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Sıhhat Müdürlüğünün tebliği 

tok tehlikeli olan çiçeğe ya
kalanmamak için aşılanımz ! 

Tun usta 
Alman piyadesinin üçüncü 
taarruzu da püskürtüldü 

1 
Genç lbtiyar berkestn a,ııaaması 
ıazım ve kan un en mecburidir 1 

·1·aburba 
bomboş! 

lııtanbul Sıhhat MUdUrlUğllnden: 
Bazı gazetelerde çiçek hıı.stahğınm 

Beyoğlunda salgın halinde hUkUm sU• 
dtlğllne dair havadisler ııeşredilmlştı.,., 
latanbulun hiçbir tarafında çiçek 
s~ıgın halde değildir. Şimdiye kadH• 
çoğu Fatih clvarmda olmak üzer<-

:Ru aAşam ~ 
~-zwww:ı - _........, 

F lnıandiyanın 
istıkıAı günü 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

B uat·~, finlandiya <,ıimhu
riyetinin lstil•liıliııiu 25 

inci yrldönllmüne teı;adUf ediyor. 
nns Çarlannın C58rE:ti eltında bu
lunan FinJindiyatla Çur Jkilll'i 
Aleksandr zam:ır.mdıı.nberi baı>la-

. nu bir kurtulma hareketi çetin 
bir yol takip ederek ilerlenıı!) ve 
:nihayet 1911 senesi kinıonuen e. 
linde mem~keti i~-li'kliıle götür. 
n:ıüş1ür. 

ı}imııli Auupanm bu medeni ,.c 
talı~ kaxmi, bütün Jiinynnın 
~mpati ini kazmımı~ ohluğu mu.a 
hakkaktır 1-'lnliiniİiynyı :ı:iyuet et· 
ıni olan l'Urk seyyııhl:ın buradon 
büyük bir takdir ''e fi'e.lllJlati bı'!ı
!eıi,·le dönmU.51erdir. 

Sovyetlel' Alıran]arla müttefi'k 
olduk.lan denele ıtinlandiya~ a 
hücum ettikleri zaman blitün düo. 
)"a.'"l.ln küçlik Fin·:indiyıı hnl..1nnda 
•E'mpati göstenneai <itedenberı 
kendileıi için beslenen mn!ıabhf'. 
tin neticesi olclt ğunda :;uphe yok. 
tur. 

Finlindi;:ralılnr So'\.'Yet taarruzn. 
nn. k~ müc.ıdole «>tti'klcri ıraıla 
yalnn miln·er Jr·('II!leketlerinden 
soğıık ''e fena muan·de gömıu~ 
lerdi. Alman • Rus anlnşm:ı.sı fı.. 
deta FinlıindiYayı ~o' yetlerın ,i. 
kln yapmağa :ıik olmu5 gibi gö
rünüyordu. 

F1nli\ndiyalılıı.rm memiPl<etleri
ni müdafan huso~undı:ı t?'ole al
dıktan fec18"irhldar, muharebe. 
lerde gCi5t~rdlkleri kahramanlık. 
)ar, bütün <'ihanda hayranht. uyan 
dırmılj ve haklaımdcıki muh:Uıbeti 
,.e do,tloğ:ı km"'t•t1end;rmi!'ti. nu 
hRl'J'I netic:?ainde Finlandivn jstik. 
lalini muhafaza etti. Fa'k:-.t Fin 
topraklanncfan bir kı~mı So\")'et 
idaresi altmıla kaldı. Jıogünkil 
Fin • Ros haribinin kayna~'l, hte 
bn topraklan Ro.~ ıdareslnıl~n kur 
tftnnak oJduğu Finler tarnfından 
f!i;ylenmektedir. Fakat di'kıiate ~a
yandır, ki Finlerin ııimdiki hıırpte 
takip ettikleri hattı harek~t Sov. 
:retler Birliğine diinktt tera·.iiıle. 
rini mazur g&;termek hososunda 
kuvvetli deliller Te1'ememiŞt11'. 
Sovyetler Finlilndiya. yoluyla ro. 
lnıa gelecek bir Abllan tanrrtı7ooa 
karşr Rusyayı müdafaa İ~n ban 
mevkileri elde l:nlull'.lurmak ıa,. 
mn oldoğann, 1'vnno ıı:in Finlün-
6iyaclan aran tıhnak hJJ'Siyle aeğil, 
Rus vatanırun müdafaaınnı kuv. 
\'etJenclı'rmek mecburiyeti ile nazı 
ilhaJdar yaıımak zaruretini duy. 
lllolf oldnklanDJ ~ylüyorJar. Fil. 
baldka bu mevkiler Ruslann e
linde bulunmasaydı, bugün Le 
ningradı mu"\--affelııyetle mudafal\ 
etmek kabil olaırazdı. Kendilerin
den zorla ahnan toprakları i.,tir. 
da.el için Ruslar aleyhinde harbe 
i'tırft ettiklerini ~öyliyen Fniler 
etki hudatlanm ele geı:l&diltten 
sonra müttefikler tarafmclan y;ı. 
pılsn taV§iyeye riayet ederek Rus. 
Ya ile ~Iha razı olsalarilı, eski ib
tilifr kendi lehlerine u]arsk kat'i 
stırett.e hailederler \'e bütUn dün
yada eski htinnet •e itibarlann• 
tekrar kazanırlardı, Fakat Alman. 
Jann ~linde bi'r fıJct kaldıklan çe 
bu taarrm herb:ne i .. tiriik ettik-

yalnz sekiz v~ka görUidU, BunlarJr. 
c~nup hududumuza komşu olan ve ç! 
çek vakaıarı görülen yerlerden ge • 
lt>nlerle ala.kası olduğu ar..la.şılmış ve 
çok sıkı mücadele tedbırleri almmıt_ 
llr. Bununla beraber memlekete glr_ 
n..1§ olan bu hastalığın aşısızlar ara 
ı;ında yayılması her zaman mUmkUn. 
dUr. Çok ağır ve tehllkel bir hasta. 
lık olan çiçeğe tutulmamak iÇl.n en 
k lay çare nşılanmaktır. 

So;ı altı ay zarfında. aşı!ıuıarak a 
,rsı tutmamı§ olanlardan başka genç. 
ihtiyar herkesin aşııanınası muhak 
kır.k .rurette lAzmdır. Ye kanunen mec 
buıtalr. HUkümet tAblbllkleri ve bc.. 
!ealye tablblerı taratmda.o aşı mec • 
canen tatbik oıunur, A§ı tüplerinjn 
bUyüklUğUne göre her tUp ile mllm • 
kün mertebe 10 veya 20 klşly1 8.§ı 

lamak ııartile tablbler ta'ratından 
talep vuku buldukça sıhhat mUdUr • 
ıil~\ ile hUki>.met w belediye t.ııb;ı>. 
~;kıerlnden 8.§ı parasız olarak verjllr. 

Tabibi olan müesseseler tabrlkalar 
ve buna benzer yerleı •' bulunan bil. 
ttln talebe ve memur •• •r ve müııtah 
dc.mler ve amele kendi tablblerlne 
mUracaaUa kendiııj.nt &§ılsttrrmalı • 
rıh. 

Hem ka.nunt mecburlyett ffa etmek 
ve hem de hayat ve sıhhatlerini kor.ı 
mak için halkımızın çiçek a§ııttnt 

'hmal etmemeleri ehemniiyet}e tavsı. 
ye olunur. 

••• 

ingi 1 izler şehre 
hakim tepelerde 

bulunuyorlar 
Şimali Afrika Amerikan umumı 

karargfıhı, 6 (A~.\..) - Şimal Afrı. 
ka'duki Amerikan ordusu umuıri 
karargfıhı sözcüsü, Bizcrl dolayla
rında T:ıbıırb:ı'dan .Matör'a gitlt·n 
yol etrafında ku:jatıla.n düşmanı c.:· 
mek için lnı;ıiliz _ Amerikan kıt'"' 
lnrı tarafından kapanan çenhcrin 
p:ırçnlnnmnsı maksadi.} le tank kol
lori~ le desteklenen Alınan piyadr. 
sinin yaptığı üçüncü şiddetli taar
ruzun da akim kaldıAını bildirm:ş
tir. 

1 llkklinunrlanhcrl Almanlarrn 
yaptığı devamlı karşılık taarruzlar 
kendilerine 33 tanka mnl o!muştl4I'. 
Almanlar, hnynti muvasala yolları

nı ke.o;rniş bulunan müttefik halları. 
nı yarmağa muvaffak olıunıunakl:ı 

beraber, Tunus'un 25 kilometre şi

mal batısında Gedida'yı tekrar ig. 
gnl etmişlerrllr. 

Miittefik ~özcfisü şunları ilfı"e et
miştir: 

Tabunba etrafında hAkim tepe
leri elimh:de tutuyoruz. Bu şcllircle 

re Alman ne de müttefjk Jm\'\·ellcr 
YO ıoı-. Bu genişlikte yapılan --tank 

Son llç gün zartmdıt 1Jehrtmlzde cnrpışmaL-ırındıı her hangi bir kö-
_1o_bi_·n_ld§_ıy_e_çı_çe_k_ll§_ısı __ Ya_p_ı_1mı _ _._ı_r. ____ <_Arkas __ ı_snyfa s, si.Hun 4 ele) 

Stallagi-adıa 
şimal batısında 

Alman hatları başka 
noktalardan da delindi 

Rijevde şiddetli muharebeler 
devam ediyor 

Moııkova, 6 (A.A.) - Sovyet geca 
yarw tebliği; 

Stalingradın §imal batııımda., ba~. 

ka noktalarda Alman hatları delin. 
mlş bulunmaktadır, Bu keelmde 2000 
Alman öldUrUlmU§tllr. Ruıı kuvvetleri 
~O topu ve -iOO Almam ele geçlrml§ 
lerdir. 

Stalingradm cenup batısında Al • 
man muka.bııtaarruzları geri atılmıı. 
tır. 

.Herkez cephe.sinin, Vellki keBlmln. 
de 3 müstahkem mevki daha Rus 
kuvveUerlnin eline &'e<:ıniıttlr. Al -
man}ar bir çok yerlerden geri atıl 
mı§la.rdır. ŞiddeUi çarpl§mala.r de • 
vam etmektedir • 

Batı Katk.ıuılarda da Rus kuvvet. 
lcri muvatfak:yeıler elde etml§lerdlr. 
Tuapsenln ıtmal doğusunda Rus kuv. 
\ 'etleri Alman mUda!aa hat!armı deL 
mi§ler ve 19 mU.ııtahkem mevkU if_ 
gal elmi§lerdir. AJmanla.nn bu yer. 

Ieri ki11t ~ok gözden liüt-mli§ler • 
dir FinHinıliyaya karşı büyük 
bi'r takdir \'e dostluk hbsi besli
yen bir in an ~ıfatiyJe onlnra bu 
düşüncemizi a!;:ık~a t·ihlinneyi 
borç sayarız. Finler Ru"ya ile ye. 
nl )'ap:!acnk soJhün ilk fır.~atta 
ihlll ~ilmiyeceğinc ve Finlandi
ye vata.nmm taarruzdan masun 
kalacağına müttefı'kleıden miışte
rE'k teminat istiyehilir?erıli. Fakat 
,·at:mlarına klll'51 bu kadar dost. 
luk hisleri besli,·en müttefik dev. 
Jetleri, birinci R~s tNtrruzunu tes· 
,·ik \'e te!'ihil etmi§ olan mih,·er 
devletlerine feda ettiler ve bu 
Fin1lndiya he8abına ba bii. 
yiik bir hata olmuştur. Tcrneoni 
edelim 1,i, bu hatn F'nliindiyaya 
~ok pahalıya mal olmasın. 

»?ri geri almak için sarlettikleri bU. 
tün gayretler bo§a cıkmııttır. 

Leningrad cephesinde IIUlhalll mu. 
vtıffaklyeUer elde edllml§tlr. 

lloskova, 8 (A.A.) - Moskova 
rndyosuna göre, cuma gUnU Rus 
hava kuvvetleri faaliyet)eri.nl arttır
ml§lar ve 300 kamyon, 2 tank ,10 
tabjye ve iki piyade taburu ile bl• 
ı:üvıui böJUğü.nU imha etmtşıerdlr. 

Beneş 
Savaşın kat't zafer 
safhasına girdiğini 

söylüyor 
Salban ana 

temelleri şlmıHden 
bazırlaamab 'l 
Marı,çester, 6 (A.A.) - Dün 

Manccster üniversitesinde söz soy. 
liyen Çekoslovakya cumhur reisi 
Beneş, Rusya, şimal Afrika ile Pa
sifikte ve ltalya'daki son duruma 
söre, savaşın şimdi kat'i zafer saf. 
hasına girmi~ bulunduğundan ŞÜP· 

he edilmeme"k gere~ini söylemiştir. 
H:ırp !'Onrası de"rcsinln tanzi. 

mindon bahseden nencş, vaktinde 
ve hiç şüphesiz har.bin bitmesin
den evvel. barışın ana temellerini 
ihti\'n eden mütareke ş:ırllonnın 

kot'i mrctle hazırlanması icabetti. 
\lini anlabnı~ ve şöyle dt:nıi_şUr.a 

:..;ı. ,,. 
Amerikan uı:an'kalelerl tarafından Tonusta bir ııehre ynpılıın akın· gösteren tcmslll resim 

IRAKI HiNDiSTANA BAGLAYAN 
DEMiR OLU AÇILDI 

Bu yeni hat Rusyaya malze
me sevkiyatında kullanllacak 

Buğdad, 6 ( A.A.) - Reuter hu
susi muhabirinden: 

Dfin JrnJ·'ı Htndiston'a hnP,lqyan 
domlnolunun lşlctrncğe ncılış tö
reni yapılmıştır. Bu yeni hnt Rus. 
yo'ya nuılzeme sevkinin hızlandırıl· 
n asına yardım edecektir. Tnkrilıcn 
200 kilometre pzunluğunda olan 
.bu hat, vakit vatik kum fırtınaları

nın esdiği ve 5el gibi yağmurların 

en küçük arızalar ortadan kaldırıl
mış, her üc metrede bir kumlann 
akıp ~cçmco;ini kolnyln~tırmnk ft • 
zere yarmalar arasında maı:gnllıır 

yapılmıştır. Bütün fş Hintlıler tara-
fındnn başarılmıştır. Ustab~ılar, 

Hiğ)mcılar, rlımılryol memurları v~ 

hareket rnııhemcsi hep Hindistan .. 
dan gelmiştir. 

yağdığı çorak bir çevrede, günde Irak için devomh fayda verecek 
hlr kiloımetre gibi inonılmaz bir diAer bir b:ışarı da, lncıiliz mühen
sfir'atle yapılmış ve meydana ı;ctl.

1 
disl<'rinin eli ile 80 kilometre u

rilmiştir. Yolun her iki tarafı bo,. zunluAunda bir petrol borsunun on
:yunca kum fırtınalarının ilc!'I, geri beş gün içinde yerine konmuş bu .. 
harekeller:Jnin önüne ı:recımck için Junmnsıdır. 

Bir pastada 
akrep çıktı 

-0--

Fırın be§ gün müddetle 
kapatıldı 

.Ankara caddesinde, 114 numaralı 
fırın sahibi Vasllin yaptığı pnatalar. 
dar bi.risinln jÇlnden bUyUk bir ak • 
rep çıkmı§tır. 
Fırmcı Vasu hakkında hıfzıSB1hha 

kanununa göre takibata ba§lanmıı 

ve fırını beş gün müddetle kapatıl • 
ll'§tır. Fırmın kepengine de paııtum, 
da akrep çıktığı ııtını asılmıştll'. 

Romaya hava 
taarruzu olursa 

Papa §ehrin merkezindeki 
kili•ed e oturacak 

Nıwyork, 6 (A.A.) - Nc\•york Tay_ 
mis gn.zetesinln Bern muhabiri bildL 
ılyor: İtalyan gazetelerine göre tngL 
llzle:.- Roma.ya h va taarruzu yapa." 
!arsa Papa Romadan çıkmıyacak, oea 
rm ortasındaki Ln.tcral ldllseslne g,. 
decc.ktir. Bu haber RomaWarın kalb 
lerinl terahlatmı§tır. -

Asbestoslu 
adam 

YAZA..'TIJ: 

STEPHEN LEACOCK 
ÇEVİREN: 

SACIT POLATER. 
Birkaç ~ devam edecek olan 

bu dikkate değer yazıdan bundan 
8000 veya daha. fada tene 110nrakl 

hayatın tahlilini zevkle olruya 
e&lt!!JDIZ. 

4 öneli SnyfncJa ha tadı 

Amer ka bavacıfık 
tarlb de ilk e ela 

olmak lzere 

Amerikan 
tayyareleri 

Napoliye şid
detli bir hücum 

yaptılar 
Harp gemilerine 

ve tesf slere blyüll 
çapta bombalar 

ısal!e: etu 
Kalılre, 6 (A.A.) - Orta/}ark Ame 

rıka.n orduları umuını karargOJımr~ 
ıı ilkkAnun tarihli tebliği: 

Ltbcrate ağ'ır bomba uçakları, blr. 
le§ik Amerlka havacılık tarihinde ilk 
defa oımak Uzcre bl.z.zat İtalya top • 
rak!arma blrincl a.kııı ve taarruzları 
ı:u yapmış bulunmaktadır. Amerik&n 
bomba uc;aklan, Na.polidekl ticaret 
ve ltnlyan harp gemiler]. blr!iklerlne, 
llı&an ve demlryollan teSl&lctine ta.m 
l.&abetıer elde etmi~}erdlr. 
Ağır çapta bombalarla bUtUn he 

defier Uzerlnde çek baoanlı isabet. 
ler ve neticeler aluµ:nıştır Porto dı 
ı.ıassa rıhtımı ile buraya bağlı gemi_ 
l<.re tııın Jsnbctler olduğu ve büyük 
ynrıgmlar çıktığı görUlp:ıUDtUr. 

.Anglonc rıhtımına da tam isabet. 
}er olmuş ve bW'tlı.ard& siyah, koya 
nnkll duman bulutlan. yUkselml.§ttr. 
R'ıhtunm §imal -doğu yanında ba#lı 
büyük bir gemjye ta111 isa~UJ bom 
b3la.r dUşmU~tUr. J.yrıc& lkl kruvazö. 
re keza tam 1.ııabctlerle bombalar dU§. 
tUğtl müşahede edilml§Ur. Doklara 
giden dcmlryolu üzer!.:ıde en ağır çap 
ta bi!' bomb:ı pntıııdıgı. gOrfilmll§tUr. 
F.avn karşıkoyma bataryalan ~t1det. 
ı: takat az tesirli bir ateş açmışlar 
dır. Düşman uçaklan akmı önlem"k 
İçtıı hiçblr müdahale yapmamış1ar • 
dır. Uçaklanmızm licpst aaftmen ti•. 
1l!rlnc dönmUşlerdlr. 

"Bir veya iki sene sürmesi pek 
mümkün olon geniş bir dünya ı.uilı 

konferansının mevzuunu teşkil ede
cek muhtelif me.scMcrin hallini gc
çlktircmeyiz. Sovyet Rusya, h:ırp 

sonra~ının tanziminde kendi payı

nn dfişccclı: rolü tnmamlyle yııp .. 
malıdır.'' 

Valinin beyanatı 
Yapılan işler, yapılmasını arzu 

ettiklerimizin yanında nekadar azd11 

Benes şu sözleri illive etmlşllr: 
"Frnns:ı'ııın lckrnr müttcfil,leriıı 

yanında hnr:bc gireceğini sanıyo

:nım". 

İstanbul BeLcdiye Reisliği ''e 
Valiliğinde dördüncü senesini dol 
duran Doktor L1ltfi Krrda.r, dün 
bu muoasctctle kendisini tebrik 
eden gazetecilere §U beyanatta 
bulunmuştur.: 

"Sayın Reisicürnhur \'e ~lilli Şe 
ıiruiıin tükenmez ilham ve ı'rşat 
kaynağı olnn paha biçilı~ i-..ı. 
\'e müzaherctleri bütün meS!llmdc 
bana Hiyult bir kuvvet mesncıli ol. 

