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Tunusta Matör çevresinde Rusl ar 
şiddetli bir çarp1şma başladı Simolensk 'i 

• c c tehdit ediyorlar 
Müttefik 

Alman 
hatların gerisine ındırılen Stalingratta bir çok yerler geri ahndı 
paraşütçüleri 

~~~~!'!'l"ı~°'7"' 

• 
esır .. edildi !\[osko,·:ı, 5 (R ı.fyo) - lJıin gec 

yarısı neşredilen rc~nıi Rus tcbliğı • 
4 kfınunueYveldc kıtnlnrımız Stalin. 

hııne d(•po~u havıy:ı uçurdııJ,.r; h'r 
kalıll'I hurdahaş elliler, 10 bal,ırya 
~ l "u~lurdıılar, bir tabuı·a ) akın dü~ 
man kıın·elini ıl<ığılılar ve kısmen 
yok elliler. SFAKS'IN BATiSINDA 

Mühim bir A man mevzu Fransızlar 
tarafından zapt olundu 

100 den faz la esir alındı 

:iter aAşam ~ 
..... - ~ ._..__.., 

Şimali 
Afrikada 

Hüseyın Cahıd YALÇIN 

Ş İMALI Afrikadn 1lk günler· 
de hızla ilerliyen mukırebe 

hareketleri durmuş gibidir. Fakat 
bonu0 harp gayretlerinde bir gev
kıne ve muzmiuleşme manası ifa~ 
de etmediği aşikarclır. Elalenıeyn 
Cepfıesi.'nde Rom el lruv\ etleri he· 
ll:ıen hiç kimsenin tahmin etmedi· 
ğt derecede ess.sh bir mağlôbiyete 
'1kl'adrktan ıonru sddzim•i tn~liz 
Ordusu bundan evvelki iki taarru
ıu geride bırakan bir ıo;üratle duj
lnanı takip ederek Sirte köl'fez.ine 
\'ardı; fakat ondan sonra aynı 
biddetle takibe dev:ım edebilmesi 
İnıkansızdı. Sahilden tek bir yolla 
Qzaktaki Mrsıra bağlı yeni çöl se
ferine gir;~ebilmek ıçm bütün 
ku\,·etleri' Sirte körfezi yakınlan
h a toplamnk menzil hatlarını t:ın. 
zinı etmek Iazınıdı ki, bunun için 
büyük hazırlıkları göze almak \-'e 

bir çek zorlukları YEnmek :caru· 
l'eoti vardır. Mısırda lapdalıilecc'k 
tertibat modern bir orduyu bir 
hamlede ımeak Sirte l.örfezinP. ka
dar götüreiJilil'di. ı;im<li Tntblns
~arbe doğru harelcet içi'n ikinci 
bir hamleye lfııım hazırhkları ta
ınamlnmo.k icap ener. 

Tunus cephesine geline~: Müt
tefildE"rin orada Fransularla iş. 
birliği mesele<sini esnslı !>lirette 
halletmeod~n \'e ger>Ierinılen emin 
()imadan Tunustaki mihver km
Vetleri üzeri'ne rastgele hiicnm e~· 
tnes~ beldenemezdi. Şimali Afrika.
}'a Ameri'ka. ve İngiltereden ilk çı. 
kanlan kun·etlerin bir taraftan 
tıktıklan yerlerde üsler kurmak 
Ve garnizonlar tesis <.tmek vazıfe
ı.ile meşır,ııl olurken diğer taraf -
tan Tunustnki mihver ortlu<ıile 
carp15maya kalkıs~lan bliy\ilı bir 
ihtıyahrıhk olurdu. Şimali Afrika· 
~ mihverden tamamen temizle· 
tnek i~in ~arfe<lilccek gayretin 
biç sekteYe uğramndnn heklenen 
lletiC'eyi ,~cnne•d bu ı:::syretin mun. 
lazam bir pli\n:ı ~öre usul daire
sinde sarfedilmesi talıiicJir . İşte 
~imali Afrika muharebelerinde 
buQ"Ün !'lahit olduğr:nmz nisbi sü
ku:et b~ !'luretle izah etlilebilit. 
llerhalde ç1.1k uzamadan mütfo· 
fiklerin kunetli bi:r darbe indir
ttıı:?k üzere harelc~te geı:ecekleri \e 
i~j bitirece'kleri ~üphesi7Clir. 

Diğ-er tar:ı ftan miln eriıı 'le bii. 
liin çarelere has '\.'11rarak ar.ami bir 
~İdcletle Şiırıali Afrı"lrada tutun· 
trırya çahsa<>aıh muhtıJrk:ıktrr. Mih 
\-er burada iimitı:~zce çarpışacak· 
hr. Fakat ne bnhnsına oh.r~ ol • 
°'lln hu mücadeleyi ~öze alarak ve 
hiç olmazsa zc\·ahiri kurtarmalc 
İ"'tiyec~ktir. Mih\'er.in Af1ikadnn 
bir kere çı1<arılw.:ısı ora,ya hir ılaha 
katiycn geri döı•meme<\İ' clemek-

~
ir. Bunun mihver prestıji için ne 
·ııu<'r bir darbe olac·nğmr tahnıirı 
tm 0 k zor bir s~y de~lıli.r. Şimali 

·'frikıu1an çıkar:•acak f:ı":"istlerin 
hl'!yacl:ı hfı.l;imiyC'ti' muhnfııza eı le 
hilme'eri anrak ernehi hir ordu. 
nun lmn·etine dı.ıyaıuırnk suretile 

Amerikan tayyare 
lerl ·trab:usa fası

lasız akın edlyorlaı 
va,lngton, 5 (A.A.) - Harbiye na, 

zırlığı ta.ra.fında.n dUn öğleden sonra 
::ocşredllen resmi tebliğ, 

Şimall Afr1ka: Cenup kesiminde A. 

merikan ve Fransız kıtaları tarafm· 
dan yapılan bir taarruzla .Jll§ma.nda r 
l:ır mıkta.r esır alınmıştır. Taburba 
yakınlarında kuvvetıerltniz mevzile 
rini aağlam}aştırmışlardır. DUn güll 

düz Bizerte doklan bo:nbalanmıştır. 
Gündüz ve gece Tunus hava alanına 
taarruz yapılmıştır. Uçaklarımız Tu• 
nusla Gabes arasındaki kıyı çevres.· 
le düşman ileri hatlıın UstUnde laa • 
!lyet gö.itermlşlerdir. S:ın üç gUn 
zarfında. iki taraf uça.klan arasında_ 
ki hareketlere alt raporlar, ıaz\a 

Olarak 13 düşman uçağının tahrip o· 
ıunduğunu ve tarafımızdan 8 uçak 
kaybe-Oildlğıni bildirmillttedlr. 
l\lATÖR ÇEVRESİNDE ŞİDDETLİ 

l\IUllARL.BE 
Nevyork, 5 (A.A.) - Fas radyosu 

Mat.ör çevresinde şiddl!tli bir çarpış • 
ma b.ışladığmı ve müttefik hat!arı 

gt<tjlerlne indirilen Alm.ın paraı;ıütçü_ 
!erinin derhal ele geçirildiklerini bil• 

<iirmştr. 

TRABLUSA YAPILAN AKIN 
Kah;re, 5 (A.A.} - Amerikan U 

mum! karargA.hI perşembe günü aşa, 
ğıdak1 tebliği neşretmiştir: 

!ngiliz Llberator uçakları L2 ilk • 
kanün gecesi Trablus limanındaki 
tes!s!ere taarruz etmişlerdir. Bom · 
balar, İspanyol ve Karamımlı rrhtrm_ 
ve nıendireklerinde yangınlara scbeb 

1 

o~muşlardır. TrabJus lima.nındakı ge
mllerc ve liman tesislerine yapılan 

3 taaıruz sıraı!ında, dokuzuncu Ame. 
?'ikan hava kolordusuna m~nsup ağn 
bomba uçaklarının 6 düşman tlcarei: 

fArka..ı;;ı sayfa 3, sütun 2 de) 

, ' 
Milli ŞEF 

ile nelik matad çay 
ziyalet;erlne 
başladı ar 

Ankara - Büyük MilU Şef;mlz Re 
islcümhur lsmet tnönü, her sene par. 
ti ve hüktımet erkA.nlle mebuslara 
vcri!mesi mutat olan çay zlya!eUeri . 
ne başlamışlardır. 

Milli Şefimiz. çarşamba akşamı 

cOmhuriyet halk part:sı genel sek.re 
teri, vekiller ve idare heyeti azasına 
Çnnkayadakı köşklerinde ili< çay zi· 
Yafe ti Dl vermişlerdir, 

Re slcUmhurumuz mlsallrlere Uti 
fatlaı da bulunmuşlardır. 

münı~-<ündür. Bu ela faşi·1.m :ılcy· 
hindeki h!s.f iyntı lıütün bütiin ş i ı l
detlendirmekten ,.e ılüşme;;ini hız· 
lnnclırmaktan başka bir netice ve
remez. 

Afrikadan çeki1m~ Almanlar 
i';İn artık teca\·i.'zi plfınlara Yed•• 
ederek Altuanyil lıucludlar1 it;inde 
bozulır.a ve müd<.f:ıa harbi ~·aıımn 
man:t~rnı t:tıamrnun eılecel<tir ki, 
naziler Alnı:tn efkfm ummniyesi 
lmr~ıı;;ıncla N>~·h lıir ıtıcYkic- ilüş • 
meyi ~~lllay lmlay kabul c.ılcınezler. 
Onun için sim'lli Afrika nıücaıle
leleri çok Çt"tın olnuya namzettir. 

gr:ıd şehri mııılnk:ısında ta.ırnızh. 

rınıı devam etlerr:k Pnkşyiol, Scvı _ 
şin, Bııbin<;ki, Popof, Ye.5maçirb.ı 1 
Çcyoriıı, :\!:ıyaf~kaya . Vc:rcr Ye P:ı. 
rişin me-;klın noktaları ile Yrsckre. 
le isl:ısyonunu işgal etliler. Merkezi 
cephede kın·cılerınıiz evvelki İ\I •. 
kamc:Jerde taarntın devam erlı.:. ek 
birkaç mesk-Un noktayı ele g~rırdı. 
Jer. 

3 k:inunuevel<le hava kuHelleri 
miz, 14 tank tahrip ettiler, ikı cep. 

Stulin~rııdın şimalinde kıt:ıları _ 
m17., 200 _ 300 nıcırc ilerliyrrek, cfıj5 
nı:ıııı•ı bir sıra ın:l'>tahkcrıı me,·zile. 
rini z.ıplı•ttiler: ralırikııl:ır muhalle. 
siııdr. bir mrıh:ılleyi Hitlercilcrdt:ı 

l<>rnizlııdilcr. Diijo•nan ölii ve )aralı 
olarak 5ıt() (len fazla za)ialrı uqraılı·~ 
G:ınimcllcr nldık. 

Stıılin~radın şimal hatısııııl:.ı YI' 

C Arka<11 sayfa 3 "ütun ~ <le) 

Büyük M. Af t,clisi 
Ayın 16 sında seçımin yenilenmesi 

kararı ver ılmesi muhtemel 
Yeni mecliste mebus adedinin ıo. ıs 

laZla &iması ıntamali var 

'Iımusta hı:n a hıtNM\tına g:enl5 mlkyn.sta iştirak eden Amerlka.ıı 
t"n-araclleriııdcn iklsl uı;u,t:.ın evvel 

Ekmek karneleri 

Ankarada.n verilen maltımata göre, 
'I eşkilAtı esasiye encUmenı dUn top_ 
}anarak mebus seçimj kanun ıa.yıha3l 
\..zerinde tetkiklerini tamamtamrş ve 
lA.yihayı meclis umuml heyetine sev• 
ketmiştir. 

Çıçek hastahğı 
ratlbte sekiz 

görOldl 
vaka 

.\!;ncumen mı:ı.ıu.s "'-~uıu ıç,n ı:l.y! • 
ı.ada mevcut muay;yen mll.ddeUeri 
aı;~ari hadlere ınd.ı.rmiş ve bı,ı b&kım· 

llan lAyiha. üzerinde ladi..ller yapmt§. 
t.ır. :Mec!ııı umumi heyeti projeyi bı... 

esaslar daireslnde kabul edecek oJur 
sabundan sonra yapılacak mebua ae 
c;:ımletinde 36 ilil. 40 gll.nde seçim la: 
Dı&mlaııa.bilecektir. 

.BUyUlıt Millet Meclisi ou projeden 
baıka milli korunma kanununda, ya_ 
~ılması bU~metçe tekli! edilecek de
tl§;k!ıklere dair kanun projeııini ve 
Cı.iğel' acele bazı işleri müzakere ey 
ledikte.n sonra ayın on aıtwnda g& : 
lıp bir ihtimale göre kış tatiline gt .. 

r.ıcek ve bu mUnasebetle seçim n ye
r.ilenmesi kararını da verecektir. 

Yeni Büyük Millet MeclJ$i §ubatın 
cırtalıırında toplanmağ'a çağrılacak 

tır. Yeni Meclis 10, 15 mebus faz!asll; 
440 ı:ı\ 445 azadan terekküp edecek·· 
tir . Bu defa Damga Matbaasında taklit 

edilemiyecek şekilde basılacak 

Son günlerde cenup komşuları • 
mızda salgın halinde bulunan ciçek 
hastnlıılı dolayısiylc memleket imız 
de de ihtiyati tedbirler alınmak hi. 
zumu hisscdilmi5 ,,e alınan tedbir 
!erle yıılnız şehrimizde 70 hin kişı 

ye cicek aşısı Yf!Pılmıştır. fc;lnnb•ıl 
Sıhhat Müdürlüğü şehrin bazı ~·er_ 

lerinde aşılama i<>tasyonları kurmuş 
tur. Ayrıca hükumet ve brlecliye 
doklorlukları rln müracaat edenlere 
çiçek aşısı yapmaktadırlar. Kanada BQ§vekili 

Dün Siirllen şehı·imiıe ı;ıelen iiç Va5lngton, 5 (A.A.) - Kanada ba, 
kişide çiçek ara7.ı göriilmüş \'e hun. vekllı Makenzi King Vaşington& gel_ 
lar tecri<I eclil.miştir. Fatihte sekiz miş ve Beyaz Sarayda. Reis Ruzvelt 
kişic~e ha~talık ı:ıörülmiiş irrılH'ılcn 1 tarafından kabul edilmiştir. Her 1kl 
lcdhırler nlınarak hastalar tecrid e. devlet adamı ekonomik meseleler et• 

Bilhassa son aylarda, ekmek karne.

1 

clt.kları ög-renilmiştır. Halbuki gün· 
lı:rini.rr bazı ma.tbalarda ve bazı kim \'jk karneler ner vatandaşın o gUnkU 
.ı;eJer tarafından Laklld edildiği r,örlll· ihtiyarı karşılığı olarak verllmekt! 
dUğilnden ekmek karnelerinin önU • o!duğundan, ancak fırınlaı da ekmek 
rr,üzdeki ay için damga matbaasının bulunamadığı zamanlar ve vilA.yetln 
kıymetı; evrak basılan kısmında t:.ı ı g6stereceğl !Uzum üzer ne bir gün ev· 
bfdilmesi, taklid edllemiyecek bir şe· vPlkl karneıerin ertP.si gUnü kullanıl. 
kilde oıınası takarrUr etmiştir. nası kabil olabilecektir. Bu şekilde 

dilmiştir. 1 rafında görüşmüşlerd;r. 

Diğer taraftan bazı fırınların gün· karne tebdil fırınların kendileri tara. 
lilk ekmek karne!erınden halk tara_ fmdan yı-pı!am1yaca.ğı lçln gerek de 
fm dan sarf edilmem~ olanları ertes. I ğ ştiren fırınlar gerekse ıuı,rne sahip · 
günkü karnelerle tebdil etmekte ol· ıE ri suçlu vaziyete girecektir. 

lslanbulun son 4 
yılı veliit/iKırdar 

Tulondaki filo neden 
kaçamamış! 

Ca5nolanlm, 5 (A.A.) - Tulon· 
can kaçan Marı:ouin ve Casabi
anca Fr.211sız deniza ltılarır.ın sü · 
varileri Fransız filrn:unun bUyli.k 
kısmmı;ı mnhrukat noksanlığı yiı· 
zünden ;·o; aJaJLamak tehlikesi 
kı:ırş·srnda kaldığını ve aksi halde 
müttefıklere iltih:ıka hazır bulun 
öu~unu ~öy;emişlcrd.ir. 

Aspestolu 
adam 

YAZAN: 

SlE.PHEN LEACOCJ\. 
Ç.lli\"İRE~: 

SACJT POLATER 
Birkaç gün de,·anı edr<'<'k olan 

bu dfükatl' değer yazıdan bundan 
8000 veya daha fazla !lene ııonral•i 
hayatın tahlilini ze\ kle okuya 
rakııını.z.. 

Müll<iyalilerin dün · YUAD: 

geceki toplantısı 1Naı-edd 0 ORYAN 1 
1 Vali ve belediye r:ü-i Dr. Lutfi 

Eski (Mii.'.kiye), yeni Siyasal Kırdar bugün !s1;.nbula t l'y;ninin 
Bilgil-:r Okulunun 86 r•cı yıld<rnü · beşinci yılma girmiş bulunuyor. 
n.ü mıinaser.ctilc: dı.in geee 1'aksinı Asırların ihm.ı1iyle çok ~kım -
·}azinosund:ı bir kutln.!!la ve tanış- sız ve biçare bir :lalde buldu~u 1s 
ma toplantısı yapılmıntır. tar.bı.:l onu çok biıyük ür.ıitltrle 

Ge:; vakte k::d::.r gA.yet samimi karş·Jam:ı:;tı. Bunda ılı hakJıyclı: 
Ve nezih bir hava icinde Cf'reyen çünkü Lütfi Kırdar, değerli bir 
eılC'n toplantıda, şehrimizdeki bil ~dareci oluşundan başka bilhassa 
fln mülkiyeliler, mülkiye muhib- a~·ağını her bastığı yeri imara mu
lcri hazır bulunmu:;:.tur. Bunlar - vaffak olmuş, her bulu11duğu şth· 
d:ı.n başka vali ve belediye reisı rin rehresini munt:ızam, metodik 
Dr. Lütfi Kırdar, 1st:ınbuJ Parti ve progra.ı .. ıı c;;al•t:rr.asiyle, en kısa 
Daşknnı Suat Hayri Ürgiiplü, vali zaman içinde tanınm·yacak ka. • 
muavini Ahmet Kınık, ve Emni - dar güldürmÜş, güzelleştirmişti. 
