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Mister Ruzvelt'in 
iftiharı 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

BlBLEŞİK Amerika Cümhurre• 
isi Mister Rn.zvelt o:tda ve 

donanma mecmt•nsın.a. gönderdiği 
bir nı.ekta.pta A.werikanm ''e müt· 
teflklerin harp gayretile iftihar 
ediyor. Anıerikanm pek az bi'r 
müddet içinde ::ıHiığı neticeler 
meyda.nda. olduğa irin hiç kimse 
llirleşik De\·Jetler Cümhurreisini 
fazla. nikbinliğe lıapıbnış olmakla. 
lthıım edem<.-z, Ç()k dı'kkat edilecek 
ve ibret alınacak bir lıakiknttir ki 
mihver şeeeri daima mfül81nğalar, 
l f'hdidl::?r, iddialar t'e vaatlerle do. 
lu nutuklar söyledikleri ha.tde 
müttefik devletlerin ~flerl daima 
ihtiyatlı ~ iilçillü davranmışlardır. 
Mesela ilk· zamanlarda Mister 
('.örtil her aeı bir darbede hunu 
ftlenen itir&f ederken daha zor 
günlerin beklenmesi lô.mngeJdigi • 
ni millete haber venn~tir. Mütte
r ik fte\·letler ~eflerf mÜ\'nffakıyet• 
ıiı1ik zaml\mn'.Ja. olduğu kadar 
pıı.rlak muvaffakıyetler elde edil· 
di~i zama,, da bu tet·azo ve ihti• 
;fC\ttan aynlmaınışlardır. ~on Şİ• 

mali Alrik& hareketleri gerek 
fllrkta ger.ek garpta PEk parlak 
tıa,Iangrçlarla yürüdüğü dakika· 
larıta milttditı ıııeflerin.n "'l\zleri 
halkm fazla nik'ıiT.Uğe k&pıl ma.c;.
ns ır'n.i ola<'Jk ihtarlan akietlir· 
mt, ve düşm8\un henüz m.ığlup 
51lyı)a.nuyaca~m anlııtnnştır. 

'\lister Ru:neltin mektubunun 
.fnti')an haberini alırken yeni d e
nize indi rfü n Amerikan hs.rp ,;em 
mileri !ıakkıncla da. tafsilata tesa
diif ediyonıı;. Yeni den ize indiri· 
len bu harp gemileri ııraı;mda 
r1Hnyamn en D1nazım!I zırhh~ile 
en modern ve süra tli bir bü)iik U• 

~ak gemisi de vardır. Amerikan 
harp gayretlerinin mihver hesap. 
laron ne ka.•far çuriitmüş ve ümit· 
ferini boşa ~rkıırıms olduğuna. ka· 
naat getirm~ için Pearl Harbor 
ba!lkmını müteakip Japonlamı 

ileri sürdükleri iddiayı hatırlamak 
i1'tıza ecler, Bu $3bııh l,oodra rad· 
yosmıun tekrarladığı veçhile Ja. 
ponlnr Amerikanın ancak birkaç 
Jıene içinde ziyanlannı teliifa ede
bllec~klerini söylemişlerd :. Halbu· 
ki ziyan bir seneye bile kalmadan 
tellli edil.niş olduğu gibi şimdi 
huna büyU1t bir süratle inşa olu• 
nan müthiş yeni kuvvetler de inzi· 
mam ediyor. Düt-Unınclidlr ki Ja. 
Pon donanma~r kendisi'ni Pasifik· 
te ~ati bir hakim gibi gördtığü 
günlerde bile küçök bir Amerikan 
ileri mevkii olan Midvay adasını 
nlamam1', bunu zabt için girişti'ğ( 
bir tecrübede uğradığı zayiatta,. 
sonra bir daha o sulara yaklaşma.. 
mak ihtiyatını göstermiştir. Ja. 
ponlar ('.enubu .~arbi Pasifikte ar. 
tık il~rliyemedi'klerj ~ibi Amerika.. 
lılann bazı adalara asker çıkarma• 
farına ve oralard1' totunmıılanna 
da mani olaroamışlardrr. Japon do
nanma'H Amerika.lıla rı tard İ!.:İn 
burn.lara. hücum etmeği göze alınış 
ve birk~ te~e~büste bulunmuştW'. 
Fakat şüpheı1iz ağrr zayiata nğr8 
mış ola.caktıl' ki nrtlk adaları i-ı 
tirdlld teşebbösündeı.ı t-azg~çmiş 
!{Örünüyor. 

Bütün bu olaylar Amerik:ın do • 
nanmasının zayıf zannolunduğu 
nltmdan ka1kıumyacağı d .... !leler 
ııldığı iddia edil<Uği bir devrede 
\·ukoa. ı:telnıi5tir. Bu devrenin al'. 
tık kap9ndığmr görüyoruz ve :\fis. 
t~r Ruznltin Amerikan milletinin 
\'e kal'a, deniz t•e hava km"\·etle• 
rinin munüfnlayctJerlle, fe<lakar. 
lrklarile iftı'har etmesine hak ~·e-
riyoruz. 

Da kar 
Mlttelikler taralın

dan Is olarak 
kullanılacak 

Londra, 8 (A.A.) - Dakarı, mü~. 

ttfik:erin bir Us oıarak kullanabile 
cek]erlnl ve el konulmuş FranııtZ ge. 
111jlerlnln serbestçe hareket eclcbll. 
ceklerini ı:enral Ayzenhover, dün, bil. 
dırmlştir. 

AN • 
DENiZ 

l , 

-- - ---

Çörçil 
Uzakıarkta ı,aaı altında bulunan 

topraklar halkına glnderdlll 
mesajda ıayıe dedi : 

Almanya ve italyamn üstünde 
patlayan kası rga 

Japonyaya da yapılıyor 

ıçüttefik milletlerin gittikçe artan kudretleri elde .;:;;:. 
leri yerler geri alınıncaya kadar Japonya fenalık yapmak 
kuvvetinden mahrum edilinceye kadar durmadan JaTJOn'" 

yanın üzerinde kendini göaterecektir 

Tellarba civarında şiddetli 
mallarelleler oluyor 

'-·-----
Lonclra, 8 (A.A.) - Çörçil Uzak .Malozyaya taarruz etti. Bu sırala?'_ 

doğuda Japon işgali altında bulu. da, istedikleri hnıibi itina ile hazır 
nan İngiliz toprakları halkına aşa. byan iki büyük devlete karşı yaltıı; 
ğıdaki mesajı göndermiştir: başımıza savaşa giri,eli çok 11aman 

"Bir yıl evvel tam buııün, tarihte olmuştu. Japonya so~k kanlılıkla, 

eşi !(örülmemiş en kötü tecavüz ha. bır~la ve ihanetle yaptığı hesapta, 
reketinin yapıldığını gördiik. lhti~ Bonneo ve Malezyadaki eyalclleri ~ 
raslan yüzünden ihtiyatsız ve güç_ mizle topraklarımızı kurtarmak için 
lüklerimizden fırsat hul::ırak dlr'. müdnfa:ısından mes'ul oldu~uz 
etkdr olan Japonya Hong Kong ve (Arlat!'lı sayfa S. sütun S de) iki taraf da fazla hava kuvveti kullanıyor ~~~~~~__.:~_..:.._.....:..=....:...::..:. 

Mihver kuvvetlerinin M111r 
topraklanndan atılmalanna 

Amerikan askerlerin in 
itfo·aki münasebetile 

Libyada Sekizinci ordunun 
taarruzu da başlamak üzere 

Lord Balllakıa gire 

İngiltere 
Mtlıtemlekelerln· 
den bir kuruş bile 
varidat alamıJor 

Veni Meclis 
martta topıanıyor 

Nahas paşa 
Ruzvelte te
şekkür etti 

Topçu dDellosu 
başladı 

Anka.radan bildirildiğine göre. 
Büyük Millet Meclisinin kış ta.tıli
nin marta kadar süreceği a.n.Iaıı· 
lıyor. Yeni Mecli.ı 1 martta topla· 
nacal{tır. lkineikanun nymda def· 

Baltimor 8 (A.A.) - Turada, A_ terler hazırlanarak asılacak, iti • 
merlkan halkına hita.p eden, lngUte. .razlu dhıleneoe1t, şubatın ilk haf· 
reı.ln .A.tnerl;tan bUyUk e2çisf Hall. ta."ında ikinci milntehipler seçimi 
fak11, Brıta.nya iınp&ratorıusıınu tld- yapılac.:ıktrr. Şu.batın C>I'".asında 
detle mUdafaa etmiş ve denüştir ki: · bir pazıı; günti memleketin her 

Kahire, 8 (A.A.) - Mebuslar ve 
Ayan azaları tara.tmdan dUn a.Jqa.ın 
,ere.tine verilen kabul töreninde b&f 
wkll Nahas paşa §Öyle demiıt;ir: 

"Bu toplantıyı, yaınız mUtte!iki • 
miz bUyük Brltanyaya kal'§I değ!!, 

ayni zamanda Mısırm demokrasiler 
iı.;!n duyduğu dostluk b:.ğlarmı ıcuv. 
vetlelldlrecek gtlzel bl.r tır::ıat aayıyo_ 

rum.., 
Nahas paşa, 11/Syledjklerlnlll bir 

örneği olarak, mihver kuvvetıer1D1n 

Mısır topraklarından atI1maların.da 

Amerikan kuvvetlerinin iıttra.ld yü. 
?:Unden aon gün!erde reia Ruzvelte te. 
~t:kkUrlerlni bildirdiğini anlatınt!ltır. 

Reis Ruzvelt, :M:ııurll1anıı demok. 
rasi ideallerini payıa.şmaıa.nndan A. 
merlkahlarm gurur duyduklan oe • 
ııabmı vermi§tlr ı 

lnglllz tayıareıerı 
Almanya ve Fran-

1 sa da askeri hedef
leri bombaladllar 

Londra, 8 (A.A.) - Holanda, Bel. 
çika ve Jlmaıı Franaa. il7Jerinde pazar 

ı gtinkU muazzam hava akınmı mUta.. 
aJı:jp dUn ayni yerlere yeniden akın _ 
ıar yapılmI§tır. Bu defa tayya.re.!er 
Almanya.ya. kadar uçmuşlar, Dört. 
mund • Emı kana.Iında şaııara, bu 
mıntakadakf trenlere hUcum etmlıı . 
lerdir. 2 rı:ımörkörı 2 şat yakılmış, 

1 lokomotit, birçok trenler tahrip e. 
<lllmi§tlr 

Ştmali Fransada 1 lokomotif pat
lamı,. 11 Jokomotit, birçok vagonlar 
hasara uğramış, 1 kurmay otomobi • 
lne. Alman kıtaıarma mensup gu • 
ruplara bombalar isabet etmiştir . 

Bretagne açıklarında. 3 gemly~ hU . 
<um edilmiş, biri sakatlanınıştrr. Bu 
akınlardan 6 tayyare dönmemiştir. 

Bu sabahki gaz-eteler Fillps radyo 
i:nalatha.neterinln tnf!la.k neticesinde 
dumanlar içinde resim]erint neşredl 
yarlar. DUn Amsterdam borsa.aında 

J.'i]lpıı hisse senetıert üzerine muame'e 
yapılması yasak edilmiştir. 

52 bin tonlalc 

Londrft, 8 (&.A.) - ŞimaU Af. 
rikada Tunwıta ve I,ibyada Eliıge
ilA civanndaki çarpııµualara dair 
yeni haber yoktm·. fa.zar gunU Tu· 
uu.sta Tetur:,.a ~1varın.ia ba~hyao 
şiddetli muharebe devam erliyor. 
lki taraf da fazla hava kuvveti kul 
lanıyor. 

Libya.ya g~lince, sekizinci ordu 
yeni darbe indirmeğe hazırlanıyor. 
Keşif kolları burada mihver cep· 
be.sini sonda ederken topçu faali· 
yeti dev.amlı bir şekilde devc.m. et· 
mektcdir. 

Hava kuvvetlerl e.a.hil boyunca 
mihver kollarına hücum etmiş, bir
ı,;ok 'kamyonbr, naki! vasıtaları işe 
yaramaz lıa:l<: getirilmiştir. Düş · 
man hav2 kuvveti muka.vem.et gös· 
termemiştir. 

Orta şarktaki müttefik hava 
kuvvetleri İtalyanın cenubunda, 
Sicilya.ya hava akınları yapmış, 

BizerteYe taarruz etmi,,, burada bir 
treni hasaro. uğratmıştu. 

BİR tNGh .. tz MUHARtttRtllilN 
YA'ZlSI 

Londra, 8 (A.A.> - Deyli 
MeyJ gazetesinin as.kert muhani· 
ri yüz'baŞT Videlhardt di}•or ki: · 

''Tunu.sta dü~n mukavemeti 
zayxf iken harekete geçmedik. Düş 
man iYi mi~dafaa. hattında mukıa • 
' 'emet gösterdiği za':ll8ll da yeter 
kuvvetle taa'rnızdcı. bulunmadık. 
Bu ~t Bizcrte • Tunus kavsidi!", 
Öyle sanıyorum ki Tunustaki Jnıv 
vetlerimiz Rom.ele hücum edenler 
kadar tecriibeli değildirler.'' 

MADRITl'EN GELEN 
HABERLER 

Madrlt, 8 (A.A.) - Taburba dolay. 
larmdıı. yarım .ş.y şeklinde tepelere 
ye-rleştirilmiş müttefik topçu Kuvvet. 
lerl, Amerikan ve İngi.J. iz mevzilerine 
taarruza yeltenen düşman zırhlı te~
k.lleri üzerine şiddetli bir baraj ııteşt 
yağdırmaktadır. Matör keS'jmintn bu 
kıamında bir vuru§ma devam etmek. 
ted'.r, Müttefik motör!ü topları vadi. 
terden birinde ilerlemeğe ça]ışan bir 
Alman koluna taarruz etm.1.§, a.ğrr 

kayıplara utratmış ve geri çekilmek 
zorunda brrakmıştrr. Mevzilerini mu. 
hafazaya muvaffak olan mUttef\k 
piyade ve tank kuvvetleri tekrar top 

• rak kazançlan elde etmişlerdir. 

