·~ ,,. -'lntad o duğu üzere. hir~ok .\- cl~:ı ib:ıret olrlug;u Ankar"<lan ... ,·ı. 

niyett.c addettThle~ bir nnda, san. m.ştır. ~ ttu'wirıde tel:allt t>oı:. çin konulmuştur. tartınuşto r I' tar'h ·ı 1 · ·rı · 1 • " " • d .. • ~ 
1 

ı ı:ı C" nın tezyı erıııe. 11- ;3irilmektedir, 
'1alda yeni 'bir dellk a~Jryor. AP. mış vo k~n i'!rne fahri n:uaJ?iaı Çocuk hastahanesinin muayene "Ha,imi'' rereyanlanna son de- "ıı· .cr,ne nı:trıız kalıııı~tır. Fakat --------
kıısmaan. bir yırtığı andıran bU. unvanı vetilmiştir. BUtün srıorcı>. \'e ziyaret saati o]ml)·"n bu saat. rf'<'edc t.aoılmı~ olan millı'yetçi kunıı•hğı ".\ulan" lakabı milli· C 

Uk bir delik ele meydana ~dnyor. larımı:zrn hocası c-:an merhuma At ten !Onra. ibu durakta tramvaylar hükilmdat', bu uıyı drıha ilk gece- ~·;ti nğruna nn ıl t»lı.tığıııı ~o-.te- - içek •cLgın halde d ı!ğil 
1'ttıba~ı, büyük bir Umit!lizlik i~ln- l!lhtan rahmet dileriz. durnııyaca.kur. sj ~ıkamıak Jsteu.ı~ti rır. Ankaradan bililirildiğine göre 

Cle, te1crar deliklere aanhyor. On. ı-----~--------•' ------- -' çiçe< hP..!!tr.lığı hakkınth merkcı: bn ~m~~or \'e t~r sandalı •------~----------------·------------~~felenm~QmatUn buhan~~ın 
81 iriyor. Şark istasyonunda kü,.ük btr he· F salgrn halir.<ie olmadığı :ı.ııin::I. 

d 
.•. • " h b • nizam dola,:vı!ll'·Je benı· bo tr"'"e ın1<1trr Hu"kum· t ü d t S:ın ııl, artın, bır ama glSstM'• yec.an geçiriyoruz. İnzibatlar izin "' ...... ., • e • ç ay an tıı, 

mi'yor. Yurnhnın harareti artm1'- kAğıtlanndaki inız.ııhuz tetkik ~i- ~ ran sa ar 1 lıinclirmiycrlar, l"anmıds. bir bilet göriılen mevzii v:ık'alar.n etraf'a 
ayıklıyor. yorlar. Dadftklarımda ivandm<'r \'ar. tnzibatJan geÇlnr.eyc kadar eiray~tıne mani olmak it:in gayet 

• h ha hem•irem oJmal!n razı alur musn. .,ıxı ted"'rler aımı••... B <1 
Saatler geçıyor, na rbl niha bil' tebessümle, benimkhıl nzat~o. ' ~ · · •::ı • -J ... , • u ara a. 

ycth..nmi~. neniz de bl)mbo,, am. rum, ,.e ilA~·e ediyonımı tıuz?,, ~imdiye k?.rhr 100 bin :kişinin a-
m:ı yllzbası, Malta odamın yakm - "Ne kadar bahti'yanm:-ı;ir Umumi Selerberlikten Dünkerk bozın•nana kadar 1 Güliıyor .. OJun ho5unl\ gitmi;;. :.ılle~rlığ: hi1rHrilmcktedi:-. Mektc:J". 
bnluncluJ:.n İ"İn, denl:rde lta:rarecle o- o m21lı. ·ı ~r:n, topluluk rn:nsqılannın ve 

!' ~ oğlmn dUnyaya gelml,!,. h Jk nrnmıya çılmcıı'k olan tnsiliı: tay. - "Şnrl<a p;iden bir muhnribin a ın a~ılanmasma devam edil-
Sokakte~. Otomol>ille..:n ben.; m kt ... 

Y
arelerinin görmeme5in<'en ve bu .,.... ·• YAZANı l,1Evt.BENı i~tediğini redcledemem.,, e c .. ır. 7.İn koku"-unu teneffü~ etmı!k ne 1 r... ı---------------
ııreUe esaı:etc dtl~ec;inden Jror. bo11 ! Çabnk, Tnrin soka#r.. on.da RONE BALBO \J A. MITHAT KANIK rakat ben, Epemay'da. duracll· 

1ıuyor. dost1amn ,. • .,.. ) ~rmt ~öylemiyorum blİ.-.. 
Ortalık kıırnrmali lhereyken \ ~ilılJA~ı, torlınsından ~ar<h" bir Bir koltuia yulanl1l1' bir elim· Geı;iyora7:, Ben, n11zlni ta,cy·o. 

lfnç çuku1ny
1 

yiynr ,.e bir kadeh de pUro signnm. öbiir eiimde !fRm - "Fakat Yıl yakalanırsak! ! Karakolda izin kAğıdını e,.iriror• 1 nım. Bir inzib
3

t bana ~Uphe He 
lrnnyal' iı:iyor. Tam bu ıra ela. ele- panya kadehi, bu dakikanın btttU.n - "Aldrnı:a. l'anmıila gii7.el b{; IRr, ç~,·lriyorlar, dikkatle muaye. bakıyor. KUçiık, tehlikeyi görıfü. 
•tı~<!A?, cliğer bir tahlisiye saııcl:tlı ze,·kinl çıkarryoram. Ra.dyo. Roııe· J,Uçiil< \"lll', Bu akşam onun evinde ne ediyorlar. AJl.nhım! Şu anda j. Blrdeubire bana doğru diinUyr,r, 
ı:ürülor. Pin bir kou.cıert~unu çalıyor: ber~ber ~·em~ yiyeceğiz.,, • • teri' hatlarll:ı olmayı ne kndnr ı kollarmı boyn!1m8: clohyarak. clu. 

İl•j sanıla} da, birbirine ynklacı. Akşam UstU Monmartr, Pigalle 'ny canına! Bu hay\·an hızı ya. tercih ederdim! daklnruna lrıtıf bır buse konıluro. 
m:ık için gn)'ret ediyorlar ,.e bora ı;oJuığr, Şehraznd, Boole Noire.. l;alattıracnk! - "Yann sab:ıh beş lark be~ yor: 
h r. nl:t)D gel;yorlar. nu samlıılclıı, Her ~yi g:.irmek, hel' "eyi di'nle - "Peld olur!,, treniyle gidebilin.iniz.,, - "Sevgilim, tam tıenı'n izi"li 
hir tn~i1İ7. hnlunnyor. Onun c'fa mek istiyorum. Bir <laha Pnri'le ue İçimde fcnft bir hissikahlelvuku · ollluğun bir ınr:t<la gltmeğc mec· 
t~\ r arpc;j pnr~nl:ınmı<J •• nc;ıl fenn. zamnn ""elirim !, İ!!tik~Ji dıi~in. ile İ'ltrıoıyonn gcll;\·orum. B~ni b~k· Tamam. Bir bu ek !kti. lll.ı.ama.- bor oWuğwn kin o kadar miitees-
ı, tandnlı <ln clelinmic;, l'ih.lıaşı, mem!'k ne ;yf!. leomiıı. f ih rararı ;\·ok. Daha hir c;nr~iz cirim ki I • .'' 

onu lb. ıı;anclr.Jına alı .... ·or. Sonr.~ J•~rtesi gUn, Roya.le S<ıluıj:.•mdakl - "Cana bir ey nrma.. da- rar, Bir bilet alıyorum. Şimdi, bu t ·b d :ı A 1 
1 11 

· lıiletl.a hir:'Sinc rtfnlmt eılebı"lcc-- n7ı at uyun. Pta ca ~ıHüyor, 
r ıı:ı İrp lli7.('": \'cberde aperitif alryorum. E)"\ah! ' 3 ' anmn lc:ı:zetlni lcayl:etmemel.: "' ... - i · 

• •• y • ;;ime göre. trenine hindı'rmek üze- \"c b zımle artık ıne~;uı olmuvor. 
- - Sa. l>rnim e irim inİ7:. l'Uzbn~mıh burun buruna gelmi. ıc:ın ng7rmr açmalı ıctcmiyonım. "' 
n

. t . ı· ·• c- Oh, ile .. ı.ızelclı·•. ,. re bir "akraba.'' hu1mnk Iaıon. Arkada".ımı buldum, ,..e,.ı'l...,,_ ... •· 1• 
:y!\r. m:ilıs i~: ye ım mı . .;,elam \eri'yorum. Dar. .. ., ~ wvrn 

ı. 
1 1 

• b'I 
1 

Onu d:ı hu1dunı. Karsıclan ı;tüzel kln"İ bir baraı· ,·ar, o önılen yUru·· _ 
- ıın r .• e ir o nn "•~ini7:.. muyor ı e. lıınml . Acaba. onun n· · · ı · . ırınc, ııı.ıbat barajına :;ıakJ:ı. Mr e mer geliyo... '.·or. Fakat, o ne1 Onu durclurdu 

lıtırn"'· lıeııim denizim, ızini de beııimld gibi sııhte mi! " •. _... • ~ıyoruz . .-~rt\aU~un ızin kl\ğulınr - Affe<lerıiniz, matınn7.~l'' lnr: 
llıvp re,np Yeri•or, - ' 1.:\.llo, nllo! ~en ıı· ıı· ı·n, D··I· tı7.atı•·or "'ıra'k 1 B d ı. C • • J "., " • J • u • ıyor nr en e • e- • ok terbıyehyim. Hiirmetkiır L'ir 
C:anılnlıln holTocmııl•tnnsn, ı-=ı haud•,, ıı'mk' 1 t .. ·~ ' ı ·ın uza ryonım. c;eJam Yeriyorum. Falmt bana ters 

tntl "" l:n ~ let'12lc istf.l"orhr. ~eli - "E··et '.,, " 1 1 • f b t 1 'd • - ıta e .. e 11 ren e ~ı emez t""" hakryor. Alı bu ~ii1el ıtfü: 
~·i tn ıı~ır~ıa;-o;ıar. - 0 E.tna bak. b•n de Parfo;tc • ı;;jniz, tn7.ihat knr:ıkolu:ıa ~idin!,, ler .. 

yim. evet, senin gibi .. eğer ister. l\"e al\t.:il!k. Arkv'la_şım:ı ben~ pe - .. Matmazel. hiUen beni din. 
"""'"'!tr fı:tS"'or. Uzn'ktan bir ""'" ba -'-~.a m "2 "k~pre'ı·.··le b!!ı·a ro da h 11 m....,'n' • t -~· 1 .._. ı • ., " ...... ,.... "-~ ... . ~ • _ n e < e =J ı 15are c-ııyo- cyuın:. Derhn trene birım~k mec-

t.,n·-ı- ..... "! or. İnJ?Pi:ı: mi, İtnl · bcr döne1im.,. 

- "İnzil:ııt k1trnkolnr.n ~idi'h.,, 
Ono yalnız bır:ıka.mam, Küçük 

efe ıınbn"lızlanıyor. Ne y:ıpu1nnt 
Mal'era bitti. A!J:ıha ısmarladık, 
küı:ük, te5ckkür tılerfın . 

fOe,·ann ,.ar) 

Souyet haberler bürosunun 
bilclir·liğine göre 

Norveçten 
200 AlnıLV' pilot ve aıkeri 

lsve;~ kaçmı§! 

lOO aıkPr:n de kurşuna 
dizildiği bildiriliyor 

.lfoskovn, 3 (,\.,\.) - Soy~·t-f h·ı· 

lıcrler hlirosunıın bııııün hllıllrrl• 

~iiıc göı·e, :\orveçtc /'l:ırnboııcl.1 ·ı · ı· 
lunon takriben :!00 kııd:ır Alın n 
pllot ,.e cr'i kaçmışlar ,.e klıc ı< 

guruplar halinde lwcc hnıluıl:ıı 11 

gcçmişlerrlir. Kirkencs•.tcki tı!lıi111 

bir Alman alayının Hu<> l'eııhl'<;lııc 

gitmekten lmllnn r.111~1 söylcnıııı·I. 
tedir. A) ni kaynak ton gt<len lııı 

bcrlcre gört<, Noneç . .\iman ı:ı.ır· 

nfaonund:ı F:örükn kıırg;ış:ılıklilr ,e 
h~'"utsuzluk :ıl.inıc-llcri Almon' ıı 
torofınd:ın mcrh:ınıctsh:r~ ıc• ıı • 1 
edilmiştir. 100 koılnr Alnıon ,,~·· • 
rlnin on f{Ünlerde r\orve,..I<• ıfuı 1 ıı ~ 111 ,.,1 h::lli değil .. yii'l.lm~r. telü. ----------------r•um-·-----••l!!!ll~-----

1 

_ııu_r_i_r_rt_i_n_ıl_el_ .• _·m_, __ ı_ak_"_t_li{_a_r_iı> __ b_i_r_ 
-------------- n:ı dizildikleri lıilLlirilıııcl.tcılır. 