(Arkası Sayfa S, Sii. 5 <le) 
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KONUŞMALAR ~;ıma~ı 
Ah .. u •'paırdonl,, ... &JmES~ 

lllQ.slrasyonun b:r fıkram - Blzlm de tıayıe blr kanuna lhttyacımız var - Avu1tallar sıgorta 

Hariçten mühim miktar t& 
.ithalat eşvası geliyor 

HAViSEllJ 
.. ARIH ....__........ ___ _ 

KOOPERATiF BABASI 

Beled Yfl ne y:ıp•uı? - Şehir ıerbıyesi vr ıokak muaşereti - Zenginin ı k h ı 
de, faldrln de, ı.UppenlD 1e dUinden dUşınlyen bir kelime - Pardon. para o mavı auu iskenderun limanında vuk~eme va 

boşaltma iş~erı tanz m ediliyor 

M ElU.!r.LAn Kooperatifi bn. 
di ortııJdanna kıloıu yıb 

yi·rrni kunı,tan pirln~ \'eriyor. Dı. 
~anıla 160 - 180 knnı~a •atıllln 
mal na~d olnr da ı 20 ye verllebi. 
lir'! Ba mUes~Se hi~ kazanmıyor 
mu! Farlmıı ka!ladnn mı kaP'lll
) or ve o k:.saya r~ml bir ıl11il'e 
,·eya hayll' s:ıhihi para nn koya. 
yor~ 

toner mıdır? - nöğUs g1'ğüıe -Cankurtaran simidi - ı.;eıme! - Ağız ' 

değ 1 kümes !- Svkak ıuı, kabul sa}onu mu? - l{aragUuırUkten Kapalı.. etmedıler 
ç:ı.,.,ı, - Şunı hak ne g1lzel kız? - DtlnkUler ve bugUnkUler - Ezol>urı 

lı s!lzl - Ecdat söz.lerı.ndt.k1 hikmet. 

Yazan leymau Capano*lo 
p. Ri"1'E .;ıl\an lllu tra..'}on 

mccmunsının aon ayı.nnıı 

lnn Lirjndn, ye~ltr trenleri hnk 
mrla bir y:ızı ~.'ı)U. l\lccmua, bu 

~raftı nnkil \nsıtahrmCJal<i kıLr 
gnş:ıhğı ünl mclt için lıir lmnuıı 
yapılma mı isti} or \"e §Öyle ıJlyur
du: 

' 'Yayalc!.nn giC::i§ ve gt-lişlerine 
arnlan beyaz hatla:-1~ çjzilt>n ıki
~t'r ~·ol aynlmaJıdrr. Kör!cr. co_ 
pallar, ylik t"51ynnlar, ı.olla.nn•la 
çocı.:fU ol:ı.nlar, ihtiyar nr ve <ı<clc 
i~i chıuyanlar, !;Si!caki yollnrrlen 
gitsinler. Öt~l:iler. sa.kat o!. 
m1ynn\:?.r veya L,i a::ele olc.nlnr yol 
Jarrnı htzb httlı toldnn tnkip et 
sin'cr.,. 

P..öyle b!r knnuıın lı17.1m ele ilıti
yac:mrz \"llrdır. Filhokiku. !ıelc.liv~ 
bh zıımeııl:n, ".f''lun s:ığınıfaıı gi. 
din:d''. "b·ıradnn çrblık ve tııııhı 
geçiniz l '' diye l:ıt7J yer bre bir 
tn\nm llilnlnr kcşdu. Falmt ltu. 

• nun hi<;lıir lt><ıİri olmadı • 
J~ıuınn sebebi pek ıısı'lıal'l1tr. \"e 

kalınhat belediyede <lq';il, ııall;?.ı· 

dır. Çünltii biz henilz şelıir terlıı 
yesi nedir bilmiyoruz Şöyle ge. 
ni ölçüde şehir tcr!ıiyt>tfnclcıı ,·az 
g~iik, yolda na ı1 !iirüııür. hun. 
dnn bnbeıirniz yok . Evet so'ka!';:ı 
~ılnşımızın dnha b<> inci aılınııncfn , 
birinin o.yıı~rınn l•r:'"ar. \'C nrliasın 
dan di encirnizden, en kalantur 
zenginimiz.•., ihtiy11rm •zrlan onp • 
sttillerimizc. nnız m:ıhnllc ı;ocuh. 
lıınnıll\n kunılurn boyacıl:ırına, 
K.lram:mlı b:ılckaJ ~ıralıların•l.ııı 
meyh:ıne 1\ti~olorınn icatlar hepi 
mi'zin bildiği mnhucl: 

- Pard•lnl 
:neı:me<>ini hnHırrnz. 

Hiı,:blr yeı li ve yabanl'ı ketime, 
bot>:ın kadar bayaln~mnmıı;, ırti· 
zıılo u~rama:nıstır Şurnsnn da ı.ı •• 
lirtnı"k ltımndn· t<İ, çok •lcf:l fn 
da ı o'ınamt!ll dt"ğilılır· Her ı;e~it 
her tllrlil i5lerde, <lnimn imdaılınıı 
za yeti mi' , ~ok defa ka\'~alara 
mııoj olmo5, döj;-tişmelt>rt' rınrato
ner , .l!zira•ini gl'lnı·U~tür. l'ir ka. 
bahnı işlediniz, ıırknsınclan 

-· Pardonl 
Dedinit mj nlıan ı.t•l:ır durur' 
Biriıl:;·Ie göğü göğü e geliriz. 
-· Pamont 
J\olnna \'nrpnrız. 
- Pardon? 
Om •z \'Urunu; 
- Pnrd:ınl 
Cıılcct:ni ııalto onn 
- Pnrf!on! 

Dir lcala'1nlıl< görllrUz, ne olu. 
yor diye m'!r:ı.k P.deri:r.. ı:nlanıak i. 
~in önilnUze geleni iln karı,nı111a 
çıkanı dürtc·r, kal11!rl'ınr: sert sert, 
tl!'r ter.ı baktılnr mı, dt•rhnl <'an 
kurtaran lmidini atarız: 

- - P:ıl'dc n ! 

1 
nın koş~lerine alıp tnırlıkleri cjga. 
rabrl:ı p;ıltohı.rnnwn. mu~nmba 
larmıızm oıuuz: b:l~laruu, aı luı ta. 
rnfla.nnı y.ıluı!lnr, fakat &ikiyet 
edemeyiL, duba nğ:runızı açmadan 

, tmb:ılıntlerinin ve dikl•aftiizliklerj. 
nin tnvi.zini deralmp ,-erirler: 

- Pardon! 
Öğle yemel.: lerinde sa':Jmsak, 

lıaıtımıa yiy~nler, k\ln1<;s ı:,ibi ko 
kan ağ!zlnri~·le yUzUmUze karıf 
genirirlcr, mid~mizi bultındırır. 
lar, şöyle lm-;larınıııı çatıp yüzlo
rine b:ıksn.k, lıemcn beı.tırırlar: 

- Pardrınl 
Ah, &u pardon! elür.dcn ı;else 

lıizim öz malnnt7. oln•,ynn bo soy. 
touz kelimeyi lisanımızın çcnılıerin
den llı an t:ıkarır. atardım. 

~·· E \'ET biz 5ehir terNyesi, 
so~rnlı munsercli nel\ir bil 

ıui~·oruz. l'ürUrnek, gcmnek. tram. 
\'a'.''ll binmelı, innwk gibi lıaı;it 
ınnaş::ret knictelcrincten hnb~ rimi7. 
yoktur. Hele, ~·ncıaldarn hit;' kıy 
met ,·ermeylz. \'npıırlar<'!a, ''lmrna. 
ralnrda y.,,t,mak ya'<aktır" cliyo 
ie,·hıt!3r varılır, bunlnra ehemmı 
yet \'ermeyiz, honıl torul U'.\"ıtruz, 
tram,·ny~arln b:ızı nakit \1l"ıtaln. 
rmrla sigara icmcl< ynsa'ktrr. bunu 
tli11l0 meyiz. fo ur fo~ıır itc!lz 

Sokak ortnlan kö~ baş•n .. ı, en 
i~f,.I• ".addeler sanki lmhnl alon· 
lanmmlır , bura1nrdo lcl'mo kUme 
ton':ınır. uzun uzun lmnocuruz cıa. 

n~terre mu"hhetr. rtnJıınz. ~·ofun 
rırta.,mrla l<nn1ınn'l:t otıınıp lco 
nınm"'Mn q'rl:rı rr• licıj ~llrl""tirdi 

1 ~rıizi dfüıl.1nmevi.z. ı:;oımk mıınse 
retlnr bu lcnılar hirfh f)'iz .• 

Hele o züpp~lc r;n , 'lördiiniin be. 
!:İnin yan lm'dırmhml?. kol kola 
~ UrUyUşleri o <11nhte. gUIUnc tn\"Jt 
ian, insnnı çileden çılmnnağa ka 
:idir. 

••• 
1 HlÇ bir vato.nclnşnnız yoktur 

ki ~bahlcyin cv:nılC'D, a. 

1 

pnrt.ımannıclon çdrtıktou ~onra. 
ok'8Jft dönlınce~·e bc!nr solıalctn, 
\•npurdıı. tram\'nyıla, tUnelcb, ma
j?o7..?da, köprltıte iıkt'rc!e. qincma. 
dR, tiyatrodn, <lilklrfin l::ıp•larm
,h. pazar ycrl .. ıin<l<ı itıtlp k:ı!nl 

masın <'n t ifl irlc:lmr!!in. c:arıırc:ma. 
nın cirldet:ne ~öre ş:ın1mhr, qöz. 
)iil<l"r diio:nıc<ıİn. şeıNiyclcr lmıl. 
m:ıcıı .... 

Fjlbıd<ilm, omuz, ~öğfüı \1lr115uıı 
eenc'le'emek. ke1·~hıtt<:İz t:ırtalı)nn. 
malt. hırpnlanm3k, can acı-.rna ıığ 
r:unnk gerı:i ezn \"e cefayn tah:ı.m 
mUlli arttınr amma, nılıi tnha .... 
ı.iislari de n:ısrrrn,tmr. Tôh.'r ca. 
izse, ytirUyllş u:lılmızı kartlaştı. 
nr. bizi, gittilct;c yabancı!ar önün
de knb:ıJn,tırrr. 

( Arka~ıı al fa 8 SU. 5 de' 

Yerine bir yardımlaşma 
sandığı tesis edilecek Reşa iye caddesine cföJenan 

ray kalc!111jmıyacJs 
Bunun oevahnn ıanoım ki her-

tsıe.nbul avukatları dUrı baro mer. 
k•.ztnde Mekkl Hikmet Gelenbekln 
rıyaut nde bir fçtlma y.ıpmııtar vt 

avukc tlarm sigortaları buıuııunda ev 
\•eıce alman kararlar etrafında gö 
ttı~mn~ıerdlr. 

Arikaradan bH<Hrilr'lığin:: gfüc, Diğer taraftan Sirkeci . Reı;a. kes bilivor. Anla~ıL-.n !Judur ki her 
son günlerde hariçtcıı bır;o!i it diye e!"'...sınds. muvskkn l o1arak kı: m:ıl onu yaımn elı'ten ku!J::ınan ele 
hal!t eşyası gelmi§ıir. Bir ıt:s~ı rulan demiryolunun iş bittikteı.ı gelinceye kaılar bi~ok ellerden 
da yoldadır. sonra ~a kal<lırıln• asın:ıau vaz ge "~iyor ''e her ren1 el fiyab artU 

Toptııntı barareUı bir 'J'Ckllde de 
vaa etmlf venetlcede algoranın ka: 

Yalnız ls!:.enderun Unıan:nu. A.. ı;il:r.i~tir . rı:rnr. 1\lutavncısıtlnn 1-aldırmak il 
merika ve lngiltcrcden ve tngili?; Malfı:n oMuğu iızere 1'u hat, zımd'T. Kı>nperaU demek bu de. 

Clırılmas'Ila ve bunun vertne bir ye.r. 
cı•mlll.ıı'ma sandığının tbdd.ıına karat 
''l'rllm etlr. 

tmı;aratc-r'•_ğu merelc-Y.etlcrirı<leıı Trakya de~iryollsnnda bckliyeıı mPltti'r. 
t.•r ay 20 bin tona yakın ith:oliıt 600 vagonun ~!.i.r'&.tle b~~lttırıl- r.:zde Koopentif fikri olilnk~ 

o 
Alman karar vekA.lete ya::ılml§tır 

va ıamana azımı 
il a ko u 

e~y.,.sı gelm~ktedir. Son aylarda masını temin ıruık~ adiyle d'.>~cn. yenidir: d~nebil)r ki ~rak yiMlli 
lsk~nderut: limanır.ı:l:- ki tahmil ve mi~ti. İki ay ~ibi k·sa bır zarnnn. ntu7. sen~liı..:tir. Rnlhuki hemen 
tahliye işleri de daha esnsh bir ela bu hattan istif:lrle ederek ?Jij, 1 h~men yUz ya,mdan fazla ömliril 
ı:ekle soku\mu~tw. A lms.nya \'e tUn bu va~on ·ar tıil liye edilnıiş. ı \"ardır Kon•,um'lz Bolgarict:lnrtn. 
:Jrta Avrnpa meır.]Pkctlerin•Jen de tir. Hatt! bu ,.;ıyıml:ı rla iktıfa lıl!e lmoperntif te!'kilhı bo yolıla 
bilyilk P"..rtide '!:JY:ı bekı~nmekte. edilmiyerek yeniden vn~'l:1l.:ır•n ilrnck tutnlncak Je:nceyi b11lılo· 
dir B·•nl"r:tn mJ'tıın 40 bin t"n" bu hatta alınr.ı bofnJtılma6Jna b:ııı b'tl halde bizde ht-r neılen~ henüz 

Ar.kara.dan blldlrUd ğlne al&Zaran <:~i:!cn,ttır. Ilunl:ır a~sıcdıı <lr-. lanmış ve şimrliye h~nr &'ltm 11 •'O iptlı1at ~·c de.. çe~nsini aşmtıt 
ll42. 943 mııbsuJ mevahnl ıçln bUko. miryoJlanna 2it mflhim Miktar<lıı vagon bnsaltılm"•tır. Bu v3 t;on- / r.vılrınnz. 
met tarafından hubuoat t:yaıtarınııı ma·:zemc ve bu zamnn:in ehemmi )ar, k!mHen ithn'iıt tfiyns1 yilkhiy. Kooperatif ilk defa tnıı;ilterede 
ylJbeltilmesl Uzer ne ot ve ıama.'1 dU. ı 100 vııyon t-.::ımOl~si tor."lja fabrilc"' İ"":ı ... rj :trasmıla kurulnm' 
r.zarnJ tlyatları hububat ftyat •annıı yeti aşikAr olan bin iondan fazh tah\'il edilin:e k·~ zamrı nda mrm hır. P:ıt.-:>n'ar lnbrik ılarıla kan. 
göre ayarlanmıştır. Bune göre dök vagon band::.jı vı rdır. A,rrıce lir- le ketim ize 10 ::in ton Jan (A7a tin'er açıvorlRr: orada yiyecek 
·.ııe batınde lyt cins ve temız kpru c;s... çok tr.e.kine ve ~ı d:ı bekl'!n_ itha,at eŞY::l.!ıJ ge,C;iği meyrl~n3 çı. marlcle1erini pahah ratıyorlar; 
vır otunun kllosu yedlku .. u~ te· baı. mektr:dir kar. lıö ·lece runeJeye ~ağ t'llerivle \·~r
yalı ıyı c.nı ve temiz kuru çayırın k1• 1-------------------------------- •1' • .. ,; yenniveleri 4'01 elleriyle 
.08U on, dökme haUııde \yı c\nıı sama k A k .. I.. ı.:er: n1 vo:-!.,,.' t~cilt'r ıı;fırünU, 
n.r. k!loıu dörtı bslynlRn'l!ıf iyi cin& Yakalanan açak n'<arada . n1 ,!\,. tc iiı•rctl:\'c!i'cr. f:l?ıat h'!ıikatte 
samanın kilosu yedi kuruı olara.'.< l<ıır•n to'ıluı:.ı•na ı;alı,ryorltudı 

tesbtt ed lmlştlr. inh sar mat de-eri yel il er toııl anhsı 1 ııenu~ı:ft~~n:~,~~: ~~;il~::~:a~:; 
\-;ır'lı Pel< ı;o'c 7:>man ıonra ame-

Ticaret eıyasının kar 
hadleri tesbit edilecek 

ÖnlimlizdC"ki h.:ıfta içinde r;eh
rimiz Ticaret O:!nsmda toptancı 

tncirlerin iştirlll:ıyle bilyük bir iç_ 
tima ynpılacnk.tıT. E toıılnntı.ra 
muhtelif ticP.ret merla·ztcrinden 
tacirler dnhj iqtirilk ed· ceklC'rdir. 

RiltUn ith:ı1At ,., yerli maJ'::n
mıztn toptan fi~"'tl::..'1ıuı göre kar 
h:ı lJc- :'i teso!t edifoc:-lair. 

c---[~~~~-~~~~-~:~~>-~~:~~:~-~~:~J 
ı 

İnhisarlar idaresi kacak takıp 

şubesi memurları ayın blrind<m 3 
ünciı ~ünn akşamına kadar bir çok 
kaçak tnhis:ır maddeleri ele geçir· 
ml,leriir. 
Beynzıdda Ordu cadde5lnde Ah

met Götfinıll11 !cftnı nda 94 paket sl
ııara ve liitün, Reyoltlu lstiklftl cad 
de~inıle Harilovsın cliıkı-fınındn 2tr. 
paket liitün ve ~!ııarıı. Ilcyo~hı Oc· 
k!\r cıokakta nyfnnın dü!tı-tınımhı 
:u şic;e irk!. :-\c"lim Snrnf:ılinln clü'.c. 
kônın<fn 6 !Jİşe teki, htik'nl ~erille· 
"linrte Muc;tnfn Sönmer.in diıklttıntn
do 23 $11e hlra, Re:voAhı 1'ul,.A· 

"' Na!ia vekili general Al Fua t hı !;Oka~ında Vthbinin diikkônın 'a 
<.A-be uy, dUn ak§ıı.m Ankaradıı.n ek.ı. 4 sl~e iüki. akcılm RıımelLke:bnbcısı 
pıes}c yurtta blr ııeyıı.tıat~ çıkmıştJ:. Snlihin ıHik' ~nınrlıı 2 şişe içki, loı: .. 

"' MU!ga ıa§e mUstqarlğı otlsı mu ttklAI rıırlde~lnde LA7.ıırlnin dükkii-
rı.k pıerinden Mesut Şarman Aıııta 

nınrla 3 ~işe lckl, Nektar blrnha. 
rada mıntaka ticaret mUdUr!Uğüne 

ne'iincfı> 50 şl~e lılra, Jfalkan lokrn· 
t&yın edllmlııtlr. 

(D!lıncfa 6 ,ışel<"kl. akıılmde A v<ftrlr 
lf. Mısırda bulunan kuvvetli bir ln. 

eaıidec;lnrle 11 numı:ırnlı Ynni Vıı'. 
cıliz takımının memleketımlz.de bir . 
kaç maç yapması lç 0 bazı teklttler varli"lin anarhmnnmı'tıı 19 9"1şe le 
yapılmıştır. lngıllz takımının yapa. ki, 41 nıılıet ~iıtnnı, Snlırınr.nr1 \ 'O.. 