Dünyanın e n büyük zırhlısı Londra., 8 (A.A.) - Ta.burba c1 

d 
varında mUtte!ik ve mlbvel' tankla... 

ün denize indirildi rı arasmdaki ~ddctli çarpışma de. 
Finlhdlya., 8 (A.A..) - :S2 hl:1 '-&m etmektedir. Tunustaki en Çetin 

tonluk ve 9 tane 16 pusluk topln mu. sava, Tunusla Blzerte arasındaki dar 
sella.h Nevjersey zırhl~ı dUn denlzu uç~ntn cenubunda çölde yapılmakta. 
mdirilmiştır ı dır. 

\ q lnl'ton, 8 ( A.A.J - Har-bly.ı 

nıı.zırlıfrmn 261 numaralı tebliği: 
Şim:ıl1 Airlka: MUttefik bava 

kuvvetleri ,llerı h&tlardaki kıtala.rı . 

mızı desteklemek euretlle devriye ve 
keş'.! faallyet;lerl 1yapmıştır. tl'9 dil§. 
man uçağı dlişUı·tilmüştUr. 

"Milyonlarca intııana yaptığımız tbrafınc!cı ve ar~. zaman:la mebus 
ıeylerden iftihar duyuyoruz Britan. &eçimi ''arııacalttır. Mec'.iste inti
ya., mU.Stemlekelerinden bir kurU§ bl. babın yenilenmesine karar veri • 
le varidat temin etmemektedir. lince Dahiliye Ve-kAleti, se~im 

DUn gce ileri üslerimize taarruz 
eden 5 düşman bomba uçağr tahrip 
o'unmuştur 

4)S ilkkA;,.un gece11ı 'ba§ka iki düş. 
mıın bomba uçağı daha. dtl§Urüldüğ"ll 
ve bu gece zarfında dUşürülen dU§ 
roan uçaklarının beşe yUkseldlği kati 
olarak öğrenilmiştir. Bundan baııka 
cumartesi günU yapılan hava. bare. 
ketleri sırasında fazla olarak iki dUş. 
man uçağınm tahriP olunduğu ve ta. 
znfrmızdan 8 uçak kaybedildiği anla. 
şıtmrştır. Eksik olduğu. b!ld;rilen av 
1:'ça.k.larımızdan biri dUn llssUne dön. 
mU§tUr. 