• • 

1 



H ~il ER-Alqam Poetaa 

Musolini'nin nutku Doğu cephesindt. 
8ablb1 n ııetrlJat mlldllrD 

hakkı tP-n uı 
Ba.tıldığı yer: Vaınt Matbaası 

AHONE ŞAJHLAIU 

8en@llk 
1 •ylıl& 
1 aylık 
t aylılı: 

·rörk!ye P'.t'nt>b1 
H.00 kr. Z7 00 kr. 
·ı.ııo .. u.oo • 
f.00 .. 
l.&O " 

JtOO • 

K.Otl • 
Gıt~t~ye ıtiindt>rl\,.n 

Evrak geri verllmez 

.... (!SaıttarafJ ] lıır.1 ,.,.~ fadl!.) ket, bir kaç ay içinde dünyanın }etlerden de esirJcr Y:ll'dll' J.: i, İ),•;t 
Duçe, İtalya harbe gireliberi 18 ay en zen;in memleketlerinden birisı !arla beraber savılan ~u olm:ıkt.ı · 

ıc;uıde vukua gelen esaslı hiıdiı.elcr: olmu:tur.,, dır: • 
iıatırlatmış ve demişUr ki: Şimali Afrika harcl<eti 29 general, 4-003 subay, 69.167 

Bu esaslı ha.diseler ü«;ti.:r ve şun. "Ürüncii hadiseyi de fngilir. YC erbaş ve er. 
lardır: Ruayaya karşı hat·p açılışı, ı~merikalılarm şimalt Afrikaya Bu esrlere beynelmilel kanun· 
Japonyanın harbe gM~i. lngUjz ve ı;ıl(·;ıısı tr~kil eotmiHir. Sivil ı:i- lar "'&eğince muamele· görme)~ 
Amerikalıların ~imal Afrikaya çıkışı. ~·inmis Amerikan sulı:lylarile üni- tedi;, Fakş.t ayni şey, dilşman e· 

Russauuı askeri kudretl fornıalı Fransız sub:ıylarr arasın- linde bulunan İtalyan esirleri-
Rusyaııın a.ııkeı1 kudreti benim !. daki anlaşma uzun z2.mandanberi hakkında söylenemez. Hakikat 

ı:ın bir slirpriz te3kjl etmemi~tir. Yal sarihti. ŞinıaJ1 Afriknya. asker çr- şudur ki birkaç bölge hariç, !n· 
rız kalitesinin bu derece iyi olduğu. karma, şanll bir hallise te:;ıkil et- o-ilizlerin İtalyan esirlerine yap-

ı
•••·0•· •·•• · ·• •••••+ı ....... f :_u sanmamıştım. 193.3 d~ ve yahut ıncmi.ştir. Karaya ask~r çıkarıldı- bğı muamele he_men insanlık dı· 

Du•• nden 1 J934 de İtalyan genelkurmay~, Ruı ğı gün, 8 s.o?teşrind_e. ?lrnacak şı bir muameledir.,, 
I ~enelkurmayından, Moskova cıvımn - yegane tedbırın _Kor"1ka da dahil Duçe, nutkunun burasında 1-• B •• t tla yapılacak Sovyet manevralarında olmak üure bi.ıtun Fran::-~nrn ü:- talyan esirlerine karşı yapılan zu 

~ U g Un e ~ hı.lunmak Ut;ere bir heyt>t gönderil . gali olduğ·unu. Berlin~ bildirdim. lümleri belirten bir mektubu oku 
..... + + + + +• + • + • • • •• ,,.......,.,.• uıesi için bir davetiye almış ve bıı I ~onradan ~abıt cldu kı Tulondakı muş ve sözlerine şöyle devam 

m<ı.nevralara general Grazioli'nin ba§ Fransız filosu Ak.denizdeki İngiliz etmiştir: . .. . 

_.- (Baştarafı ı lnı•i 1U1Jfadıt1 

Mo~koııa, .1 (.4 .. 1.) - J\ızılurdıı, 
i~g;ıl edilmiş bulunan 111iilıiııı Sim· 
tcjik ehenuııiyelle cenup ıenc-.inıleıı 
h ı~k:ı .Slalin$:r:ıcl ~·rn-c•siııılı•, lııı 

5chı in şim.ılinde lrnlunnn ıııiilıiııı 
ikinci tepeyi işı.ı:ıl elmişlir. Bu '.•t'· 
~iıııde, Kızılordu düşmanı, 4 kil ı
ınell'c derinliğine geri alıııışlır. ;\l.ı

rnayov hmıi ile anılan !>İmal lc:ı>e~i 
Rus si!ı'lhenda;r.Jarının hücumu ile 
ıııpledilıni~ıir. nu lepe, l:rnıunıilt> 

i~gal etlilıııcden önce bir kaç kc·:·e 

elden ele ~ecmiştir. Sehrirı teıııiz 
lenmesi bakımından hu iki lepeniıı 
ehemmi yeli çok hü~ i'ıktiir. Diışııı:ıı., 

lop, mayin atar topları ve tankları 

bir noktaya temerküz etlirerek Jlw; 
ilerlcyi5inc bir set çeknwye tec;elı

hiis rlıniş fabl Rııs top~·ıısu, sid-

cletli bir har:ıi ııte)i ile her hangi 
lıir ı .. ıı )1 ıa.ııTlll Jıe, r~ini ) ok et
ıııısl ır. Bıır ıj :ıl<'~iııin aı·ka~ından 

So' \CI ni~.nk kunelleri Alman 
lıatl.ı rı ıı.ı k:ııl:ır yol arıııı~lnr \'e 
nıc\ zilC"rİ ı'-ıal clıııi,Jrrdir. 

Sl:ılııı~r;11l ~ehriııiıı ~imal batı
sıııcl:ı, ılii,11ı:ınııı ünıilsiı ınukave· 
nwlıııi yık:ııı nu~ kun·e!lrl'İ kurak 
'<' pı•k :ı1 ııı<'skün htılıınan lıir 
sleplo ikrlenıe:dcdiı-ler. 

Slaliıı •rad'ıl:ı c·ere) :ın eden vak· 
:ılar, rnerkrz kesimde :Rıısların cl
cle ellikleri 11111\ ,ıffaki~cllcre gölı;c 

alınakl::ıdırlar. Falrnt, Jıu kesimde 
Ru~ ileı i luın•J,etiııin devamı, dü · 
ınııııı, rıı nıiilıim nıü~talıkcm ~ehir 

lcrclcıı hirinılcn çekilıne~e meobuı 
lııtımı-;.tıır. 

Şark cephesinde 
vaziyet 

ııalyada beyecan 
uyandırıcı bidise-

1 r bekle11iyor 

''an!ığında bir heyet yollanmıştı. Rus filosuna kattlmak arzuaıındadrr. "- tngilizlenn uzenn~en. ~~at 
yadan dönUşUnde general Grazioli Bu ise, tehlikeyi önlemek için mih be~ çayını iqmek üzere gıydıgı el 
rıufassal bir rapor vermişti. O za • ·.-t'r rlevl~tlerini bu .Fransız deniz bisesi çıkarılırsa, Sezar v_ev_c:a~· 
u:ıan şu kanaate vardım iti KJZ'l'lord:ı iısstinün kontrolünü e 1 leı-in~ aı. dius lejyonlarının ramettıgı 1p~ı-
'!Ok kcvvetıenmişti v~ şukta ldeolo.

1 

maların. a mecbur brraktr.,, dai barbar meydana çık~r. Bı·r 
j..slnl bUtlln dUnyaya :ıUngUlerlyle yay İtıılvanm bombardıma.ru milletin iç bünyesini derın. su~e~ 

~imali A/rikada 
mak ieteyen tamamlyle militarist bir • te deği~tirmek içinelli nesıl kafı ~{Başt,a.rab 1 lnci llByfad.;J 
~E>vlet kurulmu~ bulunuytırdu. Du!Je bundan sonra İtalyan şe değildir. Şım:Ui şarl<l Tunus uzerlnde §iddet. 

Mihver, gerilerini garanti altma lıirlerl.11e ık11.rşı yarııhm br:ırr~bardı- Dahili cephe . li bir lııı.va faaliyeti 01roaktaclır. Müt. 
a!maı- için iyi zamanı seçmiştir. Çlin ır.t.nlarr bahis mt'v",' 111 r'1•1iı< v~ lııı Duçe bundan sonra demiştir tefık uçaklar:, kara kuvvetlerini de. 
!cü eğer mihver geclkmL' olsaydı hl. hususta yayılan bazr haberlerin ki k ! : . .1c- b' va•u:ı bir fürette takviye etme te 

I:lu birllkler Go.besden Tunu.sa. WllLl1M 
~~hir sahil yolunu kesmi3lerdir. a., • 
beli ,., Sfaks çol{ sıkı bir ha.va. bom, • 

bardunanmıı. tabi tutulmakta.dD', 
X.EVl'ORKTA:S ''EBU.EN 

Şaı k cepualnde mµha.r~beler bütün 
Jictdetile devr.m ediyor. Dünkü Al -
:ı:ı.&n teblltj: uıuharebeler takkında §U 

~aııltı vermektedir: 

dtseıer çok başka bir tarzda gelişe. mtibalağalı olduğ:ınu ve ngiliık- "- Şimdi artık bır da~ıu, ır d\l~nıanın top, tank ve piyade mev. 
bilirdl. rin ltalyan Şehirlerinin bilhassa harici . ceph:den . bahsedılembe~. 'zJ<'ı·~ni devamlı surette mitralyöz :Sevyork, S (A.A.) - Ayrı ~ 

Rus askeri iyı döğüşmU§tilr. Fakat halkla meskfı.n mahall~lerini bom- Muhtelıf kesımlerı bulunan ır ateşı:ıc. tutmaktadır. Dünkü hareklt kayraklarda.n alman ra.porlan 'l'wıq 

HABERLER 

Terekin ~imalinrln Alman tank 
laMnın bir hücumu neticesin!!.' 
düş.men geri atılmış ve ~·üzlcr<'e c 
ıir verilmiştir .. Volp:ı ile Don ara· 
'1nda Sov:-ır.ller, A~ır kevıplara •ığ 
?'adıkfarı için ancak mevzii hücum 
!arda bulnabilıııi)lrrdir. Don ne3 
~Din ,büyük bir dirseğinde düşm'.ln 
~ilcum1ar1 bir k:ırşı hiicıı mla Jlfü 

Alman askeri daha iyi döğilşm\lş, balamış bulunduğunu isbat için tek cephe mevcuttur. Ve .aske~ı et.nasında y~di düşman tayyaresi dU· ta r:ıütte!ik kuvvetlerinin milrfıcı! 
çilnkil Rwı askerini yenmiştir. Almaıı doğru rakamları vermiştir: kaideler gereğince bu a~nı da1hı- şimilJLUştUr. Beş müttefik tayyare'l nıevziletini, düşmanın inatlı bir ııua. 
o"du:ru ve !talyan seferl kuvvetleri. "·- Mılanoda 30 ev tamamile li cephe derinliğine tanzım O un de ij&!>üne dönmemiştir. Bizerte ve kave:netine rafmen hafifçe yardıkt~· 
14C yılc:lanberi görillmem~ derececk }'lkrb:ıu'J, .(11 ev ağır hasara, 1973 malıdır. . . . t 'r:.ınus şehirl~ri devam!ı surette va r:nı, ve Tunus ıle Bizerte, Sfak8 !It 
~ddetli bir kışı lktlhama. muvaffak ev ha.fif hasara uğramııttrr. 'Mili- 1938 de, şehırle? tahl~y~ e • :ıddetle boıııbardımana tabi ıutuL G'lbl'.s, Tunu.s eyaleti ile Trabl~19 
olmll§tur. Bugün Rwıya, en mUnblt nod:ı. bc-r1 b..t ı!"'tret e ılc., evl,.ı· .ı mek ve köylere dl;gı.lmak ~çın son makLa.dır. flyale:tj arasında. münaka.lltı kcmıe)'!lı 
arazilerini, 1ptidat maddelerini ve nU. yekftnu deaneık oluyor lri 2414 tfir. saatin beklenmeımıı ta.vsıye et: FRANSIZ TEBLUU muvaffak olduklarını bildirmelrtedb'. 
!usundan 80-90 milyon kiDi kaybet. Torinoda 161 ev tamamile YI - ~iştim. Pasif ~ava müdafaası~: Londra, s ( A..A.) - Fransız 3hnaU A.ltn>ınların, Tunustaki hava kunoet,.. 
ro.i§t.ll'. kTlmış, 874 ev ağtr hasara, 2185 qın ba§ka tedbırler de alınacaön Afr·ltası tebi!ği.?lde, Britanya bahri • l\ll'ini de gen çektikleri aöyleıımeıtt.-

tngiliz ve Amerikaltlann Rus. ev hafif ha!ara uğraın11trr. TO'ri- tır. Almanya uçaksavarlar g la Y• s•r.in mUtttfik kuvvetlerine müeıı. dır. Müttefik kuwetler, dü~n üa .. 