Yet direktörümüz Halfık Nil at Pe- ' G~niş asfalt yolları, yepyeni bina· 
peyi de hazır buJ1;nar.Jar arasın - larile geceleri bir ışık şela.1 eei ha· 
dayrlı. halinde pırıldayan Manisa onun 

G~ee başlarken Beyoğlu Halke- sayesinde Egenir. hakı"katen incisi 
vi ba~kanı Ahmet Halid Yaşaroğlu 1 olmuştu. . 
bir nutuk söylemicı müteakiben !stabula geldiği gün onda bır 
prof!!SÖr Yavuz Abadan bu!!ünün 1 sihirbaz kudreti tahayyül edenle~ 
ehemmiyetini ve mülki};enin irfan müst~sna, !'a.kat. imlf~~ ve b.eı:e~ı 
ve inkı18.!J hayatrmrzcaJti rollinU ' kudretin hudutlarmt ı.Yı ke;tire.bı· 
anlatmıştır Kad•köy knymakamr len bütiln İstanbullular üınıtlerın· 

Varın baş~ı ıyor Erlip ile en genç mülkiyelinin söy ı de asıa inkisa.!'3. uğraI?~ ~ayıl~ • 
!evleri de büyük bir alaka uvan - mazlar. tstanbu.la. geJı~ınoen ~ır 

İiİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , dırmrştır. kac nv sonra patlıyan ikiMi diln· 

Yıldönümii münasebetile -

\ 'ali ,.e belediye ,·pisimiz Dr. 
LOtii Jiırdar 

v:-ı harbinin yarattığı binbir tnÜ!'j· 

kül ve imkansızlık iç.ince o, bu 
şehre büyük çapta eserler hediye 
etmeğe muvaffak olmuştur. Emi 
nönlı meydanı, Re~-:ızıt m cydaw 
ve Koska yolu. Gaz,i bulvarı, Tak 
~im lnönü geEi ye!'i, asralt ve re 
rujlu yollar. Tek.sim Beletli:ve goa 
zinocıu ve diğerleri harp yılları:ım 
ynrnttıih bugil!".kü şart'ar igincle 

(Arkası sayfa 3, sütun 3 rle ı 
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Ask k~t,ram,, nı Türk hatunları -JMahkemelerde~ 1 

f'azan 

H E:\l bir a~k Jrohramanr, hcnı 
dP bliyük bir Ttlrk şnirc

c;ınden balı"edeoeğiz: 
Osmnnla edebiJnt tarıhinin, ne. 

len"e sn~ofnlan ara .. ına g-eı;ı>mi
~ en bliyUJ; bir Tüı I< aırcsi rnr. 
chr: İsmj Ani FJtlmn hatundur. 
Hicri 1122 senesinde l'eni_ch:rıle 
,·efat etmiştir. Doğum tnrihi belh 
değildir. 

nu kudretli has .. as nircnin 
hemen hemen ıki bııçuk n ır son
ra iP'.< defa \'arlığım, hh :Haber} 

a 
n 

göstercbılir. Hemen !ı~men diye. 
bilirim iti sevgili genci batırlıyan 
her süri an'atn~ <lal<i lı.nwct ''e 
kudretin bı:.rhnıudır: 

' 'Hayal arızınla didehmen giL 
listanıındır, 

"Açılır..:ş ~rnvfor sir,cınde nnhlı 
erı:uvanınıdır. 

"flmit vuslatı!lln ey kaşları ya 
eiııeden gcçmeı, 

"hayal tez g::uıızen (Aniya) 
hatırni~annndır.'' 

4500 ton 
buğday gele i 
Ank:ı.re.dan bildirildiğine naza

ran mem'eketin buğday ihtiyacını 
ke.rşıJe.ma.k iizere hariçten buğday 
idh!ili devam etmektedir. tskcnd: 
rum yeniden 4500 ton bı.:ğday 
ıiaha gelmiştir. Diğer taraftan 
l 501) ton d~mir de 1skencleruııa 
gelmi~ bu:un.ınaktadır. 

Çorumda zelzele 
tahribatl 

Bir e,nniyeti 
suiistimai davası 

''Pa pa pa, ben sana ne vakit söy~emis 
sat bre. An ah yalancı, vaıanc1. .. . , 

_ Adın ne? rim fiynt, söyle;-im snnu demi-; \'Ct 

Uzun boylu, zn.yıf, i'nce baca'kb, almis, gütilrmüs. 
ihtiynr, fakat bir ~~nç kız ı:;ibi bt • Ilir gfın ses yol•, iki gOn ses yolt. 
ynnmış, l•adın biıd~nblre :ınlıya - : llir sün çagimıis ben l\ladam \ ' u. 
m:ıdı, ):;tra.fına bakındı. llal<im a· bO, soımus: 
~r i5ltir zıuıni~·Je: - Ne oldu paltolnr, Mö:.yö öğ-

- İsmini soruyorum ,diye tek • renmecli, daha. 

5 ı · 7 al 'var rar1adı. Madam V:ıso: yar 1. Kadın yine ce,·ap n•renıedi ,.e - Ah Madnm Fofo, demls. on. 
nynı ürkek bakışlarla etrafını s;.i, 1 tara 80 lirn veri~·orlar. snt .. m , 
rıerek yaş!ıca birine seslencli': ı - Ne!.. 30 lira, yo!t, yok ıste-

ütunlarmda neşrediyonız. (Ani) banlıırı ~izJl, kö~cde, bu 
ICendiı;i t tnnbuldn cloi;ınu , lıU. c.~l~tn yaznıı, bir lmdın dn rlcf;il • 

yüml,i!I, burndn se\'fl':i~. rııutanso;ıp, dir. Yazar e\'\'t:li'ı Çcora!ıına olmr, 
bir k-.ı<lın hııli: Ye kall.iin~ tanımı. sorıra da al•h&plrnmı ,·ererek ya. 
~an gaddar bir babn elinde askın ı \'Ardı. Rjz (Ani Hntun) un gent
se,·imll hiılynsı c:rn::ıı.dan nhnn. l•en ul<lilğüne hükme1mehtf'yiz. 

Çorumda vukubulan son zclze 
le hakkında DahıliyC' \'ekt\letin • 
den gelen haberlerden bunıd:ı zel 
zele eosnes nda bir ev, bir çe.ma.5ır 
lrk, ve bir ahmn tanıamiyk, iki 
evle diğer bazı bınalnrın kısın.en 
zarar gördt~F,U anlaşıJmı~tır. 

- Tilea nftof 
1 

mem. nen satsm istemem. Getir. 
- Hııd:ım burada tıirkre konır. ,.in burada. 

~ulur. Türl,~e bilmiyor.,an te::-~ü - 1 !\la o gi'ın ak n.m Pctro kari .. ini 
ınan bulahm. 1 bann. ~·oUadı: 

- 1.'o1< bre oğlom, azıı•ık lrnnu· 1 - Ot:ız b~s liraya o;nttim, fn:z. 
ı.abilirlm ama adın an1nm:ıtlnn la vermellil'!r d(;!tlis. 

rak, cahil bir ağanın ~i.rz yaşları ı-;serlerine gttlinre; lıunlıırm 

T a c i n nahiyesint?e otuz 
ev oturulmıyncak d~recede, dığer
leri hafif hasar görmU~. kUçUk Ta 
cinde sağlam yalr.tz iki ev kalmış
tır. Bir kadın ağır yaralıdır. Ya. 
rın köyünde 80 ev oturulmayacak 
şekilde, OJmancik kazRsıncla 20 
ev tant3lllen, 300 ev c,ttırulmuya. 
cak şekild:: hararı o'mu§tur. Üç 
kişi ynralanm~. 25 hayvan teı .. r 
olmuştur. Unbaba köyllnde beş Ö· 
lü, ile; hafif, bir ağır yArnlı var. 
dır. 50 ,.v tam::.n en yıkılmış, di· 
ğer!eri kı~n ht.sar ~iirmUştür. 

i.ıncc. • 1 nen, ben 5Rt <lcmt'misim. On· 
- Peki anla'1ınsn. ı;;i.mdi sfü·te. lar simdi 100, 200 Jira eder ''er-
- İsmim Fofo. ~in mallnrun geri. nnısındn, nı let firaşını. atılmış· cnbil l.acn.sı te.rnfmdan yakıldıkla-

tır. nnı snnryoruz. ~l:ıhe.1a eline eli· - Ka~ yasındnsın. - Denıek sen sat demedin? 
Herhalde bn knclmcnğızı kıymet mizrlc o)dukı;n bir div:ın teelıJI eılc 

li bir nire ynpan kor.a ı '.::mir nğa rek kadar ~iir1erl 1'ulunma.lıtaılır. 
adınd:ıld ser cm. budnla. iir ' 'e Belki de b~r do ~u bunları topla.-
an'at ile i tihzayı b;'r ftclet celin- mıs ve yazdırtmı tır. 

- ElU eJJi bes. - Yolc br!" oğlıım, ıııat ~-emedim 
- E\'Iİ mi<ıin 'f onP. ICnç kuru!! t?dl:'r, !'or '1crni .. iru. 
- Evli e"1i, ma kocam öJm\h. Jlitkim ma7.llunn ılönclü: 

Vnr bil' sene. - Ne yapmışsın sen Petro, İn· 
mi._ olnn heriff'eğiz değildi. CAnj) (Ani H:ı.tnn) yalnız bir cıaire 
hatun onnıı eline düı;ttiğlı 1nman değildir. "As'!< k:ıhramnnı Tiirk 

Madam Fofonun mattmde ol • c.nn kom5nsuna lcnrşı böyle hnre • 
duğu zaten bnşun aşığtya sjyab • krt erler mi? 

oınt~n bir şııi~~ydi: lıntunlannm" dn ileri gelen vnr. 
Bız ~onu "'urlcrınin kuvvet ''e 

1 

lıı.Jıınnc1an lıiriQ!dir. 
lar ı;iyinmi' olmasından nnla!ılı • - Ynla.n beğim, yııJnn silylil. 
yordu, yor bu kadın. Il-an:ı dedi ki "Ben 

kudr.etındeıı an)~kta~ız. Be~ki' lleyrct edilec~k cihet <Emir a. 
(Frnır Ağn), bu nırenan hcdbın, ğa) nm bıı isynnfora naı.ıf tnlıam. 
bnğn yanı'1c, feryad eden bir i15ık miil cttl~idir? Du <ta ~ö"'t<.>riJ·or ki 
olmas~da ~liyü!~ bir. t.e ir YaJ>tı. <Ani) iyi hir .tıire oJclıığu 

0

k:ı<lar 
(Fuzulı) nın ıırlennı değil, fn. dn rok gUzel bir kndındı 
knt hsJinj taldid edeli ve y:ıhut • 

BtlyO.k Millet 
Mecı·sınde dlakl 

- PekllA otur yerine. ı p-österdim e<ıkicilere $0 ' liraılıın 
Haklın bu ~efer suçlu yerinde faz'a fi. at bu ursı?n satn cnğım." 

avukatı ile fısıltı halinde bir şey· .Alclım, bunlnrı ~ötlirdüm fliil<-
Jc:r konu'}an maznuna dö.-•111 1 Mnıma. .\m:ı .. ime ı;:iister<lim.:.e S5 

• '-n ~ liradan f:ı.z!:ı vermedi. 
(1, - Ne! •. K 0 lm hi'r palto ile bir 

tRI lid et!i'mcğe &e'\kedilen bir 
\'arlı' bn'iıl olau. 

(Ani Hatun) nn çok gtize1 bir 
knc'l•n olduğunu da, elimize ge~en 
el :'\'Rl.I ı şilrlerdt>n au)arız. 

(Ant H:ıtun), J<endi ruh , .ehi • 
sini nnlrYan bir ı;tenci çıl ın gihi 
sever genç de onun lctn ynnan 
''e sönıniyecE"lc olan bir n lra "a· 
hiptir. 

Ftıl<at ( ni) çok ~fö:eldlr. o. 
nan bu millfriinil emmek. on8 
ta<ıallut ile tah:.ıl•küm etmek isti. 
yen ;ndclnrlar dn pek ı;oktnr, o~. 
mir) nrra mes'ut olmayı tnhnyyül 
eılen iki fl~çek arnoı;ınn bir <liken gj 
lıi girer. H:ını, hnm:unı, dlil>kiı
nı" olnn bir nğaclrr! Bundan dnha 
hüvtik, dıı!uı İ'r'i bir ı.ıc.met tıknr 
mı? (An~) zorln ltcndic;iııc k:ırı o. 
larak ''erilir. 

Jhında. gUnnhldr ol:m güzelliği 
o glll ylizUdlir. Şaire bunu snlr:ıta. 
rak su mısrnlan 1"1ki göz ya .. tarı 
or mda ynzmı5fır: 

yaparmı f parcle"ü ~imıli 35 liraya !'<atılır nıı? _, k 1 vim. - lla1wa~'l11 E<;z bunun Yf:ni d.,. 
Fatih Aslterllk ubeırılnden: m zı ere ar .. , rede? <lil!ine. beji;im, .Artık pa.rdcc:ii, pal-

Şubeye davet 

.A§ağ'ıda adlan ve kayıt numarala· - Çal'!'ıda atölyem var. to d~nec-el> :'\·erleri 1'almnın~tı. l•'o:. 
rı yazılı Yedek subayların vakit se. BUyUk Millet Meclisi dUn Şem· Bundan c;onra tahkikat 8\ .. ı ki, yırtık ._eylercJi. 
çlrmeden gubeyc mQrac:uıtlan. ı.cttin GUnaltayın reisliğinde top· okundu. Bundan nnln51Jıhğına ~i.i· Nihnyet k.mclis:ne öylcdim, ~ ... 

P iyade Tğm. Bek.r HilmJ oğlu HU. lannu:;ur. re, l\ladıun Fofo. Pctronun emni- !'atayım mı! S:ıt dedi ben ele Si ; 
scyln Haml (31078), Plya<ıe Astğm. Meclis bu tonlantıcla dahiliye yetini suün;mal ettiği idn ken • Jiradnn sattım, Pnrnsını gönrler • 
Kemal oğlu Suphi Hl!:§a§ma% ve-kal-:ti mc:nurıirından Salahattin dic;inden dancı idi l•iikim: dim. 
C•781Sl~l aiyade Tğm AbdUlkııC!it' Eşat ile Yeli Bandır hakkın('iu.ki - Ha:vdi bakn'ım madam dedi, FAlınt 11imdl böyle süylüyor. I'P· 
o u hmt\11 Demir (811517) , pjyadc nrzuhal cncUmeni mıı.zbeta&Inı, u. an)at su iş n:ısı] olılu ~ rası beqdefür. ~t~ı: c şimrli Yere-
Tğm Salir oğlu Sabahattin Tunakan zerinde r;c en müzakerelerden.son- Pek sinirli ''c ~·erinde duramaz yim. 
(40321), Tel .Mk. s. 4. Asım oğlu ra ~ahillye encllrecninc b~vn.le ey- bir halde bir sağa, bir sola, bir P~tro nnlatırlrcn, .\Jndam Fofn 
Bahatt:n Alkm (1 331). Muh. Tğm. l~muı ve 3 m~y15 19~l tanhlı Tür- hakime bir mlll·vıire bakıp bakıp yerinde hop oturup hop kalkıyor • 
Musta.ta A!l Akbulut (53064), Lv, kıyc • Macarı~t~n .tıetı:ct a~Jıış • kendi kendine bir ııeyler konu~an du. Ellerini birbirine vurarn'k, bıı. 
Tğm. Ekrem oğlu M. Nuri özeı • masına bağlı a lıstrsındelt~ bar- Maılnm Foto, yay gibi yerinden "lını il<i tarafn ~allıynrak, aı;lıır 
,50~7) , Tbb. Yzb. Yusuf oğlu Ziya snk kontenjanının 150.0?0 Türk ll- fırladı gibi: 
Işık (13171) , S. 3. MI. Ziya oğlu Ze· ıı:-sı ve amya.n! kontenJanı~m ~O - Kocam Xiko var bir fienfl e,·. - Pa Pa pa diye ba~or<lrı. 
kerıya Zengi (346. 325), S.4, Tel, MK. hın ton tezyı~ı ve bu ~ıtl.~rın ,·el ölmüs. I\aJrlı ban:ı. bir riynh Ren sıına s:ı.t d~istm, ~·alancı. yn
Mehmet oğlu Mustafa Akarsular adı g,.ren an aşm:ınrn 1 hazıran pnlto, bir p:ırc1eFÜ, Dfüündilm ben lanCJ. ah ''ire Allnhtnn lrnrkma1° 
l'962), Lv. Ttm. Muırıtafn oğlu Zn., 1?42 t~rihlilcle ~it;~ek olan birin- bunları ne ~·npncaltf F.h tabii <ıntn sın sen. 
bıt Akpak (39593), Tbb. Yzb Mah tı merıy~t scnesı .. ıçı;ı, muteber 01: ral<. 1\fa kaç para? Ben lıiJmrz - Mndnm ~o burada bağını 
but o~lu Ali Aluıoy (35855), PlyadD ma:ı hn.J.:kmdn Tuıkı~e il.e Ma~ Mvlc sey1er1. Hadininı, maz. sen bu mAl1nrını verirlcen, yn 
Tğın. HAmlt oğlu Naci ~ltııoy cnrıstnn arasında teati cdılen Bu Petr.> hizinı c\' karc;i j otn- nrndıı kim \'nrdıf 
(42832), Piyade Tğm. Halim oğlu Ke· "!e~tupların t.a~di~ine ~nir kan?~ ruruz. Çağırclmı, lmrisi Maclam - :\l:'ıclam Kilci \'Bnni". 
maı Den·zeri (44406), Dny. Tğn.. layıhaSinm bırıncı muznkeresını l'Mo, - Pekiyi ~eler.<'k •efer, onu P•'" 

\ 
.. ÇABUK HUKOM 

VERMEMELi !. .. 