Zırhlı teşkillerin Taburba. yakm • 
Iarında. karşılıklı tştırak etti#!. §id , 
detu çarpl§malar halen devam et. 
~~~~~ ! 

Ucretli memurlar 
Barem kanununda 
değişiklik yapılıyor 

Ankaradan bildirildiğine göre, Ba. 
rem kanununda değişiklik yapılrrken 
ücretli memurıann ve.ziyetleri de 
gö1önUnde tutulacaktır. Ocretll!erln 
de hastalandıkları zaman veya sene. 
lllı. lz1nlerlni kullanırken maaşlı me . 
':Ilnrlarm haklarından istifade etme 
,erı Uzer.nde durulmaktadır. Kanun~ 
b,,ı yolda bir hUkUm konacağı tah 
min ediliyor. 

Stalingrad ve merkez cephesinde 
· Almaa mukave-

meti artıyor 
Rijevde, şiddetli çarpışmalar oluyor 
Moskova, 8 (A.A.) - Sovyet gece bNgeslnde Ruslar taarruz ediyorlar. 

yarısı tebliği 1 ı:: : alıngra.dm cenup 'batısınJa ise Al 
Stallngrad ve merkez cephesindı! manıar karşı hücumda bulunuyorlar. 

Alman mukavemeti artmaktadır. .Merkezde Rus baskısı hafiflemiştir 
Rus kuvvetleri gene ayni istikamette Rijev Viyazma şosesi üzerinde harp 
ilerlemektedirler. ecjllyo~. Tas ajansı, Sta.lingradın 

Stalingrad ~hrinde, fabrikalar ma. bı:.tısında Rusları hafifçe ilerledikle 
:'lalleleriDde küçUk gruplar ara.smda r rıı biıdiriyor. 
çıı.rpışmalar olmaktadır. Birkaç A.t. RUSLAR VOROXEJDE TAARRUZA 
man grupu imha edilmiştir GEÇTİLER 

Sta}ingradın oonup batIBr~da Ruıı Stokholm, 8 (.4.A.J - Bcrlinden 
kıtastı vaziyetin! düııeltm'ştir. Al - dün akşa.m bildirildi~ine göre. Vo. 
man karşı taarruzları, geri a.tılmt§. ronej cephesinde Ru.~lar ırıarroza 
tır. geçmişlerdir. 

Merkez ceph sinde Rijevin batı • !\IERKEZDE GöGüS Göt.C'SE 
sında çarpışmalar şiddetlenmiştir. t. 
ki noktaya nüfuz için yapılan Alman ÇARPIŞ:\IALAR 
te~ebbUslerl boşa çıkmıştrr. f,ondra, 8 ( A.A.) - l\Ioskova raıl 

V~!lki Luki kesiminde Almanlar yosıınun dün akşam bildirdiğine gö 
bir nokta.ya girmeğe muvaffak olmı:ş re, Al ırnnlnr, '.\Jı>rkrz cephe.sinde ya 
}Prsa da, sonradan yapılan kar:ıı ta puan göğlis göğUsc çarpışmadan 
arruzlar net:cesl.ııde buradan atı1ını, . ~onr::ı ııeri çekilmek 1orundrı kal 
:arc!rr, Bu kesimde 800 Alman öldli. mışl:udır. Pazar ve pa:ı:artc-si ııiin. 
rUlmi.lştilr. Ieri durmadan ok çetin çarıH'}ma. 

Stokholm, 8 .(A.A.) - SimUyansk lar olnıu~tur. 

hazır; ıklarI yaprlma~ını vil!yetlere 
bildi.ııecektir. 

irva açıklarında 
bir motör battı 

--0---

Taylalardaa biri , 
bot ulda 

Dün Beykoz civarında Orva açık 
larında bir m0tör batmış. mUretteba. 
tu;dan 6 81 kurtanlm~ biri boğul • 
llıuştur. M.otör Şile lima.ntna b&ğ!I 
Mustafaya ait 80 tonluk "Rtl.zga.rı 
Bahri., motörUdUr BoğUlan dUmencl 
Mehmet oğlu Halldln cesedi bulun • 
muş vaka etrafında tahkikata baı:ııan 
l"'l.lştır. 

Bevkozu soyan bir 
çete yakalandı 

Ee\•koz ;andarması beş kişiden 
müre~.k~p bir hı!'Sız şeoekesi yakn 
lrunağa. muvaffak olmu;tur. 

Bunlar üç ay zıır~md::ı Be~·koz 
ve civarmda 14 ev ile bir çiftlik 
Mymuşlardrr. Çalman e~yalarm 
hepsi ce meydana çıkarılmtii, su~
lular müddeiumumili~c tcı;Iim edil 
mi!9lerJir. ----
Bir adamı hoğarak 

ö!dürdU le.r 
Paraya tamaan 

cinayet lşıeyen !kf 
katil yakalanr ı 

Dil.o Beykoz civarında lrva açık 
boğazı iple sıkılmak sure tile boğulu ıı 
c .. r erkek ~sedj bulunmuştur. 

'Yapılan tahkikat .sonunda Mus3 

ve Ahmet adında iki kiş ' yakatan 
l.!l•~ . bunlar ölenlD a.rka-ıaşlarındarı 

.Mu•t&ta oldı.ıfı.uıu ve paruzna ı.-. 
e:ı kendisini öidtirdtiklcrlnı söylemi~ 
ltrdi". Suçlular mUddeiumumlığe tes 
l.m ed;lmi§Jerdir. · 
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Yolda ihtırımı mevkll - Ş!L§:ırtım& - Birinci ıımıtıar - Kolkola - Kaide. 
n.n mUstesnas• - Açılmak ve ıoözUlmck - Çeşidin civclvllsl - Bir başta 
ana., öb\lr ba~ta hızmetçl - Çamur yapı - Pos bıyık mösyö - Otuz birli 
tesbih - Ha;:Ui kızm göz1lne! - Vah, vahi - Bilet gıı:ıeleri l!ınUnde -

1
Vapur, trende - Hlşst. biletçi, fenernk1! - ııekerlemeclde - Tramva.y. 
l&rd.ı. - KompartJ,man konuşmaları-Beyaz ç0rapıı iki ayak-Öyleyse in! 

1azan . Mualr Snleymaa Çapaaoilo 

M ~il Müdafa~va Yenikapı Rum kilise- IA~~~~~,;~~~i~~.~!~:· 
fevkalfttte tahSIS8t Sİnİ SOyacakml ! :·o,du~"'' '.'''"" .d".''""': ~uı'.'• Şa 89 1 - Itesm ı V':: mühım hır :ş ıçın 
Layiha bütçe encümenine ı:• iltiğim ve n ç:.:.line memur olclu· 

havale edildi "11 k d k"I • k d w ·ıd· t,um esya için pek k:ı.tı emirler c-
Ankaradan haoe:- verildiğine gö tfl8 sa ım 1 seve gırme egı 1 Jeinm~~:ı·hbu1_yı:tnlı~umğual·vaem1_baur te'l~. a·fıınC: 

re, millt mı~i'lalal. i.ııtiyaçlarını kar B " 
ŞJ}amak Uzer• 1942 mali yılI bıitçe ay HAkrm, parmakı'ıklar ,. g...,rılmışti, •fan verildiği halde va50!1 bulun· 

YOLDA iki ki3i giderken ih. dakileri saymaya gelmez. Zaten sine 60 milyon lira fevka.!Ad:o: tah· Q mı:?:::ı içın ~ün ~erce bel::lf"dim. De· 

dır. Vç ::ı ::~:~ d=~i::!!~ , !:ı:;:~;.~~ii k~~~ ~r=ay=~· ~:~nv~~~n~ü~~ ~~~~tn~ı::. onları düzeltiyordum '' ı ~:~~ k~a~~~~ti:~av:r~~; mevcu· 
me\'ki ortaya g~er. 1kinc·~ me,f mq. Fakat bir sıraya ihl ttç ı:;iş :isine verilnıi~tir. Layıh::ı. tetkik Hı-men hemen turp halinde hır 
ki sağ, üçüncüısii soldur. Bu üç ki· man otnrmu,. yer o katl~r dara?- l!:İn biltçe enct!meni.ne gönderil • Suçlu Mustafa, maznun yerinde e. - Bir de baktık, ki nah bu efendt lunuyorsak d3 hal'!> içinde değiliz. 
~i yaya kaldırımı tizerinden gide- mıı1 ki beıt ki5i anc:& oturabiHyor miştlr. ~ilerek büzUlerek ve dili dala~k elinde bir keserle psncereiekl pa.r • J İki veya iıç .sen~ evvel .. m~vcut va· 
ceklerse yine ihtiram me,·kü orta. hayır. o da otura<'EJ(, Tücodunuı~ kendisini mUdafaaya çalııııyordu. Ye maklıkları söküyor. Biraz daha bekle. ı<>n sayısının bti~ük o!çudc azal· 
dadır. Thincisi kaTdıronuı yüksek, bir payını brline, diğer payını Ö· r.ihapıdaki rum kilis.,ııinl ııoyı:na.ğa dik ve parmaklığı sök.lince koştuk mrş olmac;ı ihtimalı varı:! olamaz 
üçüncüsü alt tarafta bnlunmab tekine yü.lı.liye.rek var lmYvetiyla Do'mus usulu teşebblla l!UÇUndaıı maz.'lundu. Ge_ ~t.kaladık kendisin.. 1 samrım. o halde bu vaziyetin 11e-
dır.) kendine yer aÇa.c&k_ Çenlerde teVkll OlllnmU§ ve §imdi de Evvela. bU par.:nak!IklarI Ça!?nak Peb:i nedir ? 

Kolay, bunda hiçbir gUç1Uk yok Hele ~lnıoendi'fıerdeki ticari ko- kahul edıldı• mahkemeye sevkedllml§tt. istediğini sanmıştık. Fakat karakol Eltı n okt::!. üzerince duracak de• 
Fakat bunun daha hoşu ,·ardır. ou~ma]ara hiç diyecek yok. Bağı. ·u HAk1m: da 1Ura.f etti dedi kı : - ğilim ; zira bir muharririn masası 
lhtiram mevkılnde buluna.n ada·· ran, çağıran, ayr.ğa kalkan, ters --o-- - Mustafa, dedi. blllyormusım ki "- P&rmaklıkları söküp t~erlye başın~a halledilemez; hatta hat-
mm her iki taraftan koltuğuna gi. giden i~i için ağzına gelen sözleri y annclan itibaren taksiler ınA.hedi ııoymak daha ağır cezayı ı.ı. g!rec~ktım. tçerde çok esk den kalm!l letnı~ge ç;alıŞ'DUık bile mAna.sızdır. 
rip yolu kapıı.mak. Bu tarzda ge. ~arfedenler böyilk bir em:eıiyet t!zam eder. antika eıyalar varmış. onıarı çala • F~.kat bugi.!nkll palıalil kta nakli· 
sip dolaşmak sade hoıt dı?ğil, eğ 1 teşkil eder. Eminönü • Taksim arasında Mustafa yutkundu: caktım y·at 111eselesinin gaye~ mlihi:n, 
lencelidir de. Karşı taraftan. ar- Karlı, ya~urJu havaJarda ''" Jolmu§ yapacak - Biliyorum, b]tyonım rels bey, ııtustiıfa bekçilerin ifa.dt!•erlnl ke. h~men hemen başlıca denecek nis· 
kada!1 gelenlerin cümlesi kaldmm gonlara biner, binmez. silkinenler. Taksi!ere yenideıı J~cı~ik veril· ta.kat Allah sizi lnandlrsın, kl mak.. bul etmedi. Poliste verd!t l if adesi o. bette rol oynadığı muhakkaktır. 
dan ıner, k~r.n ra~t!ıy~c:ık olursa t~~u zaman!affia ~u~~orıılar~ l c!iği için taksi arabaları çoğalmış· ııadım ıursızıık değildl kundu. Burada hakikaten bekç lerln B:ıkrnız, bu d<>!tt!m daha neler 
!fO.Ş!rtma verılır, bırınc1 ıımrt do•· ~?ıı:melere sıl~r, 'bizim hlndı. tır. Belediy! şehrin nakil V2.Srt.ası Zaten bu dünyada baıtma ne pl. anlattığı gibi üs.de vermı,tL L1kln 

1 anlattı~ .• 
dogru ptrliyenler, ytiriiyenlerln gımız kompıırtonanlanı başkalan· darlığını gczönüı:ı.e alarak taksi d~ yse iyilik yUzlinden geldi. Sonra. Mustafa bunu da kabul etmedi ve - Nıgd~e ekmek 34 kuruştur; 
anla~:ı r.;ö:-azelerini bozarlar. Yal nın binmeleri n~ bllytik saygısız. otomobi~lerinde!l dalla geniş bir bir defa da adımız sabukaUya çıkI?U§. şimdi söylediklerinin doğru olduğun•ı he-rke!le ka?"n e ve~lrr..iııtir, fnkat 
nız ya sol bat yerinde durur, salt hktır0 diye dtt~li.nenler tle bıı ek mikyasta iı1tifaıl" ediLm.esini dU . - Neyse §imdi bu te.ra!lan btrai iddia etti. ~okantalarda her z.1.m'ln, ne kadar 
ha' geri ha.reket1yle aı;da, yahut seriy"!te dahildir. 41Unm'.lş ve taksilerde ''dC\lınu.ş" u· Bize IA.zım olan asıl meseleyi anla.t. Neticede ma.hkeme, kare.rını bil _ ıstenirse bu fiyatta11 ekmek bulu· 
kollar birbirinden aynlıırak orta. ı Arl<ada,lardan biri anlatıyor. ;ulünUn tatbikı i!:in hazrrlıklara. Hemen ömrlinlin Uçte giri bapi.sha dJrnıek Qzere muhakemeyi başka bir nuyo!'; di~<:?' }iyecc.ıt maddeleri 
dakiler ıol<laki. araba yolnııft fn . tlu: ''G~en :'.l~ı,am .B~yoğ~ tiyat- f]rişmiş ve daim! encümen tatbik nede geçmlt o!an Must&fa aesini a. güne bıraktı. İstanbula g öre yarı yarıya dene• 
byarak sağdakı dU\·ara yıı.na!(r. rolarmdan bırıne gıttik. Goztlm ı. kararını v•rmi~tir ya.rla.mak Uzer$ bir lki defa ökırllr, NİHAT ŞAZl c~k k~d~.r ucuzdul". Kayseri~ i11• 

Ba tıır.ruı, yani üç kişi k'll kola ki'de birde para.dinin uınnen ha Yarmda~ itibar~n dolmuş u.su1U dü. Sonra gene ayni acele ııe ve bl.r. ta~yonda sığır bcbre~i satan bir 
J1iriimenin bir de el ele tutu~arak 'ı kan tarafında oynaşan iki beyaz baş!ı,· ac:L1ttır Taksiler Taksimle b .tinl tutmaz kelimelerle kendlsinl ı:-c-:uJc tnne:?ne on k:uuş istiyor-
jerası her zaman mümkündür. Rem ~eye takrJdr. Dikkatle l>aktrm, be. IDmi~önU ar~da ro.baltlan saat müda!aaya ba.§l&dı. Zon guldaktak·ı llu; sığır beyni saLan birisine sor· 
bu tan:da hareket edildi mi, daha yaz rorarh iki ayak delil miymi~T 7 • 10 ak.,.amlan da 17 • 20 arasm· Kısa boylu. so. sıı yaıla.rmda, ke. l' ~urr.; tane.si on kım:, olduğunu, 