\urtülmü~liir. • 
yaya ya.rdmnı pek az olmuştur. Şu noda bomba. i~t -eden evlerin derecek ve bunlar 1talyank{0P sır scrette y!lrdımda bulunma.kta.dır. leı;n& o kadar yakla§lilt§la.rdrr kt. 
cihet manalıdır ki Ru!lar, An~lo- yekunu dıemek oluyor lti 3230 da.r. riyle birlikte düşman uça ~mu Fransu: ve mütte!ik birlikleri §id• t>u hava alaıı!.arı şundi toplamını a • 

Ağır Alman uçakl:ıri:ylc hafif 1 
'-Iran sava~ uçakları merkezi Don 
~esiminde hareket haliııde bulunan 
'1dukça ehemmiy('l]i <lii~mıın kıt~ 
'~l'ına hüC"um et~hlerdi~ •• 

ımk!on a$.erlerinin RWI toprakla- Sabone'de S ev tamamile "*1'1- 1.iyik oldukları tarzda karşı aya detll bir !aa.tiyet göstermektedirler. teşt altnıda bulunmaktadır. 
rma ayak basma.stnıiatememişlel'- ~. 44 ~ abr', 9TO ıev ha.ti! f\a.. caktır·n _.:..::..-------------------------

bon nehrınln merkez kesimi ile n
~~ll göltl. civarltıda fiddetH muhare • 
~'r l',&11 dc>·nm etmekt..ıdir Sovyet. 
kı beyhude t4•§ebbUs!en esııa.smda 
ı-: atır kayıplara utra~lardır. 
-"§ttıl\n 9~ tank kaybetm.!Ştjr. 
lı:ıt)~eı: traitan Lond.,.at!an gelen 

1 ht'l'lere göre R u a 1 a. r ı 11 

ı~' kolrfan :yaplı'dar1 biiyiik tnarnız 
~r hemen 'saatten saate lt>rfıkkiL:r 
~a~clehne'ktedir Alman ordularıt'ırı 
h 1hdcl<i vazbcti rıck nazik bıl' 
~ almaktadır. Bu iki ta11rruz,ın 

Ilıca man:ı~ı naıi ordulnrının li
l'ıııcı etlikleri gibi kı~ı rnhalı;a l{e-;i· 
~ 

trıf eecklcriıiir. 
~· f°;eınhcr icinc ahnıın RiiP.v g;ır
eı?oııu son :re karlar mukaven:~t 
ıı 'l:ıek ernrinı almıştı ... Hu strateı;l· 
f ~klanın dü5me i nazi Jrnn·cllcri 
tııı • b" . 1 b lıı ıızun ,.e ı;elın ır rıca m ıı~ 
11Sıcıııı teşkil edecf'l,tir. 

l'ıı ı.ı.o~kovadan gelen habc:rlerde de Ş'l 
11flınat va'!'~ır: 

111'-hııanıar.n Ste.lingrad bölge5Lnde 
~rıı'\tıe mukavemet etmekte oını.ala.• 
~ ıı. tıı ~men Sovyet krt;a.tan, liün bu 
ba 1h:le ve l•r. ttA ?rt:o&'ko-nnm §imal 

dir. sara uğ'ramı!tır- . Çt>rçi1e cevap 
Asya ile :A'tftll& erumda budu- Cenovada. m..-.rk~ ltpt ""e 1ıU- Muaolini, bundan sonm Çörç( 

du kuracak tiQ m.uazıam muhare- ,. · ·-· ·'~ 20~ ev tamemlle· lin nutkuna. geçmiş ve ş~yle de 
bede katı zafet. ancak ınihver illi- ym1~. ~de ınos •e bti- mietir: 
Iahlannın olaealttır.,, ' tün nnhlyc~rde l049 ev ağır ha. ,,_ A1mi ee.bit oluncaya kadar, 

Ruzvelt ve lapon,Ya sara. uğram:şt:Jr. ıferkeı:de 4~9 Jtat~an min•tinin tngı1~ ~nıe • 
Du~e, buııdaıı eonra. sör:lerine ve nahiye'Jıeırde 4869 ev hfif ba~· tinden veyahut Jtua ımlletındeın 

şöyle devam etmiştir: ~nrR ufrnn:ır.;tr.. 'T'opyt'kiln '!-ombn daha az kuvvetli 'bir 'btınyeye ~a-
"- Eter şeytanca daima. bar- ihtıet eden merin saym, 'ekmek Jik l:ıulunduğuna manma'ktan ım

bi İ!t·emiş olan bir adam vanıa, o oluyor ki merkezde 57tl2 Ye bftt1ln, tina ederiın. 
da Birleşik dev1etler Teil!'idir Bu nahiyelerde 6121 dir, Çörı;ilin. bana yaPtliı tab~t tah
adamm mihver memleketlerine Tan'ıamile hıırap olan cvle.riq kirl~e @e1i1\ce. ~n bır d_n'k 
kar~ı ta'.hrikleıi, aldığı tedbirler hal"'rin Jlihayetlenmrııinden .evvel. aqcsindtn doğma\'!lnll beni'!1'- ı!ı: 
ve kııMandrğt propaganda i.M>at e- tamMeri yapdamıyaeakıa da hasa bir demircinin oğlu olmama. rag 
\~r ki Ameri:kan aMderin.e cocuk- n. ııfra.Jr:an mer t amir ediS...k-' nıen nndimi Çöı,oıqilden kıyas e · 
·arının Amerikan hudutlart dışı- tir. dilemiyecek detteed e yft'be'lt his-
•a ölmeğ-~ gönd~rilmiyec~ğini re~ Har~!. tilllDCbD 10 ._tetrfne seMyonım. . 

Fran-sa Ü7-erinde uçutlar 
J.onıtra, s (.~.A.) - Britanya hava 

lru vvet)eri dtlıı Fraıı.sa. üZeriDde ta. • 
aı·rıu:! kt>~f uçuşlan yapmışlardır. 
Y<:!dl lokamoı,i! hasar& uğratılnıl§tn'. 

1ngiltereye hava alanlan 
Loadr&, 3 (A.A.) - Bir &ydaDberl 

ilk lit>fa olal'ak dün !ngtlte"1Üll oe. 
nu~ıı ~ark.tıslnd~ düşman hava. faali • 
yeti ~lnıu§tUP'. Faaliyet hafff bir te · 
k;lde ~reyan etımişt1r. 

Ka ba.tat lisesi mezunlan 
birliğind""n: 

men vaadetmi~ ol<ın bu adam \ı-i- "kadar dö§IDllD!ft ba-.a •1nn1an '" Hi<- bit' kimtıe, İngt1iz 'ba.tvekı-
Je bile harl:ıi iste-m{ştir. denizde.ı bombardrmanlan n~ee- linin ~ırrtığr ıı:ibi. ttalyan Hkeri- Blr.•ığiimlzin senelllı: topla.ntmr 6· 

.. 1 · k h ı .n "an 12.91~ tarib.u.e müsadif pazar günü T'ek tabii olaıalıt ·=· Eir- !inde ..mı halktan uıen erı11 •a.. !'lılt 1!eeaat ve a ram.un ı,...nu . 
'•' • h _.... ""' kü .Ahn!in ... aaat 15 te s~şiktaş Halkevinde yaııı Jeşik devletlwn.. ilk mı •t- '}'JSI 1886 dır. J'arau.ıann tl!layz!lll D!e ~üp e ~«™!r;. ,_.un . • · 

masınt bekli~ laPOllyaıım ;-3332 dir lle bunlardan 8!8 i de Wı arkad~la1'I, bunu teslım !!den lacaktır. 
ıiçlü pakt har~~dd•haİ~si, m.- sonradan' öJmiittil'l', ı:-ıin ba:mda :ı;lm.c'ktedir. 1t~'. . Birl1~m.ize kayıtlı ve ka.ymız aza. 
ferin mutlak bic~i<li>1". Cün van kıtft.. deniz ve hava 11~kerı 1\'1 ı.ın buıunme.ıu lilzumu bildirilir. 
kü Japonya, eri..~i1mez"'Ye yeni1 - SfL.4.HU .KUvvEl'LERİN ZAYİAT.I iı .!blara mali'k bulunrlııi?ıı ve h Ruz.name: 
mez bir memlekettir .. , . Harbin ilk otm ayı i~ silah irlarıc olutltQfu •all)an. duny~rn ı - Açılııı. 

Puçe, Japonyanın uzak şarkta . lı kuvvetlerdan olenleıi says&ı. or- en iyi ask~ırleri 11e ceuret. mukR- % - Kongrt riya$et divanmın seçi· 
ki parlak zaferlerini anarak c'le 'dudan 36.621>, bııhriyed&n ı1ss. ha· vemet ve- ıek1 ba1ummdnn herhnn mi, 
mi!'!tir ki: va kuvvetlerinden U22 dir. tanlı.. ~i bir mukay~eden korkma:ı: . '3 - Gegen devreye a.lt yıllı'k T&p~ 

••- T.arihte ilk defa. olard:, tarın sayh'ı .&ııe, ol'dudan 80:1"9, Dii""1ana. kar'r 'kin be8lenme - run okunması, 
tıpkı !talya gibi fakir bir m~mlt"·· l>aJıriyeden ZU99, bava kuvvetlen.o 'den hn.rp yapılan:ı.H. Her ti.lrlü 4' - Yeni ldare heyeti eeçlmL 

ı:n ba'nda. birı.;ok mahalleri elegeçir_ 
iıt ~ "I dir, Dıl!'man, yeniden 7000 kijl g6re de .Alman hava. kuvvet'leri bom. 
tt~~~ltniştlr. Stalingrad bölgesinde ba t>1yyareterinln bllyllk bir kıemmr 
ta1~~er içinde kalmış ol'ln .Alman kı~ Tunus ve Sicllya.ya çekmektedlr. 
to 1r.a. erzak yetlştirıre~e uğr~&n .A ! r i k d a k i mihver la • 
ıC\ı buyuk Alman t.aııt uçağ'ı Sovyet ttılarına yardım için garp cephe.sin.. 
tı: "v Ucrl tara.fmdan tahrip edilDlİ,7 den ıon model ta.yyaJ>elM g6ndeJit . 
q~ ~~IIca C"ephıelerdekı a&Y&J, git· mi!'tir. Fakn.t müttefikler gitt~ 
ll ı t "'ILhşiya:u; bir şekil almaktadır. şiddetini artıran amarunz bir mtıca.. 
,, 

111
lllla beraber Sovyet kıtalan, fa· del.eye girişmişlerdir. 

W:l.en 1620 dir. 
/ 

yaııhş hassasiyetlerden tect>rrüt 6 - An:u ~ dUeklerin t4!tklki. 
Eısirlerimiıiıı .._y151 215.512 · si etmek lazımdır. Zir& İtalya bıı.'r - 41 - Komitelerin te§klli, 

Ol'dudan, 11.284 il ~hriyeden/ 'Ve bar ve ha!}in ol~nlarla ka~tlası - İde.re heyeti 
r.982 ai hava kUTVetlerinoon olmak mak 7'<>rundtı.dır. 
üzere 232.778 dir. !talyada yalnız ~ine1 111anntlar 

Kayıpların topyekfıtt sayısı isı.:, la i~tigal edilme-si l~'mn ~eldiği 
33.713 dür. Y• bu rakamdan 2~ bakk1ndaki kanaat vr:nıı!'~ır. ~t:ıl

v:rn mill•ti ari~tolcratlardan en 123 ii orduya ait bulunmalı ta dır. 
t f:ıkıT sırılfl;ıra krtıfar hlitiin ;:mıf-

Bu mliddet zarfında, talyan balı 
1 :ruıd~ h:ıyrnnlık hi~~i ııyıındn·an 

riyesi, topyekıln 1·215·821 tonila· Nr millettir. Kenıli::-ind~n ·lnlı 
toluk 167 dilşm'aD ticaret ve uker; f:-1.la rir '"eV iı:t .. nrmn. t+:ıl>"" 
gemi batınn~tır. İtalyan babriye<1i milleti hak1'1nrla ortayn at·l~n bı. 
nin batırdtılı düşman harp Retnile- !l•nialara rı~men l'ltınu iridiıt er'l"
ri, topyekdn 333.868 tonilAtoluk J40 c<iebitirim ki İtal»ıınlar hı:ı.rbin :ı:· 

:t- vilA.ye; memurları kooperatifi 
memurlara. pirinç tevziine devam et· 
mtl;.t,.dir. Kooperati!, gelecek hafta 
ı~inde de şeker tevziitte l:>aşlıyacaktıc, 