ı·ı..ğı mıı.ç!ıı.nn tarlhı henlli. tesbit 8 ku~uncfn F{'hmlve nlı't :l nıımnralı 
olımemtşt1r. ewir 1R ,ı~P içki, :lR nnket !iiarrn 

lf. 'Kuı-bıı.n bayra.mında Ankarads ve 1100 knl1 kllırft. Rii\'iıknr!n rb 
1''cnqrbahçe Bcşlkta§, A.nkaragUcb n:ıt:l<ÇT ('RıMr~inrtP. Ynrıtl Hrıronıın 
Vf Harbiye ta.kımlarının ı.şurak ıe ı ıiazino"lımıl:ı 279 si'e irk!, Rihiik
tıır tı.ırnuva yapılacaktır. "İnönU.. ıırl:ırl:ı Rirlilı' n11••·r!ıınınrfn C:n':ınıı• 
ltupası lamı verilecek olan bu mnçıar hlr:ılı:ı ne~incle 11 ~l~l' !rki nnvı;• • 
l\'•n alft.kadar ku!Uplcr arasında bir ndaıl:ı füılıkcı r:ııl<l,,c;inde T':ırlo

anlaşma hazırlanmaktadır. nun blrah:ıne!llnrlP !I "'"'c '"'"· l\frı. 
~ Maarıt veka.letlnln mUı.aadea j. rlkanın a:l'Tlno"lunrla 4 şlse lrkt 

lf 1111 Ş9llmlz J .. n=n hanlı ih~i1fı'1erJe aJ ... 3lı i!ll. 
teillld.,rl vl" tr-zıtn da nldıklan 

D'. l 1 iye le:r.e fı'llinn hu fahr~r ntör ken<lilifin· 
den \ t'riyordu. O:ı1=ıra •eflratle 

nt 1 t a bu anıl la mu.,m.,1P •d"yor1erdı: İl •aatlerini 

Ankaredan h:ıbt r veril 'liğıne 
f?Öre . Siyns'll Bi1giJ ~r "'mJ ıı.,•:n 
811 ncı vıld5nümU mtl n ıı se l,,.tivlc 

ok11l t:-1 el-ı.: bi:·l'" i tar-fın '<'n rlcn tr c -ırn •C'nra Aııkar:ın~lns s:ı l ıın 
'annda bir ç:ıy :ziya"cti \'cri!miş 

tir. 
Profes5:-teT. n·cımn'~r "" ta1l'lıe 

ı-r. b'.1 r:lU:ı~a~retle '•11 1ı ŞC"!'inıl7 

fs."!!et İnörıiln!" bir t!lzinı tel';r:tfı 
~ekm=ıılerLlir.' Cümhı rreisimiz krıı 
dilerine 111 t~lı;rrafla :llnk:ıt-dede 
bıı lıınmu"l":J'~Ir. 
~ln.~1 Bitgi•er Okn1n ton'nııtı. 

!Ona: ı\nk,,rarı:-lü' 
Pmfr-41Örlt>rf. f"enı: tn1cJ..et .. r: \'f' 

r:m , .... !\ .. ":'""~•i .. ;n "t-.. ftfl : ft041k 
lun nl:-n J. .. n:n: .. ; en İ'f'İ ılilt'k!t>. 
rimle ""lii11••ıırmo 

İ~' ET tNi'~ C 
E., rav .,ivarrffr.d" r asv l'ktlt 

mı .. ~i'1·r'\ c:ı.,...,,.,.,.ı-.·11 il ., h:1 tfl n Ve 
k:ll .. r. nrnft:" .. :;-1 .. r v.. Ankıır~ 1a 
h•ılu,, .. n v•r.; ,.,. pqk; ~nıııt;,,,.1 ;1,.r 

hn7.IT hıılı• ... ,.,..,,q bıı .,,.....,:rr.t topla n. 
tT ÇOk nec;'"li ~r r nı icztir . 

nı:ıl• · ·orı'o: h~stnlnnna :iyi bakı 
vnrrl··: otu:-ılnidarı r~rı~ri tııhhl 
Vir <:-:•·1 so!myor .u: rn1rsn•a <1art. 
hnrn ,, ı; 1. C' 1 ti\'orihı: r~A'tı1ılnnnm 
ı ·· ,.,..i.,..,,..,• .. rt l•''n I· :ı.•m P.tlcule
ri ,. ı::ı.., vordu: "'''~t luı'ıın·:ın yliı 
ı ' li ı ır ı' mn·nrrlu Ouı.n tın h:ıre. 
kc•1 ,.ri "c;;;o<ıynJ:zm'' mc,;Jelcini Ya· 
T'ıttı. tc:~;:ı hu ar:ı.rla >lk 1<oo'lP.ra 
t'f' • 'tlrit•ı . 

.nh"n O\·Pn diğ~r rıatronlar ,;i. 
lıi isçilere n:nl satan bi'r türcar •1a 
o)a!ıl1irdi, bü~·)eee iki kat kazanır
dı: fnket o vi<'danh bir adıımfb; 
hunu vapm'.trlı: İl'tiblak knoperati. 
fi kurdu. VUk~k okullara mahıns 
n1on bir Tllrk prnf~'."Hnttn e'let'i 
olen hir '•itaotı: d,.nitivor kh 

''Ro c11rt-vnn i"ltilt'lk. ma.t.de'eri
n:. tnli!!tehllld,.rin kentli kuromta. 
rh·l• verlP.rinı'len doirncbn dol. 
rnvıt <ıııt'll nhp kan kendilerine 
n~t o1mAk il7ere !':lltmrılan ve kol· 
l ımm .. bn fikrinin bir ifaıl•'Iİ<lir. 
p flh"'r o,·,.rı hn ,•ereyı'"m d11 ba_ 
"'"''" l!"!ir ona •'komwntif baba. 
c:ı tJ .. rlcr." fqfhlik konpera•mert 

ıc M:mar Sedat Çelinlat tara!ındıın Büviil,ıı<fnrlıı Karnn rt1 c;okn'tını'ta A· B~şiktaş kul'lbil y-"h::.şrnda iki 
Davutpal'a ııarayın•n temlzlenml'slne lr.ko 'l\onnrıının ~n1inn"unrla 77 ·1

• maç yaptrak ' Uzere Mnı::ırir.tanın 
re.stıanmıı1tır. On yed!ncı asırda Se • oı;e frki hf'\'11nn:mıe hnr;rı olıırok eli! G:lma futbol t:::l:ır.ıını ~Phrim:1.1: 

m.,nı1 ~11 .. tt"' <'o"a'ır..a haYııt havat 
1 fh·I"'< ii'riııle ;rır1lar v~ iı,1er .da. 
'1:ı ;,,; !!i""r. Fakat iyi irlare ilk 
""rhr. Yol<"a bu ,ı;üzeJ fikir idam 
...,lilmiş olur. 

RADİRCAN K ı\Ft.I 

Cf'fkAr Meh'!let ağa tarafından inıa ııerfrllml<ıtlr. Runlıır hıı''lnrınrfo on•;et etmi~tir. M:ıcar tRl.rmı Fe Atıcılık müsnhahalan 
e.rıllm .§ ole.n bu ıaray tamamen mey takih'lt yapılmak Ozere adliyeye le~- n~rhıhçe ve R-:~ikta~le karşda!!l?-
dana çıkarııacaktır, 1 Jlm ı:dilml~lerdlr. c:ıktl?'. teri;,, eclilJ: 

Attcıltk feder:ı.s:vonu. bGJgede &'\ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~:1ar aramndn bir m~~abaka ·~~ 

Iljçbir uıman Eant)e muknp·cd 
olmadıl;mrz kln, \"nJıarların ~:ıl- ~ 
Jn sa:ıtlerinc Ôıldmt c-tmc)·ı2. taın 
köprü ynnma ı:eliriz, saat s:iı1ıi
müze ilisir, t'Y''nh, u~ daJıika \'ar 
hnycli pc~erlcri R!:DrYz. La~ları; 
kosnıa!;n, o 7.nm:ın ne ';'elıir trrbi 
yesi: ne yolda ylirllmel< mııaşcre. 
ti, lıiı:bir şey nlc umn ı:;elmc1, e'>ft. 
flen bonlan pc1ı fıllme)·iz, f<ime 
rn-.!larsak, d"\'iririz. Aöğll.,leri7., 
h:ıttA çe"nıe atıp boylu boyı•nn ye
ro ıııerdiklerimiz de olnr, aldırnın. 
yn: 

Na.•ol! Bomlıalann he(ISİ k:ırar· F h b e ne tavnıral<-r mf'! 
g!ihm t'kımn:ı. mı dU~mU5 ! Fa- ı -"Çornklnr, <likk:ı.t. llerke<ı 

kat nerede olduğunu hilmrnrlnr- ra n sa ar cıiperlere." 
lı.rrlı l<i! nu d:ı mı bir te~aılüf? !'.;imdi onlan ı:laba iyi giiı-llyo. 
Hl\l<ilcatcn, çok Fran!lllı tayyare"Jİ ruz. 

rır. Bu müsabnkalar geiert>k ayın 
5 ve 6 ncı cumartesi ve paz:ıer .,:ün. 
leri y:ıptlacaktır. Milsabnk:llnrın 
ttrtir:ı edildiği bölgeler şunlardır: 

Tblrkesir, İzmir. Mani.!a, Sam
sun, Konya, repa.."'ta, Burdur, Ma_ 
latya, Diyarbakır ve E'lzığ, 

- Pardon! 
Der geçeriz. 

1?örlilmüyorl Yı'mıj be,!ik hirinei. yirmi be~· 
l\1uhar.:ı-ıer dlınnachn ~eeıyor. Umumi Selerberlikten Dünkerk bo%nnuna kadar lik ikin<'i. yirmi be~llk, Uçüncil 

H.epsinln 11ğzmı1a: 11\'arılımırma 'fAZA.Nı GvtKEN: bir grup ~ecti·yor. Fa!mt, acaba hep 
teşı:'ıilcUr ederim:,. sözleri. Znallı· J 8 A. ll•"THAı KANIK "İ D' kadıı.~? Yüz, jÜ7 yirmi beş, 
lnr ... E~er evlcrinİ7.İ kurtarmak RONE BALBO -'' tı· ,, . .1e ı. 

kabil ol5avifı, memnuniyetle l'nr- b" • lS l'üz elli tayyare. Falıat bu kor-

Milsab:ık:ı.la.r mahallt Adetlere 
göre elde bulunan ıillhlarta yapı. 
lacaktır. Federasyon derece ala.. 
l'aktııra muhtelif hediyeler vere. 
cektir. 

ılnn ederdik! 

1 
~lhın llzerine dU'1DCSİ hakil<aten ı nı ııılahyor. Sonra •• Şayc! ıra · kune bir ,ey •• motörlerin ::urıHtıi. 

\ A tuhaf! lerek olor.ııa, onnn t<lllhı ,,. ynra-
'nnur iskt>lelerir.ıle, tihı~lde, ym ~Un. TPlôr.ır hareket eıJi. k ~u ktılllk'an patfatıyor. llcJ11-i de Memleketimize Utic... 

v 1 d t ffa B • n R:ıd ... o ne diyorT Hiç 1 :Wubare- yaJ,i'ir. Kımım ve tııze toınıı ·r - l'l • h • l . ü apur ar a 1'.ım\·nyhırıl:ı, kenılı yonız. ,.yır, n mıı;a r ı.:e\"en ., 11 k ı:ı t motor . : yanı. eynım zın ·!I. ".den.ler hakkında bı'r ı~v:ı..4 h t ba kö 1 • • • ıı. be dl"vam e<livor. Tebliğlerde et· kilrek klireı. atrh~·or. ~r e", ve- il d U vU .. J u,.n 
n\ a rmm şlc.,• rnrn rnh:ıt ... ııdı ye e t?eceyı t:erınnıvece!'t:7.. 'i e· " r'ılcn t"lı·mat d,.ı·rHinl'le, kendine t n ~ ı: 7 motor c ola5ıvor de- A k d b'ld' ld'"'i 
ı'1'1ı1n. zarnrnııto arnrız. ttio hl• reye ıtidivorınT. Bi1mtyonım. Gi- raflı mııli'ımat yok. " mek .. bu da yetmiyoıınuş ~ilıi bit n ara nn 1 ıri 15 ne fÖ-
tri!'rmn:, ıııU~ilp ~eı:ti~imlz ıliirttü ö:vortı7, ~j..ıjvrımz. ~:mıli ı'hırı'lnk. Bir kat: • i\iJ: bir mevzi· h:ım l•yor. de hani ~ 'linirleri nyu,tumrı re, muharip yabancı ordu men!Up 
.ı:.nmuz vet~m· lb' Rı'r orm!'lnılavız. Giri.voru7.. Ne <>"f. i· ' . Ova o ka<lar ıJUz ki. bir mitral- menhuı t"lhı: 'le<ti .• 41\0"ra.ı.!ln o' r.re •nrmılan Tüı-kiyeye iltica tdenlcr 
su ı:, ıvonnn, ıt ı, r~111- .. .,_ Oltm~k l!lznn mıT, tfıye '10· l h A-f 1 l c ... "ıa.kk ·ndaki kanunun 4 nnctı mad.. 
mml'lf\ilerhı, önför•U7..ı .. ı, 1·ıcrı"n 0 

zcl orman 1 Fırkn lcnrar!:fıhı yedi. l IJ d' d 1' • yöze mil1<enımel h r !uc teŞl\İ nivoruz ki bunlar. knnaflnrrn İ"İ • ._ ,... royor ar. ny ı cnnrm.. e ı mı· d b"I' F l t boraya •·••lıır "'e d ~ f1ıo:.inin c!e.ı:.iqtirihnesine daı!-. l& .. ı 
muz ... nnıı nsıln;z·, dı' .... plcJ .. rı'nııTı· "'"ldz: yll7 m"'tre ualftll yrr1e'5i:vor. · • • 1 1 D'I"' e e ı ır. ata • 1\.... .. • ne konulma". tidüld~rin marifet: , <> u- ,,,_ 

b 
~ • ,, " " ııı'nız. A mnn ar gc~«"mez.. ı - 1 1 un •a meclisin alA.kalı enctlmenlerin-

ö,..riine ifaynnz. ('ok 7.nmıın avn!i llnnan lcenarnd:t!:i hir dftlilfte kt!ll bir ıo ... ""'n fionra biz: onlara '111.?Z •r, o.:ın ••· lmhı .• , _, 
,_ . "' nu 1 U h• k bit • · ıc-ı l?e~iştir. 
>annt :verc'!en ke<'tii'!im·,. olnr. •;nfmıı1~ hıı.zırlarnynrrıı. Saat ~e- l!İf1"'"~tiz. 1'-fnbacır !lltirUıı ıtmı> mı. Ve biribnbir~ bir bomb" yağ. 

" b f l·ı·ze doğru Jrn,~·etll b,'- oı·ı'rü)t'tl "'Or Belç''--d bu kaı.ar ka1abahk b 1 A'" v•t• f.ıl\yihaya gör~ g3nlU edtlen -.RYet ım nn!l!n Nrl nınr117. ' • . .- ~ Ormııncla gecelivoruz: Uon \·ar. " • . ..,,. a · • mum a' rvor. "tu;lıır egı 1"""• 8 • o:;ubay ve ask~rl memur!arla erle.. 
knlrhk'an l'PhabıJ7lıklnr knJoc;mn. rn'da51Yor. Cidden Uşth"oruz:. Bir Şey ıı:örmH- olıt<'nğınr hLÇ dU,Ur.mcmi,ti'm, te' nhvor; toprak CIJ('nyor, tıt,l:ır rin ia .. ~ Ve llbasln.rt Ve undileri-
lıır l<:n·~•!ıtnda şöyle yn~ ~öz)~ ha- "- Snklnnın, rıocol<lar!" romz; faltat gök yü:ıU n:otor <llptı- Hiımetdıni7.e bakan kii;vhl kt1 yerJ .. rinrlerı f .. rtr:vor. Toz. du..-:nıı. ne yamlae!tlt yanl'lll luıkkında 
lcnc:-k olsn)<ır. r.Dı üJtlt c:ıkıırmn- Ölüm ıru,tıın r,cÇiyor. 'Se kn· Terile. ozn'k top scslcrilo dolu. ht"fJl ~e~ l:~m <?tli c.nnh. Adıvuh. ~ö1lerimizi kör ('(lf'n bir bnlut \'li. mensup oldukJan hmrumetlerlc 
mat idn, yüztimrlzı'!e tı:ıtif hrl ı?ii- ifıı.r da alcnktan tır:\•ycrlnr. Hiç bir Ölüm maltinası Ü'i l~ler ::örıinli· mnızs o lcarl:ır iyi mnftmc~ edi. rnda ~etir~vor. B:ı.rut knhsu o... "llukav .. le akdine hUkf'ımetlmfs me 
lüC'ii'dc mahnd tı::;-limeyi S!ıVUrıı ~cyclen kommailıldnnnR innnmıık yor. yor ki •. Hatta onlan. mnntar top. r~!Iİ tıkıyor. S'nerlerimi:zl'n lccn:ır ııındur. M:1kave1c bulunmadığı 
ruz: lazım Cehenn('ITI nteşi bnşhvor 1ıtmıık iı:in ormana bile gütüriiynl'. Jnn toz O"jbi atdryı.lr ve M1i tnrı. takdirde bu hususta yap!laeak 

-- Pardon! tnfi1i:"< SC!leri belki bir dnkikR 16 MaYTS 19.tO. Bu da aıııkerlerimizi ~'elenıfü. rak •dnı!e bm\1n;or 07.erine Yn· masr11flsr ve nakdt yardımlar hU-
\'f llıaı;ıl mı ır11 OYnhJarrmıza lıa. dcmıadıın rfevnnı edi~·nr. Ka'= tay- mc'I< için klfı~.. ın"tr ~ibi y:ıttı~rz tnprıık donna 'cOmet<;e tak:Iir olunur~ bu mas.. 

ımrfar, ecrrfon ~özlE-r.mi:r. krz:ınr, vare '"P.rtlı? Tellrihen yl1111j beş. Mevzi hamlama t'tnri ti'clıli. t\ğte va!:ti.. dan c:~~r'rvor. Ve bı~ hlll 'lnfmıı. .-,.nula knnunu., hirinci mad-!esi~ 
Jlntta ;vn., P"c!=r. ~lto. cn.het rcp- Ne!! Bomlmlann h~psi yine mi Buradııı mı! Bu n.dnnıfa.r deli mi Garip bir P:llrilfttl do'"tıyol''tu, 1 devam ediyor. 'hyy:lreler tanı se. nfn i'tlnm eyledi~i ~ir ma!'ra!lar 
lerfmizi, dıır,melcr1nıizi Tirlıp ko knrar-.fth'll ncıtlme. yal·ut ci\-anna ne! Çnre yok. Si~rltrimi1I ka- D~rindf'n ~eliyor amma, otc1•1lrça kiz dattil<a'.!:ınleri t>e:rnimi'rin tk- \filli :Uüdafa~ Vek!!ctl karıl, de. 
panrlar, ~anhanı~ı çam~rJarn dü

0 

dllctU! n~ oıaııt nra. ne, iki mtıh· uyoruz. Mümlrllns~ w;::er iki-;er. kın-vetli. R~m k~kin. hem bo!tuk, lllnd~. rıiz ve hı:ı.va kıstmlım bUtı-~lerin. 
silriirJ .. r, bn'lton ve Şcmsiyefcri- telif yerde, bombalann hep knrar· Cjilnldl böyle in~anm <'~nı claha yine ne oluyor, yarabbi.. ac..bft y!. 1 (Devamı ,·ar) de açılacak husust birtt faeta kon 

Hi ı::özlerfnıiıe sokarlar. aiızlan. ----------------------------------··---------------------·nuı;ı tahsiısattan lidenir4 
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M·ıauabeij Çörçilin yeni bir nu kurve_r_s_a·r--sıntısı~ 
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ı Sall{M .. 1Ulfrl7•t oıödörtl T 1 dü d . d .. k . · ı d ı 
KONUŞMALAR 

Bud~~!1:'v= ::
1
bau! unus a şman enıze o u me en 1 

ABO~D~~ llcDebS çok çetin savaşlar olacak 
leaeJflr 1'.00 k... ı1.00 lıı::r, 

1 aylık '7.ŞO 11 H.00 • 

• •Jld 1.00 • 1!1.00 • 
l aybll 1.60 .. ı.oo • 

aa.eteye gönderOeo 
.ltvn.k ırert verllmaı [ ................... ..... 