Ru3YADA ~ ba§lıya•ı iki 

haftadan fazla oluyor; buna 
bir ay da diyebiliriz, 

Mevsimin değişm~sile berabc-r 
Ru!!ların da taarruz ettiklerine 
dair bberler gC'·meğe ba§ladı. 
Bu hadiseye dair Berlinin verdiği 
mnlfunat ne kadar mutedil ise 
Mo<-kovanın ~yledikleri o kadar 
heyecanlıdır: Fırkalar imlıa edil· 
miş, ordulıır çenb::r ic;ine aıınm~, 
on binler le esir alınnıış. birç.">k si· 
.ah iğtinam olunmuş; gedikler u
çılmı:ş ve bu gecHk'erden içeriye, 
Alm:ı.n ccphe<:inin gerilerine akın 
nkm Rus k tab.rı giriyormuş! 

Bazı kim<>eler bu haberlere gö· 
re hUküm vererek Almanlıı.nn fe· 
na vaziyette olduklarını iddia edi· 
yorlar; hatta bu k~ Rusların bil· 
yük ve kati zaferlerini bekli.yenler 
\'ar. 

1 Geçen yaz ~langıcmdan evvel 
Harkofta baıılryan bir Rus taanıı
zu Uzerine de böy' e h~lkilmler ve· 
rcnler bulunmuı;ıtu; netice aksine 
çıktı. RW?ln.r geçen leş da henı<'n 
hemen dcv:ı.mlı olarak taarrez ve 
muvaffakıyet biberleri vernıi§ler· 

1 
i' · f 'te." Alınan C<>phesi ne yarıl• 
mrs, ne delinmiş. ne de dağılmıştı. 

Unutır.aır.ahdrr ki bir ccplıec!e 
gedik açılması c·•ımın çözlilm~s.i 
demek dc~ildir. Zira k:ı.rşı tarafı 
hücumla clurdurm:ık mUmkUn ol· 
duğu kndar hüc.1 m ettirmek ve 
i<:<'riYe çekmek de mUmklindUr. 
r:;vimize taarruz edenlerden bir 
veya birknr:ınr bpının ara'ı.ğln • 
elan içeri alarak haklnmak da do· 
vüc; U " ... fle?i:ıin en iyilerinde:~ bi· 
ridir. Bunun için ça'buk hüküm 
vermemelidir; vcrirs:k aldanma.le 
ilı• lmali elhet vardır. T•uihte bu
nun misnllcrinP. birçe>k defal:ır 
rastlnm!tk knbildir: 

Milattan evvel 331 senesinde 
~ · ' J-le to,ıanan İran ordusu bir 
ıni'yon piyade, kırk bin süvari, 
tırranl• iki 1lz harp arabası ve on 
•,eş fild•n i r aretti. HUkUmdar Da· 
·ı. :r..ıferinden p::k eminei. İsken· 
l"rin ordusu ise ancnk k:rk bin 
pivnde ile yedi bin sUvnri idi. !ran 
'>Musunun ·harp arabaları evv~l! 
l 'ti.cuma geçmic:ti. lskenderin as· 
cerleri bu arabalardaki ask::rk-ri 
khrln vuruvorlardı; yaklaşınca 

la saflarrnı açıvorlar: gedikler· 
len i!:eri girmelerine müsaade e-
1ivorlardı; fakat bu gedikler dllş· 
"'an airer girmez kapanryor: son· 
•ı gtride krsttJ"'arak yn imha o
•nuyor; yı:ıhut esir edilivorlardı. 
' "' rp araı,:ı.Jannın düşman safla 
·"~ yardıd'Inı g-ö~r·k sevin•n ve 
'""ttmf bllcuma geçen OAra cok 
•f'm~en bUtUn imparatorluğu· 
•ın kavbedilmesine seb~p olnn 
:r boz~ıınn u~r.-..mıştı . 

K \DİRC AN K.\fl 1 "Aniyn mer'ata baJmı:ı. bll ki 
mer'at dU~mn, 

"Badii edbl nn o!du gül yUzün 
bC'dLaht senin." 

Mehmet oğlu Fehmi Diren (40191), yapmış:rr, . - Senin efeııni tE"rzi. Sunlat tiref'el<cıin hem komşmnmu1 " ç 
Dmy. Tğm. Şevket oğlu Adil Erk Mechs, Pıızartcsı gi.lnU toplana- knç kuru!'! e'<ler bir clefa göster in. ac:nl!ı ~ş yokıırı nnlnşın ' 'e da\I'· ı d ile Petro'n ··~nt'' decfii;irıl du· 
(171115), Piyade Aatğm, Emin oğlu caktrr. sataca~'111l. eledim. nızrlan vnz~e~in \'an k:ınsı Madam Vnsomın sabit 
HUsnQ GUzcl (19 67), Top. Tğın. Ant - Pel•i MnıJam Fofo, demis, Pctronun buna çoktan razı ol ·•fa ti)e mahkemeye ~lhiııe knrar 

Böylece biz .,Ani" nin kendi §İ. oğ}u Fethi Aral (44743), Hava Tğm, Saraçlar koopercrtili rer ız(inc\ereyim l<crnmrln.. dul:.,ı anlac;ılıyorrtu. Fıı'lmt Fofn ' "'rdi. \'e muhııkemcyi başka bi'r 
irlcriyle çok gllı.el bir trncfın oldu- Rll§tU oğlu Muh1tt1n Cıınhar (200671 - Olmaz, kend!~i gel~in de• l{afj~·en . ·nn:ıc;mnclı: ü le bırnl<tı. 
ğunu anlıyoruz. Hava Tğm. HulQsi oğlu Naz!,f Erdıı. Evvelce kurulU!J faaliyett::: bu· dim. - nen narn jc;t .. mcm, venin Taraflar dışan çılım<'.a, ~fa<lıım 

7.en:,ri'n (l:.ımir Ağı!) gen!: ı:;üzcl rr.n '(89813) , S.5. lmam. HUseyin o"'. lmunıyan snrnçlar koC'peratifinin .Eh Petro <1a gelmi . --Mııdam ınpl'arım Jbri"mam. C'ofo Petroya yanııstı ve bir mit • 
ltarısmı, cla:ma isynn ile bai;iran lu Abdullah D!Zloğtu (324 38). Dl:s Ticaret Velıal~tınin del61etile t.eh Fofo burnda ell.-rile kollarile i"la· Ronun Uzerin~ mnhkeıne Mr. ,rnlyöz hızile nımc:ı bir eyler sö~-
malıJnıbec;ini aklınca "~ocukluk'' Tbb. Qstğm. Memduh oğlu Salt Ben rar fna.1iyete geçme&i temjn olun- ı retler ynparnk- danı Fofonnn pnltol:ınnı Petro.,·:ı '" m ... ;;e bnsladı, o kndnr, ki Pctro 
ılecli~ n ktıın t<urt:ırmnl; için g, (34155), muştur. - Ver su baltalan ben öğreni· ,·erirk,.rı ha7.ır bıılun:ın lıı rlnm l\i lı 'ç lıirhıe <'evnp vcrıneğe fır~at 

htnnbuldan uzaldn"tımıafüı lmrıır 1-------------.. mı:--------• lıulnmadı, ''c kalahalıf,'!l lıorış:ırsJc 
\'erir. ı---------------------•mı --~-=::::ı:ı1E1ımı:ıı~cıııı:::aaıı::cı:asil:'!kaçtı. Mndnm Fofo ise MHi söyle• 

(E kişehir) de bU ~ik ~ifllikJcre Takatnk. Tnkatnk .. AII11hrm 1 Uu F h b • ~·f'rden Fransa'ya girmeleri ·n~n!; niyor<lu. Nihnyet su tu Ye mtiha • 
ahip olan bu nğa, onu, mutantan, cfa ne?,. Ay!. J{opının camı hliyllk a sa ar 1 <)ok hitl<in hnllcrj var. fı:terinılc c.lrin muJıakemeı in kaldığı gilnU 

mUdebdep bir Jı:ıyat Yasn.tma~, bir ~iiriiltli ile pnrçrtlnnıyor. 1ki \'e· r n <:of;ıı iiç günden lı"ri rnütcmaılircn rnzıp eline totııo;turıluğu kii~dı 
etlerle, ynğlnrla be<1lemekle ken- yn üı; snııi~·c<lenberi arabanın nl· ~·iirliyor! ncrlencıo o J.:ıdnr lt!'5i içinıle bana 
öfa!nc cezlıedeceği zliamma lmpılır, tınd:ı olduğumu söyJenıeğe lüzum J:sfo•nne·au·Mont cıchrine geli· uzatarak: 

"Gozden u?!ak olan e-ünl.ıldeu ele yok, 2nnn~lerim! roruz, Burn"ı l\fon•"'un rcnııbtmdn - Tilea ıtfto, <ledi 
)'Irak olur,. felıvasmca <Ani) 3İ Fakat, bizi muhafazaya memur 0 • Vmumi Seferberlikten Dünkerk bozeununa kadar Bizi alkı J:ırla kar!!ılnyorlar. ":t Ren bunun ne cl~mek olc1uj:;"UJ\U 
l'eni"ehire <>ütllrUr. İste (Ani} bu. k' ... , k ı•· k • bilmh•orduın, ki ce\'nbını vermic: 

" b • lan, ,.e bir k:ı.myon ilzerinde bulu· y,. .... ,,.... 111r.vtREN: ıt o~ eye ~·a ın. ·ıze yeme , ıı: >1 

tndıı tıım bir nsı' ke illr: ~' ltl"'"' .... , d' J olnbileyim. Nih:ı .. ·et ihth·ar Nr 
ıınn mitrnlyöz niı;in ateş etmiyor? 17 I KANI "• · .. rnm e ıyor ar. " " 

,... • k lb' d 1.: • ı: oayet ha iıı.: 1'·rrerler kendilerini 1·RONE BALBO A. M THA1 K ··- nu gere blzde yataca~ınız, Rum ımc1adıma. yetişti de ben de 
.r.nıya 8 ın e.nı ısyanı gur _ ' Petro gihi knlabahg-n kan"'n elİ'n• 

] bir "Okurun İ"İne dar atnmılnr. O . • • • değil mi?" ,,.,. 
n:ez 0 :ın, "' " - 1 • 1 xı.. ı d b ':\ b •len lm,.nhildim. ''&ngt gaddardır sebebi efga. 

1 

kndıır ıı;n5mnr!'j}nr ki, ilk işleri ken· ğı~ı ol ala~.. ~nları c aha ıyi • ı um :ı ay e ıyor gı ı •. • e ay. J Altı ki~i birden ayıu suDli soru- ,., 
nına feryadına,. cUJcrini yere atmak olmnc; Znrarı 1 mudafan edebılırdık. rami.. yor .NlHAT ŞAZt 

''Kısmetin dünyada oldu leyhi. yok. l itecekleri tekcliı- ke.nılilcri· Saat ak~.mmın nltısı 1 Tayyareler uzal!ladı. Dii,iinceli "- F.vet, madnnı. Fnknt lıo ge· 
ne :retl~ir! A .. kcrfor geli~·or. Fakat, ne kt· ı bi'r tanrla e,·e gdıyorum, Aclamln. ce burada lmlıp Jıalmıyacni:;ımızı Kör, dilciz Ve sağırlar 

Şeh ah eylcm ~k, - - 1 k "I • • 
"Talihi menhus sebebimi bıl":1". Demc1t, bunlar lm:ın tayya· ynfette, Allahrml Ne!! nornbar· rrmclan biri ıu·tı gu mıyr.r.ck. Za· bilmiyon1z!". cemıyeti 

dim berbadıma" releri idi lın !., Pelıi nmma, hirlm dırnnn mı eclilmi ler'? 1ki• nıton mllmm baş ucun~n tahtııdan ka· füırarg!Uı bir 1 öyl\n içircle, ik' Kör, dilsiz ve sağrrlar.n te!vt. .. 
ı\YC1 filolnrm1IZ nerede'! Adnm sen bcrha,·a mı olmu ? Yirmi iki ölil, bara yontulmu~ bır h:ır... ~·olun birleştii;ri bir Y<'rflc yerlc5İ· v~ yardnnı için tcı::e'kkill etmis o-

f'nkat o, ynlm:r. birli ı <lcğildir. de .. Bir te adüf ol:ıcak.. • "eksen yaralı! Nerede? Reism'clc ror. lan cemiyetin menafii um·ımiyı:y: 
Sevdiği genci, diline teslıih r.dcn, mi! İyi nma, Frnnsnyn kollan 1.5 M:ıyıs 19.tO. Bir oıes: hfidim cemi'-'ctler mey:ınına. konul 

1 d Tekrıır yola <lüzlilu~·oruz. Mau. 1 ,, .:o• 
on11n uzal< nr a Jınyalini bir kiılıc '-a layR c:altnya ~irilmeı! Al·rılnr "- Dfükat! uı~·e hnfön~·or. ması için cemiyet tnrafındın Da.· 

beuge'e ••eldil•. Rurn mı geçiyo. Bu sefer Fran a!~ı terkecliyornz. \&~'an ''e onıı. dnima ar.de eden b ne ynpıyor? Runonla berabn, Alnrm cliiıliil<I<'· hiliye Vckfüetine yapı'an milra • 
bi'r a'}k zahirle 'clir. (A.rıi) ııin o. ruz. Altlığonız emre göre Requig· Tıılıat 1c .. Takatıı.!c.. l\Jotor es· .\ ralıalnr y:\\ 11 ~ au~ ilerli~·or, rinin o inirlori btzan ~ec;ini clııy- ca:ıl iyi kar"'ı)annnşur. Dnhiliye 
ııu unutnıasınıı, S.nlb!n'leıı çıknr. ny'cle cluracağız. Orada askerle· lcrl ~·nldn fı. Ba-:ımmn ii tünde Hava hücumlıırı birbiri nrlia m. mııtfıkI • V N!aleti, J:ör, dilsiz ve rağırlar 
mnsma. hnyn1indcn silme ine im. rimizin lıUyUk bir kıcınıı trenle bi· görUlmeınis bir muharebe ccl"e~·an dnn geliyor. Şimdilik rc,·Jm.liicfc Göl<te :'\·edl fa~·,·:ırc. Siir'ııtle İ· remiyetinden, cemiyetin !!İmdiye 

ze mUlüki olaca,dnr. ccıı·,.01• taliinıiz \'ar. burnumuz bile kana· ı,.rıı·~·orlnr ,.e a ....... 1 78m'.ln~a hı'r idin yol<t:ır. lfel' gün yeni hir ~n- .J .• .. rr kadarki faaliyeti. yaptığı yardım· 
:rel, yeni b~r 1 'İde ile hicran a· Yntncnlt yer temini me<ıele 1 Ha' :ı.dn lıir •eY ;\'ırtılır ı::ibi keli· nuyor, E\'et, fakat,. Ah!! arkadll4'· nz a'~alı~·orlnr, l"'lıh'll. hell!!er bir )ar, azasının faaliyeti hakkmcla 
ubının elemlerini r•JtPyıı clbkcr pel o kaclnr miihlm değil. Yerliler l{in bir ıslık ~esi clıı'.\·ııvonız. Rir larıma!. Yolumoz Jıirden bire •es. Tııy,rarel .. rdrn !'e't~z bl\lllha :ı· etra!lt maınmnt istem.iştir. Cemi • 
Sevgilisinin ine!"!.ne batım ka":"ll\, e\ lerini tckl!f cö.nıck i~in nrkamız· tayyare inanılmıyacak hlr !o!lir'at· harp ahnsındnn gelen bir sose~·e rıln·or v .. bir kaı: ~·U:r. metre itcri· vet bu malümatı da Ankaraya. 

d k 1 t l dii tii. Xe mnnznra! 