:t- \.'ereml9 mücadele cemiyeti Üs· 
klidar·.la Şeytıisla.m Ömer L!l.tfı efen· 
di.!:ıin ltonağl arsası Uz.erinde yen1 bir 

d1sp<ınser al}mağa karar vermi§tit. 
Kaza parti başkanı Lt\tft Aksoy, 

Yeni Ginede 
23 Japon tayya
resi düşürüldü 

Müttefik kıtaların ilerleyiıi 
de1Jam ediyor 

Cenup J.>a~Mk müttefik omuml 
kar&rgihı, 8 (A.A.) - l'c:'ftiembe 
pU neşre!lilen tebliğ: 

Buna ve Gonad'a hava kı..~et
lel"i tarafından kLsa irtifadan açı. 
lan mitralyöz yaylmıı ve bomiba. 
tarla '1e top~u ateşimizle de~~kle.. 
nen krlruarımız soldan Gona ili!ri
&ine kadar ge~işler ve dm.ii de 
Sananandaki düşrr.an merluz :rnev 
zii istikametinde kumsal bo:yun1:.4. 
iler-lem.eıkte bulunmu~lardrr. raar.. 
l"llZ esnasında geçtiğimiz yerlerde,. 
ki müstahkem noktaları tem~le. 
mekte)iz. Sa~ kesıır.:.de BuDa kö. 
yü yakmlanna kadar sokulduk 

Dül}lrUn burada inatla rrn<kne. 
me-t etm.ektedir. Öğleden 60ttr& 'Tt 
biitUn hava kuvvctlerimaz düşmaıı 
kara kuvvetlerini takvb'e:re tetıeb 
bü.s eden ve kryr açrğmda hava 
kuvvetleri tarafından himaye olu
nan diiııman deniz lbirliklerlyte ,,., 
11iddetli çarpıc;malar yapnnştır. 23 
düsma n uçağı d üşüril1müş, başka 
uc;:ak]a'r da hasara u.ğrattlmıştır. 
nu~man deniz kafile~i çekı1mi!!k 
zorunda bırakılrnıştIT. Hava kuv. 
vetlerimizin kayıpları h1'fif olmuş.. 
ttır. ~imal batr !kesiminde ~ınlntz 
k~ı:ıif faali,·ctleri vardır. -----

Takdir gören nahiye 
müdürleri 

l~ ~urette ilerlemekte Ye lıtosko. Tunu, Bizert. Sfakl ff Gebe« o... 
l\J1n. e rnaı be.tısında ysTılmlf ola.ı l'jne emııalaiz taarruzlar yapılma.k. 
,~ hattınm 16 mil ötesindeki AL tadır. Bu hUcum1arm kaN. kuVffıı. 
ıı.'1'1 l.ııtıhktmlarmı tahrıp etmekte · rtntn umum! taarruzuna. bir bql&n. 
~over. :Staıt:ıgrad cepht'i!inde naZjler, gıç olduğu zannedilmektedir. Tunus 
tı~~l orduumnın kendilerini etklf" muharebesı yent bql&mıştır. 
d:ı, daktıt oı«ukları iki kT!k&ç araam. FUANSADA YENt MAHKEMELER 

\~ flr koririı:ırda ricat etmektedirler, .lUıRULDU: 
l~ ~ga. bölgeainde 3iddet!i rüzglrlar Vlı;.ide yeut çıkan bir kanun reM • 
rt~1 r frrtınaları vardır. BUnlar, ile.. ğlnce ot birinclklnunda.n itibaren hu • 
~ <a biraz mani olmaktadır. Rije- su,! mahkemeler kurulmuştur. Bu 
llt latl<lı.ndı dU§man tek bir kesim· mahk.ımeler komtınizm.e, ana.r§iye, 
'l:o lt<ıo den rıızıa inaan kaybetmiştir. ın,111 ve ıçttmaı bozguncultJğa ait au.Qo 

IJıemidir. ·· ·ri oldu~unu tamamen miidt ;ı 
Dü!}man tarafından batırılan ltAI lıu1•ınnynrl<ır. Dünvsrln coihrır, ... 

yan haf'P gemilerinin sayısı 162 ''e !IİYa~t v~ mflneviYRt ~::1'k·l'l"•tııl .. 
tonil~toları topyekun 227.182 tlir. bir bir inkrları yapa11a'k <Jhn hu 

dJn törenle t::ınanın temelini atmı§ • Eminönü merkez nalıiyest mildb •• 
tır. tn,aat n1.san ayma kadar ikmal 1 Mu11·1.s Tura~ay, gerek bu nahtyed<e 

• ~"lJst,\. v AZtYET: ıarı rüyet edecektir • 
ı:c l'ter ajansının T-1n•.ı.11ta buluna.n .Ankaradakl vazi!estnden azledlle • 
dall!:ab·rı T.ıaustaki vaziyet hakkın rek 1940 da mareıa.! Peten tarafmdan 
~or ki: ger! ~ağnıan P'ranıra.mn eski Türki-

Bundan ba,ka, İtalyan hava kuv rnuar.?.am it:e iı:tirıık etmek ltah·a 
vetleri de muhtelif sın1ftan 66 bal'p ;rin bir gurur mfmb::ıı<lır. Ruliirı 
gemisi ve 117 ticaret gemisi batıp •·:ı.lııs mevzuu nlan cbeıli kıvmct
mı~tır. Bunlann tonilatoları topyc·ı ·rrdir. Bugün iki rlün~·a nrnsın l • 
1..-tın 882,330 dür ;ızi-n bir rr.üc:d~b rc.re\"<'•1 etTI" ' 

Düşman bava kuvvetlerinin ·ra- tedir ve beşeriyet ta'l"ihi bunıt bcıı 

edi!r~ektir. ve gerek b11ndan evvel bulundufıı 
:f. Ankaı-adan bildirildiğ; ne göre Kum~apı ne.J1.lycslnde, taUl zamanlı 

Macar futbol federasyonu İstanb•ıl um c'll halk 'H hUkil.met i~lerine has 
bölgesi vasıhsile TUrk mtjll takımı. retm€k surecile bir çok muvaff&ki 
nı Peş,eye davet etmı,tir. Bu dave • yet!·r temin etti~indcn ve Kumka.~ı 
Un kabul edilip edilmiyeceği henUz r.ahivesinin -imdiki reüd1lrU Hasarı 
ma!~m değildir. 

yıplarına gelince, İtalyan kumand.tn Z'!T l:ir mücadele :::i:irmt>rri-otir. . :f. .:cçen ~ryı vefat eden maarif mu 
Jıfı, bir düşman uç.a~ının kayıbını Musnlini !fi5yle dn·um et:niı::tir · 

Gtı-;ekin de~ ça!I'iroa yolunda ayn 
seyri takip "Vledi~inden bu lk1 ldare 
Amir~ vali Kırdar tarafından bire~ 
takC:. rname ile taltif edilın:t "Ye b'J 

ır.r~J<ilr mcsailr!ri dal'ıiliye velt~letint 
l:'lci 1• :ımi~tır. 

haber Termeden evvel çok ihtiyatlı " - Ye~aııe l1erlefimiz ~ıı lıır 
dananmakta ve çok defa bunun i· ·:~,·;ı"l"":> '-

çin fotoğraflarıı. dayanmaktad.r. MECT.IStl" r\,\TI.'\ R1 

dürü rE'vfik Kutun hatırasını anma'< 
für.ere ılü n 'Me? kezefendi mezarlığın · 
dakl kabri bı..~r:ıda b'r lhtif:ıl vapH· 

~ı "erin Tunus önündeki dı§ mü ye bilyük elçiıtf Rene Maslgll, Liyon. 
lllt,

11
a lıa.ttı cuma gUnU Tunus ıehrl. da tevkif ed;'!11rek Almanyaya gönde· 

bıı 48 kilometre cenup.doğuaunda r!lnıiııtır. 
laı~ıı Mecezelbab•ın 1ngtliz kıta. ITALYAJDA BEYAOAN Muhakkak olarak düşürülen di.lşrrı,ın Mussolininin nntkundan sonr:ı ,.., ,., ,.., ,., ""' ,,. :.: "' ,.., ,.. ,... :...: 

k! ~soo dil 1\f l ı· k ı· . r ""' ... '"" :+: ~ ""' ......... "" ""' "llt1t •raenıda İngiliz komandoları da 'UY ANDmıoı HADiSELER 
"~ rr. lier lki te.ra! da piyade kuv. BEKLENltOR1' 
ltıı Olarak para~~U kıtaları ku!, Nevyorkta. aiyaeet Ye askerlik tı • 
tıı.~llta.cıır. Alman av ve bOmb& u. le\lr.de Uıtleaıı ıahlbl olan bazı kim· 
~l' f~ ııayıca. çok olmamakla bera "~ler birkaç hatta i~nde 1t.alyada 
~ Üyet göaterm~erdir. heyecan uyanamcı hl.diteler çıkma. • 

'-ttrı radyo!l!nun blldfrd,;_ğine göre suıı nıuhtemt?l görmektedirler. tta.ıya. 
~ a:ı:ııa.?' d'l'l Bizerte _ Tunus kesi ıım yrkıl~ı ar,1 ve facialı olaeatuu 
t~~e ~r ıMklar kullarımı~laraa da .M5~·1emekte umumt aurette herlteıı 
~l.ı!el'in ileri hareketini durdur • m~ttcfikt,1r. itimada p.yaa memba· 
~il ınuvaffak olamamıtlardır. Bi • ıardu alınan haberlerde ttaıyanm. b:ı. 
tarı, lnS'lllıı ordusu §lın~deıı ma.yln zı bölgelerde Oikan kanpklrklarrn 
'- • ~ geÇml§ butcnmaktadlt'. paıri! ayaklanma ,eklini aldılt: teyit 
~ .. tılt ~ lnf:iıtz kuvvetlerit:in dU§m&n edUmektedi?'. Çabuk bir IUlh üıttyu 
l'lt:j 

8"eınet ır..erkezini tJ1>~kll ettikle • ttal:vıın mUietlılin harp 'lll&ldneainJ 
"to ltisterm~ktedir. ynktnda IJ19"8MiYecek bir tlale P 
n.~da.Q ıeıea dit• bir ha bere tırmelll kıı.,...Dt n:ndttnıM:lıHr. 

u~a arının sayısı ~ r .• 11 ıle mer: ı<; '.511 ·arar snr(.' ını ı:ı~vip .. , 
mel olarak clü.,ürülen düşman uçJk mistir. ~ 'li:rihin ..n ~-sı qlı ~a.Jııreııı canlandı ... 
larının sayısı 713, muhakkak olaı·~k ·"- Meclis vatanın h'nyiildii~ıiı"· ~~ i'ırnatın rn f 81''' :r.ıderl alkı.lllndı .• 

yerde tahrip olunanların sayısı 39:\ miidafaa için biitün cephell'rde l\:>h ~~ 
muhtemel olarıık yerde lahrip tdi- J"amanca ölen askerlerin h:ılır:ı ,ı ı. ~.., 
lenlerin sııyısı 190 dır. • J(ururla ve minnetle ıınnr n bu .ı .: 

!talyanların elinde bulunan hJrp nı, düşmanın kendine olan giiveı ı ~ ... 
esi•· ·eri, şu kadardır: ne ve hodbinliğine bir cevap tc~l, • ~~ 

GUnlerdenberi LALE'y yerindt'n Oinaian 
.,.,üRRCE 

KANLI SALTANAT !mlyada bulunan İngiliz esirlı- eder. Meclis İtalyan askerlerini ,., ~~ 
ri: 21 general, 2376 muhtelif rütoe 'dü5manın harap edici ve katlecli ı ~· 
de subay, 32.7'7 erbaş ve er. bir şidrlctle ~·aptı~ı hücumlara k.ıı ~ 1 i01d 

Başka esirler Cle tıalyaya getirı1 Yanan İtalyan şehirlerini ve hu ~·· ~~ iıitiln kaJble.rı tıtr~ts" blr debfet ... btitt\n ~oı. ı;rıe ~ft" l wan bir 
mek fü.:eredir. Bu suretle topye'ktr. lıit'Jerin hal!cım selamlar. Mcclı- ~~ ıztırab ... &utiin ı:önt~lleri çıJdrrtaa "'' •tk l~inM \ ;'lt;~n :-ıı .. ı,att mm 
rakamlar ~ olaraktır: 21 gener:ı;, ·ftalyan milletinin samlmaz hir 1:1 ~~ Bir hal ta cla1ıa devam edecek 
't.412 subay, 39089 erl:ia:s ve er: fer ~üveniyle savaşmak ve muk:ı"" fi n.hUiAT: Bu tllm aynJ ~m11nd" lmıl•de IAl.l~ , . ., 'f.\.~ s•~rıt."lll\rm.~ 

Bunlar, tngiıterede 'dolmuş h.ı· met etmek h ususundaki kat! azmir: tJ da ı1e ı:-öst~rnmd<tt'.dlr. 1 
kild f ngi!b:leriflr :Aynca JS'a,ta mı1 teyiif eCler.,. --.. ,.•-•~-~-~---• ... m:ı••••••••••ı._.-~ 
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--'~:!~t~ ;?Q~~~'-.dav~ı;r ~ım· ~, . ..,..,.. -
Sen Jüst'ün Y. 