Dünden f 
: Bugüne f 

• oos ooo o so o•• • •••••v+9Y 

· T unusta T aburba 
Almanlara geçti 

--+---· 

HaJollye 'iddetll bir 
iıaba akını o.da 

Tunuat& muharebeler gıttikçe şid. 
det keııbedlyor, D11n mtitt<'fik umunıi 
ka.rarga.hı ta.rafından neşredilen hu. 
·~ bir tebliğde Taburbada şiddetli 
b.r çarpı§rn& oJduğu bıldirilmiştır. 
Lıter bir habere göre birl:aç AlmA.n 
1llotörlü ve piyade birligı Taburbaya 
ii1rıni~Ur. Gece ne§redilen tebliğ· ise 
~l.U'ıları bUdirJyor: 

Taburha ~evresinde şiddetli b·r 
tnllharebe cereyan ctmektcdi r. Uü~ 
illan la.nk '\'e pike bomba uçakları 
~ııı desteklediği piyade kuvvetlen 
ııe taarruz etmek 1 crlir. Ku Hel lcl'ı 
llılz, Taburhaya hekim tepelerde 
10Planmışl.ırdır. 
Cebbeden Londraya 

f:'iden rapol'lara. nazaran müt 
ttfikleruı Uerlemış olan kuvvetleıt 
ord'Ullun kUnt kuvvetin.n gelmesine 
it.tizaren Tunusun batısında işgal et 
b:ıekte oldukları mevzileri iyıce tut. 
:aktadırlar, Zannoıunduituna gör~. 
U kuvvetler yakmda. mUtı!m bir ha

~a kuvveti ile deBteklenecek!erdir v . 
t bı; ıuretıe Tunuı'..a.ki vaziyeti da. 

ha Jylıneer bir surette de!'piş etm~k 
~llı:nktin olacaktır. Bunun gibi Loc. 
İQıeed uçakları Ue ı>. 38 uçakları daı 
ı:aıar halinde mihver uçak alanlart. 
:ıı.. kıırşı yapmakta olduıtııırı yıldı 

rılll hUcumları, nıütte!iklerın taa.r
t-,u: kuvvetıerinln artmış olduğunu 
"03termektcct r. 

?-;evyol'k Taymis ga.zetea, ınUttefik 
l~rın Tunusta gorecekteri çetin işten 
bahr.etmektedir. Bununla beraber mill 
\~orduları kendiler.ne dllşman olan 
bır memlekette çarpışmak meeburiye 
t.nd .. dırler ve eavaş sa.hasmı miitte 
f kler .seçecektir. 

A.lmı:ınya, aırtını Avrupaya. çevlr. 
iştır ve nakliyatını ken<ll!!i Jçin teh_ 

1 kelerle dolu oıan bir yoldan yapmak 
~rundadlr. Bundan başlta Almanya, 

encllsinden yaruım ısteml'lkte oldıı. 

tu bır ınUttefike yardım etmek mec. 
•t•rı:ı,; etindedir. 

~ \PQLİYE Y.\Pil...A.!11' ŞiDDETLİ 
AKIN! 

Dlln, pfak vaktinde, Amerikan Li. 
ba,.atornçı ki arının Napoliye karşI 
Y:ı ptıkla.rı ha va akını esna.sın da b•r 
~ırh.lıya ve lki kruvazöre iBabet kay. 
t't'dlldiği 'bu:;Un ifşa edilmektedir. 

Ağır ç:::ıpta bir bomba, ~ir eleme 
"'an üzerinde infilak etmiş ve 
Scyriseferi in krtaa ıığ}-atmı~trr. 
Porto Dimassa nhtımı boyunca 
duran gemilerd<: de isabetler gö. 
ı iil~iştür. 