J'I vnrdır. Onun bal.ışı •lnımn ~ıiı· an osuyor ar. e dii<ı lyor. Takatnk. Trl•ntak .. .\v mi7e dii':'\ir:ır. ~Sndemıi!ıtir. Bu husus~n ~'llbaŞ"t-
lcrj önlindeılir. Falaa Hılfı ,,ıı;lat Ra,.,\o ııe divor? "Alman ha . cı tnyynrf'lerin motor uğultu"n im· Güdimiin önüne harhin fccnnt· Rıı c;ırnıtn vibli ltoynn yere yn na kndP.r karar gelece~i antaşılıı.-
iim;cıinl be~cr. Ilellti bjr ~im kim. kısı i !;' İ :ım ... mis bir "idılctlc rlevnm lıA.yı s:ırsr:vor. İşte • Oradn ! E\'et, !erinden birinin 1•orkunı; mnzara· trvonım: r:inlıü hir mitrnlfiit. "<'c;I ~a~ından kör, dılsiz ve sağrr1ar 
lJllir ıınc;ıl bir muciıe, 1 erıcli in" ediyor." !'c':nnclnlılar ı;cl•illyor. nııu •or' DllctiiYor ! Frıınc;ı1. mı, ı\ J. ı;ı çılm·E'rdi. l'iiz~crce, hinleree ih- rfoyclum. Sarı;enı ! Ilu f u-,vnrclcre yılhnııınden l!onre bUyilk bir to!>· 
:l'nn?r ~Mlar <'löktUrten ?-n senç ile Zmallı 1~01lanıln, Her halde i ti· mi\n mı! Rihniyon•7.. I rtıJ• nefe!'i tiynr. kaılm, çocuk !e'>Sİ1re ilerli· ate<; .. (,"''l J-iz:m mitrah;)zler. va. lantıya çağınlm!!jtır. 
enu birle5t:rccd<tir. < 4ni) nin hu lilyn maruz knlnt•ak ~·e~iine mcm· :ılmı ·onu natan gilncc:ln ziya,.ın· ~·or. ?\'e fecaat! Onlan d:ıhn ewel c::ısm ! Uu clefft Jmr"ırmn;ronım • . \. Diğer taraftan kör, ea.,;.,r ve dil· 
\-U lnt bc.' .• di\•en r.ıı!lrn 1ı1 rı o kadar lekct ~en olmıyn"ıf.<ı;ın. J~ğcr bitn· rln., Atlmll" ~ibi parJı~·nn tavyare· neden gönnedilc! C.nyet h:lc;.iı: ferin lrliı:Uk! Vedi h:vynreye bir· '-iz:Jerln nakil vasıtalnr:nda tenzl· 
Jmnetli<1ir ki, ~·alıııı şu ı.ıt'a bu rnf nı .. mJ,.ketl~ bizi ' 'aktindC' r,tı· fer Jım·:ıcl:l sjmc-c.~;ler :rnrntryor. f"l!nkll onların, bizim ~N·t:C-i'mf?: (Dcnınıı vnr) iiıtlr 'bilctl<'rfo nakli işi de temin 
c:~e~erleM1en birinde k"ndi ini~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-·~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~edilmek üzere bulun~aktaclı~ 
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Tunustaki 
muharebe kızıştı 

o 

ltal)'&D i)'&D 
aıaııadaa baııiarı 

ıulm lıtedllar 
Tunuııtakı muhareı>eler hakkında 

-'lınan ve ltaıyan teb!lğldl'i muvat -
faJdyetli haberler vermektedır. Dün· 
ı.;u tebl.flere göre Alman müfrezeleri 
.llllllıim bir me\'Zi u.ptetmiı, 18 i ıu 
bay olmak il%ere 4154 uir almıılardı;. 
lt.ıyanıar da 800 lngjUz paraıütçlL 
•Unu esir etmiılerdir. 

L o n d r a d a n bildirildiğine 
ı ö r e A ı m a n ı a r Tunuıı 
11Ütillne doğru ricat hatlarını:ı 
lceaıımcaine mlni olmak ıçin UmitJı:z 
bir &'&yrct Hrfetmektedh'ler, ~nerd.! 
>.lekaander mihver kuvv"tlerinl pa" 
'Alunak ıÇin manevralar yapmakta. 
~ır. lngill& • Amerikan muhtelit b~r 
ÜCleri ikinci mihver taarruzu esna. 
9'nda mühim bir rol oynamıtlardır. 
&ıa taarruzun Teburba do)aylltrınıla 
)apıil!ıtı hatırlardadır. 
ı-.lfava muharebeler{ Jittlkçe 1Iddet 
~ekte Tunuı Te Blzertc hava mey 
~~11.riyle dokları keıit taarruzlara 
-.:ıeı olmaktadır. Sahllt takip ede 
~- . carp Trab!u.suna dotru uzana?t 
~r muvuala yolu mUtt.tik tay. 
~riıı kontroıu altında takviyeıe. 
1 

Bildi ve ıUraUi b:r ıerl çekill' 
l~ iınktnaız bir duruma rırmıı bu. 

11Ql•ktadır. 
T DUn geç vakit Cezayir radyosu i•.ı 
•burtıa bölpıllnde mubanbelerl ı 

kk ı i d d e t 1 e n d i t 1 n i btl· 
~nir. Ş ı m a 1 .A. ı r 1 k a
<'•kı mUttetık kUV''etler umumi ka. 
f"'1'ilhı aözcüııünUn blld~rdiğine gör.:, 
kı Ci.ln .suren çok tlddetll bir tank 

~\Jı.arcbeıl o1mu~tur \'e bu muhare. 
k de iki taraf aıağı yukan mU...v. 
•Yıp!ar nrmiıtlr. 
~cü, zaferin, kuvvetlerini en ça 

~k •urette toplıyacak olana alt bu: 
nacağınr tılve •tmlotır. 

Ot 'rahminlere göre, Almanların H 
il &akerl vardır. 
S<iıcü demJıtlr ki: 

't "- DUoman, lıolateur • Oedeyda • 
~burba Uçkenlni gerj almak için 

Yllk gayretler aarfetmektedir. şu_ 
l'taı açıktır ki dUtman, mümkün olan 
'(lıı dakikaya kadar Tunuıta kalmak 
ltaa\'V\lrundadır. 
lı.t Muharebe bölgesi üzerinde, kar.ı 

l'eketlcrile beraber hava muha.re. 
htıtri de olmu1tur. Birinci ordunun 
~lcıtrdlğlne göre, mllttetık &T uçak.ta 
rı, ~man pike bomba uçaklannın 
Clicumıarmı kırmıılır ve bunlan, 
'lıoıtıbalarını kendi kıta1arı Utıerine bı 
•'kınak zorunda bırakmı1'1&rdır. Al 
~'1ılar. bir mevzle hücuma tetebbu: 
~tikleri saman, Jngnlz hava kunet 
t.tı tarafından pUskUrtUlmUı n AJ. 
~•n bomba u(akıarı ya hasara ut. 
?lltılmıt veyahut dü9UrlllmU1tUr. ln. 
•ı.u ,.e Amerikan kara kuvvetler 
t~yda clva.rmda bUcuma r•çtik!erj 
lı\ıtıaı:ı , .Amerikan bomba uçaklan da 
4-'tnan topçu mevzUerlne kar§l at. 
tl.ittar. hücumlar yapmııle.rdır.,. 
86yJendıflne ıöre Alman!ar a}ev 

~kinelerı kullanmaktadı:-lar. 
lJı.\Ll'AN' GE.\ltLERt~E 
~iLEN J> • .\RBE: 

l..ondradan gelen haberler• röre İn. 
tiltilerin Sicilya boğuında kazandık. 
1"1 nmvatfaklyet mihYer kuYV~tıeri. 
11Uı i•ı:e ve ikmal yolunu pek tehUlce!. 
bır <luruma dUfUrmtı~tür. ırnttefikle" 
7 • • t • 1 rt. 
Tnıhver gemisi tahrıp c nı15 er ır. 

1te.ınnlar Tunuu gidl!n ikmal k-ı• 
Pt!eıenni knıTRıörlrr Ye he~ki de 
~lıblal'la himAYe altına almak zo 
"ttttd.- kalacakla~dır. 1n,ıilir. filosu 
1ltt ~der gütmektedir: Hunlardan 
bi!incbi Nehring ordu unun lıtln'i 
l"eıinc mani obnak, ikinc.is tıaı~·an 
Pl0sunu çarpı~ak torunda bırak • 
l'ltaktır. Şimdi Sicil~a hoAar.ında fıı 
•liYette bulunan 1 ngiliz rHo!!U yeni 
li1>te ve buıtilne 'kadar gizli hılulan 
lcu-..em tııi!Ahlarla miicehhu 11emi• 
~rdea miirekkeptir. 
·r~LYADASUUllS'l'SKLJCBl 

l..ondra mahreçll Mr habere &"&re 
·taıy-da w Ber~qacSQdt t,oplaMO 

HABER _:·4yqam Postası 

-. . 

-~--

K6yl0ye hububat Tekaüt kanununda!/" UNUTMAYINIZ----.. 
karcılıgv ında kumaş. değişiklik yapıııyor .. :--·······:: ~ .. ······--::··- . °"' 

4tti' Ankarad~n bi!diril~liğine gi>rc, o uru s ti unun .tf og ur~ c IJ g 1 zara 1 ask~ri ve n.ulkt tekaut kanunu· Y U U U 

Tl·caret ofı·sı· bu hususta \ nu:~ ik:_nci ''.e üçil~cü fıkra'aımı.ıı 
ı dcgı':Jtirılmesıne daır 0111 ıı proJ:: 

hazırlıklar yapmagv a başladl J ~~~i~eı!·iö~e~~~~~i;~~İeB~;a~!~~~r~ 
_D~rü<ıt hareketinizde gösterdiğiniz. bir dihkatsizlik 

belkı sıze pefl pahalıya mal olabilir. 
•·Hı1.met mudch tlennııı mcb leı 

Haber aldığ1mız.~ göre Tıcare~ Ofis, ihti!·a~ gifrdilr"ü takdirde liniversitede altı f·enel 1k t.Jısilc 
Ofisi zehire karşılığı o'nrak mı"s. :Sümer Bar.ktan ve ı>iyae~'lrtan ı:u· tabi talebeler saba~ lı:t::"IJıl-ı11ndan 
tah~il köyluye giyim e .. yası ve bil maş al:ırak tevzie tabi tutaczktrr. beş· dört senelik tahsıle talıi M· ı 
ı.usa kıımrş vermrk üzere hazır· Memlı-ketimizde ilk defa tatıb'k keıi eczncılu, kimyac;erler, . lış t 'l· 1 
tıklar yapmnktadır. Ofis, kbyJi! • eclilec~k olan hu usulün çok iyi ne bipleıi subay na1. p'arntlan ve or- , 
den, hükümetin her nevi mal ic;ııı ticeler vereceğine muhakk.ı.l{ na· . du hesabına yetişti• ilen a,,.keri arl- 1 
t~bit ettiği fiyatlarla zahire ala· zarile ba'kılmaktaclır. 1i hakimlerle askeri cfrctrn:nl~r 
cak ve kaqıılığın:la kt•ınaş ''er: • Ticare+; Ofisi umum mıidürlı Ah- fakülte tahcıiller>ıi ikmalden üç 
Ct>ktir. Bu surC'tle gerek· kum2.ııla· 1 met Cemil Conk, Ankaraya git • sene evvelki taıföten ve rcc: sene 1 

. Fakat zararınız ne olur•a olsun korkunuz bcy/mdc
d:r. Zararınızın yalnız maddi bir zarar olarak kalaca· 
ğmdan eır.;n olabilirsiniz. 

En büyiik :zarar manevi zarardır ki bunu hicbir 
maddenin telafi eclemiyeceğine inanınız. Siz dürüst 
kaldıkc:a, maddi zararlarına İffrrak s:ıretilc zararına 
uğradık/arınız size tazmin edecc/ılerclir. 

nn, ger~kse hububat ve zahire : miııtir. TC'\'7.İata ait eEa"larm brı Uhı=~le ta~i . ~etcriner suba~Jarı ı Erenli lin1anı genli t.etç 1 çccatata 
maddelerinin rel!mi fiyıı tlarla mii . günlerde ilan ecıilmesi beklennıe~< tahsılierını bıtır<'ı ~k su1mv na"IP- :-f 11., • 
badt>l'lSi esas tutu'4lcal:tır. i tedir. ':ırıııdan di)rt sene e\'Vt'lki ttırih- 1 i . d mıenolsl mi ö'dlrdft? 
______ __;:.:....:.:._..:_ __ _:_..:.:....:.....:-----------••!ten .askeri nıühc:ııli<ıleıin ise tah- eş erın en 

D v h • n de silleıini tamamlayı:rak nıiilı~ndis. Beyazıt mahalle i:ekçilerinrien 0 ... "U cep esı Iik tııl:silir.e haş!a<lıldcıınJaıı bir temı"zle11dı· Hfüı::yiniıı 7 yaı:nıd:ıkj COP•Jğu tb-
~ sene sonraki tarihten hrşlayacak- 1 rahim, tab· nca kursı.nu i!e kar-

tır... ' nın•lan ya-alr ol:ır<ik bulurımu:; ve 
(Baıtarafı 1 nel uyfada) 

Don nehrinin. sol sahilinde kıtaltt, 

rımır., laarrııı muhareJıel<"riııe ıle. 

''am ederek, dii~manın dııyanak nok 
lalıırını tahrip rlliler. Bir kılarnız. 
du~m:ının bir rlayanak n<>'>lnsını 

iki tarartan snrdı Ye elrara hilkiı ı 
olan hlr lepe~ i ele 11cçirdi ve talı. 

kim elli. Diişınan 600 telcfııl 'erdi. 
.Sıalin!(ı-.ıd ı n cenup kısmında Jıir 

kısmı kU\'\'ellerirııiz taarruzıla lııı r 

lundulıır ve knvvelle tahkim t>dıl. 
mi~ hir noktayı işgal elliler; diış. 

ınanın takrihrn 11100 sııhny ve eri. 
ni imh:ı , fi tnnkını ,., 19 milralyÖ7.iİ 

nü, 2 knınyonıııııı ve :rn hlokh:l\'zıııı 
t:ılırip ettiler ve 2 uçn~ını ılii-:iirdii_ 
ler. 

Diğer hir .kesimde lankçılanınw 
§iddeıli muharelıderde 3 t:ınk, :l 
top, 4 otomobil tahrip elliler. 

Merkezi cephede lnnrrıızumuz ılc 

v:ıııı clnıişlir. \'eliki Luki nıınlrık.ı. 
sıııda dııyıııınk nokhıl:ırını ıeınızle" 
ınek için nıulı:ırchelcr ynpın:ıktnyız. 
Yolu konlrol eden bir tepeyi miid:ı. 
faıı eden hir Alınan lııburu l :ırııııı ır 

e_dilıniş, rlüşnıan bin·ok cc~et lıırn\ 
mıştır. 

Hijcvin batnında kuvvellcrinıiı. 

diismanın ıınııdane mu'kıı' emelini 
kıı::ırak tıirçok meskiın 3crleri ışı:ıı>l 
elliler. Tıınkl:ırl:ı t:ık\·h c edilen hir 
Alm:ın lnbıırıı mukabil t:ı:ırrıızd.ı 
bıılunınuşsn da lnrunı:ır edilerek 
300 ceset bıraktı; lıirlrnç tnnkı yıık. 
tık ,.e hnsara uilr:ıllık. 

Lonılra :; (A.ı\.) - SıokhoJınüııki 
Höyler mııh:ıhirlnin iş'nratına ııörc 
füıslnr ıııcnkez ccplıcslnre hedefleri 
ni aşarak şimdi Sınolcnsk mnstıılı. 
kem mc,·klini tc•lıdit etmekle bulun 
duklanııı lılidirdilcr. 

Şimali Afrikada 
_..l ... ~ ı lllcıl aayfad ) 

g..aıiıinl tahrip ettikleri veya haaara 
ugr&ttıkları, bpaııyol rıhtımı Uz• • 
r:ndeıd bUyük depoları, bu rıhtımlar 

aı tık hiç kullanuama:ıı bir hale ge • 
tirilmek auretile imha eyledtkleri ve 
Karamlı rıhtımmd& çok bUyUk çu • 
kurlar açtıkları ve bu rıhtımdan ietl. 
fade imkll.nı bırakmadıkl&rı tamami· 
le teeyyilt etmi.fUr. Bundan ba4k:ı. 
bu Um&Dd&, B .oat9frla.. .... 2'., 
ııçaklarlle yapılan ~arruada. bomba. 
tarta bqka dört dU9ma11 tiC&"t ge • 
rnlıi daha tahrip olunmu~ veya haaara 
uğratılmıştır, Bunlar, biri 4 bin, dl. 
geri l~ b1n ve UçUncllııU de 3.500 to
nllltoluk gemılerdir. Bu gemtlerden 
hir dara l•tlfade edebilmek mUmkUn 
değildir. 

FBA~8U TEBLh'U 
Londra, 6 (A.A.) - Faı radyıoeu 

cuma aktamkl yayımmda wımaıı Al. 
r:kllda Ji'ranıız kuvvetleri tebliği. o· 

!arak tunları bildirnılttir: 
Sfakınn 128 kilometre bl.tıımda 

f.ijdi Buzid doğuıunda müttefik kıta. 
ıan ile it beraberllğ'i yapan kuvvet
lerimiz, önemlı bir dli.§man mevziini 

Zonpldallta 

MUESSiF 
BiR KAZA 

Çamlı ocajında grizo 
ittiafüe çöküntü oldu 

5 611 7 yaralı 
çıllarıldı 

hc>nguldekta ıı bildirilıl iğ ine na· 
taran Çamlı kömür ocağında Gri
ro iıti.:ıl etıLİ.3 ve oüyıik bir ~ö 
kıintli olmu§tur. ?\iifuıça za:> ınt 
&imdiye .kaclar Ulm olnrak tcııtit 

cdilememi§t.ir. Talıl .. iyc- ekibi ~Ö· 
çük altında ko.lanları ç:kannağa 
ı:alışmaktadır. Ş;mdiye katlar 5 ö 
IU ile 7 ya.raJı ç:kanlabilmiştir. 

&enelkurmay konferanalar• Almanya. 
nıu !a~i•t rejimine yardım .h11.1uııunda 
&öaterı1iğl endl§eyi btı.rtmektedir. 
Almanyaya karır yapılıuı,.,ıddetıi ten. 
kldler gittikçe açık bir il.sanla itad~ 
edilmektedir. Bazı ayan a7.ası kraı a 
b,r nıeaaj &'Öndererek harbe nlhayet 
\'erl~esini latemlılerdir. lt al yan top. 
raklarının her tarafında aı·bede1er ..,.. 
ayaklanma)ar olmaktadır. Baltalama 
1'aMketlerine manı olmalı: için tayya
rtler tehdit makamında t•alyan te 
l:irleri ve kö)'Hrt üzerinde uçmakta 
da. • 

.mı:.ın·o nvKtF ıı:.otLDı: 
Roma radyoeu Vifiden aldıtı blr 

Jlabere göre, eaki Franaıs bqvekili 
n mebuan ~ellet reı.ı Heryo ıl• 
..ki terıJ.t pmpiyonu ve Vifl hUkıl ~ 
metbıjn eporl&r komi•rt Jan Borotra 
V1fi. makamtan t.ar&fından ııtvkif e

dUJıllflerclir. 