ı 

Bir sözün izahı 
akıbeti -ı-

M ES&Lll IJd büımdan mlt,alaa olullablUr. 
• 

:-ının hafif olduğ1ıno 1>onl'a 
rendim. 

·•· Toplayan. Muzaffer Esen 

"insan bilr olanık dolu., .... 
ı.~bini hareketine melM1e' noktaa 
olaJoak aYıa bir inkiWım en MJIUr 
a.damlanndan birislain al;nndan 
•n ba cllmJe yeai •ir lildr de. 
mektir. Ort.açaim ...,.ohlr denill 
ile Engizisyon ma"1rem•Jeri de •ı 
JdiıoJeıini ba düstaıa ~ 
dı, onlar da din dedikleri Wdl. 
yftkaek mabat uinuıda lıiıç~ 
euesalan. birtoJr llP'eJil••• pllfi 
gllze1 ate~e &taıtren cbıdaklumaa 
11b• idcliayı gtldtlyoıiardl. 

(Devamı vıır) 

ı - Maddi JmYntln bWanll .,. dfuludalma maMW&~ w 
~bedi7en ...a.ıaıttır. Ne ..... ft ne ~· oluTU cüu• p.llp ve 
İlÜ1lll OlH dmlma odv. 

2 - MZU Uerl~ brmaJaı: JaDllJl •e ~-~et. 
mifla'dlr. ı.. teraJlld1eır, W m~ eıD mtlıMı"-' lndnlMi 
ve en kun'W te...ııerı cıı111u11tm-

O mreti• ııt. -aın •• ,.,...,. tab&kJmk •im te~r '" iki 
maddeJ'I IUD ............ lt.lıllll9 mkmlftV. Ltııiıwa ........ 'ktn
elda ~ f&Jls 'Ye bn'ete 1ıell!dl!'. 

HIUIU ~\mdl ~ ~ 7Q~telme ft lleıteme Ulr

ı:ırır.da yaıı.ız ham lronetla o 1red&r matebm°• b~ t'lf mir n 
JQa1IJ'e!ll tılr lıtUrtm ft -1'1 aevaut ~t. JCpa,_ ..,.. .... 
b01'l 1a1n1.t. 'N8lt ~ ~ll 119k bftldt W~ tftldp •lo-
muftm'. • 

ııe..ı. iki D&klrDdU mnteı. cılenallUlr dl)·ere&c ~;ı mad. 
de w ma11& antlnd• talllt1 eıBp &JU'dlk. J'1Pm1dU. 4*tl-,lllt• 191111 
l)'ledlr. Bqla ele .. " .,. 1llnD, 7J]u.n •• ::rak&ıı m&ddl kuvWWr. 
Bıı maddi ~71ftt aılUJI ft JaırdılrVıktJtı ft :vaktııı lç1l1 mahteremdlr 
dfr. Fakat zatJl'de Dt&ddt 11111 sll'Cln .. tıa larnet, ~ .-dde •e 
manama .... _ ... ~an t_.nkktp 6dla lılr lm"'"7.tlt'· lbddul 
maJbı .,. •Jfklıdlr. a.11p ... lla1dr Oldıtlmm sMe ıörtar.wa. Yalam 
ba kUvveti t.a-'ırilr ede~. bq&rsJul& N ~~led• ~,_ wo 
"' ıarnet •4!r1 

itte. .. ..-m 1ıı11 ....... , w ... MP1 'IU"dlr. o. d& J&l'lll 

ki w .. :y8nmda ~- L&soıal 

uııdaıı,Bun.daa 

Tam saat be~te ansıma bir veya 
iki prosektör canlandı \'e !;l'zli 
bir tehdit keşfetmek ietlyomı~ 
sılti denizi taramnğa başladı. Gö. 
rtbllte bazı bldiseler knr.ıdnkl 

mlclafileri tellJ~ cllltiinniiı:otU. Bu 
fikrimirin dolru olduğunu anla· 
makta pcilnneıl.'k, 

Şic1dedi alevler g~yl deldi, 
bana kodm119 infill1der ve ha,·ayı 
J11taD obll&lerln gtlı1HtisU takiıı 
dti- KJyt batary,.1an lüerimlzc 
atet apyo.r. 

Saftf konııumuz Sih torpido 
muhribi bir dalu"b sonra dil~ma. 
na rnakahleye başladı_ bi711Dı ge
mi de Tobmk tizerine athir gün~ 
Jerfn sanıntı!JJJll dllJ'UYor. 

Bir proJeldar bizi göz kama,tr
raa ıPb içerisine aldı. ı.:uarunı7.
da Jtava.71 yırtan obtkolerln bomur
tasana, dellize aa,en glllleJerin 
gftrBltllsUnil dayoyonız. Kıyı ni
ppnlan at.11Jer.dai tehlik.tli bir 
surette dlizellmile benziyor. 

Sut seki:& buçukta r:u1yo k\ltü 
bir Jlahr verdi: Sihe ebdnmfyetli 
- ....-t vaki olmoJ; bir giilJe 
•"mmini g&ttlımlt ve makinele
rladen biri bleıdyetıek hale ge1· .... 

SiJaia aüvarisl biabap Sen Con 

Bir kiHt hikiyeei ..._ klllt ___.... anbııfı)lr. MildetvaJt 'bize ııa haberi veriyor: 
,.._... - Saatte oa naille g:ider&k kı,y1 

Lfdcl Marial IJmlnde, ltaınnm 
Mil!a teriade bir adam. evbıe, ~ 
lld• an.aJatar Qdonnak auretlle 

lllnıd11t ••elıesille 911lnce: İti lıMuJ'alaımm •tel !lalıa\lmdan 
fabrikanın ftd mne1ed. iki .,_. d~ _.... ~. o 
79P11an Qllf klffdetWD ltfrt, WJ" vaJılt Jaea1 .Ffldeie alumuz..., 
8"1l bpatH hbldalı UJMn ~ Sill ocak yavq ;,ertiyor, 
lnnıll*ta mlfteNk lnd1lndmk- onan ioin - d"ba evvel yedeğe 
Jan. hınıdara haber Teri~, ee. •'-ıla Jraıar w-sf7oruz. Bu saat. 
111' "da b8ylece, en kant* tertibat. f~e Jm4.ıı pılriiiim saatle. 
h ldlftlsl kolayca açıp çalacakla· rİll m ~. IHltaıan pro. 
nnı Çllovdumlf, JektBrlerinin lltlı altmda bııreket 

sıa ılrmesl "Ye bazı eşyalannın ça. 
lınması fiariDe, bir kilit fal>ritası
aa mtiracaal eder ve apartunanıaın 
bpw kimwnin aıuııhtar uyda 
rop paçamıyacatı bir knlt talaııası

Zatma. l:ia kanıpnyayı )'8alamıt. siz lrala.n Sille ıu.eı;ror ve onu 
m bter. 

FMl'ika, kap1J8. aaahtar delll1 
ille l&itMıl)'eCtt pkilde bir kWt . • 
tatar. Lticl de. nlııe, bir dah& Fransada kml>ala lNliranı 
lmlıs ~ mı1a oı. Pıuaıs .çlltçlleri Ye billaaasa PA· 
rak, geceleri, rahatça eyblaııa da- rt• elft!' INıhaaalar, kmhaıla 
lar; fakat bir da 'll)'kudu U7A•dı neslinin ortadan bJkıaak ilael'e 
lı ıaman, eahfma aduırwlan, oltlaladul tikb9t edi)'Ol'.lu; ç:ftn
malduliııln, -.P aıaJdaeBlnhı " ta lmrtielmlar. -.... -ur ola 
daha 1111' ook ..,terin ep Mr ~- Weekleri MMı••.W.. 9'&-
1,200 Uralık bir zarara lirdlll cDft fıtdilı Jftttmmıoılar. 
l'!hihıee, tepfllll aw. Parla civanndaki kurbaltana 

Zabitaya müracaat etrmite O. ..W•mem HlllW. bir taraftan, 
rabet', 91!De, klllcllat deilftinaek lı lltç lsılirtblıın .....,..._ Mııdme
ter. Be tlefa, ctdl 8DaJdaT deltldl nadan, CHlw laiaftaa da !tir bsm 
ld1141 atdıll fabrltamn ratft»I olan ı..&:ıa hıWalan t.Mp JeJDell• 
bir fabrikaya mlraca•t eder. den t1er1 ~-

Pabrtb, yeni kilidi tabut içle Kmtiala .ıhhi, tiuı Oldana 711-
blr ltçf rı&tderlr. işçi, enelkl t!· pılmasına yaradllt ldn ,fite; fa6rl
lldi s61diı> çıkarınetı, o knldtn de, bları. lnuhala ıattunukta fada 
kendi fabrltıllınnın tmtt1••azın1 al· Deri ııtfm1'1er. 
dılı IJtr ~llldln ayni oldalaoa _. Bh- blnm ldm .. rin ·de tnntiala 
rUnce hayrette kalır. 7'1DeslM 181hıee, ba da ııda dar-

Bunun ftzer'Jne, imtiyaz saııu;t ııtmdan ileri pJtyor. ' 
fabrika, zabıtaya şlHyet eder. Ya· Bir kaç «ftn enet gelen titr 
pılan tahkikatta, lı:nldin fmtfyazını Fransız gazetesinde. ı11nmmış tif:
almış olan fabrikada çalı,an bir 1111lharrJr, ktrr!Jalalar balclmlda M· 
işçinin, orada yapılan kilit aksa- klkalen silzel ve müessir mem)'e 
mını çalarak,, öteki fabrikada ça. yazmıştı. Eo nnıtııarrlr, Jnırbala av
lışan bir arkadaşına aathlı, bu a· cılannın, oltatanna lrurbala eU 
meleninde, atın aldliı parçaları koydııkltıınnı, kurbatatıına da hem 
pelrona devrettijJ, fabrlb salılbl· cinslerftıfn etine fazla pışıtün bu
•in de bu parçalardan, atekl laini- lundoklan lçln lcola)'Ca o1taya ıa
kanıa çıkardıiı kllitlerla ayni şe- ta1mdı\1annı an1ahyordiı. 

yedeie a1maia oablqoruz. FakAt 
lnyr bataryalan Jimii doira me!'a· 
fqi hnaplam1_1 ve bu)Daqlnrclır; 
ve 11ava ol>Werlai Slhe mıhlama'k 
icia alet etmekte• bft'ka bir şe. 
Ye ihtQrlıclan 7oktur. 

8ille lürkao metre Jaklapaoa 
bil .... , ..... ,... .. •• Hık. 

~ Wılai ~•tı.ra ~·· 
kaa merdiıreaia lrt,pnmiia balu-
da,ilm ~-- lıirlmcıak met~'e ileri
•illcle lllıl)Mr. YIW'Tılr-e•w llir 
talih ~ridir. Y4ıliıai ..,tinli• 
ve.-' ık ilıllr .....,_.ayakta 
der .... lıir ~· Pellra 90laıncla 
lıidrae ..... ö .... .._ ltir eWiıl 
Patıadl. Bir arlam ffhelmemi 
Ve llot-- Wr dısmae Rltdll etr'a.
f ........ Sen ...ami'a 'eldiiiac 
iaandmı. 

ltlf ~ erler, :redek 
._._ 1aJmaia ~.Et· 
raflanndal<i obti!1 yaimunma nal' 
,._ .. ita. mmffak ekıyerfar . 

7-. .. -.da '-!ka hir talili. 
tıldik oldu; mi1yonc'la bir defa an · 
cak vlkl oLıın bir te.adilne lıir #;il 
le iki nmi:ri bailıyao )'ıodek 7.eu. 
c1rini ortasnulan kopardı, !)ı°Auli 
bit.in1cn jfe YeD--. ~At'ak. 

Bu sırada oblWer iki r~miraılu 
herine danp dinlenmeden dütü
ror. Fakat 1ıkim ~rmia:a zararla. 

Ş~di sıuıt altıyı otuz b 
yel'. Kıyıd& W1 ~ 
lıeliriyor. K1mutan durup 
ıne<len emirler \'eriyor. ~ 
değinıize almak için bili 
yoruz. 

Saat altıyı ellı geÇe VaJ 

kat daha ağırlapyor. Zira 
ziinde bir çift borı1ban'l.ılm 
göründü. 

Sihin tıüvarisi ~a 
emir veriyer; biz de ce,·ap 
rnz: 

- Allaha nmıarladı~ A 
'1nncrnız olsnn. 