BUtün Amerikan u~akları sali
rnen üslerine dör.mü~l!'rdir, 

fT ALYAN FtLOSU tKlYE 
l'RILDI: 

~~~~-o~~~~-

Düımanlarımızın şimdiki ümitleri clo•tlar ve müttefikler 
arasında ihtilaflar çıhmasma ve küçük gördükleri demok· l 

.-asilerin birbirine girmesi zamanına kadar 
mücadeleyi u:zatmakt1r. 

Bradford: 5, (.\.A.) - İngiltere 
nin şimul doğu~ıındaki harp fabri 
katarını ziyaret elti kteıı sonr:.ı Br,ıd 
rord şehri . belediye dairesinin pe. 
ronundtın büyük bir h:ılk küllesıne 
hitap eden ~I. Çörçil, '.)Öyle demi~· 
tir: 

"- Savaş, eu şiddetli sathasımı 
:raklaşmakladır. Bütün kuV\'clleri -
nıizi bir araya getirnıl.'miz lazım • 
dır. Ve tesadüf eseri olarak lıek~ 

Iemediğimiz halde iyi h<ıberler ala 
cak olursak bundan memnun olma• 
lıyız. Fakat böyle şeylı-re E(i.İ\'l.'llmP.

merrıiz lılıımcfır. Kenıli kun-ctli kol 
larımıza, çnlı~nı,unıza ve bn harp 
esnasındn maruz kaldıAımız ic ve 
clı.') buhranlarında hiç bir zaınar:. 

bizden el,sik olmamış olnn cesaf'eli 
mize ı::üıeııiyorm:. B:ızı sarle fazilet 
ler vardır ki, ııd:ımızın ırkı, bu nes 
lin hııyalıııda yetişlirmiş ve be.~lr 

miştir. Bu cidal csnasıncfa bizi iyi 
n<'ticc~·e ıtöli.ireccl. olıın, bu fazilel 
1<'rdir 'Ve biz, bu fazilellere ilimad 
f'lm<'liyir..,. 

lif. Çörçi1, hıınrlan sonra Şimali 
Afrika sererinılen bahsetmiş ve şöy 
le demiştir: 

"- ~füllcfiklerimiz Amerikalı

larla beraber Şimali Afrikaya bir 
akın yaptık ve pek az bir zaman i
çinde Atlas Okyanusuıı<lt1n hemen 
hemeıt Akf!enir.in mcrkezioc karhır 
ilerledik. Bu mcs:ıfe, 1400 kiloınct· 
redir. Daha k:ıtcıieceğimiz :ı2 kilo 
metre vardır. Bu ufak nıc~are, kal!' 
dihneden ve dii.~manın askeri sal· 
Tefi tam:ımiJe mıığJup edilmeden ~-e 

diişman kuvvı:ıllrri cfeniıe dökiiln'C 
den "en·el çok çetin muhorchcler o 
lacaktır. 

Elde edilecek neticeden kııtinen 
şüpheın yoktur. Fakat sizlerin bu 
neticenin kolaylı!da elde edilccci'!i
ni tahmin etmenize mü-;aarle erle ~ 
mcm. Şimali Arrikanın di~er tara 
fınd:ı orcftıl:ıı·ıınız ilerlonıeıkterlir. 
hinlcrre esir ıılmı~t ı r H! dti~ınıını 

önüne kalarak Jliİ'lkiiı·trııektedir, r .. 
kat bııracla çetin hir muhııreheyı> 

iııtiznt· ermek icap eder. 
.'.ınerikalılarln ! ngilııleri n bir 

c:-ok muharebeler ~.-:ıJlmı5 oldukları, 
bu ay lçin<lc bir ~aaclC'l hi!!~I duy
iiıım. Çiinki düşmana yııkından hü • 
cuın etmekle bllluncJu~ıımnzu ve bn 
srncnin bir JJ:ışttıdan di;':ter bıı51•rn 
ve geçen senenin bir l;ısmıncln bıı 
muazzam sav:ışı yapmış olan Rusln 
ra hir ~ ük bır:ıJ..:mamı' oldu~umu
zu biliyorıım. Ruslar, kendi nıemlt: 
kctlcrini müdafaa cdiyorJar, biz :le 
kendi rneınlekelinıizi müdafaa edi 
yorur.. Fakat biz, memleketten daha 
aziz dcmiyeceğim, fakııt daha Jıii ~ 

yiik birşeyi mfülafaa ediyorıır.. Jh: 
da bir -da\•adır.,, 

M. Çörçit, sözüne şu suret!e d:
vam ctmljtir: 

- Bu dava, hürriyet ''e :ıda-
1et davası, zaifin kaviye ka!'~ı ıfa. 
va.sı, kanunun ~iddtte ka!'llı dava-

nin vermiş olduğu müsaadeden son l 
ra lfaJyaıılar tarafından işgal edil· 
miş olan şehirler, zorla fahli~·e et
tirilmiş ve A imanların !.:on trolü al 
tınagirrnişlir. Faşistler, yalııız !tal 
yan hududuna pek ;vakııı olıın Dri
ancondn kalmışlardır. 

sr mt"rhamet ve müsamahanın be
ııimiyet ve gasrplığa k~ı davası- 1 
dır. Bu davıı, uğnında çarpışıook. 1 
ta olduğumuz bir davadır. Bu da-
11a, yavaş adnnfa.rla ve iztirap 
içinde ilerlem~ktedir. Fakat ber
lıa!de ve mı.;hakkak surette zafere 
kavu~acaktrr. Bu zafer elde edildi
ği zaman daha iyi bir alemde ya. 
şamakta olduğunuzu göreceksiniz. 
Bu alem bütün mille1.ler rolleri
ni oyna~ak için 1'irlt"ştiklcri \'c 
bi.itün pattilerin ve srr.If}arm ted
hişler~ ve tehditlere tahammül et~ 
mek i~in yaptr\tları gibi zaftrin se. 
merdetini topfamak hususuncla 
bir'birilerini tuttı;·kları zarr.an de
ha adil, d:?:..ha mesut bir alem o
lacaktır. 

Düşmanh,muz, c_:ok kuvvetli
dirler. Binlerce 3.31>el";t'ıi. vardır. 
Ellerinde köle gibi kullanm1 kta 
clduklan milyonlarca esir v,1rdır 

Düşmanlarımız, f.eth~t:niş oJ. 
duklarr birtakmı zengin ar:ız;iy:~ 
maliktirler, hakim1yetle.ııi ıcrJtın ela 
bir!:ok mr!stait milletler vardır. 
Düşmanlarumzın k<"ndilerine has 
bir nren"iP?eri vardır, bu prensip 
gasıplığa istinat eden ve tir tek 
aı .. ama ırkm h8.1ı:im.iyetini ateh 
~etirmiş ve zdil birtakım perestiş
karların mabiıd derecesine çıka'r
cirklarr bir adama taabbü<lde bulan 
11.J'azi prensibidir. DüşnanJarmnz, 
kadın. erkek ferdi vatanoa~ı (.'lr. 
t·ıdan kak1rrarak insanları sade. 
ce makinenin ve devletin elinde 
t'~ya makul(Si haline gt>tirmişler
dir. Dt.!şmaıılarım:ı.z, b;zi mağlup 
r ıfemeseler bile yıpratE <:3klarını 
t•thmin ediyorlar. Şimdi ümifüri, 
dostlar ve mlittefikter ;ır;.~mô.a ih
tilaflar çrkmasrna ve küçük gör
rl ikleli demokrasiler, birbirine 
:?İrtrıesin'! kaear mücadeleyi t;zat. 
nıaktır. 

Hep beraberce iJ~riye doğru ~i
delim ve bütün bu ağrr meseleleri 
t<-crübc edelim.'' 

M. Çörçi1, nutkunun ııonunda §ÖY
JC! demiştir: 

"- İkincite§rin ayını geÇirdik, ber 
ınO.tad sisli ve kederli bir ay, !akar 
t:u savaş esnasında gördüğüm diğer 

btitun aylardan çok daha. ziyade sev 
eliğim le!r ay .. Bu ay içinde i§lerimiz 
lyile~mlş, askerlerimiz. bahriyelileri_ 
nıiz ve tayyarecjlerimlz muzaffer çııt 
rr ış. kahraman milttefiklerimiz Rus. 
hır, mUşterek düşmana jlddetli daı·. 
lıeler indirmiş, müttetiklerimlz Ame 
rlkalrlar ve Avusturalyalılar ve Yeni 
Zcllndah kardeşlerimiz, gayretlerinin 
hl<yUk bir mikyas dahilinde muvaf. 
f&.kiyl'tle tetevvüç ettiğine şahit ol. 
muşlardır: 

Bu jkinciteşrln ayı, büyük bir ay_ 
dır. Runu Bize söylemeliyim. Zira. yıı 
nıuşak .sözler söylemek, havadan va. 
i<üerde bulunmak dofru cle~ldlr. BL 
-z.e- gelen iyi haberlerin daha. zıyade 
:;iddetle vurmak jçln bir vesiled!n 
başka blrşey olmaması ihtlmalini nıı. 
zarı dikkatten w:a.k tutma.malısınız.,. 

mare~ııl Petenin her türlü kuvvet 
\'e .srı:lhiyetinin nezcrlilmiş oldıığıı 

mı lıe~an etmektedirler. 

Londradan verilen 
ba herle re göre mllttefiklerin SICiLY ADA ISY AN 
'ıilmnlt Afrikayı tamaınlyle işgal et. RA.Rl!JKETLEHt 

l\I. La\'al, elinde kalmış olıın azı 
cık lrnvvet ve selilhiyeti topl:ıınai:!:ı 
çalışmaktadır. lıeneral Lösinyi, mlil 
tefiklerin şim:ıli AFrikaya n1;ker çı. 
k:ırırıalarınclan sonra :\fonpelin 
bölge~inrle bir i~y:.:m hareketi teı·tip 
etmrik teşebbüs etmiş oldtıl\ıınrlaıı 
dolayı nıuhakome eclileceklir. t aten ~onra ltalyaya. yapmaları mub Sicilya.da bir ayaklanma oıauğu 

emeı hilcum!ar dolaytsiyie ltalyar, Ve isyana askerlerle halkın iştirak 
filosu, .hareket iisleri Napoli ve Ta. ewği bildirilmektedir. İsyana sebeb ş \ RK CEPHESt.1'-UE: 
!"ı:lnto olmak üzere lkiye a.yrılmışttr. Kıyı tahkimatında çalışmak istemi • Moskovanın verdiği ı:nalftmata göre 
8u ayırd etmenin sebebi, müttefikle yen İtalyanları Almanların kurşuna. C.:öringin gllzide uçak teşkilleri, da 
ı ın bir hücumda bulunmaları korkıJ. d.zmcsidir. h ha şimdiden Tunus cep eşinde kulla. 
ı;ı.ıdur. İtalya.ya. karşı yapılacak mü~. Jurnal dö Jenevin yazdığın& gör~ nı~maktadır. Hücum kıta.ları, mütte. 
takbe~ hücumların. !taJyart filosu ı. Şimaıt İtalya.dan binlerce İtalyan f:i• kıta!arın Afrikada karaya çık.ı. 
C n çok mühim olan bu lki tis.sü be. ba!lhazrrda !ta!yan kontrolU allrndrt !'ılmalan ile ayni zamanda Tunusa 
c.~t ittihaz etme!eri muhtemeldir. Lı bulunmakta olan yukarı Savole'ya gelmişt:r. Berlini hücumlara !\arşı b:.ı 
g Uz ve Amerikan bombardıma uı;aır tehacUm etroektedirler. teşkil müdafaa edecekti. Bu teşk ı, 
hın, ltatyan filosunu kat•i bir çar • . Bir istibııalA.t !ansUrü vllcude gc. kl.!tisafhasma ancalc Polonya, Fran. 
rı.şm1 !Çin açığa. çıkmağa icbar ede. tırilm!ştlr. Faııistler,n şef'. yeniden ,qa seieri ve lngiltereye karşı yaptlan 
Ceklerdir. hnlka hitaben bir nutuk söyleyerek 1 !ıilcum esnasmda gır· mi"'tir Bu toşkll 

lngu· ki " · 

\LMANYA tLE tTALY/ 
lUtASJNDA ÇIKAN' BU 
lIITtt.AF: 

Nevyorktan gelen bir h11.berde Fran 
ıııa:rım Akdeniz salıllini tşgıı.l etmelt 

husu~nd:ı Almanlarla 1ta.Jyanl:1r n 
rasında ciddt bir ihtilaf çıkmıştır. 
Fransız filosunun ziyııı nrlan sonrrı 
'!eneral Von Ru,,tedt, hi~bir me~u · 
liyet kabul etmi:recdjin i ileri siir
ına, n tşgalin tamamilc Alrnnn kı 
cı.Ian farafındıın ~·a.pılm:ısını i~1e 
ıui..Ur. ~ ~duları yli~scf.: ~.eti• 

ız uça arının bombal'drmanla - Siclly&. ve Girıtteki Alman kuvvetl.ı_ 
";ta istiCl rini takviye iÇin ku]lantlmış ve bazerı 

etmeğe teşvik etmiştir. de şimııli Atrikada istimal edllm ştır. 

FRANl'IADA 'l'EVKtJı"LER: 

Dütün Fran.sanm Alman kıtatarı ta. 
rafmdan lşgallndenberi kUtle baUndc 
lq tevklfat devam etmektedir.Heryo, 
J.con .Jnho. JıCneral Vel·ganıl, Da· 
inliye, Si in Şambre, Reynaud, 
BJ\ım ve :\l:ındel ile meşhur tenfc;c; 
Borotr:ı, mcç-hul bir semte 1o~rıı 
scYkedilıni5lerdir. İyi malô.m:ıt al
makla ohı.n dlploma!)f bynakları, 

Doo nehr:nın doğu kıyunnda kuv • 
vetıe tahkim edilmiş bir kasaba et
rafında bilyUk bir mubara'be cereyaı: 
etmektedir. Kasabanrn şima! ba~ı 

kısmı şimdiden SovyetlPrln elind• 
bulunmaktadır. Bu noktadıtkl Alman 
l<Uvvctlerine ka.rşr baskı ayııj zama 'l 
dıı. Stalingradm şimal kl!mından <h 
ycıpılmıı.ktadır. Sovyet süvArl birlik. 
lerj Almanla.rın rica.t yoltannı kes~. 
rek ltmiz if g!mnektedlrler, 

Çorum Ah şu u pardon 1,, ... 
nahiye Ve Yazan: MGnir Süleyman Çapanoirlu 
köylerinde ı' ~ ~B~1 s 1a~·atı 2 in"i <ıo;rfaıla> 1:1nt1ınnı ... , !_\iiz:erine ~ıeı.::-:unıı~ 

E .. Kf ,. ı d \ ..,j (,•elmıi-., elleri kınalı dhllar, ta. 

B 
ıı uı k h ' ~ -,..ng aı· a, 'ı.~nra~ın, -

UYU a Sar• 1 • l\.:tra~ıinu·iıgiin bir nıahııl reler, ~·eı'ı;.,,.., hala~·ılil:ır ::;il.i •.:iıliıı 
ı luınılen, ka11alıçar~ııla tiilhcııt<:'i geli":'~ lll<tııi olupıl'lar 
Hacı ~lııhidclin efendi;\'€, n•aııila. T:ırih tekerriirılen i1ı:tret defi!· 

lar yaptı 
tur:ıcr Sadettin lloc:ı~·a, )f(•~ ılım. ılir anıma, hvı "'C~ lnıle, mu hak. 
cıl•ta Şio;ın:ın \'aı:ko~·a. ı ;; 111 ıiha. ı.al, l•i tekel'l'iİI' ':lr. 
~ında Selanikli <Kani) ııi·r. rllık. ~:: .,. ::. 
l;fınıııa gicliyonu. c.liyc, t:eliııini 

.i öHt, 9 yar ah vaı · giiriinl<'e ... ini, b:ıııı.zcı, ı.ızmı, ııaeı 
..,ııır ,.e alıretliı!,iııi td>l r haline !!iı~:lir '? 

M EŞHl'J? Emha .. ornm111nr: 
- Falan J,ii;\·e J;<·~· a:ıf te 

koyup y.~ıa ı:f.\an lwdınlnr 'ardı. 
Buıılar, hii)·J~ •.l!riı <,eJlet :rolıı ı:ı 
lrnrlnr, dül:kanltırın önlc-ı·in•le <hı
rıııı ,·itriı,!er<lclcl manken !eri hi r_ 
IJirlerino !,\İ) .. tcrert'li:! 

- Ayul ~una bak. ne ~ii:ı:el 
kız! 

Diye <1ak:~.al:tr<':I "e~Te rfalııı 
kendileı·jııl k2ptırrp a;idi5 gC'li<;:i 
ı.elite)·e u~ratırJardı. G<•rçj bu!::ıin 

bö~·le l'nmlJUI <'cmuaı sok:ı).;a ÇT. 

kanlar yolc a.rıım:.~, <lal<ikalarc•a 
kuncluı·nc·r clHkliiinl~rının, mocJa 
maii,a1alarrııın, parfurrıc·u1nrm, si. 
nemnlıtı·ııı öniiıı<le Yen~· mı>dal:ırr, 
kuma.,ı:uı, çorapları, aı tist reı.,im. 
lerini seyredenler Jle'k ('ok. Ilımlar 
rh, e..,1'i l~atma 1ı:rnıınlftr, ım.,ları· 
ııa kat::ın kulpu ra ... tıl< c:ekmi..,, .l .. ll_ 

naldarını kaz bo,l an·a"t.l'le f;ırmm. 

- Yiirü1 ii..,imü1ii ,!."öreyim. 
ş .. hir ,-e ... ok.ık terhiyc<!İnİ ka\'. 

rn~ı')mııırlaki ıhırnmunrn:ı:ıı belir. 
le r.ekler ıle: 

- \ füii) it...ıinıizii ~iımıe1\ Jl. 
;11111 ! 

Diyorlar Te\"ekl•eli crdııdımız: 
- l'İİl'ii lıo,\ unu !!İiı <',\ :m ! 
Uememislcr, erdaclın lıer ..,iizun

de bi'r 'hikmet" bnlunılııi:n :..ilıi bu 
sözde de bir "lıiJ;mel': \ar, Onlar 
hu sö:".le ".'·iiri.i~·'i"" <len p<:k ~tık 
seyler aııla-:-ılacaii;ını, hir lıe:~·]i se. 
,vin nıeplana ı;ıkacnğım ortaya 
Jioymu<o\nrdıT. B"nİm )lU sfoı"len (!I· 

knrdı~ını nıanıı \'e 1 ; .... e ~t•(hır: 
Yürüme i)erlemenin iilçü .. iırliir. 

1 
\'ilrüm">Sini hilıııiy~nll'•". ilerleme-

' 

ııin <le <'Rhilidir. 
Münir Silleyrnan Çapanoğlu 

Valinin beyanatı 

Çorum, 5 (A.A.) - Burada 2 llk.. 
kanun gecesi vukubulan yer :;aı . 
sınt;sı alınan mutemmim rr.a:fa!.lıa
ta göı:e, Oim!ancık ka.ı.ıı. meıkezi 
ile civar nrJıiye ve köylerde lıu
yük: hasarlara sel:eLi~ e~ v~rm.;ır 

tir. Osmancık kc>La merkeziodt :.!U 
ev yıkılmış \'e 300 ev de },:ısara uf. 
ratnıştır. Kıxmb:ı köyünıle 7iJ ev
den 50 si yıkılm.Lc: ve 20 ev de za
rar görmü,tlir. Lacir kciyıinde :.ırı 
ev otı;rulıntyacak d<.'l"ccede yer 
sarsmtrsrndaıı müteF sıoir ol.mu~ 
Ve µ-eri kalan ev:cr de ıaııHl"'Jeıı 

~kılmıı>tır. Kti~ük Lacir kc;yü 2 ev 
müstesna tama:r:ıen harap olmu~
tur. Yarun köyündeki ev~erın · 
~'iizde 80'i zarar g;önrüHür Tiırk. 
ler köyünce ıo ev çökı;.ıi~ dı
ğer evlerde de çatla.Ylar va~dır. 
Ayaz köyi.i...ıı.cle J 5 ev yıkılmı~. ı:ı 
ev de oturul:ı.mıyacak derecede za 
rar görm.ü~tür. Patc.k köyüud: i·e 
oturulabilecek bir ev kalınamı~tır. 
Bütün b·ı mmtahcia tcsbit edilen 
ölü miktarı 5 ve yeıralı mikb!rt da 
9 dur. Hay-.•an zayiatına gelince, 
Komba kö) ilndeki hayvan k"?.;pbı 

mühimdir. 

_... (K&ştara.fı ı ın.·ı SS)fadaı 'ten ı:ok mah<lnt oları hiıfre imk!l'n 
· ınu')tur. Aym zanıan<1ıı t ... t anbul l:nınt para'ltn i-.tira ı.11,·Yetiniu 
:\latbuatınclan da gördii~üro mü- a1a.lmn<ıiyle bii•·l ıihin clarııltma~r 
1aherdi, hiir,nüni;\·e t ,·e tes,-i,<i olmustur. Bu hal ~on giinfE'rrle n 
unutamam. radi1eyi bulmı•..,tıır ki, herhnn~ı Maden ocağında'kl 

lecı kaza 
Zoııguldakda. Çamlı maden ocağuı, 

dn feci bir kaza olduğunu yazmıştık. 
Yakıt retikimir.in Zonguldak mubabı. 
ri elliden fazla ölü, 1 yaralı bulun • 
duğıınu bildirmektedır. 

Libgada 
Büyük bir ingiliz 

taarruzu bekleniyor 
Romeltn elinde 3 
zır bil tim en var 1 
Kahire, 6 (A.A.) - LiLyada değL 

ı;;klllc yoktur. Elageyıa. dolaylarında 

yalnız keşi! faaliyeti olmuştur. 
Vlsi, 6 (A.A.) - Libyada lngilizle 

r1n bilyük bir taarruzları bekJenlyo~. 

!ngil z sek'zlnci ordusu mlihim tak. 
vlye ıntaları almıştır. Diğer taraftan 
mare;ıal Romel de hazır!ıklarını ta_ 
mamlamaktadır. 

Londra, 6 (A.A.) - Romel, Libya 
da kı.vvetıerlnden bir kı.smmı tensik 
etmiştir. Şimdi, 3 zırhlı tümeni, ı 

~afif, 1 bombacı müfrezesı vardrr. 

Tunusta 
-- lliaştarah ı b:l'i ı.ayfada) 

yün veya şehrin İŞj:talinin hiç bir 
ehl!ınıniycti ~oktur. 

Londrn, 6 (.4.,l.). - lngilı:ı: gaıe. 

telerinin hava muharrirlel'iniıı en 
:büyük !.:ısım 'fuııus'd:ıki Alınan -
İlalyan hava kun·etlerinin Ru~y.ı
dan,, Fraıısa'dan 'e iş~al allındaki 
ıııeınlcketlerin ht•ıısinden toplan· 
mı~ ve getirilmiş olduğunda lıiç 
ıhir ~üphc olııı:ııl ığını sö~ !eıııcklt•. 

ııirlcr. 

t~tanbuı için hep beraber çRlı-;. hir kıymet ~;:c':'fi 15 ~nhik ilan 
!ık Çok defa io:lerimi'-~ değerin. deni içinde dcı hal dcği,.mektedir. 
ıl ... ıı faztıı kıJmet veri•iti ,.e ne~· Pek çok i~lerirııiz talirı"iz knlnr.ık 
t'·~ nt vııpılılr. nonlRrı htıınbul bir türlli inta(' C'dilnmemel\te(}i'r. 
:u ... ı1ıuatrn.• miiıaberetleri hıt)"lf· 
hah t~·ikleri olarak karşıladım. 

lfakik-ı.tte yapıla11<;eyler. yapıl
mno;rnı arzu ettikleriroi':lin. yanında 
ne kaclar atdır. Filhakı'ka gazete
lt:>de faaliyetimize dair neşredilen 