tıileumla ele geçlrmlfler ve bOyUk kıı 
mı Alman olmak tızere 100 den !azla 
dllfman aakeı1 e9ir alml§lardır. 

Gafsa ve Gabea aruındald çevrede 
devriye bir!lklerlm~en biri dü§man 
cevrlyelerini kaçmak zorunda bu-ak. 
Dllfttr. 

LlBY.'-'D.Uil AL."A~ HA\'A 
l\lJ\'\'ETLERl TUNUS.o\ G~1ntLDt 

Stokholm, 5 (A.A.) - Attonbladet 
ıı-azetealnln Berlin mahablrl. Libya • 
daki Alman hava Jtunetlerl kuman 
danı generaı Keaserllngin mllttetlllle 
r,n yapacaklarım tabmln ettiğini bek 
ledl~ şimaıt Afrika bölgesinin LltilA· 
fı!na karşı durmak maksadlle kuman. 
duındaki haYll lilo!arnu Llbyadatı 
batıya doğı'll götürmek için Romel · 
de.n aynldığını ,oytedlğini bı'1dlrmek. 
tedir. General Kesser}ing. Sicilya • 
'funuı • Trabluı 1lç geninin bUtUn 
Akdenlzin kilit iatı meaabeııinde o!· 
cufu hakkındaki katt kanaatını aç .• 
ğ'a vurmakla ve bu bakımdan Ellle· 
nıeynde tutunma~a çalı~maktan•a, 

bu Uçgen üzerinde dah& Juınetll ol • 
manın gerekti ve önemli cıldutuı:ıu be
Urtmekledjr, 

Lttll Kırdar 
~ ı &aıtaratı ı ı .. cı Nl)'fadıı l 

ba,ardmasx en geniş t&kdir ve 
hatta hayretle ka.rsılanmak icap 
«de-n tserlerdendir. 

Valimizin bu dö:-t senelik ve • 
rimli çe.lı~n devresi dünya har. 
binin bu .!alında her ~şebbüsli kös 
teklediği, en kml'\·etli azim ve ira· 

, dt>vi binbir inıklinsızlıkla ümits.i.z
liie yuvarlaılığı buhranlı yıl1anna 
rnstlamal!'avclı v-. belediye bütÇesi 
hayat lbalıatılı~ı kU!'SIStnda ken<li · 
sinden yinni defa l:;iyük bir deliği 
kapntmaııını l::eklcdi~~imiz bir ya· 
ma haline gelm!Seydi, giizcl ls • 
tanbı:lu buı;-un, 1':ı~t:ınbaşa dene· 
cek bir nzamett.- cle;;.i~:ş, mamur 
ten ve mUrcffeh bir 1;elıir çehre· 
eile e-örcre~imiz muhnkk.aktı. 

Fakat bu harp bir gıin elbette 
durac&ik ve havat onıın bo~ıcu taz 
yikinden kıırt.ulacnktır. J. ncak 6 
ramandan itibaren l:ısa yıllar i· 
çinde lcıtanbulda ;vUk.,C"lcıcek (Ser
ler Lfıtfi Kırdarı bize ha1<iki veri· 
mi vedeğ'eri ile tamtat'aJ<trr. ---

Şubeye Javet 
Patlh a,.kerllk ıube!llindt•n: 

Ma!lıl piyade 1.1.ıtt:e~nıen {328.55) 
!'!ait Sertkaynnın şubeye mUracaatı. 

ilan 
339 doğumlulardan Orman, sınıfı. 

na ayrılmı§ erat.ne gUmrUk sınıfına 
ı;.yrılarak .henüz aevkcd;Jmlyen era~ 
aerhal sevkedilecekleıinden ıubeye 

acele olarak mUracatları UAn olunur. 

ZA Yl - lhracat bat IControlörlU • 
lUnden aldığımız 13.7.942 tarih ve 
134 No. lı 100 çuva.1 şeker pancarı t<>
humuna •it kontı·ol makbuzunµ uyl 
ettik. Yenlalni alacağımızdan e1klıl 
r.:n .hUkmü yoktur. 

;rıc.nt Ttll'k Aıaoalm -1rketl 

Projedeki muvakkat Nr med • Mütebaki leşler ilkbahara kaidır:ldı~· hru.:taıı<'dt' bfrıız c:oı1ra 
<leye- göre henüz ta!ebe iken harp çıkarılacak ı blmll .. tür. Eab:ısı, c;ocuğuıım. ta. • 
rlola~·r<ıile kıtnata tcYZi edilip talc· Gemiler için büyük bır tehlike lıanca ile oynar!<cn y~raland ğım, 
lıe olarak orrlu himıetin1e ~:ılış•ı· te<ıldl e<len ''e her sene kış :ncvs:· ~·-< uk .. e. ölmeden evvel tal-a'4ı ta • 
ıılan ve hn.-pten flonra tahsiJlerı :uiııde birç'>k knzcılc:.ra ı-c!Jebi~ et rnfından 'uru'd.ığunu söylemi~ • 
ikrr-,ııı ettirilen. b:.ı sebeple subay veren Ereğli limanındaki batml!'ı !erdir. C!'3ec!, morza kaldınlmıı; • 
:rm:blan tayinleri gedkeıı a!'keıi ;;cmi leşlerinin 1!mizlenınesi a • tır. Tahltiknta <1e\·am o!un:-::3kta· 
tıb"'iye, vet~riner, C'CZ.."cı ckullıın mdiyesi, kış mevsimi dolaytsile, dır. 
talebelerinin hizmı'tt:: P'C'CinHkle. i:ndilik durduruJmu.;tur. ı--------------
ri hu müddetler, tekaiit müddet • .Mfoakaliit Vekaleti taraf:ndan 
ı~n·n ·ı· 1 sus demir yerinde Marina, Ayaı?ca. 

e zam ve ı ave edi :cektir. bu mfihim i!"e memtr edilmiı 1::1.11-ı ve Millet sılt>pleı'ııd n Ma 11 ·k 
p k ti k L ıınn De,·le~ Limanları 1 let:ııe"i ı m toıkaı"11mı~tır• Ke hık ı 1 ab ıs a e e anve ve çay b . . d E •. 1• I en .,. " . un: ara at-

•atıfı baılıyor u yaz m~\·sımın .. e ~reg!ı ıır.n • mış bulunan Lütfiye ve l~art:ıl fi• 
mnda Boznane onündekı b•itun · Ieıılerinden de Kartal Pa""aln 

Evvelce takarrür ettiği gib! "em· l şl ··n· cıY. t l5;t r Y"l • . .. nnııe 
kahve ve ça•·la-n ı'nhı's,"r banclro- ., .ı e. en 1 .:aı nı'" 1 ~ • ' yalnız bir parcası l:almu.0 tır 

J ·~ " ııız B<>bab'.!rnu c•vannda bundr.n · • · 
lü altında karalı knbJar icinde sa· beR sene evvel batan ::::eınııerc:va· Devlet limanlan işletmesi önü· 
tışına bıı ayın on beşinc!en itiba· ni ile AhiY·> Sinirion şileJıleri kal· mtlzd':'ki ilkbaharlla E!'cğ'i İıma • 
ren h:tı;!nnacakttr. mıştır ki. bun!ar da seyrüsefere nında tckr:ır faaliyete geçerek 

Birinti neVi <'ay 1 i, i!dnci r.evi 'ı ':~l?~l teşkil edecek mahiyr:tte de l:ütiln lesleıi temizliyecek ve F. · 
l 3 kahveler de kilosu 6~0 kuruş. gılı'lır reğli )imanı .. ,..mamC'n tehlikesıı 
tan .satılacaktır. Limanın küçük grr.ııler~ mnh • , bir hale gelecektir. 

SODAl.11.i • • • tKRA.M eoınız 
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rar ınır 

Sen Jüst'ün 
akıbeti 

. 8 .. Toplayan Muzatter Esen 
~en Jiıt asillere, p:qıaılar.a, eoı· b;·r karde<; gibi bağrına h:ır-mnk 

ıiiye bağlı ya~ayan herke!'Se Ye bil· ilıtiyncuu duyar". 
has!la eenehilse ~ chi,ct•""ch· SP.n .list iMi tıöderin ilk •tarla· 
Umumi selamet için e<-nebilerin randa kendisini ~ok kuwetli tarif' 
}'rnns:ıda oturma!lını men eden etrnittlr. O her yenle ~·alnuı1ı, 
bir kaeon teklif dt.i. Kom·•n .. iyonda, encümenlerdt: te\< 

Umumi seli\.met komit~inin bas· başmn Y•~mtf=ar. On• fhtı'liılin 
ka azaları, bn kadar itirazı hm; içinde c~il, kendi yarattığı bir 
g6nnüyorlardı. Onun içi'n bu Jm- alemde, kendi fikirleriyle, endi'~e. 
n1111u aynen kabul etmediler, ka· feriyle. kork•laıiyle ltaı lıa~a Ya· 
nunu değistirer.!k "Asabt ninımı· şadığmı gorm~k ttıl:ii olur. ~en 
111 ta'jlyanlar. ,Papa7Jar ,.e yntıan· ,Jiistün herke'iten nyn ya~ıunaoıı 
n de\'lei: teb'ası rnüstfthkem IDe\'· etrafında "endi.ine kar~ı biraz 
kil•r cil"arıoda, etıkeri iisler ~·akı- hhrmet, fntat pek tok korku u. 
nınıla ,.e Pcıriste oturamaz" ,şek· randırmıştır. Sen Jüstü hl1haıı."a 
Jinde kabul etmi,terdi. asker arasında ya~arken lnt çekitt· 

Rn ~arar s.n Jijst'ii ~k orke· ~enıiı;i bir kat daha aruınnı,tır: 
:r:ira ~en lüst ordunun ı'htil!ıle a. 

J;endirıfl. Eneiiw..ene kadar ~ide· leyhtar otdoiu ~Un, rllnd~i mu. 
rek "elemek ~iz clüşmanla birlik· anam kun-etle rok ~yler ~·npa. 
-.init, 41itşn:AtH ~ye e41iy~· tıile<.>eğini dü,Unti3.ırdn. 
nuz? Peki o~·le r·Prun, fakat cmın 

1 
, •• 

nlııntrT. ki bn yap~nı i"er y'd· 1 Sen .lüst .. tıpkı Robespıyer ı;ıbı 
1imrlen krnlhk Frans:ıya geri ge· ı k~dmlann merh~et bı1nı~ven bir 
l~PI: 'e h~ninizi ıııilip göttir~rek· rlüşmanrdır, 'lıu atibarla 11ınml \'c 

tir.,, ~ıırk orduLmna rneeli5in le,·knlıl 
ı·akat kanun bu tehdittere rağ. rle milme<1sıli olarak reldiii \'akit, 

men gene dejtişme-«1i, :zir:ı. ı•:ıpaz· bu ordu~da ~ö~düğu ruan~ar!' 
hu'f, dindarları .himaye edenleri'rı Sen 

4 
.liistü çok ~ınırle~dirm01.~b, :te

b" .nda Kobespiyer ,.Ardı. Sen· nı .am mana'iıJ·le bir ihtilal ,,rM 
.rns . r.obe'ipiye1e kal'\tl fazla ile· d~ıu olan. '!ra~ 0~0•11, o , ... 
rivr. gidemedi, i'obe9piye9 tJe fe· kit ~ok dısıpllcısız hır hı~ . ~u: 
ti"tir4iii bir adam• nif•ıanu fır. lunuyordu. Her nefer Ec,·gıla~ı~ı 
in kırmak istemedi llu münabıa yanına alarak ordll)'& gelmtth. 
t~thya baffanarak' unutuldu fn. JJ~ekft •den laer a§kcr kıta bel'ft
kat Sen .Jüst'i tPhditleri Robe'i· herınde btl-çok da uy~r:suz ka
ııı\l'r'den ma~ t'.nciimen azaları ~imi!'~ göt~rüyordu. Sen ,JU"t?ı~ 
ii1crhvJ~ rl ... rin l,'r r.orl.ıı 'c derin ılk ıŞı tabla bu kadmlann hepııını 

ordudan konrıa1< oldu. Sen Jüı.t hir r'!t1ı"e tıYan•hm ı .. t•. 
l:a, ve lıuna benzer .. ebepler, 

nnrnml selamet \'e mrmuml emni
yet encUmenlerinde bir ulam fi
kir ihtillUlımnın çıkmak iizere ol
r'nğunu gösteren ilk allmettl. !'len 
.liJın ve I:ohel'piycr mevlrif•rinde 
!falahilmek flııha lti'r ~ok1annın 
lm~l:ınm ~·r.nıde mechar ok19"
(:ınnı anladılar. 

l(onvonsiyon·daki meh':ıslarr, 
~ncthnen aıalari ile bernber. ken
dilerinden eweı Giyotine ~iden 
h~lardan icabeden -ni a!r.uşlar· 
dr. Binaenaleyh Sen Jht \'e Ro
he~piyer bıı sefer mnk<;atlanna 
kolay kolay el'İ~emly•ceklerini se-
7İyorlardı. m·nnık duran mecliıı 
nıacımm ml.irlaf:ıa'lı çetin olaf'ak 
lm<;lnnnı kurtnrnınk iı:in cllffio
'1en ~elen her seyj yapaf'l•td•nlt. 
Net-"liİm hlcliıııelcr bu rlü,Unee
'1İn doğm olduğıınu icıpat .tti 
Uf\!Jı:?SJliYE'r \'e ~en Jüo;t nmMf 
r-.oeJhmet ,.e 11mnmi pmniyet ~
menlerintf .. n hlr ecı'k nzayı. Kon
\•an<;iyon lıir ha'.'·li nırh'oııı ile he

tarafın<lan \'erilen bu ~re aykın 
olarak bir nefer yalr.ız hir gün !'eV 

!?ili<ıJini yanmda Rhko,muş, hunu 
arka!la!iilanna iftiharla !ö~·Jemek 
budalahğmıla blalunmu~tu, bu ıöı. 
ler Sen Jüc;tün kulağına kadar 
;t1tt1, de.rllal nel~i, mobftkellle!llİZ 
olarak, kurşuna cllııdlrdi. Sen ,iti~. 
ttta erd•Y• bu fetit .. ,.eketleri 
pek çoltttJT, btınn buc.Unl.11 görli~ll· 
.,ide zulüm sayabiliriz. Fakat 
bir ihtilal orduıınnun ~isaplinli bir 
onlu haline ge~ için böyle 
•araket etmenin ltiZllltllu bir s~y 
olduğurıu inkar etmemek ılc halı. 
Jı Wr dll,ıiftc>e olatımr. 

SEHIR TI YATRO.t;U 
&OllSDI KISMI 
&lot %0,88 da 

ASRIJ.E$Y.N 1lAH!\ 
(,'umart...,. 'e Plı&ar 

ctanlert 
ııs,so da llnti'ne 

... 
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S ulh, 1943 de Harp iht(gaçla,. ı önünde • 
ımış 

Pransada "1943 te - Avnıpadıı. lerllyece. Fellketl tetMret takip ede
sı:lh,. fsmlnde bir kUçtlk kitap inli§&r cel:. Japonlar Birmanya 

ordularında fil 
teşkilatı yapıyorlar 

ett1. Bu kitapta, 184~ te tsien )'üzba'ı ".Nihayet 20 inci aerm orta.smda 

"Rene Alber Turben,. tsminôe birinin 
can ~ek1flrken. yapt.ılı bir kehaneti 
tt-şrih ediyor. 

YUr.baıı yllz eene~ yaırm bir za • 
man evvd §Unları eijylem'!': 

"Fransa, bu harpte mağlOp olacak, 

fakRt galiplerle beraber b•ılunacaktır. 
Doıuıan Parle ve Puntye üzerinden 
~·ır~k ve onu klm9e durduramada.;. 
Luvr ,.e Garon nehlrlcrıne kadar i -

lpt c!a intiha Ue Te ı rakaım '1 ile bit'
l<ı~tlğ. zamıın muealeha me,.ıana ge
ı~cek ... 

KUçUk kitabı neıteden muharrir, 
bu tbnrenln, ırulbUn 19'3 t• wkua g1!• 

i4"<:eğl.ne işaret olduğUnu söylüyor. 
ı:Unkli 19•3 teki rakunlat' toplanırn, 
ı + l'--4.ı.a=17 eder. :Su rakamda. 
ı. rakamı, doğrUdan dotruya 7 raka. 
ırıının yanında bulunuyormuı. YUzba. 
ıınıı. öllim döte#fndekl lr<!lıanetı de, 
1943 seneılnd~ tahakkuk ed!yormuf. 

fil te~kilih ,·ücutle getirebilecek 
lerftir. 

Şundan,Bun.dan 
IM!llll 

J;1'ki r.amanlarılıl rih.uıe ir hii
l>ümdArlann fit orduları \"trc!ı. 
B~ilakü tan'klann yerinde kulhb 
nırlal' \e hütum ettirerek dt~ar.. 
i<'Illl Cl"tthelerini Bltll!'lt ederlerdi. 
)'eni' silhlar, yeni harp mınlleri 
ba•ladıktan sonra filler Hind ra· 
r,alarınm garur n uametlerini 
te!iihirden t'ftnb:ızhaneleffie numa -
ra yapmaktnn ,.e BirmanYa. Afrika 
l(İbi yerlerde bir i~i gibi kallnnı'
tnaktan ba~ bir hiıoMt ıönnüyor 
du. Jt'iller, bu suretle, bosu boır.una 

in~ilizlet Tô •rmaalomı ... 
te ehlile,tirihnit tôl'ld '* lla"4 
i~ ;örmiye a~tınlm' filleri ka 
lanmakta İl•\"ltm ctıııiılerdl.. ı 
har-p baı8dıp amaa, ........... 