Sihılen aldıionız son ha 
ılur: 

- Teıekkiir ederiz, leli 
Kendimizi gizlemek için b 

mnn perd•i sahveıwek ua 
yoruz. Fakat Sih'I kurtanrıa). 
ııavvanınd:an \'U ır;eçmit efe 
KOMotaa Sih' in f,ih·arisiwe r 
yi Yedeie almat< İ(!İn yelli la& 
§ebbiistc bulunaea~ar söyli 
Fakat binbaşı Mildetvayt 7eı 
•~ f8i1Alemiz için emir ' 'ei 

Giinet şlllldi tarua?;,,Je at 
7.erincledir. iki gemi kıyllla.D 
rıüvor. Sila'i yedeğe almak ~ 
tetebbüıtii yaptığinuz nldt 
dan a.neak bir mil açlktayctıl 

Kalplerimi~de <lerin iM m 
aeıkJBJ'a Joğru çenil<lik. s 
etrnfrnrla htıla birkaç sandal 
Fakat bunların karay:ı çıkma! 
ti.ven yeni ihraç kıtalan mı. y, 
lliırıuinn ılı~nen eııkl kıtalar 111> 
clu,itunu ket:tirnı"k bizim içın 
kansızdır. 

Oa dakika '1aba kıyı bataey 
n üzerinı~e ate' ediyor, , .• o 
ler simdi bütün .luziyle ıu:aklaı 
1'..ulu"nuıı yakınlannda. ıslık ~ 
yor. fnl<at aaniyeler geçtikçe 
atı!llın isabeti az:tlıyor, artık hi 
obüs bize erişemez oldu. Füaı 
1a1dnştıkça sahil bataryaları_ 
mancl:m \'e fışkıran sulnrdan i 
ret bir çeonberle !'anlmı~ olan ~ 
ü1erinde bütiin nteşini topladıi 
~lirUyoruz. Buna raP.en ch•t 
yer mağliıp'"Olduğuno itiraf c-tıı 
İ!!temiyor. Sahilden gelen ' 
darbeye bir topla cevap veriy 
g'ri kUI ren~i· kO<'a bir daman 
tnnu arasmıla ufadk bir nokta 
bi kalmr.ıı olan geminin ate:f sı 
tnplnnnı lısli ~örüyoruz. 

Bize dnl'ru bötiın Jnzlariyle 
len dört İn~iliz torpil atar !t 
tıini ~ö~tik. Onlara :şaTetle 
!lllİmilze döndüifimüdi ani~ 
\ 'e hi1i takfp etmr.?lerln~ söy'li 
rtı7. . Çünl•U Artık Alman ha\'f 
\"etlerinin hücumuna uğnyr 
mna emini7.. 

l'UN&EM ve ŞTUKALAJ' 
Lr Vzt:ltt1'"DE: 

Alman ataklannı bekley; 
ı:ok 1IZ1IJI sü~i. Saat d• 
dnğnı ritt motörtii bir A1maı 
ğı ti1.erimrzde göriinerek bor 
""' ho~lttt, kmrıutan ger.ıiy 
atfe oldaiu ) erde döndilrel't 
•larbeyt sa'·"~orda. Bundar 

Sm Hst !Mizlerini itiyle llillrt11: 
- tlttiyao milletleri esaTete a. 

.llftmr. tnlıdlp meieaf Alfmde he. 
1111 teeirhti g6etennemiıııtir. )fem. 
Wret .......,. olanlar lllftlllekette 
M11ı saJdlJi olamu. tnkdlp dit 
l'lt9Blal'l9dn emllldrti elinden al· 
111alr, temis vatan ~1111a ver
~ .. dillmanlutn l'ran!la 
H\'allll1 ta.ffthe de llaldan yok. 
twr. llanJana elinden almaeak ha. 
,.....,, lllmtlebte yeni hayatlar 
~tir.,. 

Ba aatlmn • tıeliri .iıtekiler • 
!11 ....................... lllll!lllİ .............. , ..................................................................... '1\ '""'ok d~fa1nr ha,~dan 

~ banhm:ın e<lildlk. tizeri,...ize 
• ..ı.- ~ 

bi mltJdt - Dalla ilk elmleler 
ıle meb'uslana ....._ blr ekseri· 
,-eti, trilhassa Sm 3'ht11n te1ı4tit· 
Jerlnin kendileriae brtı eldnfu . 
no bı1enler te'llşluı:lda?. Pmt bu 
tehditlere hedt-f olnuyanlar cb ür. 
f*'di, zira Sen 1tkttln almadan 
f6an söder Fransa inlallı.mn 
kaanl oldofa !:İhi herhan~ bit 
qtanda" ;tlıam etmek tok kolay 
llir İ! ftlur, el'llda, ~n{"!'UZ, tftllh 
illMll kalmazdı. Hattil Krra1 !lnra. 
J'lltfll 3nUn~ P'~nleri !tife 51'~ 
le saymak. me~ bİD'.at S.n ıtt"J. 
ti. ;:-~nde ya7.dtitt !llİirl<'r ~ n. 
rlhtclen ıııatla •yarak dan ağacmı 
~rlennek ~k knlay bir i' olar· 
do. 

Rohe!lın}'er, kendisine hitUn 
ku,·vetiy!e yardım ~1"11 hu r.an
da11 arbclqr ı.velinde bnlu i 
çimle yüzen snİtanatma kuvvet 
'"crı1" 'l .. •·· •1~ , ·fn .. ~ ,.,. ıta iJe. 
hep Sen .Jüstü il•ri !IUrerek en·eJi 
F.harr. J•'b:?ri,, nı'!<adnslarma hi. 
"u"' ett:. nnhıır• m•••keme ve ;.. 
ılıım rt•",.,t·•ct"n sonr" n~rıto., .. 
1\ı\mil dii l\folene ve !'eÇkin al'ka. 
ıla 11l:.ırrm~ nHt'iaUnt olff. 

NillQel: v D v~§§§~ lfiir. it6pekleıia hlle ~mden y~ , .e V12nkers1enfean tam Y•tnı 
- Beye tidip her ,.;eyi anlatınm, ---- ----o ---- t1'eala". n-oııi birer birer satdtrdı. fizeı 

dedi, Mtık Glaınaak istemediiiaü ffoNa mıchaltb" ka4;may1 lmnhı t\'Olttcl: ı 'l~a ıı bu yetmı~ •11"1 
.ct7iedm. Be.ili ~ KiJeY'e ..._ O, "1ntr. iA'e yem-eitini" Mnnnıı clftm" doka.ııonun bomba1anı 
deni11. belliyo.rdu De -.n~ ht-rm11'8<l 41fü":trr;·nin mahnreti ııayc 

Btt dii~neele~ &y e'Flnfn b- Ymn: 17 Rusçaaan çeviren: D hOllln hlZ1M4Hrlnr sam11nhkta h - !mrtuldnlc. Fakat yetmi'i'nl 
pısma "dolru yth1tdft. N, V. GOGOL SERVET ı NEL m otun f~ine 8irmtt Te 11~.7. den •• 

Ytız5qı, odasında hemen beruen !arını açarak öyle horlny-ıp 1.,h\ K ıh!dara JiOJtik tıkarlar 
ayni hareketsiz vaziyeıtte oturuyor- Per ıösterlyor ki hiç bfr dua Hr dndea mamul kamçı.mu De demeti e111:ıtr1an11 1tl bey evinin nfo'!tt hır 7.al11t1un ~erteeindc yat'1' 
du; yilztl ille i!da g&rdülil llmitıi1· etmiyor. • olch•DU bilir misia1 faltrihy! ıındmrdı. Nihayet 0 ı;:ı:ıl <'A!lik ı.a'lketim bnımnda, talı 
tik ve elemi haJA muafaza e.dlyor- - Okumana bak, okuman1? Seni Jo"ilozof .sea1ıaJ alçaltarak: ele «eldi. Hattfı Yevttıtı h"e ırfincş'•' kemerim !llİ!5irilm~ bir halde 
da. Yalıuz )"aaakları evvelklnden beyhude yere çıılınnodı. YuTUCU· - NaSJ.l JN)mem! dedi. ~ af. J'lltanılt ;ıörlerinl ltıo;tı. de. Bombatarm \"e tnyyare!e 
doba fazla rııkarlaırnıflı. Cok az lnm, ruhunu düşünmü, ve vücu- nlrinden kamçının ae bieba şer ol· Filozof, \or1'udan tilrlyerek kim- r.t!l.mda_ İl~T'leyip ~fdiyonız. 
yemek Yedl•i, '.·n hııt )"f'"'•lle hiç •l dund:ı yreleşeo habis ruhları def. dula her.kahı milirıwdur: Faz- ır;e sörmeden dah.'1 kolay lora k.'t<':ı- Uattn bu kty:ımet ~rasmd 

" -• ... ~ .. ı -·•··-~- -1-sa ••'-- - -• . . . lhnh _..,,. hnmın bi'e =-1k silrmcd~i>·ıu. etmek istemi,. . a ...._.__ ....... -mruur -· b11cceJınt zanncuıııı beyrn .. oolıçl' nu ."'": . 
f: - Ferman sizindir, bıy. fakat, mek 1erdlu. · ~ıne yollandı. Jlı.ı bahçe. aılct ı lıl . 

1 
. • "5•etlh. en ~1?"~ ~1 pıke .~ 

·e• soltraaluk Otta ta, hlı· yn...&.. ·-•ft '·-•L- k t • ,ırer ırer ızerıınıze !Cnıu reketıt&U•i --'-~.. vallahi, tahnrura61 eıleuı.iyttrjiim. U&aJ8Şl ay- --.ra ser • · jtu uzere gayet bakınınzdı. binaen tı I 
1 

. • 
" .._--.avw-...... 1 , ' • • •• an :uı a" 11nnoneoıııu üzen: 

Et d b Yüzbaşı, aynı yumuşak ııeAle: s y.e: . aleyh 1ıel IDrlü gr•Jı lcşebbike ch·c 7-el" r1c k rk bf ...u..:ı 
in e ~P sf71e kapının ya. - Obunanm bak, okumana! diye ,El·eL Aacak be111m "'81ı:l:ıruntn rlşliyıfi. llıtiyaç rtolııyısıyla ac•k h.ı· .._ttie en n ~ç r kt;;;,... 

nınrla durun Homa'yı ı:ıörerelc: devam etil. Şimdi artık )"alnız bir iusanı nasıl ba'lacWdarını W!ai- tulun hir tek yoldan ruida diik r ~dm,~~ ~~e~~ a~ : ~ 
- Merhaba •••• wı. t~ •• gecen kaldı.. Yapacaiın teY brist!- yonua, dedi "f'e .)"ilzündto hakim .,. hütün ;yoıı.u. blrbirin• «irlft obı· . 1.~ ~:·~ • UJ~ ''" ovt!dl 

sd? Yoluob mı'! l il ı · · h zaUm blr ifade belirdi. Bu da aaeık ,.lene mı'lr"er ve -~- - .. 1.ı... 1 1 m1' ı. 1 a•,~'i!mt c_.. me _ yan ılia ıızınellır, en <le seni ıaı ., , • ,._ıor, .. ~,, ~ uımı.tt7. !ııtl .~ llt' '\'anırmım.-
- Yolunda olmasına )"Olunda. lil ~.im. muYakkat bir zaman ~ıln kederin kozalaklarını ook yukarlara uıl!'r 1 n ,__ , · .,. : b ... _,, 

. e ""' ra ır gentı"Ve a n111 "'"' f.aka! cinle,. öyle cirit oynuyoriar - Lütfuııuz ne otursıı olsao.. Sen te!;4ri altında uyuyan ııdddU b..J uulıuı ayı pen(eS.i füL'lnlarınııı ara ... t'!lft. zuı-.. 
11 

._ı •·• a•.a.. 
.ı- · · -A k•--· . _._ __, 1 •u., ~ıı:ı·~ne ..... ki '8Pkay1 alıp •öuııı::rınıa ... r~ nasıl i~tPrsea öyle yap. bey. lakql "• actını me)· ... na vuru)"O"ıu. suıda 1ıizlenmişll. Biiti111 bu ııuılı- r.iraz a<>nra Zuloyo kur 

il tantfa hçmaklan lıaşka çare ben okumıy.acağım . - Beniın burada en-et~ hatlar· idil cias ajae ve fidanları bir ..a ıııııiılln~ nz ~etmek JiJ!1fll 
kalmıyor. Ytizbqı: • tar. soara ,-odka ı>hklrirler, on- 11ibi Öf"lea ,.ert.etd otu, bir ucuyla tli. De1b'oyt!'r ~özümtmtn ı; 

- Neden'! - Baaa blık. filoeof! de'!ii ve ılnn oı;onra yiae ha.maya batbt'· (ite dllyonaa hJr eııtı ~il edb-or ltatat'ak. 
- Çün&.il. bey, sizin kızınız.. ııeıMnde ser.t ve feb4itkJr bir ahenk br. Jfa,.di. git, «it 'ft Tazi(eal yap! ve aralanu horu çiçcldtti ıı;ılu$fı· ~illa\et tta~knt &ı\inl9rfl 