s.ı"yade m~afe işgal edilir. J\ir de Bir taraftan oyun, bir tflraftan c:!.ı <\~lmu~ş s•ferleri yapa"'i'ecek • sik bıyıklı, şeytanca. pmltılarla ya_ • ·ı k Uç tan~ alrrsa ylrrui beş k~a 
h emen töıtllmek gibi bir kolaylığı tlft syak. beraber oynuyordu.. ler.iir. • ., • nan kara gtszlU bl.rl.!lydi. milessı aza vı-rebi'eceğ'ini söylf'di Beyinlcr-
vardır. Fakat birinci sımf yolcu- Şemsiye tutmak, bftst"n ıa'flll'· _ Hava soğuktu. Diye &nla.tıryor. den birin! ta.rttrrdım, l"i!50 gram 
lardan mlh'dtkep ve ~abuk admılı mak, mendil 3allamn.k gibi !!leyler. du. Titreye titreye Kunıkapıdan geU. , gel~. Aynı beyin l stan1::>ulda f.Ck· 
olanlar bu kairtenin mllstesnasını de de 1ıay1: nezaket e.'lf'ri ~iz]ildil". L·ıman hizmet tar·ı- yordum. Yenikapıya yaJdqtığlm aı Olenlerin miktarı 63 Ü buldu s~n kuru.~. y2ni on mi"Jlidir. E9Jr:i· 
teşkil ed";!rler. Bunla.r görülür. gff. Bf>l'ki Jnanınaz<'mız. Fakat ben ralarda kilise göztıme illışti. Baktım ı;tehirdc et btanbulrfan yarı yıarı-Anka.raclan bildirildiğine göre, d 
tühne11 açılırlar, çözülürler yer ~özünıl" gördUm, lmlağmıla i~it f ld pencereler:nden blrtsinin parmaklık. y:ı ucuz ur; giizel bir mal olnn 

• l fikr d • 1 esı·ne zam yapı 1 Zonguldak kömil!' h~vzamızda ç<Jk ı 1 f ı ku Terır er i hatır an nsla ;e4;• tım Ga atsda tııımvayda Mim. ıan rüzg!rdan eökülmtlf, Ha.nidlyse l ı e ID'l!On asu yası ottrı: dört · mü:s'\if bir ~rnzz.nm vukul:ulduğu +- d .lh 
me-melidlr. konrlöktör ( dolmn,tor) Jevhıu"nı yıkılıp gideoek? ! Bir serseri de alıp tuşa sat!liyO!". ~taay"n a Yle;•n· 

• • malümdur. Şeh.'"imize gelen yeni ı 1 f ı f 
Bazan bu ,Çeşidin ch•civli.'si de ındırclJ. Kanca.cağız, biri atladı, eatacak, a.cıdmı. Ne de olsa bir kill- ara asu y·a. var; d.ıc:nt vagon 

göriilür. Dört çocuk, bir başta, Jfondokt.ör: • Zamlar avwn 15 inden ae ma1ıimata g;)re, Çamlı k ö::;ür oca· b=kliyor; ilzerine kn! ve yağmur 
analan, öbür baŞta hizmetçi •• kal. - Yer yoktur! itibaren tcdbik edilecek ~.dedim kendl kendime, fl1 par. ğrnda Grizu i%iali neticesinde yağdıi'.'1 için biraz daha kalırsa çU .. 
drrmı tııınıımen kaplı olduktn.n Dedi. maklıkla.n 'bl.i- Ud ctv~ ne tuttura • vukubufan bu c:öküntüc!r. ocağın rilm~P.e mahkümdur. Bana öyle ge· 
başka, hizmetçi de ~amu paym- - Neden! MUna~a.l!t VekAleti, Devlet De yım, ba!M;eye gtrdlm. Pencereye ttr tahHEJye- ~kiı:ıleri, derhal faııHyete '.iyor ki memleketin istihsal ettiği 
da yürüyor. Artık tl ortaya ka- - Görilyorsanuz, "· Dolndll1'. nizyollart işlPtmcsi umutr.f ~'ilk, mımdım. lri bir de t-ı alıp par. !?eçmiştir Tamamı.ıy:cı haberlere g:d:ı Jll!'!.ddel~rinin mühimce bir kuı 
dar 1 

..,. 
1 

t .. _ • :......_ 
1 

~- nazaran h.ı. çbkıintli esnasında mı böyl""'e, .., ...... d ... b••rada, 81 ... ,._ 
fırlama ı. Çocuklann a.rasın. - ra <a uenım •!7Vu ,.&1'. nav un tarife-lt-rinde kl'mür fiyat· maklık!an çivflemeğe ba§la.dım. ~te """' ,.. .... ..,. ... ... ......-

dan geçm'?k a.yıp, madama karp - Ben ne yapayımT lannm art:n:ım dolayısile ynyım:ıı!ı bu •ıra.da bekçiler gUrUltUy\l duy maııı.tesef 6~ amel'! ölmüş , ıo amc· srzlık ve ihmal yüzünden ma.hvo· 
Y 1 L....a b" • • 

1 
d• , le d~ yara1annıl3tır Ölü ve yara· lup ""dı'yor. 

aaygısızl~. mua~eret usullerine - o cnıanıan ırını n ır. kabul ettiği zamdan sonra Devlet mUflar. Kofup geldU~r, benl ya.kala. p• 
muhaJif hem bu sürünün arkasın . KondöktıJr oldufcça eöz bi1irmiıı. Limanları i~btm~inin elinde bu· dilar. Her ne kadar parma.klıklıı.n çi. lılar toprak alttndan çıkarılmıştır. Mil.sabede ve hikayelerine iti• 

t~!i::=.~ =~:t:i3 ~~~~::ı::liklmtij bakt~. ~~m:i~Ef~~::.:i~i.=~n: =:=:::.::-~==~:. [~J!@K::~:~~E~] ~·:~:=:~~==~'. 
n\inen bir ruösyö var. Ne:raket (!) ve ırarafetin knr,1· Bundan biır müddet evvel aynı sabıkalı olduğum anlatılınca, bana o1$ tzmlt kAtıt tabrlkalanıun mu kin nakliyat meseleıııi halledilse 

Arkada,onız, tnsiyelerini ka. lık J:eldiğ'i daltı"lı~larda insanın sene içinde limanlarm işletme 1lc biç tnanmadılal'. kavva., karton ve amba.!a.J ka#Itlan. TUrlı:iyede hayat muhakkak mWıim 
dmhr haldilnda yürüttüğü ıt:ın, lıaz doymama.91 kabil olmuyor, :\la ret tarifelerinde iki defn r:ım V'!' "Vay parmaklıkları söklip kiltaeye nın milll sanaYi blrllA'f taratmdan aa.. ölçüde iyil~ecek ve ko1avca tr 
ıo satırları da yazmıştır: (Sokak. lıazn bunun ent!'-tı!ine n:ıcllren l"· tadilat ya.p:Jd:ıbnden bu defa \oılr girecek, burasını ııoyacaktm ha? ,,diye nay;ctıere ıev~line karar verllml.Dtlr. lı <ıll'!rnilt ~dilıneğe yakm bir hal a4 

ta rastladığımız, tramvayda, §İ· sadttf etsek dttha ziyade hllızede- kısmı liman hizmetleri iı;in zam yazdılar zabıttan, bastrl&r ı.mzaıarı. Bu husustaki emir, mllll aanayi birli lacaktır. 
mendiferde. ~e'ltr.rlemecilerde, ter- riz, sanırmı." kabul edilmiştir. Yarrııın bu zam- !Dte J:ıepsinl do•dofru anlattım, bay gjne teblil edllm!Dtlr . Tarihin eski devirlerinde latlık• 
Kide, beraber bulunduğumm ya.ban ------~------- lar !.stanbul, İzmir ve Trabzon li • hl.kim, bir hllUım varn bır daha • Yeni mahsul zeytinyağı toptan tan yığ:n yığın inaanla.nn Mdllk· 
~ılarn, bilmediklerimize karp ne- 8 eb 1 manlan içlt:dir. ra'lıa.t yQz11 garmlyeyim. 200 kurunan piyasaya çıkartlmııtır. INini okuyonız. Niçin~ Sebep gr 
&aket göstermek va.zifemizdl'r.) a 8 nası İ9tl\nhul V'!; !mı.tr linıanlann·la - Delmek klll.seye girmek niye • Halbuki eski mahsulUn fiyatı 180 ku yet basit· Nakliyat meselesi... Bir 
~te menuun en l<arışık, en do. Ç8bŞBlllllJOr 'f yeni tarifenin tat'bi'kl bu ayın on tinde değildin? nıp kadar dU§mUştıır. t'lrafta açlık bUt'ln ;Jehşetile hft. 

lambaçlı yeri. Bu bwsiycyi ıerh beştnden itibaren ba,.lıyı:ı~nk~n-. - Ha.yır beylm hayır. Şu hrlatlyan_ lf. Haydarpa~a gannda manevra ya kUm sürerken Ye halk ıztımp Çe· 
foin e\'Velemirde ras1ltımak keli- Fakat Tra.'non !iman hizm~tleri ta· ıar& b:r lylllk ya.payım de.dlm. Bqka pan gardöfren Adem gUmrflğe alt e§- kerken diğer taraftaki halk bol· 
mesini tefüik etm(>k lizımdrr. Ro· ı • KU~Earda J'nmeılar cadde- rifesinin tadll!tt fC'Stalar:n vazi • bir ,ey yok vallahi.. yıı. d<>1u bir vagonun penoereıılnt aça luktan muzta.rip ol•Jrdu nemek ki 
na drşıınde1n yeni bir misal crös- ' sı:ıde 7 numarada otur&n Asunın ye-tf unzarr dikkate n:1narak avın Bundan ııonra Mustafayı yak&la. • rak Uç top astarlık kumaş çalmııı. harplerin bir neı:!cesi de bizi SC· 
tr.revim. Ge~en gün elJnde ~tuz karısı 23 ya~lannda Mtlrtivvet ÇO• 28 i!lde tatbika başlanmasr taka~ yan iki bekçl p.hlt olarak çatnldıla.r. kaçarken yakalanmı§tır Adem adli ne-lerce, asırlarca ~eride kalan 
!ıirli'k bir tesbihi pıınnafrma. tak cuk dogurduıktan sonra. ölın.Uştür. rilr etmiştil". Bunlarnı anlattıklann& göre, vak!.t yeye verllml.ftlr hayat şartlarma tabi tutmuıdrr; 
hllŞ. ~evire ~ev!re EminÖnu civ~ . ö~~:milne • ~hliyctsiz ?ir ebenin İskenderun ve Mersin liman gece yar:ısmt blru geçmiş olduğu 81. :(. Kazanç vergisinin ikinci takıı" t feleğin çarkınt ge:isin geriye !:C" 

mıdan, o kalabalık içi'nden biri m~rlahales.:nın 9e'be-biyet verdı~i i-;letmeleri muvakln:ten Devlet 'De rada blt' gtirlllttı tıltmlşlor, uzun u tediye zamanı bu aydır. t kt.ncl takslt virtnesidir. 
yftrllyordu. Av:ıre tanelerin nice an aşt1mrştır. c~ morga kaldı· miryolları işl~t~&i elinde bulnn • r;un dinledikten aonra. ııeıı:n ktUııede:l Vtrilnıedl!i takdirde lkincikl!.nun a . K.\TılRCAN Kı\FLJ 
samp.ndımberi bö3"1e bir deveran rilmış, ebcrJn amnmasrna başlan· duğundan bunlann tarife ta;,lilAtı doğnı r:eldlğtni anlayarak buraya yında ytl.zde on nAvesile tahsil edil'3 
~embed kinde bn_şlan dönmU' ol· 1 mıştır. ayrıca tetkik olu!llns.ktadır. yak}a§lllıılardı. eektir. 

malt ki kleri'nden birj takılı hn. =·~===~E:E!! lmıdnfa ipliği l<öpam·erince herl9i r---------------------1 
______ _;. __________ ... ----------------~ 

hızla etrafa ııı~tldı. Bunlardan 
biri uf:ık bir kmn göıüne .;arptr, 
toeuk hem korku9Un~an, hem cld 
ean acısından ağlamağa ha.,lad1. 
insan hiç olmazsa: 

- Vah, vah!. 
Der a, hayır, o IU5 k• glllme~e 

lıatladt Bir tar&ftftt-ı dR ~ilmi, 
ı-~ 'bakıyor. 

Tramvayda, trende, vaııarda 
lnmdan sonra efM'Yce nezaketler 
16rtılür. Hele 11caklar bns .. rn. po
tinler, ayakkabılar memata, yak
maıa baıJlamı. 

Öl'e, ak'am ~ttt, ne zaman o 
·farsa o190n. bilet kil!ıe'eri öniincle 
@'hterilen nezaketlerc hiç t~nıliif 
ettiniz mi! Terbiyeli ki'ımeye , ·er
miyen tatlı tı1n firf'nkJtri de aynı 
nsulde olarak bt\-i bilet nlırkeon, 
elini en'le'Jlnden uzatarak, 1tdam· 
<'aWnn ldeta tlz:?rine ı.banar:ık: 

- Hişt! Biletçi, ferıaraki !. 
HitabiyJe hatırnlh·a'7lıktn hulo. 

11uyorl:ır. Kn"'u1a ıı:e'.rif'lkmeciler M 

den birine girdini:T. mi ik~ ~pkalı 
11yak)11nnı n7.:ıtnu, sf:T.i st'7er, mut
IRka: 

- Pardon! 
Deyip ayaflnı c;ektirecebiniı. 

.Bnnn ~lSrmeyip l:ıaoın~:tnıı eğile . 
rek bir: 

- Pardon.! 
Daha diye<'ekslıtı'ı. 
Tllntfd.:>l<i nnaketlf'rin m Jn. 

yağı !;tren artamın bo5 yere otur
ma3 ıp tl kapınm karşısı ıda'ni ka· 
rı"a ;>apt§ıp dunn:ısıdır. Tran.n ny. 

Mtıhaeırlar alan akm, akm. a
kın geçiyorlar, •• 

HeplmiDn benzi bir az uçuk. 
Birde-n, saat on yediye doğru, tııy. 
yare sürttleri sol cenahmnza hli. 
cum ettiklel11 ınrada, biJ:e yakın 
bir yerde mevzi alımt o.lan topçu. 
larmm cehenruınıt bir ntet aç17or
lar. Ate' eden topların kaç tane 
olduklarmı bilm.iyonım; fakat gll
rültll imanın JmlaJIJannı patla~ 

Fransa harbi 
Umumi Selerberlikten Dünkerk 6o%nnuna ' kadar 

YAZA.Ne 

RONE BALBO 20 
pmvtBENr 

A.ll?l'HAT KANIK 

10Ş~ halde Alma ,__ j gu!' Te gayri muntJt.%a.~ ayak ses. ı biraz ,arkı söyleyin. 
• • Dıarı.u. on kilo · Jıt.rı.. Hayır kimsenin le5İ ~ıkınıyor· 

metre uzakta olmadıklarını ka ""' b k ha ı ·· ' bul etm • • - ~a. u • Zil' o un. Ağa a- esa""n, ,arkılarm normal tempo • 
!litn.,i '!' llzım. • .\rtık bı~ ~y dü. rabalar burada kalacak. Serbe't 1 sundan dalıa çabnk yttrli5oruz. 
'" l\fuh:Ci~ri~eme~ g~tıler.: olan herkes derhal yo1a çıkacak, j Saat yirmi ttç.. vr:r.z •• vız •• kur. 