Romlıay.ninn:ıhm ve <Uier yerk 
ele ~imali Si7ama vt Blrmanyad 
ki ormanlarda miiı.tm imtiyaı 
mmtalmları ,·ardı. Buralardan f 

ltl' tut•lup ~·etiftirili1or4•. E.Ri gazetecilerin yeniler• der•lcri 
Blltün bu fil kay,.aklan BanJi 

hiikünıetinia ,.e JaJ>oalann elı.ı 
ı:~ti . .laponlann elinde, flmtli& 
daha, müim miktarda terrill>' 
1 ilr.iler \'e yetiştirllmi' fi11er mt 

Birle§lk devletler Amerikasın111, 

cskld~n. gaaeteeller kralı Hörat idi. 
O, 11efahatle, aıll7onlar•nı )-edl •e bir 
çl'ls r;&H~lerlnl ve meemuaıarnu e 
ıln·:~, çakatdı: fakat tamamıle ınts 
ermedt. Şimdi, gazetelerini tlevretug-, 
adam!amı teşkil etml§ butunduktau 
bır ıtrkeUn hlssedaruıır. Eline, g-ena 
ebenımlyetll para cettyor. 

Şirketin ilml: "Hörst otrketl.,dir. 
Bu ı:rket en eski muharrirlerinden 

vırlnı., 60 ıncı y11cUSnUmU ınUnasebetl· 
le b:r Ziyafet verdi ve bu ziyafette ye 
ııı muharrirlere gazetecllık naslbatt 
vermek Unre, a.jrl•§lk devletler Am~ .. 
rikaıımın en tanınmıı gazetec:llerlnı 

~ davet etti. Zlyat.tte yenfllp içil • 
tiıkterı •onra, bUyUk &'azıtt't patronıarı 
ayafıı. kalktılar ve rent muharrir!~ 
~. gazetecilik tecrtıbelerinden babRt 
tiJtr. 

* • .y. 
Bakınız, Hörııt ılrketlne dahil bu. 

tunan meıhur .. !tar,. mecmua.mm 
ımhlbl Aıtllr Bl'fsba:h neler söylQyor: 

- Bh• gaıeteyi rnuvaftaklyete aev. 
i<eden ~y nedir? 

- Okuyucuları heyecanlandıran 

bir istihbarattır. 
- Okuyucuları mUt"haıısla etmı • 

yt>n bir lıtıhbarat, istihbarat değil • 
dlr. Böyle blr ıey, neıredllmeye değ 
mez. 

- Elimize bir mjaal alalım. Bir 
?töpelc, bir ÇOCUi'I um,or. Ok\ıyucOJ 

alellde ,.kilde wrllen tııu havadlae il.. 

ltıkadar olmaz. Böyle yapılırsa, bu de
ğeri' bir lıtlbbarat olmaz. Fakat ak· 
ııi olarak, çocuk köpeği ısırmı§ bulu 
n\ırsa, meseten1i1 ıekU detııır. Herkes 
alt:kadar otur . 

*•• 
On.ted Prea Aaoayaayon mUe11ıa 

o!ıı.n E. V, Slkrlps, kendlılııl dlnllyen 
gençlere, nuı1 muvaffak oldufunu 
~öyle anlatmıştır: , 

''Gayemiz, kendimize mllştcrı te -
mln etmektir. Gazetelerlml.ı, her ıey 
den evvel, allka uyancbra~k rnahl -
yetıeolmalıdır. Bu aılkayı lllnecao 
ve akıllı adamlarda da.teu. b<>ablıı 

otanlardtt uyandtt'malıdır. tnııanlar, 
ekıertyetıe, alelAde klmseıerdlr. Bun. 
!ıra kartı kendlmftf kumaa göıterlr. 
ec'k kazanırm. Yona, bize metelik 
vennE.zter. Bunc!an do!ayt, bel11 ba,u 
•ltunıanmtza, lltCBk bfr kan kayna 
malıdır ... 

••• 

ölmekt. kartaluuıt1ard1. 
z.,·alh filler, bundan sonra, ra~ 

hat l':lhat onnanlannda dola,_. • 
Y• yahut işler görmiyt fW\anı ~ 
demly~ler, öldiinnek ,.e ölmek cuttur. 

FlLJ,ERtN HARP ~LERI 
)"olantta, insanlar gibi kurbenlan 
olanklar. 

A n::lo-Sakson 'ar, . Ura~:ı nın ~i;.. 
1 beltinde fil t~!ltı yapıyorlar. Jn· .ıaıaolarm kul 'alldlldan tül 

pon1ar. B;nnanvarlalıj orchılnrında UÜlly& ha)'\~lanr.ın ....... ,, 
fillerden istifade''" kl\rıtr \erdilf'r, j kllan da, eii...ıtri tladar b9yl 
Vah"'I otmanlarn · ıwrlar ıııaldınhlı, tiJr... • 
tuıaklar !mnıldt• "\\temacliyım 1 ıllar ıki RMtrayo yalaa Jtlkl 
fil '""lft.lltYnr · tikte, 6 met~ müitlluledlr. fit' 

· · ideta tun~ l<:Jfal., dört demir t 

BlRMANl"AD.ı\ eaklı canlı biru i•tibklmdfT. &." 
lar, S7 tnillnwtrehk bir topa aJ\ 

Japo11 ordusu, Birınanyada , u • lannın altıacla t'ter.ilcoalı kMI 
kua gelecek bir harbe, yahnt Hin. kan·efüdirler. Bir ım1nnktıı 
dist ana kar~ı yapacağı taarruı:arı bir tüfl!lıı annal1Ut1 parçalar-* 
g6dnltnde buhınt'Jorıırak nı biHük )-otlar. Alnı, o kıular lafıa-IR' 
lerl teıkitine ba~ladılar: ti\nkll bu Mr darbede bir lcaumeU J'lbbil 
harp sallalanncla, öyle halta glt • Burnu ~· em~alt.iı "6r hlrillad 
mE'IOİŞ ormanlar ,·ardır ki, bura ~ Hu, ltir M\'tlk ınetnllk IMlrnun 1 

Nevyork Herald Tribün p.zetuı • lardaa mettrl9, eatıh nakliye kol· kılııç lribi dikild."'ni, Mr lallbn 
l'ln llderl•rillden blrl de. cençlert, lan delil, Pb'ada naferleri bile bi kı\'nldığını bit tcılluDak ....... 
§U .. naslhatı .,ermt,tır : ;;üç geç.ebiliyor. Bu Yf'rler, fillerin lanilığml, bir blua.11 ..... ıilli Mr 

111'2 •enutııde, kOIJ&'re)'e bir ver. 1 meskenleri olduğu i'çin "nları hıı ılağınr bir ginen!& .. Ba banaa, " 
ıt proJesl wrııcllli uman. ıueteı.: ı ho fT ka:lehi, tal ıw· 
bundan. deııll•1tlllr kl. Jale; baU.tm• _ gibi yerlerde kunanmaklan b\\yUk ... rtom, ı ıft. • ~ t, • 

fayclalar görtilec.ktir. Onu, •1taı1ıncla, ~"r topOır ılbl 11'. 
diler. ÇUnkll iN Jaavadı..t ,.Ore yerleri la 

Bir fil 511'ttnı1a, 11!,l ıliirt nskerL. nır. 
yokt•.ı; çUnkll bOtlla pseteıer, Llllıı- topçularile birlikle blr ldi~k lopu. ) Rimanya fili pik ... archır. 1 
bertin çalman çocutu il• etokl&nrır yimıi ki~inin gtt~ kaMırabileceli Jürden onun cwnaiverllil _... 
dolduruyorlardı. Bu çocuk kaçırma bir ~ ta!lilf~1ir. Filler Jıôyle-

1 

d11r. Şağneınd:ı, rüat ,... .. otC 
bA.dl8eııi, gaı:ttelertn tlrajla!'llU yUzde • ' h · .ıı_ b'rl"a.. ~ -.. ~ 

~t; sceçileba1eft yerlerde tnuh;ıte • flft!'Sl}IC 1 lale uı.r toP'l -
25 arttırm11tr beler4e, k~if koJlarınÖ kullanıl . en teolılil<eli 5nrtlar altntda s' 

____ ... ____ '111ttan '-!lltra nıtlmYe ita'"*"'•" 1111µ--... .._.t _.rilr. Ollal 

hulunmtdıİı ~ e' a k~ll:ınıt'amadı~ı c~nbazbk, be'.jik ...U..ak, ~ 
zamanlarda erıak, cept1ane n.nklin hk, odncaluk, çOoull '*"'edılr Memleket isimlerinin manaları 

ıHmanyanın Gollıa şehrinde, 
ı iG3 seneslndenberl, her sc;ıe, 

"CıoUı:ı,. isminde bir .ıalnıınıe (yı'· 
Jık) intişar elınıekteclir. Sirnst. ii<-
1isadi ve saire lıiwadislcri ıııenrnıı 

içine alıın bu satnaınl' Aimıınrn ~·e 

Fransızca olarak yazılıyor. Bu yıl· 
lı~ııı 19.&2 senesine ait nü.,hosı da 
çıktı. Bunda, mernkh hir bahis Yor: 
Memleket ı~ımıerinin ne nıanayn 
geldiğini göstermiştir. 

lşte, hunlardan bir kaçı: 

"Finllndlyı,. t;ın mana11: ''B.ı
takhk memleket,,.. Areıllya'nın, 
" teş odunu,, .. Gu•temnlı\, •'Odun 
C1epo1arı yeri,.... HRilil. "Çeihı 

memleket" .. fran, "Arl'ler lliynrı ... 
Japon) a, "Gilne:den yar11tılmıc .. 
Mongollstan, ''Kahramanlıır l\lkc
sl., °panımuı, ''811lık y~ri., .. Parag~·· 
ey, "'PRpeR'Jct diyarı., .. Penı, "Kli
çfık nehir,... VenchzileH\, "KüçOk 
Veneı1!1c,... Yemnn, "Snlt taraf,. d'!· 
mektir. 

de Mlytlk ı,ı~r görelıi1irler. •aire gibi marifetleri de "U'lllf, 
Birmanya ve Sanm ordularında Blrmany.da fil ~ IJ 

UZllD SAJDAnlar fil teıkiltı ,·araı ni, it yaptr.ak ilteJenltn abdl 
ve bu filler nakli)'e hizmetlerinde likle kiralarlar .... filler ted 
kullanrbyorlardı. Otuz kırk sene bir halta ile, onnen•atta od 
en·el, 1ü71111\'iU:ı :ıddedllerell lii,·e k.-miy<! al~tıftlDutlaMtr. 
dildi'. Çünkü filler, aıUnt.IP ancak ~ortmnu ile kulla1'et. K•tiil 
J 5 kilometre gidebiliyordu. Bir de ıal'I, Ola)'& da indltfr. Bu •lafb"! 
her otu yemecJili 1tibi, az 5eYden hir n~hir kenahnda, dilw tın~ tf 
hastalenıyordu. rafmdan sallara 11111.nlr. 

Birmanyada ı:ıe;Jik ananesini Bitm:\nyıu1a, ana be1Mi111n bt 
henUz unutulmad.P l~in .lsponlar lar.la ralrı,ıan bir tirit ~"la.,.
oradak~ tec>rUbeli filcilerden isti- ~ilik eden fillere teuu1üf etfll•• 
fıde et'l@'bİJet',.kler ,.e kolnylrkla ntulff' defile.tir. 

raher ~ivotine yoJlnmak isterkea•----------------------,----------------•••••••••-•lllİ••--••••'9 
~Anhş hir hareket ~·ii7.lin•len ken· 
11:teri o 'f'oln11 ,-olcuıııu oldnlıar 

• • * - Kodtmam, Yallftlıi korkmam! ·---- ---- · ·---- ===== mişll Ye hemen her zaman kır-k günleri 
Dedi ve evvelce yaptığı gibi elra- burunla arıı:J endam ~diyordu, çün 1, 

Filozof: v Ü v kulesJnı zangoç olarak tayin e<lil· Silindir ıaplıtımtt •on 

I b• d . . -'· 1 ·ı.ı·ı:· 1 fil' kü r:ın kuleılnlıı rn .. rrtı· .... nlerı· n·ı Ynşııdı~ımız bugilnlerde, silfnd 
F:lmdiye knıbr yaıdıklanmız ına ır aıre çızrr""' 11 111111 > un • " '" " şapkanın, bundan elli sene eV".ı: 

RcııJüo;t'iin hayal sem-... •· efsunlan hatırlamıy:ı çalıştı. Yuan: 19 Ru!cadan çeviren: Yet hiçim:-;17. ~·apılmıştı. lngilleredc berkesin ılydiıtf ı,&r 
h ·ı ı c- • Sesslllik korkunçtu; mumlıırın N V GOGOL SERVET LVNEL Tiheri1 Gorobcts, ki artık o d:ı • ~• l'an, aynı ı e be9 enen uu ıatan • • şapkıı lıulıındujunu tua,·vur ebllv 

11 • · t • • .. ı-- ııı.ı ışı~ı 1itriyor 'c lıiiliiıı kifüeyi ay- filozor olmu• ve daha )'eni bıuık n < u~nu ı!'lpat e mıştir . .__ " • ., ., bile güçtür. 
dürmekten muhaltflerirı~ orta«ı.a dınlnh)·ordu. filnıof. cvnlô birin- nıı, saçları orman gibi knrm:ık'l· !arını Jcaldınnara koştular. lıırakmışh, ıanetoça 3·1kla .. rnk: 
li:ılılınnaktan hi" çf'llitmiyeıı lbo ci 11ahireyf, 6-0ıtrt ikind~ i çevirdi ı rıf.at kocaman bir cana,·arııı bütün fclndcn gelen tılr ses filozofa: - lloma'nın haşına gelenlerdcıı ~feşhur Jnl!llliz romancısı !$ırl J)i. 
ftılam düşihıcelerinde SOJI deret'e Ye kitapta )·azılı ol.ııı-•:ın hiisbirtiln bir duvarı kaplı yarak ayakta dur- "Bakma!,, dl)'e fmh1ndı. habtrln '·ar mı? di~·e ~oı dn. keıı!'I, ynıdı~ı Mınanlırda, Kri"' 
cıefkRth icti, ins:uıt'A 4a ılil üni' ba~ıı l>ir şey okudnsıınıın farkına dujunu cörüyordu; saçlarının ar.ı· ı O, içini kemiren merakı yeneme- Zanloç Halha: oyuncutnrıtu bile, sllfndlr şaıı*•ll 
Jıal.nnınılan 'Kondorse'f• bile yak· varıdı. IJü)Ük J>ir kortu içincle ı..~ sından hafifçe yukarı kalkık kaş· 1 di ,.e haktı. - Mukadderatı ilahi lıöylcymış gö!llerir. Yarım asıt kadar e~I 
lası) or, onun b<llll" ic:U ve merfıa· lavroı t*ardı ve mal.."'knınla okuma- lar ve korku.ne iki göz filozofa l•a- Viy: . deci!. H:ıydl meyhanel'e f,lirtlp r•ı· ôıdordl:ı Xetnbrlc ÜnlTerslteletl • 
metli olabiliyordu. Mesel& limal °' ya l>atladı. Bu ona hirnz.cesaret Yet• Juyordu. Onun tepesinde ortasm- - İtle ol diye baiırdı ,.e demir· hunu taziz edtllm. rasını'!a ynr>tlnn meşhur sandal ~ 
cfıı,unda genio; rnJahiyPtli meeai\ı rfl: Okuma hızhındı, ve sahifeler dan binlerce kılkaç ,.c akrep kuy- den parmajını ona dolru uzattı. Yeni haklarından bO)ük hir he n~lıırınd:ı, Jcnrek ('ekeftlerln bati• 
mUmessiH o•arak dob..'ltığr saman· birbiri ardından ccvriliyordu. ruju uıanın kocaman hir ahtapot Ve bütün habis ruhlar rnoıora \'esle ıeniş bir suretle istifade eden rında, upuzun silindir ş:ıpka1ar !)O' 
Jsr, At üzerinde kıtalar ft1'891nda Birdenibirc ... Sessidiğiıı i~inde... sarkıyordu Onların hepsi siyııh hücum ettiler. Filozof netegi lutu- ,.e şimdi şalvan, cQppesl, hat•~ luntıyordu. 
gezerk'!n cebinden birdenbire, her l•butun demir kapalı büyük bir gll- toprala bulanmı~lı. Hepsi ona ba· tarak yere yılıldı ,.c korkusundan şdpkası bile şarap ve hnlfin kokan 
vakit üzerinde taşıdıir k~ ltir rilltiyle patlı)·arak açddı Vf' ölQ kıyor, onu arıyorlardı, f:ıkat esra- oradıı ruhunu teslim etti. ıenc filoıor bu davele derhnl lcal>el Jnıiliıler, silindir .. pkaya "llP 
defteri t;ıkanr bir iki .. tır ;yazı aynin kalktı. ilk defakinden dahs renfiz daireyle ce,·ri.Ji olduğu icin Horoz sesi duyuldu. Bu ikinci'•°'" elli. per., diyorlar. Bu '8Pb, 1780 ..... 
yazar. Generaller k'911etanlar, ha· 1'orkunçıu. Dişleri dehşet verici •öremiyorlardı. roz aesl)'di; cinkr ıürülHl arasın· Topal meyhanesi, ZanAocun önU· ılnde, İtalyanın Floraaaa 191ltlodf 
Yatlannın kıl tizcl'İIMle tlarduiu bir sesle birbirine çarpıyor, .du· • OJUnün sesi duyuldu: da birincisini duymaını,lardı. H:ı· ne Ocüncü maırapayı koydulu :ın icad edildi •• 11 IODra dı, ...... 
bu onlarda derin bir endi!e ifer· daldarı tekallüs ederek titriyord•ı. - Viy'I ptirinl Viy'i ıetlrmeye biı ruhl:ır, ıı.men UCQP «ilmek n. man, 7.anloz: rada hüylllc bir nlbet ıl ... 11 • .lıd
ıindedirler. Sen .Jllr.t'tin defteri- Ye efsun sesleri vah~I bir vmltıyla ıidin! rera korku ve deh~ lt:inde her - Homa, çok iyl bir çocukt·ı ' !içe Viktoryanın nltanat 414rtlft,.. 