İşin in'üaini We.ler; ... ple. OQll"u dilf6Dettk olanak o tabi!, belirdi. Re11 bu HJ'dunnala~rı Yap:namn. anı. blltaM&zsan; n ... 11 kMaHer Wliade -yerlere ka ı1ik fakat A-.ooıiveç;fn PtP.>ı;.t 
beler~. bu movaffakryetleri Roheı- hey kanındandır: hlı: klmoı;e M hoşlaaıaam. Bllnlan !ridn PllPJZ yapnr.ııan. bin altm bzamrsm ! dar sarfrı)orda. Bahı:enin hududı · tn9hahiri. Akd~~ t.arttlni ;tıl 
piverin deiAJ; S.n ~ .._.la ._Ull aksiai idd~a etmeye blkı"· mekteiıinde l'•pahili"'n. Burada, Filozof dqan ç:abrt.en: na lati• eden dtift a.rbsında in ~nhrti tak ll e<l~ ve ... 
-.., ladeclerler. lr.ell lıinat llld; •nnt dcönm "ltmeda, in· benim evimtJe böyle tef Cllm.a:r .. \.ay dedi '9'8y! Ba ,,.... • .Han•, an .,._,. Ainaemi1 yabaai otbırdaır. ~ilftll ~t'f: ifofa ttJırpillCMtt 
•besplyer bile bunu bilmektedir: zın1z._ Ben adama öyle hir sopa athnnıtt nha! diJ'e dl$Bndil. Banuah .. b biilin bir cwmaa UZ&J'Jlt ~idiycM"- .\iM ~ırt '• horava ~ı·. 
" !!••"Ji\l :-rk:ıı!a!'ltndaa lıabtedn- - Kıntn• ne oJDUl.,, ki ahin l°Ktöriia da~ onan 7a. etllle)•e 1telmes. SabreL nfzilD. -11-J a. ~~er m,aarl 1Mnııların e4kt.ı- 4~d~ ~iti t«!riclOW11 
1-n ~n lhtll, Framıık:la bUtln - ~eylJına uymuş. Öyle marifet- nındn hi~ bhr. Ala ilkin fiinirlf'- ret: Rea fat.nları y:ıi!b,-a)'1m ılıı lafnu, sa"'8nu 'ht"'1: ıtMnıuNı.Jr h!'l!yan1nr:ı esir diistüiimi 
Protaatet.Wutlkra-.eo.de ortaaa»:... ............................... ,;mı-.. ... .-. ............................................................. _.ct;k. 



3 ILICKANUN - ısa -&-,_ 

lJI! &WJ!!~~ fil fa ı1 ~-§:';mt;: ~~~~·!~, ~U!~~.~I T R I ... 1, yumurtalar ~ ilimli bir • '-'-~-t--+-+-t-t-11-
A H ROMAN ~!!.·~~an: .. o:::= ,.._...-+-+o-+-1ı-

dan. edat, ıhWd hialerden, T - ı 
fazla'qtınna edatı, Q)'I, göğtlJ, 

8 - Hubul,at da olabilir sebze de, 1 (Oasetemlzla llıılrl9c!I -~ 
g - çevirenin a.rk.ı.datı, Fransa. -.ı• JalUlldald tartb oel'C"eetal u. 
da bir ~hir, 10 ·- soru ed~tı, bir llyettlE Jl•dereoek okuJ'Ucu.l•nauaa• 
renk, 11 - bir edat, ~vr,i. bir Uearl malll1'etl lııala olmı:raa _... .. " 

·••· YAZAN: ISKENDER F. SERTEW m1nıama gelir. 1~-t-+-t-Madapuarda bcluuan 'ba 1U • • ...,._.,.._ 

emir, .. Ublan puua ... robmar.) 

Yakal'ldan aıatıYa: Evlenme teklilleri: 

ILJ< ŞOPHE ... ve iLK KAVGA 1 dır.. 6te yanda olup bitenleri duy-
martalal'Jn içindeki beyu 'Ve ~ 1 .._..-+~ 1 - Bir Yere gi~D (iki keli· • 1.TO boyunda btrbtlro fefl bula • 

me). 2 - Eyvallah dlven (iki ke. nan ecnebi blr genç: so ya§la.nnda bir 
lime) . ters ~evi:in kc-rktı'lÇ bir kaduıl& evlenmek ı-ıemektedlr.(ILV) 
mahlilk olur, 3 - h.iyanet etmek. rcımzine mllracaat. 

ReJsln karısının elbette bir bild;ği mama imkôn yoktur. 
ardı. GeRi 111aklar onun lcin: Bu sırada reisin muhafızı Abdullah 

- Çok kıskanc bir kadındır. göründii ve Kobanın yanına yoklaıtı: 

ısı 8 kilo gelmektedir· Bu qafı yu- 6 
kan 150 tavuk veya 6 deVdtUfu 1 
yumurtası demektir. Bu maJiUna· 8 

lik, ekmeğin yerine kaim olabilir. * Boy UO. kilo ıso. ev t~lerinl jyt 
Diyorlardı ama bu sözün muhak - Neler konuıuyorsunuz burada? 

ti\ göre bu btlytlklllkte yamuna 9 
yumttrttryan kufun dlSrt metre 1,.-1.--+-+-+- ' _ yqryan, cUmle, ~ _ ·--·' bilen, 12 yqında bir çocuğu olan dal 
ytlbeklikte olmam lbımıelmer " 
tedir. 

•lı lıi batka manası vardır. Uıak derhal atıldu 
Reisin karısı ne demek istiyortiu? - Avdan bahsediyorduk, aslanım. 

"~ blJ' bayan, eamer, §i.,4m&n, orta boy 
ol.an, blT cina, b:s, 6 - nihayeti. 70 lira maqlı, memur bir bayla ev 
De bir (er) getirirseniz klfi olur. ıeumek ıatemektedlJ'. (Er 16) rem 
T - Bir emir, kumqm tOyU, 1o- &Jne mllracaat. 

Y "ksa reis Hacer• göz mO koy- ICoban iyi bir avcı imlı. 
nu,tv? Abdullah müstehzi bir tavırla 

A~ yumurtalarma Pk de

Kaban birdenbire omuzunu ıilke ıını ıalladıı 
•lı: - iyi avcrlar daima elindeki ıi-

- Vole canım, dedi - Bu olamaz. klirı kacırıp uzaklarda av aramağa 
lela cok namuslu, cok temiz yürekli giderler. Bu da o ceılt avcılardan ga. 

ba. fa tesadüf eden adml bir tfcaret 
gemieinln kaptanı olan Abadidir. 
Abadi ıseo yılında bu )'UJl!urıaJar 
dan Uç taneliııf hiç bosnJ:mamrg 
olarak d~niz kenannd11, bir neh• 
rin llOrQldiyerek «etfrdifl ~ur
Jar arunıda bulm111tur. Tabüye 
llimlerindm Sen Hiler bu Y\lmUT• 
talan muayene e~ ve bıınhnn 

t.lr adama benziyor. Bize karıı liba. 
tösterdiği misaflrseverliği böyte clr Kaban soğukkanlılığını muhafaza 
lıin bir .. kilde göstermek istemez. ederek gülün:sediı 
Hacere gelince, buna o da meydan - Ne demek istiyorsun? 
YermH.Saray:lan benim lcın kacan bir - Ne demek istlyeceğlmi anlaya· 
kadın burada bir kabfte reisine ken 1 madın mı? Bindeki cm kacırıyorsun. 
dini teslim edemez. Eğer beı on gün daha burada kalır. 

ICoban o gün karısının ağzını ara- san, yoluna tek baıına devam edecek 
dı •. bir ıey öğrenemedi. sini 

Hacer ona: - Ne dedin? Karıma göz diken-
- BugOn ne iyi yaptın da ava ler mi var? 

Oftmedln. Geldiğimiz gGndenberl ıe - H616 haberin yok 
nlnle bcııbata kalmıyorduk. bir ıey anlayamadın mı? 

1:ok e*i samanlarda ya~ş ~ 
nesli kayboJnnll bir ım.un oıpl'° ... 
misin yumurtalan oldufunu ~y:.e 
mittir. AbadideD evvel batta ae • 
yalılar da bfrtakmt ymn,ırta ~ 
çalan buJmuılar, yahut adada ya. 
§JY&ıı yd'liJerin elin~ bOtUn )'1l • 

mu? Haıa murtalar g5rmtl,ltrdi, Mtdqaa • 

Dedi. Koban merakından catlı- - iyi ama, burada olup bitenle. 
)ordu. Biraz sonra cadırdan cıktı, u. ri görmemek için ya kör, ya budala 
lak Mahmuda rastladı. Mahmut hay· olmalı. 

rette sorduı Koban birdenbire Abdullahın yaka-
- Haniya bugün rahatsızdın... sından tuttu: 

lwa nlcln gitmedin? - Ne demek lıtfyoraun? Acık s6yle 
- Keyfim bayle istedi. Benim a- bana ... 

~ gltmeyfıimden rahatsız °'an kim. - Yakamı bırak .. 
•• var mı burada? - S6ylemedcn bırakmam. 

- Yok efendim... •tağfurullah. Abdullah tert bir bakııla Kobanı 
liz relıln emrfl• ılzlerln her arzunu- ıOzdüı 
lV yerine getlrmeğe mecburuz. Re. - Budala! güzel karını burada 
itin yeğeni ava gitmediğlnlzden cok kurtların eline bırakıp akıamlara ka. 
OzoldO de.. Bunu s6ylemek istiyor- dar neden av peıinde kolU)'Orsun? 
dum. - Bu kurdun adını söyle banal 

- lana bak, Mahmut! Sen cok - Relı ... 
ftıllı, feytcm bir aclcmıa benziyor. - O bana bu fenalığı yapacak 
IUftl lurada ben avda iken neler kadar fena bir adammı dıı? 
dandOğOnO bana ıöyler misin? - G6z0nü dört acmıycınlann ma-

- Ne gibi ... ? Do§ruıu bir 19'/ an- fını baıkaları kaparsa, kabahat ka. 
lcr,amadım bu s6zünüzden... panda mıdır, kaphranda nıı? 

- Canım .. uzun etme! Sen benim Koban elini Abdullahın yakasın-
... demek lıtedlğlml pekala anlar • dan cektlr 
•ın. - Hakkın var! Ben fazla itimat 

- Vallahi bir ıey anlayamadım, gasterd1m. Etrafımdakilerin btrer ac 
.. lanıml len burada bir uıa§ım. Ku- lıurt gibi karına saldıracalını aklın
'-lı"' ne kadar denk olsa, cadınn don ~eclrmeıniıtim. 
duvar ve b61me perdeferi cok kalın. - Şimdi ne yapacağını sana s(!)y-

' 

kır yerlileri bu yamurtalann k!\• 
buklamlı dlrJU tllrlll fflerde ieleı
de JmD&nmaktayddar; bu bhuı • 
]ardan, vuo'ar. deatiler, ~ aat 
11Jan. •petler, hattl pirin( agtı. 
teeeli el delirmenleıi yaprl.mak • 
tadır. 

Adada bulunan kemiklerin hlr 
araya ıoplanma'llle bfan tam 
~eJdf elde edll:nittfr. Bu koca 1ruı 
bir fnaanı pençelerile Yllkanva 
ka'dınnafa ve bo~alR muktedir 
mtlthflJ bit' eana~. 

liyeyfm mi? 
- Söyle ... 
- Aqamdan atlarını h'azırlarsınf 

Gece yarısı yavaKa kannı alıp bu • 
radon kacarsınl Bu lıl uıatırsan, de -
mln cledl§lm gibi, yalnız kalacak. 
ıın •.• Yoluna tek batına devam ede· 
cebini lıte o kadar. 

- Pekla. Te,.kkOr ederim. Atlan 
mı muhafaza için bana yardım et. 

- Vaadediyarum. 
Koban o gece kanıile reisin ca . 

dırından kcıcma§a karar verdi. 
(Oe\'aJm VH) 

-
';;i; ... 