acıklı Avcı! r ... , n hallerı pek Tlifekleri dol<lurun. ~~nbuk olun. ıır.unlar rsl& talıyor. Aeabn. 11ere. 

1 
·. ·ah t ~ taraf:dan 91k_t'tı · \:aziyet Pe!i ci<ldi. 1llisnıan bizi çe. ıl~ geliyor? Fakat, çok ddi1.. 

n mı' " ll yvan ra ben1!Jyor. nrmek üzere/' \'ürlivU" intiıammı kaybetmck!i
;ar. kB~lannr~~~tllnden ğmlık '=~· Bir lwıı; darb<!si bizi bu kadnt' ~in, 

0

3 lirllyomz. Dııima yilrüyoru7.. 
a"!' . ~~_en ° ere • ~a meı~.' . ı· karnçıJıyaıruııdr. FraD'ıaya dotnı bu kadar htzh 
lerı~e dognı mUtema{]~)en yurd Gi.Jz atıp kapaym<'RYR lmclar her yilrli<löğlimüzU gören muhacirler, 
fen ba kadmlann , .e çorulıfarııı !'le'Vİ hl'lzırlaılık ltt'k dah ,. k t ı~ ı 11 

b
• • . . . - . . g r c;e a .,o e ll<i anl ı nr 

manzal'DSJ ızi tıtretıyor. Jlıçhıi' - "İleri marc;; ., B ı ik .. ırd·~ · · · · · · 
!(ey yapam f kat ·· · d '. ,. e çı ayn. " ıg•mız ıc1n ne 
,... ıyonn; a ••. '!ı~ın uo;: . Rekor 1<ıra<'ak bir rdir'atle re1ıri L kaC:ar memnunduk. ı.imdi ·i~, hu . 
~a~ ~Ucum etmeclı~~.1 el kenclı lıı'r vüı:u~·üı:ı ;yapıyoruz. Otuz f.ıifo· ! ıhıt clircği bize cennetin knpısı p,j. 

b
en dımıze 5~~ıJ·o~7.. ı e onu m~t~e!•k yo:umuı \ar. Geçrbilerel. bi ı:;öriiniiJ or. A~aba şu kar~ıda 
ura a bekh~eec;:.ız . Ak'}anı old. ı. mı;uz . fl' .. r'i 'uzıllık n d ., B' Su ·,.· d · 1 · · - T 11. .,.,o t nen e ıı. ır y.:1nı . 

-h h1ın e Ycnı :r gec.:ı geÇ,nne&"! e ı .'ke)·i bir bakışta ~örü'-'oruı:, \or hlr 5önih·or "'ibi \"11•·1:\o;tıl«' ıı 
azır anıyonıı: ]'; •• E · ı · - " · · • · '"' ·· ' ·• · ' ·• .e · •· ,~~mı olaragız? Daha şım ıl ııh11 lazıUP ~ıyor .. anladıJ.:. nauhe 
Sa·ıt 2-0.00. ;~.<~~n mı . Ha~,r, mutla'.a ~e~nıe . ugoe lil'hri Yaıııyor. l\laub~u~e .. h::ş 

ıyız. ~ün e\'\"el bu knclar ~akin olan 
Komutan geldi. Sid<letli bi'r he. Saat yirmi birde nuıkt,.n nıit- mlUbeu"e 

yecan foın<ic o'<luğn ~örülllyor. r:ı(~ iiz !llesfeıi' rfuyulııyoı·. Jl':ıkat Vızz .. "',.;~. ny! .\damlarımrlnn 
Sessizi"'., o deore<'e ld, hir iirü!'...ıre- bu sesler b.izim gittiğimiz htil<a • biri koUarıma )tğıhlr. Ya•ıakları 
tin ağlan Uzerindc ~ezindi~i dn . metten ~~TJYor. Dal1a çalm!-, Dıı· arasından bir lm.rşun ge-;nıi'ş: di-;ı 
~ ufarak l 'almr. muh:tcirlerin yor. h:ı çah:ı'• .. r :.:!;tar, l.:ı) ·~ ;;..: .:. r~t .• • lt'rj <hnnaılağın, za, a~lı, ne bağı. 

nyor •• onu bir arabeya · yerle~tM. 
)'Ol'UZ. YtirUyüşe devam .. 

İıtihkimlar, llikenli teller. Ge· 
çiyoruz. İstihl<amlar bonıhoıı gibi . 
acaba gitmişler mi? Ne ise .• şimdi 
Fransa topmğınrlnyız: kendınıi.ıi 
emniyette hissediyoruz Otuz kilo 
metrelik yolu I>e, snatte aldık:. 
1nanrlacak ~ey değill. 

Şİmili, on ki:omotre kad:ır uzak 
ta 'Jır2.ktığ.mız Maubeoge'nin et· 
rafmdan geÇerek, daha ağır bir 

1 yUrttyll§le yiirityorıız. Nereye Jia. 
tfar gideceğiz? Sabah snat d.irt 
buçuğa kaôar yürüdük. 

18 Mayıs 19-10. 

Şarlo ve Bürhan Felek A MERtK \ raı1yoljonda, Şarlo 
Türl,iye~·e hitap etti: daha 

doğruo;u Tiirkiyedeki tl0&tlarile bir 
ı:örii,me yııptr. Mevzuu·: Ma.lüm •• 
Rl.itiin gazeteler, onun, bir Na ... 
rettin Hoca hikayesi anlattığmı 
bi 1 dlrdiler. 

Nasrettin Hoca deyince, neden
ı:;e aldonna. hep Burhan Fel• d"9 
tumuz gelir: Nasrettin H~ 
dn.i'r bir filim c;evirten "dur; Vs
küdar Jlıı.lke\:ınde bana dair kon• 
fe:ı<ns Yenn orlnr: günlük ~ıkrn. 
larında muhakkak ıleı;ilse de ek
ı:;eri) a onclan bahset len l"int!! odor. 

P~nıek olur ki Şarlo da bir 
Burhan FelP.ktir. 

Biırha" RURCAK 
Feighie·,•ye gelitik, Büvülı bir 

fabri'ka binasında. konn.khyoruz. 
Tayyarelere dikkat! Bu büyiik 
tuğla bara~nlarda bir homh:ırclı· ı'f enı NRşr,yat 
man herhalde korkunç olur. J;ı 
, ·arlllra sürüneı-ek lantlıolarııı bu. Yarım Ay 
lunduğu kusma A"cliyonız. liur:ıJa. He .. sayısında daha olgun b:r halde 
ki manzarayı görmeli! Yıirliınel• ııı llşar eden bu m~cmuaıını ı llk.kA.. 
tP!l ~işen ayaklar yık:ııııvor. \ 'l\ r.un ııayısı renkll bir kapakla ve renk. 

l 
7iyet lıak'iı ıncla k!mse l•ir tıeY sö~-. h sayfalarla intl§a.r etmlıt)r. Bu .a 
!emiyor, Yalnrz di~ler ı.ıkılı_l'or, yıda Hllaeyln Rahminin muhartjrler 
rumruldar da . JUb lesine dair bir mektubu, lılabmu~ 

ta~e .. menuıı'ba.hl!'I itile ılPi;il Yesari, Rııgıp Şevki, .Mükerrem KA. 
ı\th ar:ıb:ılarrmrzın or. da ~·ctJi,j k,ı mil Sıı'nun ayn gtlze1Uk.te lalkAyeleri, 
!t'IJ>· Fak11t bunlnn VaJenc:ienneı.' C"ahit Uçukun romanı, Nurettin Ar. 
<le ve Y:wa~«la buluyoruz. Ila,._n t:ımro nefl.9 bir yazısı, blrblrlerlns 

j ı,ahtrı "iÜriil'iiler, kend.i. İn'>iyatirıe hücmrı eden tiyatro mUnekk:dlerimi. 
rirle mcmlel;:etin kendilerine tecı. ze dair bir konuı:ıma, matbuat kro • 
tim ettiği ı:;eyleri lmrt:ırntıı; ol:ıcnk_ nlkler1 vardır. 16 bUyUk dolgun ııay 
~ar., ' <De\ anıı \ar) !alt bu mccmu::ı.yı bil tün okuyucula 

•------------------------------------:rımızn tavsjye ederiz • 
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Nöroloji 
profesörü ilk 
dersini verdi 

u Dbya ilmlae 
yeni ııırıer 
vermellylz ,, 

Tıp fakülte-si Nöroloji oruiıııar
yus profcsorlugüııc tayıu eclılmiş 
oıan Doktor 1'.,abrettın Keıim Gö
kay, dün saat 15 de ünıve.rsite 
merk~z binasında rektör, dekanlar 

!US 3. & e::' 
Çörçilin mesajı 
9fr (Battar&h 1 in<'l tıB)tRÜ) 

Milli piyango Ankara mektubu - - - - - - --
~ıı~~~~rzi~~~u~:=~~~1i!:"';~~~~ Dünkü keşidede 1Ankarat1a sosyal yardım hare-tı. Bu topraklarla buralardakı e~ a_ ~ U 
lellcr~nı~ is111~ edildi. ~lfidafilcri kazanan numara.arı • 
olduruldu l"eya hapıolundu \C halkı ketlerı 
esaret altına alındı. Bir scnedenheri Ankara., (telefonla) -:- Mllll pi l 
bütün ılü~üncelerimız çok acı ce&. )angonun 12 incı ~rt!P ık!nci çekL 
mekte bulunan sizlerle, İngiliz, Ho. ll§i dUn Ankara s. rı;le~de saat l;;ı 
landalı, Cinli, Birmnnyalı, Hintli tc çe;kıımı, ve çekıli§l ka.abalık bl: 
l"e Mnlez:nıhlarla beraberdir. nrillt takip etm ıtır. 
Şimdi tabloda ne k:ıdar değişiklik Bu oekUlıte ikramiye kazanan nu 

•ar. Sayı<'a btitün kuvvetlere karşı maraları &§ağıya yazıyoruz: 
fena tecbiz edilmiş r ıkat Jnatla kar. 25.000 lir& ikramiye kazanan nu. 

98'66 
,JllıııN..-WM.a. _ _ _. ___ ..._.._ .. profesor ve talebekrin h!lluriJe 

şı dunılmı~ ntficlnfoa seneleri sec. :nara: 
miştir. Her tarafla Birleşik Millet.. lOOOO ı:J.BA KAZANANLAR 

8~os2 2~025 2u11ıı 
Jer laRtTllZ etimcktedir. Şimdi Al. 

ve müesseseler arası 
1esanüt-gözleri görmeyen adam 

sadakaya muhtaç değildir -
Hakiki bal şehrine oogru ... 

Birinci ordu 
taarruza geçti 
ldeDla ılzlerı 

laa1lluada Tlrk 
bauaıaa verilen 

cevap 
1*11 Londra.dan verilen haberlere 

lh Tunwrt,a 'b!rtncı ordu Cedeydada 
lınıkabil taarruza geçml§tir. 

B i s e r t e ve Tıınu.sa kar~t 
Ctnil ölçüde hareket yapılmak.~ 
dır. Daha p.rkta general Montg0-
1rıednin Romel ordUSl:'ni.ln mevzi
lerine kar§ı umumi bır taarruza 
~her an beklenilmektedir, 
ToKU düellosu m~essir bir suret. 
fe ba'lam'JI ve mi!hmı miktarlarda. 
PIYBde ve tank takviyelc.'ri şimdi· 
ten ~nci orduya gelmi~tir. 

Sim.ali Afrikada harekrlt on 
~etreyt geçmeyen bir kesim 
içinde yapılan ileri ha.reketk!' şek 
lfnde tecelli etmtktedir.. El de.. 
littiren Ta.":mrba ve Cedayda şim. 
dt Almanlar tarafından ~gal edU
lllit ile de bu mC'Y'kie nakim ol&n 
'Zrtlarla bu stmt'Cjik ttlkenin bir 
dt.tnı tqlci] eden Matcir m1Jttefık 
laıin elinde bulunmaktadır. Bu 
1Devzil~ ellerinde tutan müfn•. 
itler Almsn mukabil taarnızlnrmı 
leti püaiirtmiltlıerdir Bu nıu
"faffalnyet Jratı :nnıharebe-ler ictl'l 
'lllU.ttefiklere kuvvetli bir hava is.. 
tfn&dı temin ~i~tir. 

•tma1! .Afrlkadaki Amerikan umu. 
tlıl bn.rgt.Jmıdan dün b!ldırild ğjne 

t&oe Amerikan kıta.ıa.n da 'l\ınuııta 
"ba)'tHt bir taarruza geçmek üzere 
lıılmmaıı blT surette hazırlanmakta_ 
fırlar. ır.hm1ıı edlldltfne göre Ame. 
rlralııarrn Dk büytlk taarruzla.n Tu 
lla. cepheefniD merkez ne karşr tev 
O!Jl MDecek n 11erı hareketi 1 lbya 
lnldadu bUkamettnde yaprlacaktır. 
bdlkf halde yarbfy Raf"rn kuman. 
clumda Amerikan paraştı r,;Ulerj fa. 
aıtJet r&ırtermektedirler. 

Diler taraftan Londradan blldlrU 
tlltne gere İngiliz 'ft Amerikan kuv 
...uert ııı~ durmadan artmaktııdr:

lmtema~n afrr ori.a ve hafif bom 
'-rdtman uça.klan gelmektedir. Müt 
tef!'klerln f{matl A.trl'kada hareket• 
tıe!:melm tarihinden 1tlbaren AlmRn 
1- banda 180 - yerde de daha çok 
1IO&k kay1)etmi~1erdlr, 

A.:1ftf aman zarfmda İngl!iz hava 
~tlerf pnot.ıannm 13 n ııağ ve 
..ıtm olan 31S uçak. Amerlkaltlar da 
11 w~k kaybetml§lerdlr MUttetlk • 
ltrtn ~klan, Blzertt mtltema.dlyen 
~ekted"rler. Marşandiz istasyonu 
U. bensin depolan ya.kmmdn ·angrn 
tar pkarrtm'I ve birçok lnfn!klar 
~· gelmlftlr. 

Tuııustakl aııkeı1 hedefierden oo, 
1ia eenu'bl İtalya tle Sicilya da mu 
•u'faldyetJe borbardrman ed lmjşt r 

DAB1AN BtR TEHLİKE M1-: 
O • n e r a l d ö G ö 1 U n ta. 

lebt U.rlne g e c; e n 1 e r d e 
Lordra'ya gelml§ olan muharip 
J'n.J2a•nm yakınşarktakl yük el< 
komiffrl general Katru, bugün ba. 
ema yaptrfr bir demeÇde Tunus't'l 
carpıım&kt& olan birinci ordunun e 
pey l'•rilertnde ve güç mfoakal, 
70)11T1 Uzertnde Darlan'rn m vcu::ıı 

,_tiııln, tamam le askeri mahlyctt" 
eebeplerdeıı dolayı hcs b:ı k tı'm-ı 
ll\U1 mDmkün olmayan bir tehdıt 

~ ettiğini aöylem ştlr 
lıfontgomeri•nln 8 lncl ordus-ıe 

CL'"'PlfJD&kta olan bir Fra"\ııIZ tüme. 
nl, Darlan'm vaziyeti ve mt>vkt hak. 
lnn!akt h&'berl alır almaz ş:ışırıp 

kalaı,.-ıtrr. 
Dolu Akdenjz'de bir m,hl"er §a. 

tutma hareketinden baluıeden Kat 
"'- 'llGyle bir hareketin llk iş olara 
JCl1ırm adannm işgallnl mecbur kt 
laealını •e bunun da, Gir!t adasına 
alla mesafe ne İtalyan donanmast,, 
Jlll1 !lzrmg'elen yardmu gösterme'· 
hU9mlUllda izhar ett fi pek az arzu 
Ya tıüııına pek kolayca bafanlacak 

ilk açış dersini vermi§ur, 
Pı'Ofesor tı<Jebclerine ithaf:n, 

23 senelik memleket iç ve dışın· 
daki etüdlcnne ait hal tercılm.sini 
ııôylemiı ve hocalarına !fıuk'ranla • 
rını tebarüz ettinni§tir. 

Profesör sinir hastalıkları ted· 
risatınm tarihçeeini anlatmış ve 