ne bi~ey1er yazdılaaı görünce kor· )'Ükselme)e bafladı Kilisede b'r Ve birdenbire kilise seı;11lzıe,U: u- biri bir tarafa atıldılar, fakat ıeç dedi. Mert "' asil ln18tıdı ı no, )er. halli ı99ıo se11t1Jnı hdar, tDfi 
kudan !lap12n kesilirler, onlara kasırga koptu, taıv.İrler, birlbiri ar· zakta kurt ulumaları cıuyuldu, ·;e kalmı,ıardı: kapı ve pencerelerin tnah•&lup .rlttf. Jlllerin resmi '8Pkuı, ıllla .. rd1' 
öyle ı;eldi ki Sen Jiist içlerindaıı kasındnn yrre rfü'1Qeye yukarda:ı biraz sonra, alır adımlıırııı 1rllmli- arasında :uk1şarak öylt('e kııldılAr. - Ben onun nlcln mah•oldultmhl ParJAmenlo AlalariJI• beatıd• 
birinin, bir kaı:ınrn, -iki de •eP- aşıığı):t pencerell'rin kırılan cam~ yen sesi klllaede okııelll; fllozof kert giren rnhlp, Tanrı mahc· biliyol'urn. korlcln <ta ondnn. Bıt•r ıillndlr .. plıaltnndan tanıld~ 
5 in:n Mam hükmiinü yumaktadır l:ırı y:ıitıııayn h:ışlndı. Kapı men· yan ıöılc o tırafa hakınca kı.;a rlinin böyle klrletlldlltinl görünce korkm•Hydı, <'adı 0111 hlo bir şe~ tribl bOYOk lstaı10nlatan mnııdlr' 
Halbuki St'n .Jü'-t yazı!tını bitirin· teşclcriııclen rırlıyora!c uctu ve mıı- boylu, gayet trınfş omudu, eitri ba- clural:ını ve böyle rıls bir ~·erde tert• yapamnıdı. fstlivroı çıkarır> cıc1ı de, •azlfelırlne allJııt ellaalr 8-" 
ce generallerden b:ri11ini fSiu'dı, bet sayısız canavarlarla doldu. l\ll· eaklı birinin kendisine doğru ııel- ffn ırttrn<;iml '.l'llJ'lfllltJll U<;nret erie- nın tım lcuyrnlJunun OsUJne tQk!J ıfllndil' şapka ile lf 16r0tltrdf, 
Ve defteri \'ererek yuko;ek ıe'ile nalların ,.e <'amları tırmalayan fır. dilini ıördü. Onun biitfin vücudu melfi. dlln mil. hic bir fCY nlmaı. :Ren bü- Şimdi, f nglltere, iptidai maddi 
okumasmı emretti, bir oPlir, bir nakların gıcırtı~ı kill!ııeyJ rloldllM· koro toppraf(:ı lmlnnmışlı. Toprıık- Kilisr. kapı ve pencerelerinde sı- ınn bunlım çok iyi bitirim, cOnkO t ı ' 
iö1tm hiıkmli dinliyec~';(1erİftı' ;a. tasarru u için. harbin nlha1ft P 

yorrhı. la knplı nynk \'C koll.ırı, claıııar:ı, kışıp knlan cana,·nrlarla ebediyen bizim KlyeV'rte patar yerinde oll! '· d ili 1 uıııtı 
nan bütUn 'lnba."lar Sen Jôst•u·n "8 ar, 5 nd r '"PkR r11pnıaa ... ., Bu l"onavnr sürüsü harnıl:ı ııç:ır.1k sağl:ırıı aj{aç ı:ı.kıcrini :ınılmyorcl:.ı. unııluldıı, elrııfını onnan ıuıac köle- ran hlHlln lcadın1ar cadıdır. 
bı"r takım fe1sefı" flnı.iinrclerı"nl o vaz geç:mlşlir. rlolaşıyor, ht'r yerdt' rilozofu :ırı- • her :ıclımıla hir sürçerek aı':(ır a- lrri. ~nlılıkl:ır YC ~·nbanl otlar kap- Zanğoç, hu fikre f$1lrftk eıtlıtını 
ka~·d~I~ olduğ.:ınu ~öriinl'e h:ty· yordu. Rır yiiriiyorrlu. l'zun s:i>zkap:ıklnrı bılı, ,"'C' simdi or:ı:r:ı girlrn volu "iç :ınl:ılmnk ister gibi bn,ını ıı:ıllııtU ••tnglllere Bankal'ı., ndı, t~ 
retler içerİ"İncle- J:alddar. İçkinin .son mahınurluılıı d11 Jlo 

1 
nre kadar ıarkıyordu Homo, o- kimse Jmlnmıyor. ve bir şeyler sö)·lemck iııtedi, fakul d1rların ılllndir "pka 11.-...,ı 

At Uzerinde ynzılaa t•hofi dil· m:ınırı bnşındon uçtu. O, )':ılnız ıc;. nıın yüzilnOn dmeirden oldulıınu nıı haber Ki>·ev'e ulaşınn ve ilü- dliinln dAttme411tlnl ılhi\nce aıdlu mecburi oldulu tein, banlıt, ,. .. 
şllnrele-ıdm biriısi do şu i.t: lnvroı rıkıırıyor ve r:ı'llfr-le duo "· dehyelle ~ördil. llnhlı rulılRr onun hl•.·ılr. ı Hnlilvn. fllcnor Homa'nın d k "·t h ki · o lu,-efellerfnl mııhıfaıı f!d_ ......... ,,.., "tnsan l>tazan büt&in in&arılırrlan " ·• mHa an ·a,,. ı ve " 11111 ya. ..--
•~ ..... yalnız yaırunağr t•rriJI • kuyorılu. A)•nl zamand:ı h:ıl.ıiı rtıh· kollanna ıirerC'k 11etlrdiltır ve Ho- bu fpr-I akibeıtlni 6•renlnt.e tntr. pa YUraralt felılatın ell tılk yerlft dlr. 
•~. hlr9n da llettdl "81tlhi1ttlen ların kanallarının uçlan •e ilrenı; ma'nın kar,11ıno rllktller. bir snat rlerin derin dfişündn. ıoklınmaya tıfllll. Bu •ırada dı e9k I'u horp belki de ılJindlr ppk•t' 
latmıtfr, fJenli!inden nal<!ıt~ıtfc '""""9clnrlyle hemen hcmf'n hnşmı Yiv, ver:ıllınrlan gelen bir seı;I •: nıı mfüldet iclnı'le onnn Toıiyf'· adt1tl Teçhile tetı«lbıtl blt·lrenannı tarihe karıştıracaktır. 7.aten moıt-t' 
llbumnnu hl .... e«fer, hali unutur, femu ederek ~ıkınlıktı etrıfınd!'I - Gözkııpaklarımı knlrlırın: fiijr. tinde bllyük ddlşlkliklt>r olmııflt•. ahlmı, e!kl bir kundttH 'Ptfteftlht geçml~ blr şey oldulu tein, hıl'P' 
istilı~!& ltftbf'. J(clerei:c ~iinUI tf8ndDkJerlnl ıturı.ıyotdu. Onlara 1rılh'orum !., cft'rti. Tnlih kendisine .Olmfttlh: Mektebi aşırmayı unntm•dı. ten sonra. silindir ppkanm dJrl"' 

· bnkma\D rr'iar~t ""<'mivnrdu: Yal· Rntnn l"nnnvnrlar onun 11iizk:maı;. hfllrl""" Kl• .. •'in .. ., vnlt••\; "'" SON 
,·erir. Ve o nkit bütün lll!lll!llnrı -----------------------------------------------------·--------me~tne fhllmat vctilmi:ror. 
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- ...... dllla Twa .......... Dedi. Bela.................. l ................ ..._ ile............ .... ................ lllank 
-.a ~ lııalaıtd ......... ld ller ı...- ....._ PD&L Ve ....... da. 

lstanbul Umum Sigorta Sir.<etinden : 
!attnbal Umıım 8lgorta IJ1rket1 Bjuedarl&rmm qat.d~lıl rumıaın .. 

11.bl mtzaııereaı 1cın u.ıo.ıeu taı'lldnde yapmq oldUIU Uk tevkal&de tç. 
tlmada kaDWD Dll&bl U•l'lJet bulwunadllt clDetle Jevm! Ahara talla 
edUmlf ve hnmı mmuııda J'&Pılaıa UID&t OMtlDe ildılcl Zevlıal&de içtim& 
18.11.18'2 tt.ı'U11Dd6 1&P•lmıt l• de J1ne ıcanunu tf.CaretlD 388 mcı mad. 
dıtaiDin aradılı •klel'IJe~ ttUDiD edllemedltlDdaD muk1lr madde tıllkllırı. 
ıert clall'81hldt &JDI rmmamenın mtbalulNlll Joln 14 ttkdnun 1942 tart 
binde ••t 11,S: dl. Şttke~ Galat,a•da k11D tdare 11.erk..uıde ICf.lm.s 
edileoett il&: o!UDUr. 

....... llall•IPI'- lldD '°' w.. na aplla 

.. 7* ........... - .,. ld ........ ..... .... -ı 
- ller utı. eama Clalerl ille. akpm tok Dllı'lbdlr UJ'lmıa dllldl. 

...... .....,. ........ ,. dııwe& .. 8is de ,..., QU7llD1IS. 

RUZNAlll 

ı - 1Jb1ıtf;lmls. llııu "'M•n._.... IO .,. n tnct ma4&1ertnln ap. 
fıda )'Ulb o!chl8U bere tadlll: 

41er; onlarla aswa IO.labetler yapar. Malulaut llapuun perdeatDt oelltl. 

- .. eoüe&ler ..... -- mıf Kollu, J'&tmall latl1a --
- o ütam pek Gıdhatll8 Ye u. llolandU tatta: 

.... .-.an ......... Baftldıları bir - .. ,..., ......... 

... _. edeadJOl'IUIL Bereket - Ne ftl'f 

...._ ld, ....... tle ldrlıbtldn ....._ - llu pıee ___,.._ 

.......... ~ teee11J IMlhlr. -. Ne dedbl. ~ _,., 
- .. ._ !fa.na en blJ1Uc Dnn'ld - ll:ftt. &ttarmaa bam. aa ..,. 

.._... llemaJI lllrldrbıe ........_ lmon"'-lı, ,.,... tellıle Ulımmda 

... Ve .... ....... IMlarDlar da llmıa lran oıııaw.lr. 
bplbp lııafta 80JUlll& kadar blrblrle llaeır blrdellblle .......... Kobaa 
1'&il teldttlrmekle Yaldt POlrll'I•"· bu lral'llJ'I ae ~" ftl'llllt, atlan 
........ ,.. olmuaydl. Ntmreddla M ................. 

COktu devılllp s:tadltL -TelalhDI Yardir. Kobul c1edl. il& 
.... 1111' ael• .ı,011 dMa tekti. Ndıb llls1 lr0Ja1 lrola1 ~. 
'1'--* ,..,.,....._ Yalııüuuralr to1r felta 411111', 
..... tok .. ,... - .... bpluwll 111t11'9n rellla .... 
..... &.,.._ dlllldtla 1 bfısım. Alldullall pl"dlmıl'mmı oıar-
- ....... •• eti yelr dlJe Ja'llll -. lllu irim lab'p lroJdllfl'T 

Jlsı•ııD,.,......... ~ P • - AWallall mı .... , l'üat oaa 
.. , tandır mtt 

- ...... nltMılls oldalam IOln j - 8ı"U 1ra11J OOlr ..ıml danantb. 
...... Jl7oram l!Uretl l Atlarama lıeııtl ~le lluırladı. Jla. 

- ........ 90fralDdakl pmeldert tıö ....... --- lııadar JO)aaıas • 
.. ldoMr ,....... balall!UlllL ICter '*tir. 
..... •• sltM;rd!n. tlDldl IDIDde 
.._ slul Je1D91der balaeaJıtm! B!r 
_.... lamrimuı .,_,.., Jdmldlfr 

.. lıılüh J9l'dlal .......... 
-......--~ ... .........,.... 
- il• ,...,...., ...... t ....., 

.... w ... lılr .,.. .. ..,...._ .. 

....... ...... ımartmaDllmı llep '*'-.... ,... 
...... ""91' .......... 
.... Mı lllfee .... dllla Ollrerek. ........ ,..,. .............. . .............. ....,. 
....,, ......... )'Ddııe balaarats\ 
- Ta._.. odJ••ı o-Ueelı ı.aa ........ 
•1• msnNudl. 

- ........ ft llııQ'I.. ... 
lıae!llQ'orü. 

JlobM lıffdnlllN dardıls 
- YoUa lıenlmle ._ • ._ atlme" ........ _, 
-BaJll' ...... ,.... ......... ... 

ı-. ..... ·~ "' ......... 7tlo 
~il WQllldaa ..,.,,... ta 

- o ........... terecldtlt 4Mll70• • ... , 
- Talm........ ...... ...,..... 

dellJor. , 
-a--. ..,,. ~ ......,.... ... , .... 
............... ,, l.-lrlılr• 

.... u.rma ....... _ ........ .....,.....delllmlf 
- Bvet. Ollde ........ ...... ..... 

... 11 lılr ddrlt _,.. lfttlreblllr. 
llaeu-pu& 

................. 

....... ....,.. mnadl ..,. .. 99 

bir mllddeU ._,,.... IGtD IUı olchı • 
ta~.._.. ~ tama.. 
men t•emdıUI bir ftJ'& blrat •ıa 
tıa velrl.letı m•be•• ihale edeaetl 
mUPIO met&Wd cıarl1UiD rGJWt Ye 
~ ICtD b&rlcteD dalat bir YeJ'& 
bll'lraC •tı ıe•ldl edebilir. 

Bundan maada. l&eCl1lıl ld&1'9 bir 
JllnClllDtlli ld&N tetldl •tma a... 
aı..- Jdlıe taıan .... ,....... Ud 
ve,a tlQ tu baUbaP ve Del__, ld&. 
re &uıaruUD PJbllbet ... ,. mu.eı. 
Itri tallUUrlDde keadllertm ftd.iet et. 
mek a.re. bir n llldelbıoe UdaMıl 
- ......... ıaJtıa ... l•\'lld 
maaJJdlDde n daimi ..,.tt• tctlma 
u. • ...-.ıs "'9& ~ ola ... 
Jarm p 1wbetbacle keD llee!S. l4an 
&aJ&n Dl8J11Dmcle.D laWliP aıl1UUD11f 
oıan tu moıtstaııert u.ıara alpbet 
ellerler. lf'"1 enoQmeD lkUI Qdl 
lld defa akdi IOtsma ..W.lr lıllCUa& 
..... ,. uudlltOtk blloGIDle tfta& 

" .....ut llldOrt amuml 111 berL 
- tetkik eder. JDı:acDmeDl tdartDhı 
bukü ... nsaltl lıl.alilt ~ a.. 
~ bir tallmatumel .. 
bUt De ıaJID edilecektir Snallmem 
ldare üuma bUD' bUladuJdan bw 
1ı1r .,. tcın acv ftrk ıtıua baldo 

lluar nrtUr. 

il llld ...., ... ....,.. 
llecll8l ld&n .... ı.ı.ıats afl1e.. 

din ttlldllerbut tabll8 lulmacü bla. 
ilden tıaflra meolllt• bUD' bıaluna
caıuarı gQnler lçln lmıdlltı'Ule '1Qlr 
TOrk lıb'UI balım huur YVUtr. 

-

...... 
~ 
~ -~ 
ıa.; 

ıc 

.......... _.lfclll 
lf.eCllal idare mendi •• ....,.. " 

1111' mldded amaneu ICID 1tata oı. 
..... llttdU'I ımma .. J&llut ta. 
ıuma &IUIDdaD lllr ftJ8 lllrlıaC 
a.ıa tıa velElletl m&blUa lbale ede. 
oeli JD11WQ meeallbt carlJeldD n. 
,.ı .... tüwtJeel lÇlD b&rfctea dabı 
1111' .. ,. tıll'laıC •ti ı..-. e)'leyebl. 

ıtr. 
BllUU maada· u.ollal ldaN '1r 

llDGlllDeal ldue tepll etme.il Dzelw 
u.cull idile ba1aıl .. ,....d .. 
iki ,..,_ 10 tu lllWlap " JCnoO. 
........ IDl&rDUD pybgbet .... 
,. ....... tıer1 takdldlade UDdller'a. 
De ftlllltt e&mek tlAn. 1ılr ...... 
del""• DdDCt bir ... mtubbld ta. 
11D eder. Yevmi mua~ ft 
daimi mntte IGt;lma a. ..... m ... 

tı ıupt edtetk olU tuanıı PJ• 
tıaı.Ullde lrMa u.ctbl 1daN .... 
ıs~ IDtlPP olmımat ol&D 
.. 111W&llmlerl1&Dlal'a lilJ&btt tdtJ 
lal' ........... llalr.al aJda tiki 
el* akdi lCtlm& edeNk lıılecıUal L 
danJe .-dlleoet bllcG.nlle .,.,. 
n IDtl&IJI mtldilrlJ amaml De "9rL 
... ~ .... Jllllolment ld&NDID 
balnllr .. ftUl1l lllCU.sl tdal"IOI 
kana'Jattml&cak bir tauı.tumet 
dabdl u. taJID e4tleotkt1r. JllDcl. 
meni idare ..... bam bu11JDduk. 
l8ıl ..... 1111' oeıae 1GID Yerll'°91r De. 
ıedD mlkda.n Be19tl amamtıece ti 
ıtD Obm111 • 

11' 1DC1 madde! maacldelea 
llecllal ldue UallD& budab .. 