i~leri ;özden ge<.;irirken Taksim 
~aıino Ye pa.rkmın . Taksim mey. 
danının, i nö ft ü geziııinin. Enıinli· 
nü ve Beyazı t meydanltırmrn, as. 
falt caddelerin, parldaruı ,.e yol_ 
ların he-:- biriı.i üzerinde sarfetti. 
ğimiz gayretleı·in, sonu gelmez 
mü<:kü11eriıı nıı<;ıl dört büyük se. 
neye doldurıılduğt1nu bütiin tefer· 
r uatiyle <lüşümliim. 

Bu kati ır yorulnıamızın sebebi 
her ~e.Yİ en c.Jar imkanl:u la baş!lr
mak zorunda kalı5ımız:da11dır. 

niriuci dert, 800 bin niıfn~lu bir 
~ehri bu kadar gı?ni<,; hnıJutlan i .. 
~in<te altı kü.;ur mit~·on hra ile i. 
dare ef.1nek, mutad beleıli fınıme 

hizmetlerini afo·;atınndım imaı-fl 
para yeii5t!rrr:.ek olmu.,tıır. Rıı ııa. 

ra aıH•ak 81) bin nüfuı.,lu bir A , .• 
rupa Şehriniıı beledi~-e biıtı:esidir. 
Bu nisbet dalı ilinde ht:l rıbııJ için 
'en ede 80 nııh·on liralık lıir blit<;e 
lilnmclrr. 

Ji'ilhalcilc.ı Umumi :'\Terlisin son 
içtimaındl\ kabul edilen bir lnııım 
tac;arruf zamlariyle Rü)·i.ik J\lillet 
)fccliı;;indeu hu ı'çtimaıla <:ılmı~"'· 

nr ~hemmiyetle bei<lediiHrn kann. 
uun bize temin P.<1el'f'ği ,·ar:ıJat 

hastalıanehl'İn \ e diğer amml" hi:ı: 
metlerinin bue;iinkii hayat ııaha. 
hlııh kar~ıı;;ınd~ı :-ncak dc\atufaıı 
nr temi'n i<:in olop huların hii~ ük 
imar i'5leı·i. için ırı1.ım olan mali ~~-
ni-.liği Yerc·:-:i;\"Cl'Eğı talıiidir. Iltı
mmls bera:ıcr bn~in i<;in bu , ·ari. 
data olan ihti)'l)cınnz lıa~·:ıtidir. 

l ki'nci dert; il raya harhin :.:ir. 
me"i e<ıya \'e n 1nl1emc fivatlı.ırrı~ııı 
~-a, a" y;wac:;, fal.:il !!.İttikçe ;ırta11 

bir ni.-.;\)('t d:l hil;Jıde yiil.:.,eli~i n . 

Bi~ok ithalll.t m:tlzeme:1inin e• 
<;asen piya"ada bulunmay15r <la i' 
g<i11neğe inıkan bır::\l mamaktndır. 

Bu son sesinin imar s3ha11ıncl:ı 
pelt ,·erim~iz bir "ellt" oldu~ınn 
teesl'iir1e kavcletmc4• i~terlm. Bn 
!ene i'c;inde 't-.t.-.nbul h:lfümıt brT' 
e,er olarnk talHlim edebile<'ei;imir. 
ye~!ne ~y hfallbul ıı en lnıtıa yol. 
dan Deyoğlona hnı!, lı,ran ,.e JH!k 
:vahlnda kü<mt ı·~miııi y-.ıpacağr_ 
mu. GA7.İ bnlnırının UnJu,panı köp 
rltcınden Sıır:ıçlıanebac;ına 1<:ıdnr 

ı'fan kı<ımrdır. 
Bu yol; biliyor~unt•z ki mual· 

1am iıtıtikmllil• iı;:lerin<1en ve yeni
den açılnn eıı hii~iik bil' ana <'aı1-
de olntn'!! ih'tınl'i~'le btiy\ik in~a "-

meliye1erinden sonra 'ilcnde ~eti. 
rebilrlii!imiz bir e<ıer ol n;.c;r itihn.
ri~·)e eht'mmh·etlidir. Bonn Ak
~ı\raya b:ıj!lnmıd• i<ıini önümüzde:· 
ki' seneye bırakıyoruz. Vakıa bu ' 
<.;ene bir d.! ~lı<ıırçart't~ınm hal o_ 
l:ırak tRmir Ye ıskıtn ilmıal edil.· 
mek ü1ere<lir. İçinde ııfak t ."'fek 
ıliil;er birçok tamir Ye in~a. İ<1]eri
miz Yar ... a da bnnlnr 7İkre (l·!:"!mez. 

Esasen mE-mlekı>tin in5e İ')leri 
<li'ğer ıı,ünlük mühim idari işleri 
,.e imar me.,ainıizi ikin<'i pia na br
raktır:wık ılcrel'ede lrizi me~gu1 
etmektı-clir. 

tnı:ır j..,lerinc Yalnız para, mal
rcme ve ~msa]i gibi müskiillc r ~·ii. 
riinden değil; bnnuııln uztın uın. 
clıya meı;gul olmak irin nrtarııl. 
faı1a 1amanınn1. 1mlunnınma.,ı ~ii · 
1.iinden ele hafi' derccerte mtı5g11l 
olamamakta) ıı.. Bii~·m, inı:ır lıare
ketleriııi harp sononıı tıralnnak 'c 
t:iiniin her c:cyılen nıiihinı ol:ln i
ı·İll(}r bulıınclui:\!ınınz isleri~ le me<o 
~nl olmak fe,·ka'ivle 1 alin znmri 
j('tı plarınrlan olchı1:,'1!1lll hitt~hi tnk. 
ıliT eıleı~iniı. Ui'" rl<' ı;;jmcli en mı· 
hi'm 'n rife olaı ak hun•ı )·apmalr. 

Londra, 6 (A.A.) - Tunustaki Röy. 
muhabiri bildiriyor: Almanlar pik~ 

uçakların yardımilc hUcuma geçmiş _ 
!erdır Şimdi birinci ordunun en kuv 
vetll mevz·ıerine taarruz ediyorlar . ...... .-....,.,,....,..-.....,,.,,....,..-.. ... .-.....,,.,._..,.,.._..,.~ BU Q ÜN k~-'"'_..,.,,....,.-.,..,..-....,.0.•~·~· • 'V".A.~.A.".A.'V'"A."V"".&"A'V'..a..,.,..&.'W"J ~At.....,.,.A....., .... "1'.Aıt.."A,,,,__.__.__._ .. 

Almanlar ilerlemekle beraber zıı-b·: 

kıtaıanru tak.ip edecek piyade nl·,. TAKS .. ıM· Sı"nemasında 
topçu kuvvtlrı yoktur. , ~:4 

Tunust..a hfUa devamlı cephe yolc . ~~ 
tur. Dağlar bunu imlcl\n!llZ hale koy_, ~ 

nıaktadır. Bu .sayede bUyUk kuvve ~:4 
te !Uwm olmadan müdafaa yapılabl I ~~ 
lir. HeıeAbyoktaki dağ geçidi tek bir ı ~ 
adnm, hattA. bir çocuk tarafından ~~ 
muhafaza ed:Iebillr. ı ~~ 

Biurtede Almanlar Matöraya kıı , ~~ 
dar uzanan müttefik çemt-erini yar • I ~ 
mağ:. muvaffak olamamış(ardır. ı ~'.4 

REHLlX :\'E DİYOR'? } 

Şohreti 1 iıfiiıı ıliınrny:ı ra.rıl~ı ,,,. ... le \' nrtj!.-nıf.'h•ri hnkc~hı 
n~:tıııda dnlıı~an 

Büylik Romanslar .. SErenadlar Şaheserı 

KA RM E N 
T ürkce sözlü frpaıtyolca orijinol şarkrlr 

B:ı 5 rolde: Rıif \in diiıı~·a .,jn~nı:ı ı.evcrlcrl nln bir'ri
1
> 

•aahbııbe"i ııtı ... li ~ ıldı:t 

İMPERIO A B J A N ·ı· 1 N /!~ 
Her/in, 6 (.l..4.) - Tunıı'i'lıı ş!:I- .~ 

delli mulrnrcbeler oluyor. :\fiiiıım ı ~~ 
bir deıniryol kovıışak ııokt:.ı<>ı ek l~~ 
geı:irilmiş, epeycr bir rııc~ııfe iiH·-ı~~ t~nıliillisiııı -:il ve fü,.:ın dolu giızellif,ler. :ırasında gcc;en iilını-z bir a'jl,ıı .:~ 
rind<' ilcrilrmiş olan ,.e <Hi)nııuı ı ı ~~ hikfı~ <'si... :\ ııı;nnnn t)Jr sevginin hat.ır-;ı .... ı, kadın entrl!nhırı ~önlll ıu.. 
yayılma hnrcketiııi örtecek milhııu l ~ c·erJlan '''" '• intilmm s.ıhııt>lerflt> d'llıı "'" 1'S°"e~ , 
bir tııgiliı - \ml'ri'rnn kmvcti hr. "~181'Al'•mDH~•:m••tJICIW•~~ 
"'"" hemen imha cdilıııi)lir. 
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Sen Jüst'ün 
akıbeti 

~ 9. Toplayan: Muzaffer Esen 
Sen Jüı:ıt ihti1iıl la\ l:m J,öııii:-ı>n ıli, ihtilil ordul:ırı yanrnda mümes 

Lir ~ ar..ı ~u:.ığ idi, lııltlin yaptıkl.ı- sil bnlunuyordu. Fakat meclisin 
rını İ!Stildmli kurteırmal< ıçin ,yapı bu tere<ldüdihıe ragmP.n Robpspi
\"Or bu uğtırdn bu ~tinli feıla et. yer yarı imtina, ~·arı da tehdit ile 
;neı:ten lcııt'iyyeıı <;el>iıınıiyordu. bu kanunu iideta ııı:orla mcrlioıc 
Uu bıılmnclıın Sen .Jlistti Fransız kabul ettirdi. Fakat bu yllr'1en u. 
htilalinin gele<>ek ~·uıyıll:ır için mwni setiimet Ye uınurııi emniyet 
ınuhafl7.l sa~ ma:: P?li de ~ :ınh5 ol- encümenlerinin azasiyle giriştiği 
.ııaı. Sen Jüst "'anki f'ırunnlr ele_ şiddetli münakaşaların tesiri zi. 
ııizler orta.,mdn, 1•enuı Iarı er.i,il. binlerde devam edip gidiyord•ı. 
mez knyalar ile hnplannı~5 ,·:ıh5i nu kanunun kabulllne kn.tlnl 
Lir adııda yaı:;ıyan tek lıir :ıdanıdı, geren on üç aylık de1Te kerisin. 
lınr.ıda 11laşıhruıs1 ~ıııJ.ıaıı:.ı:ıı bir de 1220 kişi iclam olunmu,tu. nu 
o.ınadet ha\'asını td' lı:ı)ıfül tcııcr • kanun elan sonra geçen kırk dn. 
rıis ediyordu. Ilo tek adam, ora. kuz giinlük de\'re içınde 13';6 hı. 
<lan bütlirı dünyaya rrc yJ;ın oku. c;nnr!l başr ke~.il<li. 
~·ordu, hiçlıir dostu yolitu, i!ıtiı:il P.u de,·irde ihtilô.l ma.lıkemesi • 
arlmd.a~larm:ı ,·armcaya lm<lar lıer nin nasıl çahştığmı anlamak için 
kes '-endic;jnc c1 i.i .. man kesilmi5ti, biiyük tarilıı:i rahmetli .:\bdıırrah. 
zamanı fikirleı-ir..i l;abul etmiyor- man Şerefin Fransız ihtiliıline ds. 
du. :.\fecli.;, encümenler, hatta ken ir notlanndnn lisanını ·leğ.c;;ti"t"· 
rlisini yeti~tiren Robe~ııiyer bile rek, aldıı!mmı ·şu parçayı bc;nber 
artık Sen ,Jiist ~ibi di.i.,ihunüyoı • okuyalım: 
iarclı. O kadar ld onu \'ilayetle. "ihti1al nınhke1nesi gelen suçlu. 
re, orduya fevkalade r.1iimnssi1 o. lı.rın lınngi suçla. karşrlarına gel. 
larak ıı;önderirlıcn bir parç:ı. hu diğini bile -bilmiyor, sn~hrfartnm 
aıfamıl:m knrtulınak, "erbeı;t kal. <;uçunn kendilerinden öğrenmeğe 
ml\1< 11-i'n bu işi ~·npıyorlardı de. ~alışmaktadır, O mnhlcemPrlc ~r. 
mek yerin<1r. olur MesE:lfı zadcgln · h 1. , 

b •. ı:.eş.ıt mu a."eme.ere sık sık rast~e-
ııleyhin<le !;rlmn l;anuııu t~l . ı ... ("t· lınır: 
tirmemek için Rob~"rıiyer, hu ha. 
Tathln nrkiliJao;mı imn.t ordusuna "- Adın ne senin~ 
· · k ·· d "- Pirer, yahut l'ol. fcvk:lladc münıes"il 01 .ır3 ~on er 
mi:; ti. "- Buraya nicin gelrlin? 

''- llilmiyonun. 
'Robespiy,.,r nibj Frensa~·a trun "- Düo;ün b~le, suçunu hatrr. 

mımn,,iyle hi'lkim olan bir adnnıın, Jıynr:ıksrn! 
nrttk munrn. gi'bi "Örm~ğn lınşla. " - U:ntırnna gelıni'yor. 
drğr Sen JUc;fü ııiçin nanton ,.e Bu cıerer reis ılüşiinmeğc başlar, 
arl.aılaslnn o;ihi iildürtınediği so. hu ndam:ı. nasıl bir su~ !m!ma!ı ~ 
l'ttlnliilir. F:ı'ıtat bu suale ce' ap ''- Kaç :rnsmdasrn? 
vennek J,oJ:ıydır. noheo;piycrin Sen "- Otuz bes, yahnt kı:rk dört. 
an te ihtiyacı 'nrdr, onsuz tek ha, "- Peki, sen a.s~erlik yaptın 
sınıı. kıln<'aktı, .;nun \tin 1ü7.llll1. nn? -
Ju ~manlnrıla 1ıeskln bir 1u1ıç oL ''-- Yaptnn. 
mak iizcre ba arl•a<lı:sınm llnvatr. '4_ Ne~de? 

nı lwrnyordn. cc_ Krrabn muhafıı bö]üğüu. 

Sen Jüst :ırtı'k hu ilıtılii.l dün- de. 

00.,_N_Y_A-~-~-~-~'-L...~- ~11· 

DONOYOR 

Harp sahnelerinden korkunç 
görünüıler. 

Ahşap bir şehif 
3 aydır yanıyor 

Yarısı ahşap olan bir şehir ne la- Nihayet alt katta çarpışanlardaıı 
clar zamanda yanar? biri tabanın ahşap olduğunu farket-

lnsan düşünmeden hu suale c~- ti. Büyük çapla bir mitralyöz !H -
vap vermeğe kalkacak olursa çok tirildi ve tavana rloğru ateş açıldı. 
kısa bir zamnndn der. Fakat kaıın Yavaş yaYaş üst kalla ses seda kt:
:ıyağı öyle değildir. sildi, ana mektebi muharebesi bil-

Divan::ı nehri üıerinde bir şehlr mi~tl. 
haftalard:ınberi yanıyor. Bu şehrin Bir fotoğrarçının :ılelyesi olan 
mukavemet kuvveti hakikaten miıt- başka bir binada ise yerler kız 
hiş imiş. Tabiatta yalnız insan vli- ve erkek çocukların fotoğrafları ile 
eti.dunun yaşama kuvveti bunuüla doludur, burada bir odadan Öll'kı 
rekabel edebilir. odaya harhedilmiştir, Rus er1(.rİ 

Duraılıı bahsettiğimhı şehfr Sov- pencerelerden t'j{iliyor ve biliş:k 
yel Husya topraklarında, nıeı·kt'Z ododa bulunan <liişmnnfon üzerine 
cephesinde, Kalenin civarında~ D • Lombıı ynğdırı)'orlıırdı. 
vina nehri üzerindedir. Üç aydan- Duradn mini mini hir ev, l)İr 
beri bu şehrin sokaklarında harp sokak barakası bir polis nok. 
ediliyor. Gündüzün şehre bakılınca, !::ısı uğrunda knnlı ve !iiddelli harı'· 
harabelerin ilzerlndc dalgalanan a· ter olmuştur. Rir siper haline ifr,ığ 
ğır siyah dumanlar görünüyor. Ge edilmiş olıın her iıinnyı 25 - 30 er· 
celeri ise şehir 9ir kor yığım hn- den mürekkep ıııiifrezcler müdnfnn 
Jindedir. erliyordu. ,\hşnp bir ev ::ıtcş alın-

- Bu gün bu ş<?hrin nesi ic1n en etfoiyceill'r kıım torh:ılarile, yağ 
harbcdiliyor? mur gibi :rn!?an ktır')unlar ::ırasınıl1 

Sualine verilen cevap şudur: yanl(ım sönrlürme]l(' çnhşıyorlardı. 
- Ana mektebile çocuk bahçesini Nihayet tanklnr dn i~e karı~lt. ikı 

ele geçirmek için. gün içersinde şehir son müdafa.ı-

Bu oevap şaka de~ildir. Çocuıc ıl:ın ıla temi:r.lcnrli, fakat eski m:ı · 
bahçesinde iki katlı lu~la bir bina halleler ltal:i y:rnm:ıkta devam ed:
var, Ruslar hu binayı islihldbn ha- yordu. 
line sokmuşlardır. Buraya küçüir Bir mabzcnrlc yüzleri buru~··"·; 
çapta toplnr, mitralyözler ve per- ölüler cesetler ,·ardı. Yerde liir 
cerelere otomatik tüfekler yerleştir- çocuk heşi~i. bir şiir kitabı ve kur· 
mişler. Ü7.erinde "Çocuk Bnhçcsi" şunlarla delik deşik olmuş bir 1nbc· 
yazılı bir levhanın ark:ısında elinde l 1ti duruyordu. 1ehclıimn iizednrlc 
otomatik tüf~ huhman bir gö1eiı • "her çeşit p:ıslrılar,, 'kelimeleri. 
duruyor Jı)r de yüzü ezilmiş koc::ı Yanan şehirrlcn çıkan alevler, ba-
hir bebek yatıyor. t.ırı ı.ıüne')olc•n ılııh:ı kırmmydı. 

Alınan lopları dıvarda bir deltk Şa5ınn1ş kalımış bir esir durup 
açmışlar Ye piyade erleri alt kah ılinlenmeden oyııi sö?:lcri tekrar c-
zaptetmişlcrdir. diyordu: 
So~·et müdafiler o vakit iist kn - Ccheıınrm, cehennem! 

ta çeklidilcr Ye merdiven b:ışından E~irin lıtt sözleri hakikaten cloğ-

ıliişrnanlarınıı bombalar yağdırc'.-- rıı Itır. On hrşinı-i .,.,H ı ~<nıl'.ı•~rı 
lar. tıırafınrlan ~·:ıpıl:rn 1nh!olard:ı ce-

Alt lc:ıt ile üst kat :ır:ısındaki harp 11enncm nyncn hu suretle tasvir c-
36 saat .~iirdii. rllinıj)oktedir. 

~ ILKKANUN-1942 

Hava Harplerı Sahnelerinden 

Pasifik ortasında bir ay 

Açlık, susuzlu.':. 
ve Üinitsiz lik 

Amerikan pilotu Harold Dikson, tayyaresile denize "dü~ t 
tiikten aonra, bir ay, sularla nasıl boğuştuğuna anlahyor 

O güıı, gemi'flen :ıyrılmıı:;, t:ıy .. , Bu~ün, hep yağmur bekledik. 
yare IJe Jreffe gitmi5tlk. 16 sonka· Yağmuı· yağmadığı tııkdirde öhip 
nun ayındaydı. Öğleden epeyce gide<>eğimi'lden emindik. 
ge~misti. Sis \'e :vağmurtlau deni·ll İlk defa, kı:zgnı güneşin altlll .. 
görünmüyordu. Tayyare ~cmimizi, rla dalga):ı.rın ortasmı1a n• l.öpek 
ar:utıl•, durduk. Bnlnnıallık. O ta. • balı'ldsn arasında öçünıüı: b~rden 
rafa gittik, bu tarnfa~ittik. Gc- candan, p,önülden dua ettik ve bj. 
mimiz yok. Esanşlmız dıı kalına. 1i selamete çıkarmasını Alfahtan 
yınc::ı. denize inmelt m~bnri:yeti diledik. 
hasıl oldu. Bunda mUşltülata uğra. Alla.b, duamızı kabul etti. Dua· 
mad1k, ama salo•m:ı hnrmıya ç.ı- mızı daba yeni bitirmi~til< ki, ~ök· 
~15rrkcn erzııkın;ızr ~tkamnı:ıdd•. tc bir koyu bulut belirdi. ı\rka"ın· 
Tııyyaremiz çabucak hattı ve lıizi tlau bardaktan bosaımc:ısınn yağ· 
de tahlisiye simitlerin.izle suyun mur ~-~i;.11. 
üzerir::de bıraktı. 
Ka~uk sal, n~hayet meı lıamet.c 

~eldi. TıızyiJ• edilmi'ş ban '5İŞeSİ• 
ııin musluğunu açınca. sal, birden 
bire si~ti, a~tldı. tlç arkada5 üzeri· 
ne utladık. 

Gecemizi lıitkin Ye ümit~iz bir 
halde g~irdik. Toni, boyuna. dua 
ediyor, Gene ise ıtandalımrun ~ •• 
uçuğun:ı. ~üvenrri~·or, batacağı. 
mızc1an bahsedip duruyordu. O~le 
iken elincleki çakıyı deuize daldır 
mış, balık a.vlamıya ı;alı51yordu. 

Çııre yok.. Uyuduk Ye ı:;nfakla 
beraber uyancllk. l.1lııldn bir şey 
~örmiye ı:alıştrk. Denız. uzanıı1 gi· 
diyordu. 

Saat 8,:; •la nınldardıı. bir kUçiik 
ndkbı görüntlti. '.fnkl:ıştıkça biıyü· 
~·ordu. Gene, ilYaJa ka)ktı, eline 
~ömleğini nhrak srllıııdı; fakat na. 
file .. tayyarı!, SOO metre DZab'llDJZ• 
dan ge~ti. gitti 

Tayyare, gt)tUnıden kaybolduğu 
z:ıman 1çimi korku c;armıı;tı. Uitkin 
bir hale gelmi~tim (ünkü amir:ı. 
Jin \iç tayyn.re~·i l>urtarmak iı;in 
lhi;man yakm<nıla bulunduğu bır 
~rra1ia filosunu t~h1\f'ı<eye atr.ııya. • 
cnğmı biliyordum. 

ı·J YE{'EK DEt SU DA l?OK 

GE'NE'l.1 J\tR KÖl'~J\ 
BALIGI JSIRDI 

1
, Altrııcı gün, Gene, çakL"ıUla bir 
balığın saplandığını gördü. Jlep ! sevindik. Çiy bnlrk yeınemiştik, 

1 
amma. altr ~ündenberi, boş olan 
midemize. biraz bir ~y indinne:yi 
ihm:ıl etmedik. Balığı üı;e boldili. 
J..ezzeti·ni hoş bulmadık; fakat yto
clik. Üğleden sonrn. rla, yine yal. 
mor yağtlr. Susı.r:doğı.'muzu ~ıa ~İ
clerdik. 

Salnnız, dnlgalnrm sel'kiyle, gi
diyordu. Fakat birlmç gün sonra, 
riizgar kesileli, deniz ~ütliman ot 
du. Sahmı:ıı ;yürütmek Iazmldı. 
Buna da ~aıe buldum: Topr'·lar: 
kalın listik1j ayakkabdannu yar_ 
dun. İki l<ilrek oldu. Bunlarla nö~ 
betle, de11izj dürtüyor. ~alım1zı :-1•u. 
riitehiliyodruk. 

1 k k .. ··ıt ·· 1 <1 b" · a Derhal mUddei--~ye .. "ner·. 

Bi'r gece Gene'nin balık tutmak 
için denize uzattığı e1ini, bir köpek 
halığr rcırrdı. KanınJıktn, onun nıe 
kadar ynra!andığuu farkederuedik 
fakat sahnh1cyin bak~'lmu; za. 