czcıimle demiştir ki: 
"- 1nsunı insan yapan insan 

kiım.elerini mili.et yapan ve millet 
leri ve onları teşkıl eden ferdleri 
şe-refle ve insanca yaşatan sağlam 
karakterli insanlann elinde yük • 
Eclen iii!ll. nurudur. Medeniyet ııa· 
hasında her turlu ycuilikleri ya. 
ratmıg orta Asyadal'. dünyanın 
her tarafna m~deniyet götürmuş 
büyük bir milletın nes!ı olan Türk 
çocukla.rmır. yüksek kabiliyetleri· 
ni Milli Şefimiz ş•ı cümte!er ıle tas 
vir ederek. !hocalara ş•.ı :avaiyede 
bu!unmn.,tur: "Turı. gen~liğinin 
kabiHyetine hudııd y·Jttur. Bunu 
bilerek netice alnız. Çvır ;alı15tın· 
nız, çünkü bu ne.iil yarının mesu. 
liyetini üzer:ne atacaktır.'' 

Muhterem arkadaılarımız, bu· 
ı-un de yar .. , dil pa:-olamız lbudur. 
Çalışmayı, vazifeyi oto:ratikleşti~ 
mek srkı bir disiplin ve met<>db.! 
işe sarılmaktır. 

Muhterem nktörlbr. ve sayın 
dekanmı: bu hız'a vuifeme baş • 
]arken sizlerden de ibir dileğim 
v:ıl': Tıirk ılminin dünya ilmine 
tserler venn~ "n lbUyUk. dil~ğimiz 
dir. Bana ktym.etli ~&hlma arka • 
• la~ları verdiniz. Bu aırkadaıJara 
ilerde gUvl'nle bana verdiğiniz 
mevkii brrakabilee~fim. hkat ııiE· 
den tt"me:ınim dUnyanın en salt§• 
kıı.n talel)e!ınc ar.alık ve muhak • 
kak ki 15ğretme yolunda azamt fe· 
dak!r1$ esirge-x::ıiyen 'fur1< ilni • 
\'el'Jlltesi 'hoeıilanna dtl11ya timine 
cserJer vermeğf kolay!aşttraeak 
V!l!Tta ve ~artları biran evvel ha· 
zırlamanız t~enni•idir.'' 

Profesörün ilk •lrrsi geruı, bir 
alaka ve takdirle knr~ılanmış ve 
ır.ııhtC'lif ver1e'rinıte hararetle al • 
hşlanmıQ~r.-. 

Yeni Ginede çar
pışmalar yavaşladı 

manya ve lıal)anın üstünde pnth
yan ltasırg11 Japonyayn da yal,lmak 
tadır. 

Juoonya için rahat ve humr )"Ok_ 
ttır. Blrl~lk lUlletlcrln ,gittık r_ 
tan kuclretleri, elde ettiği ~r ffe. 

ri alınıncaya, :ihaneti oezalandırılin 
caya ve fenalık yapmak kuvvetin -
den mabrum edillnceve kadar dur. 
madnn Japonyanın fturfnde kendf. 
ni gösterecdk n &Aır bir yfik gibi 
clikccektir. Japonyantn bu nokiaya 
yakln~mııkta oldu~n ~lmdi bt'lvefle 
tnbak-lm'k elımiştlr. 

Buglln :oılze g!lınderdllim im me 
s:dın tıırıtfınl7.dan duyulma'k ve 
bilinmek istenen bir mesai olduAu
nu anıyorum. Cesaret sizi hiçbir 
zaman yalnTZ bırakmryaca~u: ... 

Belecliye, elektrik fİrketi 
aleyhine açhğı Javayı 

kaybetti 
Bir müddet evvel belediye, faz· 

la re'im talı.sili olarak eski elek • 
trik şirketi tasfiye heyetınden 500 
lin Jirall'k bir alacak davatıı aç. 
mlfitı. 
Muhak~meye diln dördllncll ti

caret mahkemesinde bakı!mıı ve 
~irkt"t ta.Siye heyetinin, hüküme· 
tin ~irketi satm aluiten kendiaiııi 
btitUn borçlanndatı ibra etmio ol• 
ması yolundaki ltiraıtı kabul edi· 
terek dava reddolunmuştur. ___ ..,~ -

Romanya ile tictll'et 
müzakereleri bcqlaJı 

Ankara, 7 (A.A.) Romanya 
hUltilm-etue bir ticaret anlqmaeı 

akdi f~n mUz:ıkerelere bugtln ha
ricjye veka.lettnde ba,ı&nnu§tır. 

•rurk heyetine hariciye vek~letı u 
mıunt Jc6tUıuabı birinol maa~n.I Cll'a 

ta tlçl :rutıılun Cemal Er1cln, Ro
manya he:rettne de Rom&n.J& harlol. 
ye nezatttl lktiııat dalreaı reisi orta 
eli!! M. Chr"ırteo rlyaııet etmektedir. 

---~--

Çiçek Clflll 
Şltll alkevtnden: 
Çl~k haatalığrna kar§l p&rUd &fi 

yaphrrnak lsUyenterln hergün mat 
H ten 17 ye kadar evimize mUraou.t 
:ian 

T alıilı ilanı 

15000 LİRA KAZA .ANLAR 

251591, 21582 327271, 203895, 24234 
2000 L1RA KAZANANLAR 

1'6147 19611 180984 132617 3310l 
116585 377824 899897 369522 88499 
~734 351075 227004 276837 48071 
308468 119~1 26984 83564 199587 

1000 ı.tRA JlAZAN Al"ıı'l..AK 
171677 77823 172996 258051 72267 
212681 305368 394004 255120 191781 
27999 :UU147 389681 177805 27761~ 
3ııt2282 229619 210755 141528 3177Z4 
281294 803485 808246 275606 141479 
44005 292309 344187 294691 831310 
'J72671 244170 2191::1 109530 26537:? 
336957 21688 238648 457&4 233180 
&9651 2805 852186 318568 270434 
219797 114451 394.221 349398 209227 
1~3210 306991 4287 850588 18799 
3~2705 20~86 63960 MM2 15041 

500 LtRA K,AZANAI"ıı'LAR 
!lon dört rakamı 4M1 4650 6072 

numaralarla bitenler beşer yüz lll'<l 

alıı.caltlardlr. 
100 LtBA KüANANLAK 

Son Uç T&kamr 856, 842 Ue nihayet 
}enen numaralar yııser ~ ra alacaklar 

drr. 
50 L1BA JlAZAN~"Lı\R 

Son 69 rakamı 608, 927 le n ha. -
yetıenen bll~ler ellifer lıra alacak 

lardır. 
ıo LlKA. KAZANANLAR 

Son Uç rakamı 240, 660, 652, 6.c? 
MB la nihayetlenen numaralar 20 ~r 

1.1 a alacaklardır. 
10 ı.tBA KAZANANLAR 

Son il<i rakamı 55, 65, ile nihayet. 
ıenen numaralar onar Ura alacaktır. 

AMOBTlLEK 
Sonları <>-2 ile nihayetlenen bütUıı 

b.ıet;ler üçer lira amorti alacaktır, 
~.000 lira bUytlk ikramiyeyi ka • 

zana.n 0934.65 numaralı bLet Elft.zığd.ı 

•tıtllllft.D'· 
ıo.ooo lira ikramiye kazanan nu 

man.lar Çanakkale, lata.nbul '\e E! 

kltMirde aa tılm11tır. 
5,000 lir& ikramiye kazanan nu 

ırıaralarm 4 taneJı l,ıtanbul. l tanes 
Meralnde aatTlmI§tır. 

2.000 lira ıkramiye kazanan nu • 
maraı&rjl&n 8tanee:i 1st-nbul, 3 ta. 
ııui ,Ankara, birer ta.nesi de Trab 
zon, Zonguldak, Adıyaman, Ba.ndrr 
ma, Samsun. Gelibolu, A:yvalrk, lz 
:mlr "'e Kersinde satılmr!i!tır. 

1 000 lıra ikramiye kazanan nu . 
Tan gueteaınln 22.11.942 tarihli maralardan 21 tanesi lııtanbul 5 ta. 

Melburn, 8 ( A.A.) _ Yeni Gine ııü.ııhaaında Deftudarlığm 51217.1111 neııı Ar.kara, 3 tanes1 Esklşehirde ııa 
adaaında, Buna Gona çevresinde çar. .1)(1 doıyaıırndakı emlAıldn •da No. 18 tılml§trr. 
pışmalar yavaılamr§ bulunmakta , yuine sehven 13 yazılmı1tır. f,12. --:....-----------
dır 1 H2 tarihli Yenı9abah gazetesinde 

Hava faaliyeti git gide artmakta. ı 81217/1114.259 numııralr eml!kin 
dır. :netremurabbar 22160 yerine sehven 

DUn 21 dU§man av uçağı tahrip e.1 2?16 yazılmıştır, Taehihen ilan olu 
c!1lm.§tfr, j 1•ur. 

bir 14 olmadığı anlatmaktadır. 
Kah~. mjh\•erln böy1e bır hareke
tt: tl.'§ebbUs edeceğıne ihtlmaI ver. 
mernektedlr. 

GESERAL .rWGö Dtl'OR Kİ: 
Faa ve batı Cezaylrdekl Franal'E 

1 uv\·etıer! başkomutanr general No. 
g'.i Röyter muhabirini kabu! ederek 
demiştir ki : 
"- D:lkard:ıki Francıız gcll'ie

ri, tamamile, Fransız Faııınd1ki 
Fransız deniz kuvvetleri ba§komu 
t:ını anıiral MisôJiye'niıı kor,trohi 
altınclarJır.,, 

General NoJe, ukeıi mahiyette
ki meseleleri milnaksşadan çekin
miş ve ayrıca şunlan l<'Jlen:iı;tir-

Hakıkat §udur ki Tfaık mulıar
rirlcrinin bahis mevzuu ettikleri 
kJSım Rô)t~r t?.rııfmdnn tam ola
rak verilmi tir. Ecknin fikri ne 
ııöyled~ ise aynen cdur. Bu böyle 
c.lunea da taraft;ız ve harp dışı her 
hangi bir devleti en ı.:fısk gaygıya 
dfüı:.:rec::k hiç bir ı;eyi ihtiva et • 
memektedir. Edenın bclirttii~i §ey 
yerıj dün.~;ı nizamını kurmRdan 
önce Alman) anın ve Japonynnın 
tecıwüz kudretlerini kısmak zaru· 
retindcdir 

Bu nizam hakkında <la Edenin 
dediği sudur: 

''Herhangi bir le) ııelmilel tes
kilatın ilk vac;fı, sulhu korumak, 
fikrinde otan dev1ttlcri tamnıni -
le tem~il etırektir.,, 

NA POLİDF. KARIŞIKLIK 
HO'Kt'TM St'ıct \OR 

Emniyet mldlrlerl 
arasında 

İstanbul Polis Mektebi mlidUrlü· 
ğünc Aydın :ı-:mniyet mlidiini İb
rahim Akıncı, Aydın Emniyet mu· 
durlti ·une Dharba.kır emniyet mü 
dJru :~ur.ettin, İzmir emnı~•et miı· 
dürlu wünc Ucünciı umuınt müfettiş 
ık v:bancı isler müdüril r'aik • 
onu~ verine dördlinclı un u~i m;i 
fetti§.llk emni)e-t ıniı~aviri Y.lkup 
Karagül dördl\ncU umumi mnfet
tisl!k e~ni\'et mlişavi"liğıııe 1zmir 
emniyet mUdUrü Mith:lt nakil ve 
tavin eclilmicılerdir. _..., __ _ 

Ankaraya bahk 
gönderildi 

Dondurulma§ balık ihraf 
ediliyor .. _ Mareşal Pctenin bazı jest

ler yapmak zo'Mlnda k~Jd:ğı mu -
hakknktır. Onun ııebebi de Fran -
stz lı:ılkına ve hala AJmanyarla bu
hınan bir rrjlyon 200 bin Fran. 
ız eo~irine .ka~ı misilleme tedbir

lerinin önilne geçm~k at'2usurlur. 
Ben eminim kı mareşal k2lben t:ı
m:ımilc bizimle bera™'r c.Jir.,, 

Dan Ankara) a frigorifik terti· 
batlı vagonlar13 on bin kılo taze 
uskumr:ı gönderilmiştir. 11Skurn -

tııpa yol hududunda bulunan Br! ru ııimdilil: ihrac edilmemektedir. 
tt\llO\a :rnaının muhabırl Amerika Dun e;kşam 70 kndar ınotörLe 30 
lıJar tnrafıncıan gUpe gündüz .NapoU kayık, b:ılık avı ıçin boğaz dışm:ı 
llzerlne yapılan akının pek şiddetli rıkmı~,ır. Bugiln külliyetli miktal" 
otdug-unu temin ey!emekted r. Şehir. da uskumru ve torik ı vJana~ağ. 

Jl.:DEstN SÖZLERi H AKKINDA de t1<m b r kargaşalılt hUkllm sürmek \.•mulmakta~ır. 
'Jt"RK RASTh'TNA \'ERii.EN CE\ "AP 1 tedlr. öıu ve yaralr s:ıvrıır çok yUk - Memlel:ctimizdr: f)k defa C'larak 

A NKARA, durmak~ızm ku\. 
\etini arttD'an bir te~anbd 

'e te kilit )'U\'a ı. , Birçok saha. 
larda diğer "ehirlcre örnek olıııal< 
'iıtunlüğıinü elde etmiş olan ba<i 
~ehirde hkbir içtimai, sınai, tican 
kurum ''e.) a saıı'at rniiesseo;csi .} ok 
tur iri, men uplerı ant~mtla eoıa h 
bir yurdım te.,el.iıühi bulunma. ıo .. 
hu \arlrklnr hazan ''mu~seseleı 
nra!lı t~kilit" fikrini doğuran& 
lnitiın şehir sakhılerıui fa) dalan. 
drrnbilecek tesehhiıo;lere .} ol ıı!,;ı. 
,)Or, 

H11rbi11 doğurduğu sılU!ltılcıt•a 
rab'1llen, Ankar:ıda,~eııi" bir yapı 
fn:ıliyetine doğl"tl admı adnn gi. 
dilmekı.. 'e bug"ınkU mamur An. 
kar:ının yarındı-o !'!Onra alabile. 
( eğj re, k:ı!ide manzara s~mdidcrı 
tesbit edilmektedir. 

Ar1'cıua bllhas<ın l'cni~hir böl
gesinde, memleketimizin pek aı 
~erle• inde göriılen en modern mi. 
ınari ıe'i' esine 3 üksehni~ olmak_ 
la. beraber, ~hirli bunu kafi bul. 
muyor. Uo<ı ka!an topraklarmı "inı 
diden pe,li~erek ~arın için -hat. 
ti\ imkin \!ll'Sa bııgiinden ba~lı. 
)arak- kat kat binalarla zeııgiıı. 
lc'ltlrmek raalb c-tı'ne h:u:ırlanı) or.' 

Her "iİr. ~eni bir in saat s:rketi. 
nirı Jrnrulduğurıu, ortaklar ~azıl. 
dığmı, teknik \e iitare belf't!eri. 
nin toplanarak pl5nlnrı tetkik etti· 
ğinl goriı) o ruz. 1 rı~ili'LIPrin "Iloı1. 
din~ Soeiet) '' dedikleri hu uı.i mti. 
ec;se elf'ri 'R<ıttasi~ le taksitle e\ 
"'ahibi etmek u~ulıı, Ankarada, 
hiçbir yahaıw ele ilıti~ aç ~o.,tcr. 