-

Soldan .... , 
1 - Beykeltrat (iki keli1De), 

2 - hububat taeir1 (ıki kelime), 
3 - .AJAmet, ybe ıtıHlellUlk 
4 - Tera çevirin benim bllyük 
annem olur, mi.'IBfimanc, & -
Anadoluda bir mmtalm, ba§& kak. 
makJJk, 6 - 9iWıın ım:ımlann. 

kantacınm llazırladıfı 8 - N1. * Yq 28, boy ı.86, kl!o 615. bufday 
kld darbeden (iki kelime), 9 - b<nlzll, •erbeat meslek sahibi, aüer 
bir devletin merkeıl, ad, tO _ Jikle fllfttı olmıyan, mUakirat kullan 

ll'ıyan bir bay, 25..3!1 araımda, orla 
ten çevirin bir cihet olur, ıUphe, bcylu, kumral saçlı. dindar blr 'b!--
aop, 11 - insanın doğurduğu yer, yanla evlenmek tıte'llektedir. (A.K.) 
Dota. I 

lzmft Deniz Sabnalma Komiayonundan: 

işçi alınıcak 
DeYlel limonlon ,,,.,,,,. umum müdiirlüfündenr 
At61ye\11iz ihtiyacı lcln, tornacı, tesviyeci mollrcO, demlrcf, kaba ma 

rangoz, kafofotcı ve burgucu alınacalrtır. 

remzine müracaat . 
* 89 yaımda, k!maeıtz. fimdlye 

kadar hiç evhnmemı, ve nihayet yal 
ııızbktaıı bıkmıı, ayda lM.200 Ilı s 
kua.ncı olan bir bay; iYl ahll.klı blr 
bayanla evlenmek ıatemektedlr. GU -
Rlllk mevzuubalıa defild!r. (Akaılçlı) 

• Yq •6. boy 160, kilo 76 çocukau& 
ve kım.uıa bir yarbaydan 61Umle bul 
k&Jmq, çok dindar blr bavan. btr ya,._ 
bey ft)'& albay tıe evlenmek istemek 
tedlr. Yqı 60 den yukarı olaıı ter. 

isteklilerin mO.blt evraklarile Hallet• Camlaltı 
yeni at61ye ~iğin• mOracaat etmeleri. l 1773) 

mevldindekt idaremiz dil, edilir. (Glllçln) remzine mllrac-ı 

•· •· Y. lataaltal 4 aamarab 
........ 11om111oaa11aa1ar1 

Y8dl kalem kitap tabettlrflec:ektlr. Pazarlığı 4.12.942 salı günO ıaat 
14 te $alıpazannda M.M.V. 4. No. it ıatınalma Ko. da yapılacaktır. ilk 
teminatı 86 lira 2Ş kuruıtur. lsteklllerin muayyen gOnde Ko. na gelme
leri. (318-1968) 

• •• 
Ordu ihtiyocı lcln iki ton klor kolıiyom paıorf.kla satın alınacaktır. 

ıarh6ı 7.12.942 pazart•l gOnO saat U te Salıpazarında M.M. V. 4. No. 
ıı ıatıncıılma ıCo. da yop.facaktır. Kati teminatı 2'0 lirdır. Taliplerin belli 
g0n .,. saatte gelmeleri. (321·J969) 

••• 
ÇOrOğe cıkmıı bir baı beygir 9.12.942 günü saat 11 de arttırma 

ile !dimekap tıaridnde Atpazcınnda ıctılocaktır. Taliplerin mezkOr gOnde 
Atpaıarında l::ulur>maları. (322-1970) 

• • • 
20.000 kilo kreıflul ıodlk Dissu' nun 24.11.942 de ihalesi yapılaca. 

61 ll6n ediımitti. Ankarada ll6n edilmediği anlaııldıfiından pazarlıfiı 1.12. 
942 salı günü scıat 15 te Salıpazrınd M.M.V. "· No. lı ıatın:.ılma ko. 
da yapılacaktır. Şartname1I hergün g6rüJOr. isteklilerin bellf gün ve saatte 
1600 lira ilk teminatarile Ko. na gelmeleri. (324-1971 l 

' . 
l 
';b 

1 • 'ö 

-

•t 
ALDIBINIZ: 

Aptıda nmlderl t•nl~ olu • : 
~ umlanna ..... 
melrtuplan , .. ,............_.,.. <..-ur • 
lan llarto) ~rsb ..-ıataa ltleye 
kadar " .. t l1 dt9 eoara aldnma. 
lan. 

(A.U.) (Ahenk 28) '(A B.C.D.1 
(8.Ş.ldıueatz) (Bulunmaz) (Bay l'atkl 
(Çabuk obun) (Dadı) (D.F P.) (l:.P.:) 
CE.J'.) (E.K.) (Effne tuıam) (F.U.ŞJ 
(F D.K.) (F) (Fınna) (F. TfZ) 

(OQleryllz) (Hayat 31) (M D .) CM.T.) 
(llıl.H.R,) (llıl.JC. 49) (NeW) <0.l ' 
(ÖZb&ba) (P.A,) '(79 re .. m ) !R Al 
(&\mimi) (Varlık) (Yeneli 

SEHIR 

ınııJ~ 
11111 

TIYATICOtı;U
&oHEot Kl~MI 
But ıo.ao c1a 

ı\llRh.EŞEN RAJI \ 
Cumart-t •e Pauı ......,. 

15,SO da ~fnti'ne 
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p , : •• T •, ..... J - '•-' inhisarlar Umum MüdC rlüğünden 

1 
50 sant:litrelik BiR ŞlŞE BiRANIN (şisP. dPpozitosu hariç) SA TtŞ FİYATI 40 KURUŞTUR. YAKILACAK 

lSP1RTONU"l da bayiiden mi.1stehJike kendi derecesile 1 litresin1n SATIŞ FlY ATI 95 KUR USTUR. 
1 Keyfiyet sayın halkımıza tavzihen bildirilir. 

iskele tamir ettirilecek 
1 - Keşif bedeli 10242 lira 75 kuruştan ibaret bir iskelenin temi. 

rlne a it pazarlık eksiltmesi 8 . 12.942 salı günü saat 15 te lzmitte tersane 
kapısındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait fenni, hususi şartnamesi, keşif ve tohli'i fiyat cetvai 

hergün komisyonda görülebilir. Teminatı 1536 lira 41 kuruıtur. 

3 - Taliplerin bu işlerle ilgili olduklarını gösterir fen lıeyctler1n
den alınan enlıyeot ve ti~aıet vesikalarını ;e yukarda yazılı teıııınatlarını,pc 
.zarlığa iJtirak etmek üzere belli gün ve saatte komisyona vermeleri.(1956) 

1 

TURKiYl iŞ BANKASI 
~üçük Cari Hesapı::ı· 

1943/KRAMJYE PLA!vı 
.. 

KES/DELER: l Subat. 3 Mayı•. 2 Aiuıtoa 

1 lkinciteırin tarihlerinde vaDılır 

1943 IKRAMIYEL!K1 1 
1 adet 1999 l.4.ra.lıll - 1999.- Lln 

999.- • 
"88.- • 
1Tı.- • 
ıuıa.- • 
GM.- • 

""'- . 
ese.- • 

ı • 998 • -
1 • 888 • -
1 • 117 • -
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 

10 • .. . 
80 • 

S50 • 
su • 

868 
GM 

"' asa 
m .. 
" D 
u 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

----- n->..o.- • 
- mo.-. 
- !MO.- • 
- !5500.- • 
- 1674.- • 

1'11.rklye ı, BenkaJmıa pa,.. J'&tlrmalda yalnıa P9r• otr1ktlrmle 
f&l2 almı" tılına;ı.. llVDI r.am!\nıto talllnl7.I d., d1>1111mt, tlıı"ıınnY 

Milli Sanayi Birliğinden: 
Tahminen ~:ıo ıuıo kauar wuhLelu Ka. uıı.ıkta mıı. 1 .. meı ~tabh, t.rı.kır uı 

lle elektrik r.ıalnme!erı ve demirleri. i.12 942 cum~ gü.nU saat 14 te i Unc•ı 

vııl<ıt ~anı • ünı-c .lı.att• blrllk mı:rkezin,.e açııı: ıt.:tttrro:- S'..lren!• ısaula 
cağından m~z~~eı:::eye lrt.rak edeceklerin ~tıvmU rG.)gıeQrJ • ..a.at 13 e kaılar 
12:! 'irP r•Y !"' Ct'all'ıi Mrllk veznesjne V8\ırmaları. 

~ ............... iRi .................. , 

förilfye COm•ariyeti 

ZiRAA T BANKASI 
IUırUlDI u.rthl; l!Wl. - Senmyeıılı 100.000.00CI l'Orll lll'llı8 

Şube n aJaM adedi: 914. 

Zira! ,,. UC&11 ber nevt b&nk& muamelelu1. 

Ziraat Bankuın.da lrumb6rab " thbarıJO tuanııı tıııUapıarmda 

u a.ı 50 Uruı t:uJıınanıara un~ • cı.ıa ~k11ecell lmr'& ıı. ~· 
ptAna gOre uaamtye datT..ıt~ur. 

t IMSet LOOO Uratlll '-000 Un 100 ade1 ~ Uratıll ,,000 tin 

t • 600 • 1.00G • 1%-0 ~ • IJ4ot • 

C • l:ıo • l,OOI • UMI • • 
40 • ıocı • ..000 • 

DlK.KA T: Se.s&lJl&rmdakl paralar Dlr teııe tOfnd• M tırada'O &f&t 
dtıpılye.ıı..lett t.lu&mlya ;ıkugı :..al<SUCS. ı-. 20 tuıuııe f'erUeceıı:UJ. 

ltUr'al&ı aenecıe 6 defa u aıart.. u Haztra.n. u lliyııı.ı.. 

• 
U BtrlnctkA.ounoa çekUecelttU. 

:pg Ut 
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! 1lltlCANVN - Da 

/ lzmit Deniz Satınalma Komiıyonundanı 

1 ~ ~!." ~.~.~~ ~ ~~~~ ~!~~ ~2-~ bU 
ma.halde ya.pı!a.cak 61t0 metrelik yol t&mtrj {flntn pazarlJII '1.12.9'2 pazar-
tesi gUnU ııaat 16 te lzmltte tera&ne ka.pı.sındakl komi.iyon blııumda 

yapılacaktır. 

2 -- Bu ıfe ~·t eartname. ketlt ve tahlili nyat cetveli koml1Yonda S~ 
rU.:ebıllr. Kat~ teminatı 1369 llradır. 

3 - Pazar::~a glre1>ileceklerln emniyet ve1lkalarau, bu mlktar ve bU 
gibi l:jlerj yaııLiiı.larına dair !en beye~lerinden alacak.lan •b)lyet vellkala. 
rım ve yukarda yazılı teminatıarlle bfrltkto ve belli gl1D ve aaatte autlt. 
meye !§tırak cttT:flk Uze~ komlısyon başkanlığına vermele:i. (18") 

lzmit Deniz Satınalma Komiıvonundan: .· 
Tahmini Fi. -r.mfnatJ 

Cin.ı kilosu kunıı Ura kr. 
Takıa: çellfi 25:35 m/m 1175 600 1057 80 
Takrm çellğt !10:100 m/ı:ıı 1288 600 1159 JO 
1 - Yukard~ cıtı". mil<tar ve tabmlnl !jyııtlan ya~h iki lcaleııı malam• 

ayn ı,artr:nme<Mı ,,tarak pazartıklan 4.12.9i2 cuma :;U.ııU 1&&t 18 ı. 
tzmird .. ters"nf' knptsmdakf komlıııyonda yaptlacakttr. 

2 - Bir partide teslim oluııa.cak bu malzemenin evsaf ve ıarbı&m-1 k~ 
m}ııyonda g;\rfllebUlr. 

3 - 1'a!lplerın U~fü tlı-.aret vestkalarmı, yukardll yazılı temlu&tıaril• blr.
llkte beJll gUn ve saatt~ komi•Y<>n• vermelerl. (18'7) 

lzmit Deniz Satınalma Komi•yonundan: 
ı ·- tmallye .'leaeli betı .. r ktlosuna 105 kı;ru, tabmtıı n\una,, tMO ld1a 
9/11 mim 1: ·Jtrundakl bakır çubuk 2. 10 !L/m katruna kıtdar tel c;ekttrU· 
meııi l;ılnln lk1nc: pazartı~ı 7.12.942 pazartesi günU ııaat 18 da lzmltt• ter. 
ııa.ne kapıamdl\!( komlııyon binasında yap.ıacaktır. 

2 - 11\mnf evııa! ve şİlrtnameıl komlsyoııda ~öriltebUlr. Katf teminatı 
236,2~ liradır. 

S - Talipleri ı ilıı;llj ehliyet ve tlcıtret vesikalarını yukarda va.mıı temi 
natlarlle birlikte pazarlığa ı,tjrak e•".llek Uzere muavYf'n (Un ve ıa&ttf 
caret vesi kala. i!e birlikte koml!'lyona mllracaatıan. (1935) 

iıtanb al De tardarlı§ından: 
Dosya No. !:insi Muhammen 

51217/1114/lı._ı Mecidiyeköyünde 9 pafta e~ o
da, 5 parsel No. lı 3705 metre 

bedel teminat 

murabbaı arsa. 9268.50 695 
104 Mcridiyeköyünde 9 pafta, 63 a. 

da, 3 parsel No. lı 6925 
metre murabbaı C1rsa 10387,50 n9 

106 Mecidiyeköyünde 9 pafta, 6t o
da, 1 parsel No. lı 1507 metre 
;nurabboı arsa. 7535 566 

lut:arda y~zılı gayrimenkuller 9.12.942 c:orıarnba gürıü saat 15 te 

milli emlôk müdürlüğünde müteşekkil komiwondo t.apalı ıorf usulil • 
~ atılacaktır isteklilerin 2490 sayılı kanun lıü\ümleri dairesir.de haz r 
ınmış teklif mektuplarını ifın:e günü saat 14 e J.odor komisyon reisliğ : . 
e tevdi etmeleri ve nüfv ·.,,., - inlrnlarını ibraz eylemeleri mu~ 
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