man, yaranın ehemmiyetli olduğu. 
nu anla<lrk. ~l!hadet parmağının 
tırnağınr boydn.n boya yarmı111 eli. 
ğer pamıaklarma da di,Jerinl, e. 
pt'yce geçim1istl. 

y:ısı kerisinde t:ım:ımiyle yalnrz Rei'i aradığı vesileyj bulmuştur. Küp hatı·nde su··ı Sun'"ı et Bize, küçücült ~nlomzda lıayatı .. 
r onu uçu muyor, iU re nı • ~ uv mızı tanrimılen başka çare yo\<to. 
ınltmıyordu, bilakis yalnızken da. "-Ne buynıloyor! ilk anladığmırz Şt'f, .. ,.itfa nyo•ıı!l- Gene'ııin tuttuğu balıklan Yİ· 
Jıa knv,·etl:, daha kGrkunı: ~ötü- J\füddeiumumi cevn.bı e\"Yelden Alman.ranın "Kicl'' şehrinde. bir Dn günkü müthiş harp, facıa- 11111 imkanı o!mndığmı görmek ol- yor. ara.sıra yağan yağnı~ qı]a. 
nüyorda. Eski bir filo"-Ofun ''mc_ ha'l11'1ntnnııtır: kaç hafladnnberi, kesme şekerler !<İ lnrla birlikte miihim ihtiyaçlar ıh du. Sonra. tayyar~ çabuk bat• ri)•le su<ıuzluğummu gideriyor, de-
fin n<lıım rlaima yalnmlır" cüm. "Surlunun Kıra.ı muhafız bölü- bi küp }ani mikap ~eklinde ~üt doltnruyor. Avrunadıt, Jncla darh· tığı iç(ı1 :şimir.e yarayabilecek bjr nizin ortnsuıds yaşıyorduk. 29 un.. 
lesin:ıı doı';rulnğımu i"bat inin J:f'- ğüııtle hi7 mct et!'iiil itfrafından yapan lJir f:ıbrikt i5leıniye başla- ~ı. yivccek !>ıkıntısı çek0meyen nıeın ~y Jıurtaramamıstık. Yalnız tah - cu gün, &l'tık, bitlı.in bir halde bn-
1,iHa S .. n Jüst mi'~aı gö ... tcrifabilir. anlaşılmaktacln·. nu itibarla. Cüm. mışhr. lekct Irnlmııdı· lisiye simitlerimiz, rovelve.rlerlmiz lıınuyorclul<. Kendimizden jleçtiği-

Hıı satırlarla J?UilU anlatmak i:.. hun)'ete muhalif olması tabiirlir. Bu kiiplerin brheri, 5 Rran· sik. lsveı:, İsYiçre harha ı:ıirmediler, bjr ~akmuz ,.e pnra ı:entalarnmz miz anlar oıu3·ordu. 
tiyoruz: Sen Jüsti.in Rohe..,ııiver. Cezn1anıhrılmasmı i•leJinı. Jetindedir. 2,700 taneden mürc.:kkep nma harp içinrle bulunan memle- wı.rdı. Hepsi bu kadardı. Yiyecek, Bir gün, şiddetli bir frrtma çık. 
den bıtska hiç kiınse ile anh~:;oma. "\'cril"cek Jıii'J..üm i"e ınaliıın • lnlıınan bir po.;ta paketi, 45ıı litre kC'ller arasınrln sıkışıp kal<hkla:-ı su •• hak ~etireydi. tr. Dalgalar. salrn;m cenubu gar. 
ın:ısı, <yul.arıd:ı \eıdiğim;7 iı!l!ıat dnr: İdam." si.ıdü ihtiva crlıyor. için, bir taraftan bir şey getirem·- &~inci gün, sosuzlııktan fena I biye doğru tiiriil<ledi. Yağmur da, 
hu anla.sm:ınıu hım olnıadıı!ını hf'r (De,·amı v.,r~ nu klipler. ı"ıdi suda, eritilip yorlnr, kendi yağlariyle kavralm:ı- hıtlc1e muztariıt olmıya bac;Iadık bardaktan bosanıreasma yağdı. 
lınltl c ir;hat etmijtir) ilıtil:'ıl:n ii~e. taımııni\'le ln7.c süt haline gcliyGr. ya mecbur hulunuyorl::ır. Artık kuruyacak hale gelmi$ olan ~onrn, ~neş açtı. Sıcaktan yan. 
J,j bıi,\ iiidcnrıe J,nr~ı affetmez !Jir Hattfı. ntcşin ÜT-erinde un~ıtulsa bile lsvcı;, el cihelinrkn dnrlık çc:.:- tüklirüğümüzü bile gü~lükle yuta .. dık, yandık. 
cHisın:ı 11 k~ilme!iİ clii.5tiııı·P-lcrinıle Ton balığı bolluğu :yanmıyor ve yıınık sü t kokusunu miyor. Bunun iı;iıı rle, itim ::ıd:un. lıi1iyorduk. Bir "'Ün e\'vel harnreti Kazayn ui;radığunrım 33 üncü 
lı:t"ika iııı.;anlara bcnzemcınesin. vermiyor. Bu suretle suda eritilen lnrı, sun'! gıda mnrl•leleri teminine mizi teskin itin denize Cinim·~ 1ıe· ~iinü, bir ada görünce. sevjndik. 
den , htiltbal'! ait müııhem, fakat l>aniııı:ıı-k:t ı.alıillcrinclc, bu ~ene- süller, iiç gün bozulmuyor. çnlışırlarken, sun'i eti ele unutma- ~er dakika. suda kalmı~tlk nu'gtin Hem ele <lost adasıymış. Bir ~ün 
;\iik ·~k hayaller içeri,.in.!c v:ı~a- nin halık me\·simindr, yalnız ''Ska- Fabrika sahibinin toroin ettiğine mışl::ır '"e bulmuşlar. ise, buna imkin yoktu: çünkü sa- daha.:•a~d:tl~a ~al~aydık, muhak-
ma<;md:ıu ~eliyordu. ııen,. şehrinin balık paz:ınıı<la, bir gorc. küpler, o suretle yapılmış!ır Sun'i et. "sellüloz .. rlan çıkarıl,ııı lrn etrafında. köpek balıkları dola.. kak olmbş, ~ıtnh5tik. 

F~:ı.ns:ı ihtilalden yıkılnıağa ta5 ıııilyon kilo kadar ton lırılıi(ı :sat:J- ki, ne kııdar durursa dursuıı nıtu. :ı1homin köniii(iinılcn yapılıYN· ~ıyordu. 
lamı5tı, Fransulı;r lıilh~s~a. D:ın. nıış ve bir milyon Kuron'ıl:ııı fazl3 bellen mü!ecssir olmaz. Bundan do. muş. Bu sun'i rlle dolın::ı, bör~k Hıt\·a <ta pek s1eaktr. Ç:ımaşır • 
tonun iiJümünclen S-Onra krnlı de. hir p:ırn temin etmiştir. Bu balığın layı ılikkatli Jıir ambalaja ve mu yapılıyormuş. Desleyiciliği de ele ınnnıızı <leniza J.atırıyor, ~iyi~·or • Bir elmas sergisi 
Yirin J,apatllleağmı s:rnııı?!;'larılı; bıiyiik Jwmıt, konscrYa fabrikaln ·ı- hafaı.rı içincle fıı7.l:ı dikkate lüzum yakınmış. Hattfı kotrnsu YC le:ı:ıeli ıluk. Ve her beş dakikada. bir, hu-
zaten o nı.!rit Sen .Jıbt, ı.om·ansi- ıı::ı te-;linı l'dilıni-;tir. yokltır. ıle enen farklı Mğilmiş. nu tekrar E<'ti,vorduk. llir Nevyork mücevlıercisf, bir 
~'onda si>yletli~i nutlrnnıla, a~ıkr:ıı. elmns sergisi aoınıştır. Bu teşhir e. 
rle6ke hile. hap~ etimle~~~ bu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~di~n elma~ar i~nd~ pek m~ur 
i':'ill son oldut:,'11ntl Fran!.ız!aq ,·n. olan "Cenup Yıldızı., ve "Mazaren" 

Eneltı hu i~i kasten )aptı~ımı i-1 A b t 1 Ad "Bir zamanlar tutuyorduk" dedi. •letn:i5 ~ilıiydi. Fakat Jl:ınt.onun . es Ol il am ismindeki elmaslar rla vardır. iı)ünıünılen "'onra eh Fransada li::ır ~lıııe!b im. Bflk i ele kı<ık:ınç- "Hatt:ı bir iki asır evveline kadar 
lıK saık:ısıylc. bizzat hatırlıyorum, bazı kimseler "~fozarcn" malum olduğu üzere, döl,ülen k:ınm rnikt:ırı e1•ı.;ifmN1i, 

Diğer muharrirlerin dört, hcs hunu hesaplıyorlardı , fakat hu r!A me~hur Fransız B:ışYeldli Rizliyö'-hilakis mttr. Giyotin ;'lr. dıi~en lrnş · YAZAN: ÇEVİREN: 
~ yüz sendik uykulara d:ılarak, çok di~cr. morlası tte"en ~e-..·lerlc hı~- mm kendisinden sonra yerine geç iv farın sayhı ~c:ğal<lıl.!:a ç!>g~ldı, SACIT POLATER STEPHEN LEACOCK .. ' " ~ 

ihtil:il mahkemesi kN.11' H>rmel•. nz:ık fatikhnle atılmaları .ve onuıı r:ıher ortadan kalktı. Neden ;" rledi, rilnıcsfn i tavsi~·c ettiği lt:ılyah pa. 
tel•i hızım, kar:ırlarmdaki c;jıldeti- nıudzclerinc şahit olabil1rnekri hn- tağa sırtüstü uzandım ''e mizahi ga- Iuindekidoldurul muş şekillerden ilk defa olıırak konuşm::ı~ında biraz pastır. O. 13 üncü Lw, sonra da 
ni arttmlıJ,~:ı arttrrclı. na haksız söriindii. zeteleri iJirer birer ol-udum. Ni- burası bir nevi miiıcyi andırıyor- canlılık ı::öslercrck "fayrlası nedir U üncü Lui zamanlarında başvekil 

ı·htı"Ja.l. Bu işi hen de yapmak istedim. h:ıyet, müthiş uykunun yavaş yavaş du. • ki? Ü!iimii ortarlnn kaldırdıkta•1 bulunmuştur. Bu elmas, onun hi1. 
Hob~piyer Frans:mın Ben daima, ve lıalii da, ıçtimai tesirini göstcmıcğe başladığını gör Yanıma bir ad:ıın oturmuştu. Yii- sonra" mel ettiği Kıral hazinesine ait o!. 

den yrkdmnğa bac;;lndığmı Sc7nıe. meselelerin :;ahırlı bir talebesiyim. diim; elimi (London Weekly TJ- zii tüysüzdü, fakalne genç ne ihli. "'~ıümü ortadan kalılırmak mı!" dıığu için, ismi "Mazaren" lcaJmıc;. 
mis <leğil<li. Faiiat 0 1111 !ıo~nut • Giirliyen moldncleri, durup di.nlc- mes) gazetesine uzattım; ve ba~ yar sayılırdı. Czerindeki elbise diye bağırdım, kRskatı 1'esilmiş- tır. Y:ılnız şu var ki , "Mazarcn" na. 
~uzluğu k:.nla orta:ınn kaltlı:ın~. meık hilmcz işçi sınıfı, lıu ~ünleri, makaleyi gözüme yaklaştırdım. sanki olduğu gibi şeklini muhafaza tim. "Ey Allahım !" mın<laki elmaslar, yirmi tane kadar 
ı.:-a ktıllttr. n.on,·ıııısıw·n ıı yenı lıır f")'rlt "artırntı• h'.\..ı..; ~ l ... , h d n 1 v d d 

• • .. "' '" ' • · rn •• ı.u mu ı e u- Bu düpedüz intihar sayı]n·dı, r:ı. eden yanmış kilğıl hissini >eriyor- 1\rlıım "nedir o kullanclıE(ınız l:ı- ır. un :ır, ersay sarayın ay ı. 
J,anun ~ehrdı. Bu k2!nnııa gorc giinT;ii ıliirıya h:ıktıkç·o l>c · ·· k " k t t ı · ı· ı ·-· · d hı·r."rlnc)ı'. \"e Fransız ihtilali zamanında, 1792 "htT h · .. d 'l · • ~ ıı ı ur 11- ·:ı yap mı. \Cnf ımc en gcçlıı.:<mı u. , 
1 1 al m:ı kcmcsınc ~ı~n erı en lüyor. Bir giin muhakkak tahakkuk hissettim. Kar.5ıki odada bir adam Bana sessizce bakıyordu, yüzüıı- "Ey •AJJahım !" rliye tekrarladın'. senesinde hepsi de ortadan kaybol. 
~~ı:Iulan;ı nn~~c.~. tut~aı::~ ı~:ıl~il edecek olan, insmın tabiatı fethe- şarkı söylüyorıhı. de fevkalade bir hayret n alakadan • "Tuhar !_;ey'' rledi, "hic: işitme. muştu. 0 m.ıy:ı.ca1 • •

1
tr, 1. lı al .< :l\a :ır_ınd 3 decciii ıamnn ve yıpranmıs. jns,"n ı:ap111ın u··~ıu·'ndel:ı· pencereden k _,. öı·· ·· d -' ,.. "kl·~ h 1 cld " .. ' .~ . eser yo ·tu. uım. umu gı ayı, ut',..ışı . ı,., o-- ''1fozaren" ismindeki yirmi ka.-

"1!1111t ' ın eı!m1~1 E'C1~. itı, rn:ı, t 
1 

.. ~· 1 .. ncsliııin hir .siiklın clevresinl' Airc- eVYe];i gürültüliiı:telcn sesi ,:ıittikçe Ben hemen "Çabuk.' diye başl;:ı_ tarlan ktıldırdı~ımızdan b:ıl1scd~- dar elma~ın, h""u··n, yalnız devrı·nıu 
ı er ar2maı::a. < a uzum :ro.\ u, uır • -· . 1- 1. k 1 · ,. " ~ 
adamı P"İyotine ~önder~ck icin C<>gını r 115 ırımc - ıoşuma ~ııııyor. hafifledi. dım; "neredeyim? Siz kimsiniz? yorrlum. Netice itibariyle hfıtli~::!- mevcudiyeti bilinmektedir. Bu dört 
thti!iıl düsmanr olılnğmıa clair Jı:i. 13111111 dii5iinmeye bnyılıyor, ,·e Derin bir u~ ku:ya dald~m. öyle Hangi yıldayız; 3000 senesinde var. ]erden ~;ıık:ıımzı lrnrlnr.:lık. Ye". ıanetlcıı hiri de, şimdi, Nevyorkta. 
kimin , ir.dani karıııati ~elecet,ti görıneğe can alıyordum. rlerin ,.c sonsuz bir uykuya ki dış mıyız?''. T<afnm nltüsı. "Dur'' dedim. "Her ki sergiıfo teşhir edilenidir. 
uti!,fımetiıı kar::ıılımna itirıı:r. et Yapm:ık istcdi~ım şey, usulü ıla- iiluınin mevcudiyeti artık silip sü,. }Jo5nutsuzlukla yiizilnü buruştur- şeyi sırayla anlat.'' 
mek, ilıtilil! dii~rr.anı olmak de. iresinclc rn ıışaği iki, üç ~üz senelik pürülmiiştii. du, derinbir nefl."S nldı. "Sahi!'' diye haykırcl ı. "Sen çok "Cenup Yıldızı" ismindeki el-
mcr•ti. ]\OnYnns;·,.on Ye enciımen- bir uykuya ılnlnınk, 'c uyanıncn Hayal mn.ral günlerin gelip "eç- 4'Ne kadar ecayip, heyecanlı bir nmn bir miidclellcrı beri uyuyor_ mas, hususi bir gök maviliği arzet. 
ler ;ı.,.a ı da ilclıil o!C:ıığu h:ıl<lc keneli mi istikbalin lıarik::ı diinya · tiğini ,sonra st>nelerin ve nihayet şekilde konuşuyorsunuz?,, dedi. clnn. Haydisen sor hen söyliyeyim. mektedir. Bu elmas, 14 üncil Ltıfye 
fıpr Fransız bu kanun hükümlPrİ- sınıln bulmaktı. uzun :ısırl:ırın ağır ağır geçişini llb:- "Söyleyin., dedim, "Bu sene 3001) Yalmz, rica ederim, mümkün oldu. aitti. 
ne giire mdı:ıkcme Ye mahkiım e. Uyku için hazırlıklnrıını yarı- serliyorrlum. mi?''. ğu kadar az sorun, ıuıren hayrete Ncvyork mücevheratçısının, ser-
ı!il,,bilcre!tti. tım. Nereclcydiıın 'l "Ne dediğinizi anl:ıdım" dedi; ,.r hcvecana kapılmayın.'' gisinde teşhir ettiği elmasların adc. 

Bıı kantm lwnvansiyon tarafın- llul nlıi lcliğim bütün miznhi ı:t::ıze- Arlık hu suali sormıının ~ırası ••rakat, cidden hiç haberim yok, İlk dilimin ucuna gelcnsuııl "Bu di, 3560 dır. Hepsi de, en kıymetli 
thtn J.:abııl e<lilrnccli. Zira hir ta.. leleri, lınıt :i l'f'simleri dahil. hep- geleli. Zanneclerim aşağı yukarı öyle oh- e!•biscler ncrlen yapılıyor?'' oldu. bileziklerden, serdanlıklnrdan,-
r:-ırtan mecli9 bası kendi ı.l.:-y1ı1e. sinden s:ılınnldım . OtelcTcki odam:t Kendimi geni' bir sedirde yalar, <'nl•, yüz sene sonra fili'in; çok uzun Arlam "aslıcstos" ıiedi. 1'Yüzler- broşlardan ve saireden çıkarılıruş.
rincle d<" kull<l!lıl:ıbilecck bu kıt- ı<ütilrdüm; hunlarla beraber oclama d::ıhıı rloğrmm olurnr bir şekilde zamand:m heri kimse hesabını lut- ce seoe dayanıyor. Hepimizin birer hr. Sergfdl" t~hir edilen elmasla.. 
•r ı,e!--'tin ltir ılitiihr lıöfi;imetin ~- bfr ff'p~I Mrefr ft Jrftnfyertf llrilı- 1Mrldarll. Lef, bn~lf Te Rfk'tlnfi. 111adı, ~dl tıthmlnf dr.• f1tne Tftr, Te yeniden fsteyenler için r:ı, kimse kı'.\'l11et takdir edemiyor. 
!i'ne vermek istemiyol'lar,Jr. !.li~er tarda kcsl:lne taşıdım. Böreği \'e şe nazarıın lıarap büyükbir ~alon. 0Arlık hesabını tufmuyor mus:ı. m ilyonlarea yığılı rlurlyor.'• O kadar büyük bir para yekıinu tu-
hraftftft "" &be.c;piyt'rin <;ağ lrn]u l<e~taneJcrl gö,·<leyc inrlirdinı, ya- rtavdım: cam mahfa'lalardan ve iç- nuz'!''diye hayretle sordum. fDevann val') tuyor. 

olan Sen Ji!st ruhk 1'11riste değ·iI.ıiiııll-----------------•·----------------------... --------~ ._ __ .., eit_oki • 
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EVLENME TEU..UFLERİ: ~m 
(Oazetemızın birinci sayfasında 

bn!Jltk yanıua:ıkl taruı çerçeveslııl ek_ 
lfyerek gönderecek nımyucula rımızın 
tlcan mahiyeti balı olm"·an ıniı,;illi 
lldnları parasız oe,roıunıır.) 

-5-

* Lise ikinci ıtaıf talebesi nden 
bir geoı:. pııhalılık yilzündcn m0&i • 
'etine yardım mnksadile herhnn~ 
bir müessese, m'.lğaza veya depotl.l 
öğleden nk~nma kad:ır çalışmnk ;, .. 
/emektedir. Seri daktilo ela bil r. 
{lşse\'er. F.Ç.) remzine müracıııı ~ 

YAZAN: ISKE.NDER ~. SERTELLi 

4' Otuz yaı:ıında, uzun boylu sarışın 
\'e namuslu, asker ailesine m!nsup 
"e Uç bin ı_rıı. parası bulunan bir ba. 
yan, evine sadık, asker veya slvJI 
(Gedikli de olabilir) bir bay!a evler.
~ek ıstemektedlr. Bayın e~mer o)ma.. 
sı ı:ıarttır. (25 Gru) remzine mUra. 
ı.:aat. 

--0-
* 1322 doğumlu, askerlJği.nl yapın•, 

elP.1'.trik, kalörtter ve muıı'uk lşlerin

du. anlayan bir bay, kap1c•1ık ve od:ı. 
crlık g1bl bir jş aramr.ktadır. Taksim 
Aydede cadde91 4 numaralı Kıvılcım 
apa.rtımanı kapıcısı Aziz va.sıtasl:e 

ıaUr&caat • 

- Böyle b'.r sJhJrU seccadeye ıtlmrtı 
ne kadar lhtıyaculllz var, Kobanı 

beıı bu yolcu}uğun sonnna tehlikeli 
Cörttyorum. 

- Bağdatt;an ayrılırkeı> bana böy. 
le bir tehlikeden bahııetıpemlşt in! Şlaı 
ıır içine giren bu korkıınuıı &ebebj n~ 
C!rf 

- Re'.sln ıtlddei;lnden korkuyorum. 
- Ad&m sen de. O çoktan sızdı. 

Rır ua.t sonra (Zeydl) ler hu.b;J.ınu 
f.;eçlp gideceğiz. O, bb.im kaçt,ı~wıw 
:tncak yarın sabah ö~rene.•ek. 

Hacer çaına,ırlarıru ıopludı. 
Maşlahını giydi.. 

B&§ına urdı. 

- PekAI&. Haydi yürll 
Ben hazırlandım. 

bakalım. 

Koban kamasını btıGne taktı • 
İkisi birden yava§ça ça.ıırd~n çık. 

iU:ır. 

He ııtn kapın önünde lk1 mızraklı 

t.lıvarı nöbet bekliyordu. 

ltliıııafirler barem kapuııni:ın çık • 
nıtşlaı ve AbduUatu.n çıı.dırı:na doğru 

Hu1iruilşlerdL 

GEOOELERtN KOYNUNDA 

UY A."lllK \'AŞI\' ANLAR 

Abdullah - geoe .tKruıı ıı.eııd.I ı;a 

lllrı önunde duruyordu 

ti.oban yavıll,lifU &elıi•<>•ıdlı 

- At)ıı.runu. nereae 't 
Aboullab, Kot>anuı )anıı.a 11olmld11: 
- Athsrınız elli metre ılrrdı·lı.ı bur 

I01'.ltğl0 IH'&flDcla baı.rdu Karın Dl: 

'ede f 

- Arkamda bekllyur. 
- it.aydı, yavaı,ı~ b~nı tal<lp edl 

nb.. 
l\bdulla.b bllJ'malığa doğru )1irlldt1 
&ııı.allrler kendlıılol t,aklp eıtııu 
f;tnıJt,ald ç&dJrlar..tıı ilet. yoktu 

1•l1\n bu uaıte bUtılıı llBbllt' efrıt.dı 
14.Yku\a dı&lardı. 

A.blfullab burmalıp varınca Jld 
ıto1g .. glhıtt>rdl: 

- l~te atJarına... 
R.(lban teredıttltıe •orduı 

- Yolumuz. açık mı f 
- Evet. Kerşınıuı ııteYtanla1' b' e 

o-ltnu ~·acıık. 
- Ze~ cif kabll1111lntn •mırlarmr 