mek~iz.ıı çoktan umum ile mi..; 'e 
lıirç~ jo;; adamları, memurlar, bu 
teoı• hhti .. lcri nrl.:ılıv:ırak tDtioıhct 
neti<'eleri~ de ka\ uşmu~tur, 

Rund:ın be'I on sene e\'\ el bu 
turldll kun:tmmı e\ lcrin son tak 
"İtleri hemen hemen 'l Jenmek \i. 
:tl're bulunu' or, '' e bununl:ı iktıfft 
edilmiyerek

0

) enilerine b:ı<> \'tırolıı
) Or. 

i\fomur 'e İ"I adamı te41anti<lü. 
nün bu kadar ilcrlt"mis olılu~ı1 bir 
<:ehrı'mizin, blitün diğer ı;;ehirleri. 
miz ha'kma ornek ola"ağrnıta hiç 
"iiflbe etmiyorum,, Anlrnrannı 

sos' :ti tadr bur.ula •. 

A NK \R \DA lıiç dilen<'i ol. 
mndıgmı "'"Y'\!~eın inanır 

mısrnıı! Hakikaten çalı ıln•ıyacak 
kadar malfıl birkaç za' allı in!jan. 
in, 'jehrin surn'lında. burasında te, 
ad Uf en kaNiılasrua' ı bir t.ırafa 
bırak.ıcak olursanız, bııtun sokak. 
lar, eli bo insandiltt tcnıidenml~ 
nziyettedir. Herkc-ı;;in bir i<ıi 'ar: 
Herkes !;Rlı-.ı) or. Hele pek <likkn. 
le değer bir h!ldisrılir: Göz nu. 
nından mahrum ne kad?.r insan 
' nrsa, bu rnahnımiH tten )'e"e dii
·<:iitı )'Rhut i'>i tenıb. iliğe \'llnıp ıli_ 
lıonnıeğe kalJm .ıını~l:tr 1ıh:ı11"0 bi 
lcti satı~·orlnr. 

.\nkamda senar piun~o bl1e
ti satanl:ınıı !:Ofu kiirılur ı 1 i3 elıi. 
lirim. Onfann o Z!l\ nllıhl,İarı, uJı. 
rıfar ara .. ın<!n jl,inl'i bir taJilı tcc 
riibesine cbcp olu~ or. "'- ı adam. 
cai;ıza ~ardım etmekle belki ben 
de hlr i ili'k ~örürüm." di' enler 
pı-k çoktur, .. 

Hem bu ami pi) ango satı,. lan, 
ne k21dnr da iyi hes:ıp biliy >r' Ri . 
!etleri ne ~mel say:ryorlArl. Ge. 
ç~n r.Un bir ami satıcıyı, bir bilet 
ba~·ii ile mUnııka~a rderl.en gör. 
tltim. Gözleri giirmiyen ıatırı: 

- Saydım, 1İki tane eksik! DL 
yordu. 

- B~riki. açık r;özlerini'ıı ken
ı'IMni hi!: yaıııltmn)al.'nğına htık. 

mederek lıüriik bir emnl) etle: 

- Ben de SU) dım efendim.. tA.. 
ıııııı u İ) ı mi a3 acl\k. 
m! 
.Biraz sonra yanl~-uıı duzeltm .. 

ğe mecbur oldu... Bu mlin&~!J&)'I 
dinlC"rtlek kin topla.nan birkar ki. 
t.~ önünde Liraz da utnndıj;•nır aoy. 
l iyebilirinı. 

Şimdiyl' kadar memleketimizin 
hirtok ')erlerinde: 

- Amiyun, sadaka3a mahl:L 
cım! Diye sokak soka~ dolap.n in. 
sanlann feryathı.nna (ok alı1J11L 
ilZdır, Ankaradaki bu JlidiSf'ler, 

bir aminm "sadakaya mubtac'' oL 
ınadığmı'', pe'kili ··~at·~abilec:eği. 
ni". hatti ~Ok gözüac; lilan nıalıı 
cap edecek derecede hiıt•-riııı k?ft' 
'etlendirlp yaşayı tarzma tabi 
bir dürıen 'Hebileeeğın: göstel' • 
mektedir. 

lf. • ,, 

H t~KnMET.tN dn.r &eflrli h8I. 
kr da dtişü r~mek suretiyle 

ımraınızı koru)•acnk hir tan.da "'"· 
l<er !ıyatlanna yaptığı rıam, bil. 
rada, birçok yiyecek lhti~lumt 
kendi başma temin .. debilen bir 
kısmı şehirlinin tatlı maddeler ~
ti'hsaline olan anusunn arttırdı 

"'Yivecek ihtiva~larrnı kendi 
:,qına temin edebilen bir kıstm 
halk" derken, geçen mel"ahnde, 
ıne eli bi~ok A nkarsbnın kendi 
bab!:~inde ~İ!:ek yerine, selne zi • 
raati yaptığını hatırlıyaeağmm u
•naran. IUatbaat Umum Mtlclllrli. 
ğfinliıı ı;ektirdiği aktüalile fi"anle. 
rind... de gôrdüğıiniız gibi, An"a
:a l'tlh~elcrinde bilhAssa patates 
ekimine bil-yük r:ığbet gMteril. 
mişti. 

Radyo pı11etıeeinia !ie\'imli 1'11. 
re<ıdin Ammımm, bi'r alay gene
le birlikte gölerek, tiirktt s&yıq.. 
rek kendi el inin ~ini n-. 
bellediği, belki göı.üniizde canla • 
nır ... Ayru manzara, b~ Anka. 
ra. bahç~inile tekrar ecliDb, 
favdalan da göröhntl,tU. 

°Şimdi bu faaliyet, me'·~ae 
göre muhtelif ~killerde denm e. 
de dursun, gf'lecek günl• kin bil 
hassa ancrlığa fa7.la onem verilece 
ği anla ... -ılıyor. 

Jlao;ta Ankaraııın n:eraldı .na
larmdan Fuad Münir oldoğu Jaal. 
de bl..çok hemsebrilerimizill ha 
ta:ıı M hakı"'kt bir ağız tadı 11ali:ne 
getirmek tb:cre, mühim pltnlar 
hazırladığnu gönıyoroı. Çihlkii 
ba 1 doğrudaıı doğruya tath bir 
ruad<le olarak ktiblak edilebilece. 
ği l!'İbl, ~ere ihti ~ gösteren 
baıı me'jruplanmııA mdkcmmel 
bir 'aNlrmC'J olabili)or, 

Ş~kerin satıı11 nrıi fı-ratl&r'.a ~ .. 
he<ıt brrakdmsdnn once ge"Çen hır 
'kaf,' ~lnlük tMbit ~lcri ıııraınıd1t, 
\nkaranın seı'§İ7. le ra.'ıat kahH· 
IE"rindc.rı birindt" oturma111, J.itaJ1 
oktn ordum... Garson, ''si7.e ha 1Jı 
1 ir kah\e ~aımyım mı?' cliye bir 
teklifte bulundu, 

.l\f~rak. le menınunivetJe ubu! 
ettim •.• 'e bu tntlı tecrube)e tfa 
'anarak SÔ) li,ebi1irim ki, bal, 
ı.nh\·Nıin tadrnr hiç rle J.ac;rrmı. 
~ or Bir kıto;;ığın bum;.} le, hi~•i,. 
"°'' e İ<'İne atılan nıcık haf ıl 
İçeri.,inden hln',ir f,'içıcfjn nefi., 
lrnknlan dnitlan le't.7.etlı' bir kalı 
\e rneJ'<lana !"eliyor, 
A~ı uıml çaya ıla tatbik edile. 

1 iJm .. Jrt.edir. 
Bu dettemeler bize balın tU~lu 

ic;tihlak ~kilJerini ö,?reterek ıııı. 
tih<ıal ga} ret ini alabildithte "rttı. 
ra<':ıktır. l'e Antutra öttdeıtt~rı 
me'1hur olan an'ane ini t'lt'llAnılı 
rara1< hakiki bir 'bnl ~hri" olııcal 
tır san~onım, 

' HiKMET MONJR 

Röytcr ajan11mm siyasi muharrirı ~ktlr D m ryolu ~ebekesl civar köy mukavv:> kutular içinde donmuş 
diyor ki: lere knç'ln h:ıllu nakletmekte olan balrk ihracına b:!f"lanmıı:: ve bun • 

lnbilter.! hariciye n:•U"rı Bdenin t~nlerle doludur Alman kıtalan ~1 1 Jarclan 250 bin kilo dı!I meml~ket· 
avam kamarasında ik! ;lkkinı.ınt?n et ğ1 gllndenberl· halk arasında bUyUk !ere satıtmıstrr. 

Karabük fabrikası takviye ediliyol 
har.> c:onrası rnes•lclerine dair !Ö' bir mcmnuniyetslzıik hUküm sürmek -- -- .o Karabilk demir ve çelık !.ıbri • 
lcdi.;i nutuk ct~fında Turk baf!;. ted.r. Almanlara yjyecek husuaund1 Hintli.tan • Birmanya kalarmm yeni Hav~ oJunnn kısım· 
nınm tepkisi l.cı:ı1rada k.avd<'dil • çlft tayın verllmcktedır. Elektrik lannm faaliyete geçnıeBi ve fab· . hutluduntla rarpıemalar . rtme•ı do-
miııtir. ıantrallarrnın 'e tabrlkalıı.rın tahrip ~ -:r rilı:anıo faaliyetımu a ..., 

'Türk mubarrirlcıi, Edenin fik. edilmesi neticesinde binlerce ttalyan 1 fitltletlentli tayısile demir ve çelık f•brikalan: 
rinin sözleıind::n dahP. 11C"ri git • ~ 8J meakeııs z kal mı trr ttal,>an 1 Yrni nt!lhi, R ( ...t.A..) - Hindi~ mmn kadrosunun geni lctil~sı 
tii'tini sanıyorlar ve acatıt m.tkun lş~llerı şldde•ıı itlraz1ara r ğmenJ tan • Bırmanya hududunda çnTJH,_ takarrür etmi tir 
metni tamam gelmedi mi diye so- ıc.ıtıe hRllndA A.lmanyaya .cvkedll - mal r şıddatleşmekle ve k~if fa li. Karabllk fabrikalarının biJh c:a 
ruyorlar. mekted, yeti ohnakl•da•· genifJetilecek olan teknik eleman 

br kadrosuna 1 e makine miihcı 
diqi, iki e-1ektrik mühendisi. l;ı 
in at muhendi i, beş kim:-a m 
bendisı ve kimya eı lcr ilave ol -
na a'ktır 

A '\: nca b ı \'eni kı mlnr ict,. k:ı 
eden mııtc'l:ı l!I u taba ılaı, '"· 
talar \'e i tiler de alınac trr 
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J:.?!:.it"J.in _t:>Qvü~ ga_v919r1 Muharip devletlerin büyükleri 
Sen JÜst'ün ~ğullanmn. n~rede .bu~undu-

Ask kahramanı Türk hatunları 
.................................................... ~ ............. 

a k ı be ti !~~ ~İrm~~~~e~~~l~n ~.~ı~i~~~~!~~!~~ 
larJa bulune:n oğullarının nerelerde harp ettiklerini bil· 

i l Toplayan: Muzaffer Esen miyorlar. Ancak, gazetelerin verdikleri havac/Werclen, 
.. • onlann ne yaph'klc:ınnı öğreniyorlar. 

Yazan: BIZA 
''l\nlbimi' zcdclelliniz, gidip mec tJu tevkifler Pari'5 bele:Si'yc nıedi· AŞK iknhrrunanlannı sn e er. dı. I•akat iri, kavi Hakan, !ılı; "de 

.;o;e glinlünui açacnj:.'lm!" ... u, fevlcalfıde üf1>elen:lirmi5tl. eı·rleş·ık devletler Amerikası kekler arasında nramıik lwlny 1mlay c'hinya~· 'terk ne alı. 
Bu tezl•ere cncümeı•de bir bonı· O ızamanlal' Pari.; belediye me<'Iİ· doğru d~ğjldir. l\atlııılarda da rctin yolunu tutnrağ~ı bememl-

1.ın. gibi patl:ul?, bütiin encumcn .. j mühim bir kun-etti, bilhasaa cu··mhurreı·sı" Ruzvelt'ı"n og""ulları ö~1e aŞk 'kıihramanları vardır ki: yor<lu. (Bağdat) hatunun sabrr ile 
miithis bir 11eyec:ma knpıldı, lıer ıni,li nıul1afızlınn belediye meeli. Tarih bwılann sayılnnm tc<.bit beldediği bugünler, gelmiyeeelı im 
kes can Jmı'..ıı~:;:\·lc rneeli.,e ko~tu "İ emrinde bulunması bn kuvvet~ -etmek fmkiinrna , n1ik olaınn~. clar ırınmda. 

!\lecJi-; l•oridoı·lnn ki.irürüp <:o •ir 1-at daba arttınyordu. B!r gece madam Ruzvelt, cllmhur. tI .huzuruna kabul et® Mappcmond Bilhs.CJ a trürk kadınlaTJ ara.,rna:ı Bunu anladığı \'akit atrlln• bir 
~uyordu, l'llcclıs l:iHün gece ıit.let Robes}liyer ,.e Sen Jüstün tev. rel.slnin yata'k odaaına glriyor ve en.. l!alonund&, sUs olarak yal.mz onun bu kahrama.ılb~rn ıpe'k ~'k tC<iu<'hif ~ey geldi. Kocasını ölı1ürmek.. bu 
toplu ~ibi dumıu5, sa!;rlnr, merkc if edildikleri günün ak§anu miUi dl,eJI bjr tavırla: btlatu bulunuyor. edilir. Bunlarla dolu bulunm:ıkla düsıince bü.'ıiirlül ~e büyüdü. Hıı· 

• b. • · l "t b..,, 1 • · A . . oıı-1 z Jamıı Jllbert aöalarm lılıo.solln!nln ikinci oğlu ola.n Vittor -ıle <ıt ran uza ırbiny c mu cm. ıu c:uıı. ar reı ı nnyonun emrıy. - 0 umu • ıne ktıilar iftihar etse azdır. yalden hakiknte g~cek bir irilil• 
ı'lı c11 U7. kere ediyor., Robespi. 'c hapi hane kııpılarma ~as3na11 da ne yapıyor? Diye ®rUyor. yo, fta. tayyare zabt~dlr. Bu zat, ba. (Bağdat Hatun) Ocgilzin hafidi peyda etti. 
•ere tar"ft0 r olnıı m_,h'u lıır bı'ı ~i,iihh kun·etler Robe=-:yeri \"e Ruzvelt. bu sual ){&r§ısında b!r aı ender bo3 zamantannda sinemacı.. , (illi'~ ~) H ı· ;.'! lnn 
.• .. .. ,,, wı~ w.gu nmn nes ınuE'ıt o (BaTr<lııt Jlntun) bir akşam mu. 
j,8 ,. .ıı~· <:\'\el '.!!arısını darağacın. n r a, n ela ş l .arın 1 hnpisha· müddet ıqkınlaııyor. Sonra yatağı llkla uğraıır, ıltaıyan hava kuvvet rı .1 d" (Em" "' b e. 

"' ,, - d bU. wlne ait filmler vUcude getirir. ( hanı er) ır, ' ır ~c an) m, tadı hiliifma gülüyor, yüzUnü gör. 
~ondcrdild.:ri ı.ağ rncb'uslarclaıı n<'den çıkamral• belediye dairesi. !lz.erlndc, darmadağınık bir ha..l e Du-nın ""'UncU bir ..11oıu da.ha var gliıe'lliği dünyaya ~·ay1lmı_ bir la ıncl• htenıediği kocası ile ar;ıp iç 
"imcli ~ardını, Jtiınnyc İ'lİyor, ~ey ne kadar getirdiler. Ornda yeni Junan gazeteleri lşnret ederek: .- """ ~ 2ld 