f!Jtdta lrendllerlne tabm >nımacaır 1 
blaeden bqk& mecııat- buır bala 
nacaktan gtlDler ıotn verPlftk Qc. 
retba mlkdarı Be,ett amumlyec 
tayin olunur • 

-
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Kız okulları volPybol 
maçlan neticeteri 

Klaı okUlları arasında yapı}an voıey 
bol JD&Gtanna .6n lllmtDOnll b&lkevl 
Oimnutık aaıJıwıda devam edilmlJ 
ve yapıl&D mtlAb&kalar aetıou&adıt 
~ Glr•tmen okulu • KancSUlı ltlMi 
ne ııs.ıs. u.ıe. l;U, Erenk6y km life • 
•ı de ın&ıtı ım u.uıne ıu, 1o.ı15, 
115-10 calip geJmlflerdlr • 

••• 
ı.tu'bal Okallan fa*1 1A & 

~· IU2.19'2 cıumartut l'latl J&Pda. 
cak tutbol maçlan: 

Şeref .tadı: 

ı - BolUiGI L. - Perttftfyal s.. 
at: 14,IO, 

1 - B. Pap 1..--:!fdt L. ll&at 115,&.') 
Hakem: .. Tesoua. 

l'at.Qa atadı: 
1 - TaUtm L. - ,, Ttnldd 1.. 

Sut 1',80, 
1 - Brkek Ol. o. - fatlkW L. 

Saat: 115,'° HAkem: A. Adem. 

1'.40. 15.00 Temsil. 15.30 Riyaset 
cllmhur FilAnnonlık orkemau kon. 
seri. 18.00 Protram ve memleket 
saat Q'Bn. 18.03 l\adyo dans orkes 
trası. 18.45 Radyo çocuk lı:ultlb~ 
19.80 MemJeket saat ayan ve Alan 
haberleri. 19.45 Serbest 10 dakika. 
19.56 lıfihlk. 20.15 Radyo ıazetesl 
20.45 Şarkı ve tilrktller. 21.88 Kc
DUfDl•· 21.15 Radyo salon Olbstra 
aı. 22.30 Memleket ıaat ayan, A 
Jans haberleri ve borsalar. 22.45. 
22.50 Yannkl prosram ve kapanış. 

• U.. t&baWl aaüaaebedml lJi 
anb7aD bir pııç Jllbqmm J&kl .... 
• do1a7ı8lJe lflerl oot&lan berh&qt 
bir D:ltlNaHentn muhwbubade Q&lq 
malt bere bir mtlddet IQln il aramakl 
tam ()il•• •becl • as . > nmstae 
mtlncAt. 

• Blr mtleaaMede &JÜ 1flerlndeı 
ca•,.uıc tik~ bJtlrmlf Ud pnç 
&l'IUUDaktqır. (IUl.N .K.) nauılrle 
mUrMıa&t., 

•••• w 1 ııtulhd 3 ......... 
latulal .. llomlroaa.a U••ları 

1 - AA'b&ll.,j lÜl 600X8XI (1) meue JDDr&lı& l&ı&. 
ı - ıo w ao 11'/K •• wı .. 11, ,.. ı parmak (121> adet p1r1Dt 111....ı 
JtıaprJıkJ• MıtDl afm•ıktr. Pua 1'1* mJU1 JDUd&faa lstalıul 1 •d: 

il l&tmaıma komtQommda 8.11.MI çupmb& gbtl au.t oıa ~ Pld& .. 
cıütır • 
~ beUt gtla ft aatte SabpUl.rmda (1) No. 1ı Jlomıa,ou 

ldracUtıan. (ID-207-') 

Tashih ilim 

4.12."2 tadlul nUlhammda letanbul Defıerdarlıtm111 IOI! :Mo. J:ı na.. 
nınk 151189/Ja dQIJ'& ntımaralt aTamD la)'mett '°' lira Te temtnatı 80 
li1'I. iken aehven ~. Taldh olunur. o(2081) 

AzaJanna ve~ olan buar baklarl7lt Uare KIOltll lrareılJe lalardan 
buılanna verllmta oıaıı tabli•t bakkmda Jı.anr ltttbUI. 

t,bu fevlr&l.\de ae,.tl Um~ lçtlmaına bel' bir ldme Alllbl ...: 
rak etmek bükmı tıalz oldupdan muhterem tıı&tedarlarm maıuı oldulr. 
ıarı hl88e eenetl•rini Tıcaret kanununun. 8'11 tncı m&4dUl .......... 
topla.llt. gtınilnden ıılbayet bir b&fta enel flrbttD Gal&ta'da -8lprla 
'tıanı blnaBt-r.da klln İdare KerkeZIDe ıevdt etmeleri Hlzu:nu blldlriıtr. 

lılecllt1 tltue 
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İzmit Den.z Satınalma Komisyonundan: 

Yol tamir ettirilecek 
1 - Kcşı t bcaeı• 9126 lira 62 kuruftan lbaret olup g!SStdrilecek blı 

mahalde yapııe.cak 13~0 metrelik yol tam\rj l§lnin pazarııg, 7 12.942 pazar 
t esi gUnU saat ıeı te tzmltte tersane kapwndakl komisyon binasında 

yapılacaktır. 

2 - Bu 1şe 4•t ııartname, ke§U ve tahlili fiyat cetveli komisyonda gö
rU!eblllr Knt ! ıe:mlnatı 1869 liradır. 

3 - Pazar:tta giret>lleceklerln emniyet vesikalarını, bu miktar ve bu 
gibi ı,ıeri yaptııdıırma dair ten heyetlerinden alacaklan ehliyet veslkala. 
rmı ve yukarda yazılı teminatıarlle birllkta ve beW gün ve saatte euut. 
meye iştirak ctınek üzere komisyon başkanlığına vermele:-1.. (1846) 

lzmit Deniz Satınalma Komiıyonunclan : . 

iskele tamir ettirilecek 
1 - Keşif bedeli 10242 lira 75 kuruıton ibaret bir ıskelenin tami. 

rine ait pazarlık eksiltmesi 8.12.942 salı günü saat 15 te lımitte tersane 
kapısındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Bu iıe ait fenni, hususi ıartnamesi, keıif ve tahUfı fiyat cetv.i 
hergün komisyonda görülebilir. Teminatı 1536 lira 41 kuruıtur. 

3 - Taliplerin bu iılerle ilgili olduklarını gösterir fen heyetlerin
den alınan enlıy•t ve ticaret vesikalarını 1ı1e yukarda yazılı tenıınatlarını,pa 
Tarlığa htirak etmek üzere belli gün ve saatte komisyona vermeleri.(1956) 

Denizcilere ilan 
Karadeniz Ereğlisi limanı vaziyeti hakkında 

İstanbul Mmtaka Liman Belellt'ndenı 

1 - Eretll Bababurnu ile Bozlı&ne döküntü müntehasına vasll olun&.'l 
hattın ıımaı lı.ısmmda •• dört kulaç lskllndll hattına kadar olan bUyUk 
genıllere u:ahsus aahads batık geınllerjn kAffesı çıkarılmış olup yalnıı 

Baba.burnunun 103 deNCe hakiki clheUnd., ve üç buçuk gomine mesafede 
(Semperclvanl? i!e yln~ Bababurnunun 108 derece 1/2 derece hakıkı et.. 
betinde ve f,1 gorııine mesafede (AHİYO SPİRİDON) gemilerinin tava. 
ları ve yakınıft:ı:.a dökUlUp saçılan saç parçalan kalmıştır. Bu iki geml. 
nln şlmdlk1 vsziyetl aeyrt sefere mani olmayıp bu mevkjlere demirlen.. 
meğe musa.t ~ımadığmda.n bunların llzerlnt' birer yuvarlak ııamandıra kon. 

• 
2 - Llmar.ın kUçUk gemilere mab8ua demir yerinde yani dört kulaı, 

lakandU battı iÇt"rlslnde, (Marlyana) (Ayancık) ve (MWet) geınllerile 

aah,Ie yakın kJrolUkta !Kartal), (Lflt.fiye) g&mflerı kalm~tır Bunlardan 
4 Mariyana) kamen çıkartlmııı bir kııımı suyun üzerinde gôrUnmekte. 
dır. (Ayancık) dınam{t.ıe parçalanm[J ise de parçaları henUz toplanma. 
mııtır. •)sarine tir pmsndıra konmu,tu,·. (Hlllet) vapurunun ba§ taratı 
auyun tızertnae görünm-ıktedir. (Ldtfiye), (Kartal) aahılde o!duklarmd&n 
ıeyrlaefer ile &llkAları yoktur. 

3 - Limanın tamamiyle t•mlzlenmut ifl. klf hulQll dolayıalyle ilk. 
bahara talik edllml§ttr. 

4 - Mah~zı: Ereğıt liman rtyuetinin 19/11/9'2 sünl1 ve 955 sayılı 
yazısı. 

~ 
t-.:ı 

.1 

5 - MUracaat olunacak harita: 1238 numaralı Ereğli portolonu. 
(2030) 
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Al. M. V. lltaabal 4 aamarab 
ıatıaalma llomlıroaa ııaaıan 

Ordu ıhııyc.cı için ıki ton klor kalslyom paıorl.kla satın alınacaktır. 
Paıarlığı 7.12.942 pazartesi günü saat 15 te Salıpazarında M.M.V. 4. No. 
lı satınalma ı<o. aa yapılacaktır. Kati teminatı 2-40 lirdır. Taliplerin bellı 
g·Jn ve saatte gelmeleri. f321-1969) 

* •• 
Çürüğe çıkmıJ bir baı beygir 9.12.942 günü saat 11 de arttırma 

ile Edirnei<ap ~aricinde Atpazannda satılacaktır. Taliplerin meıkOr günde 
Atpaıarında t ulur•maları. (322-1970) 

• • • 
20.000 kilo krezilul sodik Dissu' nun 24.11. 942 de ihalesi yapılaca. 

ğı ilôn edilmiıti. Ankarada ilôn edilmediği anloııldığından pazarlığı 8.12. 
9-42 salı günü saat 15 te Salıpazrınd M.M.V. 4. No. lı sahnolma ko. 
da yopılacnktır. Şartnamesi hergün g6rülür. lstekliferin belli gOn ve saatte 
1600 lira ilk teminatarile Ko. na gelmeleri. (324-1971) 

••• 
Ordu ıhtlyacı için knm!ıyonda mevcut nllmuneteri gibi l5000 kil~ 

3/4,1, ve l 1,2 hurgatal:k halatlar pazarlıkla 8&tın alınacaktır. Paz&rlı~: 
10.12.942 perşembe gUnU saat 115 te Salıpazannda M.H. V. 4ı N.o Jı aaıtmat 

ma Ko.da yapılacalttır.KAtt teminatı 1597 Ura 50 kuruıtur.Nümuneler het 
gün Ko. dı:ı. görlUebUir. •rallplerln muayyen gün ve 9&&.tte Ko. na gelme
leri. (337-~073) 

İstanbul Defterdarlıiından: 

Dosya No. 

151217 /1114/~6 

61 

52175/739 

51217/1114/62 

D.1/5808 

Muhammen 

Bofazi~de BUyUkderede kuyu eokafnı· 
da es\tl 8 yeni 14 No. ı ı 157,50 metre 

t.eclel t.embaat 

murabbaı arsa 180 H 
lllec'dlyeköyUnde 4 patta, 2 ada, 18 

paraeı No. 1ı 150 metre murabbaı arsa 3715 29 
llleeidl;:'eköyUnde 4 pafta, 41 ada. 7 par-
ııel No. lı 883 metre murabbaı arsa 2m 173 
Beyoğıunda eaki Turaucu yeni SUtlU.C• 
mahallesinin Tatar oğlu aokajlnda eL 

ki ve yeni 1, 15 No. Jı 99,86 metre mu· 
rabbaI arsa. 
Idecidlyeköyünde 4 pafta, '1 ad&, 8 
parsel No, lı 1594 metre murabbaı arsa 
Ak.earayda Hki kl.tiP Kasım yeni yalı 
mahal!cslnin eski yalı bostanı derunu 
)'t'nl kumsal sok&gııı.da eaki US yeni 
167 No. h 210 pafta, 840 ad& 415 p&rael 
29 metre murabbaı araa 

80 8 

151217/11141267 Mecidıyekl1Yünde 12 pafta, 84 ad&, 11 

324 

1521~1/63 

parsel No. lI 4"6 metre murabbaı arsa 
Mee,dıyeköyUnde 12 pafta 8' ad& 9 
parsel No. lı 960 metre murabbaı area 
EmlnönUnde TWbentot Hl1samettln ma. 
l.ı.allesl ıtin eeki orta yeni Umran aoka. 
ğmda eski ve yeni 84/1 No. lI 143 pafta 
777 ada, 13 parsel 28 metre mu· • 

ıııuo 84 

768 58 

rabbal arsa, 112 ' 
Yukarda 1az•h gayrimenkuller açık arttırmaya çıkarılmıpa da t.allp 

zuhı.:r etmediğinden on gUn temdit ed lmlJlerdir. 
lateklllerln nüfus hllvjyet cUzd&nlan n teminat makbuslarll• birlik· 

te 11.12.942 cuma. gUnU ıaat 14 te mım emllk mlldUrlUğilnde mUteııekkU 
komi.yona mUTacaat.!an. (2080) 

-

..-: 
:.. 

-E--1 
z,. .... . 

o --= = ' :: = :.ı 
,.;'" ~ 
c::· c.. 
:::: ıs 

D: 
:::! -... -= -... -.. = - .., "" -:: ::ı = = :: , 

= = - .. 

., -
~ _,-; ........ 
N "' -g 
ııı ,.;'" .... 
-·~ 

Q - .. ... ... 
... 

"S ILKKANUN - 1942 

İstanbul Defterdarlıiındant 
Doaya No. Cbıat 

1216l/o&S6 

151217/ 1114/ 95 

BUyUkadad& m~n mahalleaıııin eski A.. 
yanlkola yeni YılmaztUrk caddelinde 
eski24 yenı 22/1 No. 1ı 39 pafta, 182 
ada, 13 p&l'M} «415 metre murabbaı 

araa 20002.l'iO 11501 
MetjdiyeköyUnde 9 pafta, 63 ada, 8 par-
.el No. lı 9876 metre murabbaı araa 49380 8704. 

Yukarda yı..z :!ı gayrlmenkuller kapaıı zar! usullle arttırmaya çıka 

rılmıpa da talıp zuhur etmediğinden 30.11.942 tarihinden ltlbsren bir &'/ 
paza.r!ığa bıralcılınıttır. İateklllerln muvakkat teminat makbus!an ve nU. 
tus hUvjyet cUzdl&lllari!e birlikte 22.12.~ tarlhlnden itlba1"3n 30.12,942 
tarlhıne ve hı;ctanın pazartesi ve çar~mba günleri ıaat U ten 16 ya 
kadar milli e:r.ıAk mUdUrlUğUne mür&caatlan. (2081) 

Karar hüliıaaıdır. 
lht,lk&r 94%/~ 

Kllll korunnıll kanununa muhalefetten Clball OakUplU caddeatnde 
104 No. da oturur motörlı ile kömür satmak Ucaretlle meffu! Yahya otıu 
T~vfik Yüce h11 l<kmda latanbul birine! ınllU korunma mahkemesinde cere
yan eden muh:ı.ke:nesı neticesinde ıuçıunun filli sabit oıdutınıdan milil 
korunma .kaııununi!Zı. 31/.:.ı, 59/8 Uncu maddeleri muclblJıee otua Ura ağıt 
para cezası ödemf'alne ve hUkUm katileştiAlnde 11cretl auçluya &it olmalc 
üzere karar bU1Asaıımm Haber gazet.eelnde netredllmeslne 3.10.9'2 tari.hlndll 
karar verildi. (1999) 

Karar hülbaııdır. 
bıtlkAr 90/ G'J') 

M1lll korur.mi\ kanununa muhalefetten ll'tndıklıda lıı[ebua&n cadd .. ·n. 
de 113 numarAıia. Fıkret Halit deposunda kA.tiplikle menul Anaataa oğlıı 
Todori hakkında latanb'JI blrlncı m jlll korunma markemealnde cereyan 
eden muhakeml'll! neticeııtnde auçlunun fiili aablt o!duğundan mfW korun· 
ma kanununun 14/ 5 ve el)/2 inci maddeler, mucibince elli l\ra ağır para 
cezası ödemeııjne ve hüi<üm katlleıtlflnde UcreU auçluya alt olmak llzere 
karar hUlAsaı.ınnı Haber gazetesinde netredllmesı ne 21.10.942 tarihlnd9 
karar verildi. (Hl98) 

Karar hülbasıdır. 
bıtlklr 94%/ 1'11' • 

Jilllt konınma kanununa muhalefetten Kuzguncuk bahçe sokak 2· 
numarada oturur seyy&r bakal!ık t!caretı:e meşgul Yıı.se! oğlu Elyazar 
hak.kında lstanbui birinci milli korunma mahkemesinde cereyan eden mu 
hakemesı net.ceaınde suçlunun !lıll aabit olduğundan milll korunma kan:ı 
nunun 32, 59,3 maddeleri mucibince beş lira para cezası ödemujne ve hU 
kUm katlleıtı~ı.'lde Ucretl auc;luya &it olmak Uzere karar hUlA.eaaınm Ha 
ber gueteı!nde neşredilmesine 9.9.9•2 tarihinde karar verildi. (1997) 

Anbar taraçaları asfalt~andırllacak 
Devlet limanları iıletme umum müdürlüğünden: 

Keılt bedeli \12.095 on iki bin lira doksan be§) kuruıtan ibaret aD 

bar taracaıarıııın adaltlanması !fi pazarlıkla eksiltmeye konulmUftur. 
Muvakkat teınlnatı (907,13 dokuz yedl Ura on üç) kuruttur. İhale• 

7.12.942 tarlbıne rıutııyan pazartesi güntı aaat on beşte Galata rıhtmı.1?1 
dakl umum m\!dürlQk blnasmda toplanacak aatm&lma komiayonund& ya 
pılacaktır. 

Şartn&r.-.e ve teferruatı herctln eözU geçen "komlayonda glir11Jebllir. 
(1828) 
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