- Dofuya dofro bir saat koıJarak 
ıctderııenız, Necef kablleal aınırlaruıB 
\.8l'Il'lllDIZI 

- Necef kabUeıı.lnden blr zarar gö. 
rUr mUyttzT 

- Bayır. Yolunuza devıım edecet 
ııizl söylersiniz Onlar baııtenJn dU' 
nıa.ruurıdır. Bağdattan kaçtıtını~ı Sol<'lan sağa:. • 
duyarlarsa ehe yardım ederler. 1 - Cezaevıne de.hıl ol'.ın (iki 

6Pce karnnhğmda kl,neyen atları kelime), 2 - Budala, nota, 3 -
ııurmahkt.an çev}rdller, A.bdullablıı 1 Alınanyada tir _havza: e-kiş (i:d 
vedalaştılar. Atlarına bindiler. ve ~1imc), 4 - Bır vezın, Macar1a 
ı;tce .)nrısı ZeydJ ka.blfesl arasından rın mrF<hur bir y:meiİ!. 5 - Ma. 
nyrdôılar. ı kineyi tahrik eden, ters çevirin 

Ua.-er yoldaı demirden ip olur. 6 - Bir r<'nk, 
- Abdullah mert bfr ada."D'tlJIJ, 41 nydtnlrk ver~~l:::-den, ~t.fhum, 

yordu - Ata bloln,. .. ye &udar onurı 7 - Sahra. bırının oleyhınde bu. 
dostluğuna inanmıyordum. ı Iıınma, 8 - Bir emir, Ankarad.a. 

Ytldrrım sUrntlle glolyorla.rdı. lıir sı>mt. 9 - Bir cins 'ısta, rey 
BI· saat ııonra Ne""' kı.bflPst smr Vt; m;ltal"a 10 - Bir emir, r.ote, 

ı:ırm:ı uh~-ıcıı!<hT ve orada sab:ı'llı t~rs c-evirin ka.labıt'rk ortıısmda 
ynl'.al.lar, sonm tekrar yoııarma de _ olur. 11 - Vazth. keyfi Yerin-1~ 
vam edeceklerdi oln,..far için kullanılır, bir bzy. 

van. 
UMULMJV.\N ntR Yolmrııfan a'a~: 
KARŞILAŞMA 1 - S<\hile ayak 1"ı'nn (İ~cj lfe. 

Zeyc!tler'n hududunu g~mlşlercn. ı:m .. ). 2 - Doymak bı'lmiyf'n, de 
Sahab oluyordu. ri. 8 - Vaz•v.-e:, terııı çevirin t\iy 
Rıu·er: o•ur. 4 - . .\flnrımrzdnn, Çok !li\r· 
- Tı>hlfkP:vl atlattık. d . j.lil mil' lıoy;, 5 - Ç~J.,, y~meğe çeşni ve. 
Dlvnr Roban: renl•r..ı .... n, hir deniz ctır.avan, 
- 7.P~dfler uyurkPn yoı:ı. çılnıtımııo 6 - Dir ot, 7 - k~bir, dol.uma, 

l;·p oıau. l tn"Al1J21rrnda hv.•unnr, 8 - ters 
DhPrPk ~Ulilvordu C' v:ri,, İo"'iliz ~rn<fmr olnr, PV 

Rrhnn, blra7 llprdp ı:-llrllnrn bh bft" c•:ncıj"(J"n, !J - Do1runbsçh hil"!, 
ke burmnhıtı ıtfüıf.-rPrPk: 1 JO - Vat'lff olan. not:ı., 11 - Ne. 

- f'r111tba Necef kab ıe'jt kareıdal<I ~eföı"n terst, emirleT. -=----
"~A('l•kta... AMCABEY 

ntv• mırıldıındı. Mizah gazett-si çıktı 

* Esmer, yüz lira mAaşı oln.n dev· 
ı.-, memuru bir bay, mUt~na~jp vU -
cı;tlu, iyi bir bayanla evlenmek tste 
mekt.-dir. (CenJ remzıoe müracaat. 

Jf. 18 yaşında, kumral saçlı. yeşil 

gbz!U. ufak tefek, n!lrln vUcut!u orta 
l&hsilli, bir evt idare edebllecek ki\ 
l>~llyette, mııtevazı aileden dürUs• 
tll:- kız, 20 ile 45 yaş ara.sınd~. or~ 
boylu, oldukça yaktşıklı, yllksek tab. 
ellU, 100 lira geliri o.an. i<:kl ku!ıan 
Jı.ıyan dUrUst (asker bar!çJ bir ı;enç 
le ev!enmek. istemektedir. (Güzaı ı 

rc.mzıne mUracaat. 

tŞ VE tŞÇl ARIYANJ,AU: 

* 28 yaşında, Uç sene evvel eşi öl 
mUş, halasının yanında Otu ran bit 
bı:t:vıın, ha)asının yanuıd!ln ayrılara.ı: 

y;.mdeD temiz bir yuvıı kurmak eme
lındedlr. Bayda arajığı va3ıflar. na • 
m1.ıska.r olmak ve evLne "akab!Jece'< 
lto.tzancı bulunmaktır. Yaş mevzuıJ 

h'l.bll değıldir. Bayanın ev eşyası ta 
mıımdır. lH.G. Acelt!) remzine mU • * lstanlml ticaret li~csinden iyi 
r.ıcaet. * Yaş 27

1 
boy ı 6R kl1c 68, kum . rfercce ile mezun olmuş, halen yiiit-

raı. talen resml bir mUes:lesede 120 sek ticarcl mcklebine tle'"arn ecfon 
llıa ücretle çalışan, O!'ta tahsl'· · mulınsr.be, muhahcrat l~Ierinc va -
r....emur bir bay: seroes ıneslek sahi kıf) Hesap ve doklllo mnkincleriııi 
bi olmak ve ticaretle lşti6'al etmek i ktıllon:ıhllen bir hay; haftnda iki 
Ç"• rı kendine sermayece y'lrdım ede gün tam, diğer günler öl(leclen son. 
bjlecelt, okur yazar, aam•.ısıu bir ba ral:ırı çnlışmak iizere lş arnmak -
~·ar.la evlenmek istemektedir. (.M.A taılır. (JJ.N.D.) remzine miir:ıcnııt. 

4~) rcmzıne müracaat • * Notrc d:ıme de •don dan mezun 
* Asil bır rum alıe.:ıtne mensuf olan ve tıp fakültesinde lal'?siline de 

I'UJk tebaasına girmiş ö ea kocasıo vam erlen bir Eı<'nç kız; fr;ınsızca 

<lan dul kalmış, orta yaşlı bir b.-ı.yıın ren, ve riynziye dersleri vermekte-
btı·az eşyası ve biraz arfll! sablbldta dir. (P.D.) remzine miirocnat. 
Sa.dık bir ha.yat arka.daşı ara nak "'17 yı:ışında, orta oknlun ikisine 
tadır. (Güven) remzıne aıUracaat. karlor devam etmiş bir genç; keıı-

ıv; 30 yaşında, ev ı,,erinl mUkeın • dine münasip iyi bir yerde iş ara
mel bilen ve 12 yaşında bir kızı olan maktadır. (İş arayan) remzine mü 
dul bit bayan, 40 yaşlarında, e9mec, ra<':ı:ıt. 

Nt.a boylu, §lşmanca, ıı:kl kuııanma'- * Ailevi vnziyetinin bozukluEıu 
yıın, devlet memuru bir bayla. evıen yüzilnrlen bir ~enç çalışmıık arzü• 
mek istemektedir. lM..E. lS) remzine sund:ırlır. Emldk ve buna benzer 

mllracaat;. işleri yapnnl:ırın ynnında calışa • 
* Yaş 18, boy l.SO, kilo 155· kumral hilir .. Askerlikle ilişiği yoktur. ke

ortarc.ektep mezunu, tıer tllr!U ev lş-

~' Hfılcn yiiksek lic:ırct mcktclıi
nin, yüksek 2 inci sınırına de,·. ın 
elen, riyaziyesi hesabı kuv,·elli \c•; 
rmı.haselıc bilgilerilc mücehhez, li. 
caret hayatında tecrübeli bir grıır 
her giin ö~lerlen sondr:ı istenilen 
so:ııc kotlar bir müessese HYa hir. 
tiente~ evinrlc ç:ılışmnk isle~ck ' e
dir. <IJUn) remzine müracaat. 

* Ortn mektebin son ııınıf·n la 
bir derslen mu,·affak .olam::ımıı; n~ 
kir bir ı:.ıenı;; i::ı ş rsini temin cd ı. 
ınek için hususi lıir miicsscseck ,ı 
lışınak islcmeklellir. (Cn alan) ı t! 

zine müracaat. 

Müteferrik: 
PUL MERAKLILARINA - Daı ı. 

sasrz, damgalı TUrkiye cUmhurıyet! 
ve TUrk hükfunetlerlle, levan, ec.ner:t 
bUkt\metlerj posta. puUan top t;n v' 
ye cins cins satı}ıktır. Arzu edeni r 
!etanbul kız lise.si idare memuru cc 
v:ı.t Şenmana mUracaaUart, • : 
* (Res~am ve ressam k'lrdc~i) 

remzile yazan okuyucuya - llı:ı nı
n ıa maalesef zoyJ oımu 5tur .• Yen(_ 
den göndermenizi rica ederiz. 

ffl ı:ö-ıterebillr. 
!erini bllen, muslkl ve slr,eınııyı se ALDffilNI'ı: 
ven bjr genç kız; memıır V<?ya ııubav • Lise ikiden ayrılmış kimse - Aşııtıda remfzler'I fllztb olan o; 
bıı bayla. evlenmek tsıemektedlr. siz bir gene, ticarethane, büro, ve- ko 1 yucu anmızm cıamlanna ceıeo 

tara!ıLdan neşredllece.l'jnl evvelce cV!yana ormanları) remzine mUra ya bir müesseııede, kfttiplik kasiyer· lamektupları ldarehanem~dt>n (paınr • 
haber verdiğimiz Amcabey adındak cae.t. lik veya hesap işlerinde mahdut n barlo) bergtln sabahtan ö~leye 
tı&ftalık, myatd mizah gazetes!nln Uk * Boy 1.53, kilo 45, earı~m ,orta mesai ve müsait satler altında şart kadar ve aaat 17 deD eonra aldrıma_ 

nır kum vı~ının kPnArm"an 1ılrderı Kll .. JkatUrlst Cemal Nıı.dir GUleT' 
"'"' \"llı,lı bir arap cıktı. 

Kf'hıınm 1tf1 llrktü kl,nı•ıft. 

Knhıın a+mm ı1·1~lnlnt "f'ktfr 
- Şu aıt1tmla k1'11ıt'!tthrn. 

lf•"P1' dP atmı drırıtıırda. 
Kııh•m Rrnha •nrdu~ 

sayısı çıkmıı:ıtır Sayısı, 7 15 kUru~l !llt ktep mezunu, ev ı~lerır.den anlaya.ıı sız kayıtsız her türlü işi deruhte lan. 

- ~Pn nPrPll•fnT 
- l'llPr~f kııJıfl .. •lnı!Pnfm 

- Ro """ttP "*' 1"1n var t>nl'1'tnrı!ft T 
- RT7rmr k1'~tdıhr d" On1111 ı ... r 

nt arıvornrn Voll~rıtıt 1ıtr çobanla 

ırenı- "'" Jn,. ıı-örmed nh mi T 
- TinVJI', 

Ş:ıhk ııökmO,tU. 

satılan bu sevimli gllzet~nln bu nur.. bır genÇ kız; memur veya subay bir ve taşray:ı gitmeyI de kobul etme':• •(.A.U.) (Ahenk 28) (A.F.B.) (A.K.A)] 
hası aanatkG.r arkadaşımrnn dünya layla evlenmek. istemektedir. (Mavi tedir. Daimi ve ciddi işleri terci • (B ~kimsesiz) (Bulunwaz)cBııy Faik 
ve memleket ahvaııne dair ç zdiğl 'l ıına) remzine müracaat. hen kabul eder, (Muhasip) remzine (Bay KAmil) (Dadı) (E E.) (E.F,) 
karikatürler ve zevkle okunacak eğ ~ 17 yaşında beyaz tenli, kumral miirı:ıcnat. (E.M.) (E.T. 16) (E.S.N.K.) (F,UıŞ)l 
ıencelı yazılarla doludur. !açlı, mavl gözlU, orta boylu ve orta • Ticaret lisesini son sınıfına kıı (F.D.K.) (F.) (F, Tez) (GUv~n) 

Amcabey, flk eayıaı Ue beraber ga. tah.sl1!1 mütevazı bir aile kızı, 20 25 dar okumuş, yoksulluk dol:ıyı sile •<Güzel) (GüleryUz) (l.P. S.S) (M.Uş. 
yet meraklı bir mUsabakcı.ya da baş ı;.rasında. yllksek tahsilli, orta boyJu, tahsilini · lerketmeı!e mecbur olan J..tıpı sent) (M.D.) (.M.T.) (M.H.R) 
llyor. Yeni ve sevimli Amca beye uzun Nılık etinde, l!:ki ile ata.kuı olrnıyan bir genç, çahşmak istemekledlr; (M.A. 16) (:M.E. 49) (Nelli) (0.1.)J 
bmUrler diler, küçük, bUyUk bUtUn o. (8.Sker hariç) dUrUst bir bayla evlen Hesabı kuvvellidir, muhac;ebe ve (Özbaba) lP.A.) (79 reıı&nm ı IH.A) 
kuyucularımıza birer amcabey tava:- nıek iatemektedir. (Şair). r~e defter uı;üllerini bilir. (12.K.) rem• (!:ı-ımlml) (Şair) {Varlık) (Viyana 

•tınak lçtn ne kadar yol a.lın:ılıy111 T - (l'evamı var) ye ederiz. mııracaat. zine mürnca:ıt. ormanları) (Yersel) 
~--~----------------------------------- ~~---------------------------------------~-----------------~-----~------~----------------------:...-------------=.:.-------~--
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8 ' H A B ~ R - 'AJfsam Postaıt 

S.70jhı Yerli Askerlik Şubesinden: inhisarlar U. Müdürlüğündenı 
Şubemıze6 kRyıtlı sicil numaralan yazılı yedek s:ıb:ıyıa.nn acele §Ube. 

Y• müra.:dat.arı. (1889-2122) 
Si.al! veya kayıt No. 
•9199 •8224 

46589 

1 - .Mc.1•cuı keşif, proje ve gartname.erı mucibince Samsunda yaptı 

. ı.acak .;ııy, kahve ve 1•ğer mevada ait aepo in§&atı kapalı zart usulilf 
eksıltmeye konır.u~tur. 

f3707 
30998 
M233 
4940S 
24~3 

30187 

41326 
57227 
37793 

328.78 

71..323 

3_930 
1844 
1131 

L .... M. V. Jstaabal 4 namar~ 
satınalma komlsvona \Jlata~l 

:lU.000 o.cet 50 gramlık klordettı paza rlıkıa satın alınacaktır. P.11.ar 
lığı S.12 94'? salı ı:unU saat 15,SO da Salıpezarında M.M.V. 4 No lı satına! 

rna Ko. da yau:lncı..ktır Şartnamesi hergOn Ko. da görülür İstek l ileri~ 
IOOC lira kaU terr. natıa'11e birlikte Ko. na gelmelerj. (312 1942) 

* ~ • 
Saraçevlnde :,ulunan f980 çitt köhne fotln, 7 Cilt köhne c;:lzrne 120 çift 

köhne terlik razat}ıkla ve arttırma ile lt/12/ 1942 pazarteıııı günU saat 15 
~ catılacaktır <r?rmek iııtiyenlerin hergtln Saraçevine alma~ lst.yenle_ 
rin Salıpazarında 4 No.lı Satınalma ıcomi9yonuna gelmeleri. ı 333. 2007) 

iz.mit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

ı - tmellye t-edell beher kilosuna 105 kurut tahmin olunan 1!500 kilo 
9/11 mim kutı ıınoakl OAkır çubuktan 2. 10 m/m kutruna kaJar tel c;ek
tlrılmesl ~~tnın jk~nc1 pazarlığı 7. 12. 942 paz.artesı günü saat 16 da İzmit~ 
t.e Tersane kapısır..dakl komisyon blnaııında yapılacaktır 

2 - Feı.nl evsal ve şartnamesi komisyonda g/jrtileblllr. Kat•t temlnatı 
236.25 )iradır. 

8 - TaHplerlıı \lgllı ehliyet ve tlca"'t veı\kalannı yukarıda yaztiı 

temlnatlarlyle li.ı!lkte pazarlığa lştirAk etmek üzere muayyen gün ve 
•aatte komiıyon tıaıkaruığma vermeleri. (1929) 

SE.HIR TiYATROSU 

~1111 
llOM!:DI Kl~ 
lkat !0,30 da 

\SRILEŞEN BAB~ 
CumartHf •e Pazar 

cttaleı1 

115,SO da MRtİ'ne 

Jlatih NU!uıı memurluğt!ndan: 

Kutmua~a Yahya Kethüda ma _ 

hal)eet lfık!at meydanı 33 !ıan~ .n 611 

dıı kayıtlı ha kızı Merz.anm 'lakt\d 

Umıı Müzeyyen olarak İstanbul be§ln 

el hukuk mahkemesinin 10.9 9"1 ta-

1'lh veı tMl_Ul sayıh llA.möle defiş 

tlrjldlğı tlln olunur. 

l 
~ 
1 

12.45. AJanc; hahcrleri 13.fıO 
Sarkı ve TilrkilJer. 13.30 Rndyo !in~ 

Jon orkec;trac;ı. 18.00 Prol(ram v e 
memleket saat ayarı. 1R.03 Radyo 
dans orkec;tra~ı 18.45 Fa~;ıl heyeti 1 

19.00 Konuşma 19.15 Fec;ıl hey<'ti , 
programının devnmı. l!l.30 Mcmlc ı 
ket saat ayarı ''<' Ajans hnherleri .• 
1!1.45 Serbest 10 dnkiko. 19.55. Mü 
ıi k: Snrkılar 20.15 Konuşma 20.:rn 
Müzik. 21.00 Konuşma 21.15 Şarl:ı 

ve türküler. 21.50 Ankara Sonbıılrnr 
At koşularının neticeleri. 22.00 :\1ii 
zlk. 22.30 Memleket ııaat oyan -ve 
Ajanc; haberleri. 22.45. 22.50 Yann 
kiproı:ıram ve kapıın15. 

2 - Mu!ıammen bedell 56609.91 lira muvakkat teminatı i2i5 715 liradır 
!t - Eıu.llt.me 22.12,942 salı gunU saat 11 de Kaba.taşta levazım şu 

besi alım ko;nısyununda yapılacaktır. 
4 - Ket-!1 , proje ve ı;artnameJer bergün öğleden sonra sözU geçen ıu 

beden ve Anka.ra tzmfr ba§müdür!Uklerinden 2S3 kuruş mukabilinde alı 
ı:.ab.lır. 

ıs - Ml.lr. 11kıı.~aya gırecek!erln mUhf\rlU tekllf mektuplarını kanun. 
vesalkle yUzde 7,5 gthenme parası makbuzu veya banka teminat mektu 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfıarmı ihale gUnü eksiltme saatindeı 

ı,ı .. aaat pvvdıne kadaı mezkl'.lr kom ııvon başkanlığına makbuz mukc1. 
b·ltnde vermeler! IAzımdır. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul oluıı 
:naz (1932) , 

1'tlr&lye camııarıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
auuı.ıut ı.aı1hl: ~ - :terma1..aı ıoo 000,00<ı twıı ~ 

Şube n ajana adedlı M\6. 

zı.raı n t1car1 ber oeYI tJ&ııJu muameıeıert. 

Para :trt.kUl enlere 28,000 Ura ıJua.u:ııye Hnyor. 

' 

mn&t Baııka.mı.ı1a ırumtıuab " lhb&rm ta..R&IT1Jf 11U&pta.nn4a 

CD u 50 •truı tıo.Ju.rıacıara MDede • dat8 celdleceJı lmr'• tJıe apguıaıı 

vı&ııa (Ore uuamJye cıaıruıacaktır, 

' ..... ı.ooo 11ra1P "ooo lln 100 ~ W UraWı 5,000 1ln 

' • 500 • a,OOG • uo • &CI • Ulot 

t • NO • l.08G • iM• IO • uocı. 
ti' • lOI • '-* .. 

DlKK.A 'I': eeavwmdakl paraJ&r tııJ.r .ene t.:fnde M> l1radalı ~a~ 
":tışmıyeıılen Umlmiy• c:ı.ktıgı talt<11rde 4"' 2<ı tuıuııe HrllecellUı, 

ltDT'a.l&J teıleo9 ' detL ll a4&rt. ll ti&W1UL U esYlQL 
U Bı.rtııd.kA.nunda çeırtıecekttr. 

. . . .... 

-
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...... ~ ................................... lm!l!I 
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1 

TüRKin iŞ BANKASI 
/ üçük Carı Hesap13r 
1943 lKRAMıYE PLANi 
KES/DELER: I Subat. 3 Mavıı 2 Aiutoı. 

1 lkinciteırin tarihlerinde vaıntrr 

1943 tKRAMIYELtK1 ·--, ~ 
ı adot ııMHt ... rahlJ - tW9.- Lin 

, • '"" • - 91Mt.- • , . 
1 • 

• • 
1 • 
) . 
t • 

10 • 

80 • 
80 • 

tOU • 

llM • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

------

~--. 
111.- • 

Mfl.- • 

~M.- • ......_ . 
KtML- • 

_ tııo.- • 
_ tıno.- • 
- ~K40.- • 

- ~oo.- • 

rtırklye .. l:Saakaauaa parıa )'•&.ırmakla Jı&lllU l*r• oırtktlrmlt .. 
tal7 aımı .. nlmaL avuı amanda talllntzt de 11 .. n11t:aı, ıh1nount1t 

İzmit Deni:ı. Sa\:malma Komiıyonundan: 

Rod&aı 

ıs 

10 
20 
ıs 

30 
2() 

8 
1' 

7 
9 

us 

Burgata 
1 
1 3/ 4 
2 
2 . 1/4 
2 1/2 
2 
3 . ıı• 
3. 1/2 

8 . 3/ 4: 

4. 

Klloau 
7~ 

1550 
39&0 
3915 
9210 
8560 
4096 
8540 
4816 
6930 

52312 

1 - Bir kilos ına 200 kuruı fiyat tahmin olunan yukarda yazılr 148 rod!l 
Vf! mut• ci t !:ıurgats.lık 52312 kili) ga.!va.nlzll çelik tel h&Jatlann pa 
zarltkla eks;ıtmeıl 11.12.942 cuma gtlnU saat 15 te lzmltte tersane 
kapmnO:Lki komtayoncla yapılacaktır. 

2 - Bir f'6J Ude tulim olunacak l.ş bu balatların prıname ve evaa.!ı ko. 

misyonda görülebilir. Teminatı 12962 Ura 4-0 kur~tur. 

8 - Pazarııt" tıUrak edecek taliplerin, UcUi olduktan tle&ret veaik&l&f'L 

nı vs yukar<la yazıu tem:nat makbus "Y• mektuplarını belli cUn .. 
ııaatte koınlııyon b-ı.1kanuğına verme.eri. (1988) 

. 1 

' 