• · k • B tel · l tt kl .... _ dır·. n-•"o, 0 , h""llz mektep ça ..... n. ır. mck cmelincle boJnncluğunu söy· tlı"lenı·,.ol'(hı. Mnnmnfih ıcnltz ta- bir ıı;_van hnrel<elıne, onvansıyo. - u gaze er:ın ana ı armu.... ..w .... -.. ~· 6 ' ınilbe ld • •· <ıı ~a Jıns~ "' 
" du bir NV'O•k oldu~· l,.ln, VillO. Tor- "l'JI r 'O Uj.,rtl ,,;a :ı!lr " ... a., lıiy-0rdu. (1!.blissait Han) memnun 

ın mİ.'- 1c ma ~tfıbi'etı" knhul clnıi. nnn damtılmnsma ve :Robespiye. fazlamnı, ben de bilmiyorum.. Diyor, " ,,.....~ ~.. ,. oila b ıı. - ··n- ,.nr ,.n1 7 ı " b' l" .. yoda ebe-ynlnin yanındadır. n u -...-ız, gozu u n,.. a,. a.., mut:mtnn bir anıp _ofrnsı kardur 
'cD ı:ob-ni.\"l'in arkadnslıtn bu rin idıır~ altın<la. yeni bir hUkfı- Ruz,•e)tin hakkı var. JUbert adala. cw• • ., (n" ··k ııııJ ) ] k. ,.. • ., ~-.... - .. DUl,ı na~1ln nnmınc a ı ·•1ır 'll· tln. Sazendeler lınncndeler getir. 
ri'cal ı- , e '-'alvannala.ra lıafif ~er- met kurmnğa daİT müzakerele~ rma yapılan tayyare akını.arma lotL DtaER l>EVLET ADAMLARININ dam - 1.. - ı b lı 51 ,.. • .., a. gon unu ''errn , :t ,n ·ua. tildi. Saatlerce içildi. 
tip tt'hditler knn5tımrektnn ıla ba.5lılmıştı. ra.k etmekte olan Jamııın cUmhurrei. OOULLARI ~İt bir ~yh '<>lan (Büylı"1ı:: llasan)r, 
~nz ger:mi5 değillerdi. Robespiyer d&\'nsmı ;raıarken sinin oğlu olmasıno. rağmen, gazete VinJttoıı Çörç,lin oğlu Randolt, sU. I kızını vennel• istememis, ifal<at Artık. r:ı~ma 2a.nuı.ıu .gelmlşti. 

celi İn dinleyicikre mahsus bövle hi'r karar \'ermekte en zi. lt>r, ona, !azla ehemmiyet vermiyor• varı blnha§ıaıd.r.r. IBlr :müddet evvel, (Ba~dat Hatun) ım ı~~r \e ira. Ortncln ı~ı .. ınilen ba ka ~rrure y(llc 
lm~alan ıfSe Robespiye:r taraftarla. yn~lc tereddiit gösteren ~nh ın yi· lar. Bundan dolayı, gazetelerde, lsmı. Mıaırda, bir otomobil kazaamda ya mı Ü7erine niki\.blnnnı lnymn!i za- ~u. n .<B:ıgdat Hntun) 'Sal' n, lkoca· 
n ·ıe dohryda. füıbcspiyor, herı!Ütı ne Robespiyer olduğıınu, hliyük pek aeyrek görUnUyor. :talanml§tL Tebdlllha.va etmek Uuıre ruretinde kahnıstY Bii,'lecc !Bü. .11'1 • • • 
lfü gil i bembeyaz saı;lı rperuka ı inkıli~ınm artık her 5eYİn bitmi' Jaıruı, Ruzvclt, 34 yaıımdadır. Bin. Londraya gıum,,u. Sonra tekrar Mı. ytik llasan). dı,~r (B:ığdat :Ha. • -.- ~e olur, bırer kadeh daha 
Jıns nda, yeni til':l!J clmuş, aıi<a· oldoj:,'lJ. mulı~ksk old_uŞu bir de\'- t-a,,ı rUtbe8indedir Gazeteler, b1r de. sır cepheslne döndU. Randol!, Ame- tun) un k~ 1 olclu. l 't-elım · 
smda biitiin Fran ızlnrca nıe hllr rcfle hıle mılJet meclıMy)e anla~- fasında, en çok b~ndıı.n babsetml§ler. rika gazetelerjne, ikl defa beyanatta Mes'ut, bahtiyar bir !hayat ya. Dedi. lllH"~tmu giirmi~ cle-
o1 m ma\i clbisesi~'le meclisten i- 1 mal; ıı~·etlnile ?lifuğunu anlat?1~ş, dJ, çUnkU bir müddet Cinde bulun bulunmu~. :rııguız gazetelerinin ten. şıyorlaN!ı. .Bir gün hir ~ezinti<le, rec;<lc kencl~rlen gQtmı,. ~lan 
çeriye girdiği vahit ta11tftarla'l'ı bu hıw.rrlanan vı yan harcketının mu§, aonra. orta§arK:ta bulunurken, lddlerlne maruz kalm~tı. Babaet, gıı. güzelliği her zn.man l<enfli'ine tc't\ Unı an, lk_allc'hıne !mnan z~hıf'ı _fa_r 
loc:ılanlan cfJcrini fla'kilmlnr<'a ıınsıı bastırrldıgını dn. kısaca az. bombardıman tnyyarealni dtı:man av. zetelere bir daha beyanatta bulun. ral' edilen Haltan (l~biissait llan} ı.edemedı. Sıhhat ve şerefınc ıc;tı. 
nll.ı~ladılnr. I mııııtık. Aynı tafsilitr ~da bi'r cıJan sarınI,7, güç halle kurtuıabn. :maktan kend181til menetti. (Bağdat Hatun) 0 gördii. Ertesi ahab <la yntnğuu1a Qil 

Co~plyeri'n arka ınt1ar. Sen I tlah'! . tekrarlamamnk ıçın ya)nıı: mtşt,i. Stallnin oğlu, daha geçen ısene, Bir arabanın İçinde inci gib~ o1arnk v bulum1u. 
dıi'>t meclise giroi, iizerinde o;an hapıshn.neden ı;ı~a~ılan m~pu.s- Ruzveltin diğer üç oğlu da ailAlı §ark cephc$de esir dü§m\lş, hususi par'ltyan gözleriyh l•cnöisine me. (B:ıgdat Ilntn~) bu dertten ko. 
bir re-Oingod, be)a7. bir ~·elek, a. , l:ınJan l..eb!l, bc:~.iyc meclıs. bı. nltında.dır. 81 Yll§ındo. bulunan Elyo~. :ııır muameleye tabi tutulmasını iııte- rak ile bakan bu kaclm \'UTIJldo laYfıklıı kurtuldugonn. memnundu. 
ı;ık gri bir J.-ülot ,·ardı. 1'.ü:ıünde, ı~nsı~da }'omanı sıyonul . t~m~ıl .. e· tayyare kaymıı.kamıdır. 29 y&§mdakl med!ğl lçtn, diğer Rus zabltıerile bir. Ve 'hemen bnlıası <Emira Çoban) ; f.F~tiss:ıit Han) elan sonra tabta 

hh t , . . üm: .. .., lr ilen Jllfüıanna ruvvet crım gorun. J.C. Franklen, yUzb&§ıdır ve Atla.ntik ı.kto 'bir ueera kampına. gönder:Umiş "&~ta"'nk· çıkan (.\rpa. ifan) ın bu işe sevi· 
M , ne ~ azım 'e "' ,,.ar • h • Jd · d • b1 "' ,... ' , · 

d ~ hnl J.ii~ tA. 6C eyecanırıın sı< etm en beYtlı· te gemi karnest mubııfızlığI eden r tir. Kendisi, piyade mtılAzfmiı!ir. _ 'KıT.rnı Büyu"'k lla.c;andan bo. nccei::in.i 'bile 2anncdi.vordu. AT· 
) 
0~. 11

' ' 0~ 
1 

_ _,. ,.. ·,"~ cı.:~ K8CC ne bir kı1~un sıktı~nr. Rolıe~~ive- •orp}dodıı. ~et g!Srmc"ktedir. En H ln -<ı ı til:.ıw.. k (E · "'I 'J ) ·ı k b" m.,. ı~unu c:ı n c:u "<?" 0 ... auar c- . . . l • .. A.nılral orttn , ev et re it;..... 1'abp 'ben alacağım! l' · ,uyıı • a<;nn ı e te rar ır. 
n; k \crt·r.el ıazırlı!ı.lığı nntkn rm hır ku~uııla ~encsı'nc!en yara- kUçUklerı olan 26 ya,,mdaki Jan ise, de kendl.ıdiıe vekil tayin olunan bU.. ~ DeCli lesme<ıine hiçbir cnı:;el yoktuJ 
bıı~ lc:ııeğc J~;?Ja<lı, akat Jaha bir lan~ığm~, ~ob piyerin ~!;Ük ka~. Pasltlktoki bir deniz UssUnde hlzme: yUk oğlu Etyen, oark cephesinde hlz. llu istek ~da akan sıılıır Ynlnız jş dilsürulüğü gilıj ı'lk· 
ı.uı; kelime bile sö~·leme<len mec- d.e~ı ele _ı'ntı~r rnaksait.ı.v!e l\enclı· görmektedir. met ederken bir tayyare kuumda. <"mrordo. (Ebüs-:ait ıran) hiç de mndı. l\nrclcsinin snltanatı zama· 
ljo.;jn her tarafından gUrliltülor 1 '.beledı.~·e bınasını~ ıL:ıı~."1 • k:tt DUÇEN'IN OOULIAR1 öldU. lkincı oğlu, :pek genç olmasına kaya gelen 'bir llalron değildi. nıntl:ı. ;:\"cn~csinc önm& lıilmi. 
~iı~ eldi, Jıer \'aki't hümıct , .• ıkor pen~resın~~n ~sol.-a,::-ı ı.thgım, fa. nğmen, asketı hl.Zmctte bulunuyor. Seveı1ke11 asar. olcsarken lcesti·r1r. ven bir iştilıa ile bakan Ve her 
ku lle 'dinlenen Sen JllsUi IMlgUn kat olmedı~ını, lwnvansiyon~ıı:n J3ugUnkU .harpte, harpleri ld&re e.. STAL1N VOLGA CEI>JIES11'c"DE <li. Bir pren<ı ol~asına rnğmeıı bnJ;;tıl;~a iı:inı çeken (t\rpa Han), 

• i.imse dinkmek istem;yorno. nu ge~e.n heyetin 1~~~n cese~~~~· den devıet bUyUklerlnln evıAtları ak. YENl NiŞANLAR DAOITl'l (Emir Çoban): ~a~lccc lmr~cşinin tahtına tevarüs 
ı!iirultü1~r Sen ;Jüstün \'e !lobeo;pi. ikısı de.yaralr.olan bu.rh~ ve kuçuk Tabaları, harp cephelerinin en tehll - Ferman l>Adişahrmındır! rtmı-l:lc kalnı&k i temiyor. onun 
"'rin sou günlerlnin gddiğini gö l~obespıyerlerı, l<~m·au ıyo~ heye. kclj yerlerinde bulunurlar. Bu. ,Meta YUkaek Sovyet ft'.lrası, ,20 temmuz nemekten lJa~'ka ~ir ey ,yup;ı • lıınıktığı dilber :karı ı. üzerin. de bir 
t •11 b l"rtil rd' hne ınuka\·emetsız t lını 9.an Sen b\r kaide -alln~ gelml§tir Bunlann 'l9f2 de muhtelit dercceU. Uç yeni n1 , as t hnl lö id 1 dj il 
"'_en 1 ' c 1 e J· ,Jilet \'e Kotonu 1·-r"ber alarak u 11an lhdas et~1 Bunınr, Rusyanm eııkl ınıulr. (Rağdnt llntun) ela l;ocru;ı. er - e '" 1 1~ e yer u. - .. uııı:: .. ebeveynleri de, diğer askerlerin & e. ""' cna •tl t n ıun)u r. tt 
1 ~nna? .iJo~un. bu heye<-anı ~l?k kom·ansiyon bin:ı:;ma götDrdü1dr_ }eri gibi, S1k mk mektup alamazlar. ~retli ıkumandanlarının isimlerine tarafından bosaııdı. Ve (Ebiissait g a a ,agır ı. 

~~nıle~ eh, cunkü meclis iba an • rı"nl hntırlatm-'·1 .. ı·- .... ı·ra dec •--•eue n-'-r verilm'ı'tir. Rana) kan olclu, - Karde iniz öldü. Şükür Alla-'"'.. "' e e- Yalnız, bunların bir tmUyıı.zlan vcı.r. .u..w. ........... ı;, l 1 b" · ld ı 
d_an ibir_ç, ol<~an bngtı.·n 6z ca~ları i- ğ'ı7... n.. n.:,,n .. , ...... -- birisi, 1243 .sene r.u bosnmanın nn ıl oldui'..-ımu ıa taç ,.e h :t ıze na ıp o n. _ dır ki, ,gazeteler, ara. .sıra, onlardan ....... ~ • ..-~........ - "' Si · 1 b" ı .ı· .. -· • 

iD muoacle-fEı. ıcclıyord11, eger bu \'nkit gOl.'e '.\'armıır ge~mjc; ol. hahaettiklerl zaman öbUr ailelerden ı;!ndo Tötonl.klerle harbeden prens tarife lüıw~ yok! (Büyük Has:ın) rzı,n < e ııını o manız uuegııı11z-
toplautıcl&u Sen _ılü~ ,.c R~lıcsııi- ma ına raL;rm~ meclis t"pJantı hıı. ta.z.ın, oğullannd&n haberdar olurıo.r. Aleksandcr Novııldnln .nammı ta§ı • Padisa,hlD irndesini alır alınaz sev c ır • 
~:cr_sağ olar.ak !)JIYlbıls.eler __ dı, mec. ~inde.J'(li. &be"Pi.Yel'i '.··nralmnı• o. !nlaktndır. eliği kansıuı, a~kmı unutmu_, ca. Ztmılh (G.ığdat Hatun) !birin. 
ı ~ d bi ·' "' - Duçc.nlll 'bUyük oğlu Brllno, blldJğL .ı 1....,.1 k---"-·l .... • 
ıs a 7.ns ~1 ~n yarısı :r gun sonra 1 lan Jıtndıırma 1\fcnln bir k:ılıra- tklncısı, EtalinLıiki prensi Suvaror nının kaygısına dü~crek: nen 2or illin. •un~ mu, 11•en. ıısım· 

11 d ı bulu kt k mjz gibi, Q:ılr tayyara :ıuızasm& kur • d' d "ld • • • • d ... u 
c. anı e hı mı b·ı· n.~ ~·. ·on','".," nın.u ta\Tiylc ltlEdİ in kar 1 ınn. !smlndedfr. Bu general 8 incı nsırda - Lebbeyk Sal tanrın! ı e ı ne.ısıran JICDteSıne o., ... u ,.. ban gltmitıU. Musollnlnln reeml zeva nl o h ' h. , __ , 

1 
ı~on: b ;-:ı:~ 1 ıp .~~u. ·e~: ;ı1~ ı:ıktı, ~arprşmnyı anlattı CsmımlıJarla hıı.rp etml.ş"ll. flemiştir. yo o. thde bu ze ırlQuek:ney~ 
ı:t 53 e c&ıye mec 1"1nın mı 11 Meclis derhal kararını Yerdi· 'üçllncU ntııanm ismi de, Kutuzof. Aşk. knrsısthcln koca..,ının gös. yaram1stı? 
~u1ın~ız.~ar~ • .'."enen Paris ~h~1aı bfi t llareket meclise kar~r \'Uku~nl~t münden su satırlnrla. bah~d~r: ıt.ur Bu zat. 1912 de Napolyonln 'ııaı:ı> terdiği bu kliı;liklüğe rn..ı,":nıcn, Cesur fıŞ"ık lC2clm (Arpa IJaTI) 
l~ıld~~nı 

1 
sı~ı~langı~k ıtm te- ı.ilahlr bi'r i~ya.ndır, buna htirfık e· "Sen Jü.:;t !;Ol,tanber~ ölümü, i~ ede°n Rus generalidir. (B."l'ii;dat Hatun) hiç ile böyle ol. m lcarşısmdn di5i arslanlar kesil. 

1 nrı ' er< e; 11 un u~no lıaber nı. <len kanun dısı savıhrlar Ya'kaln- tikb:ıli ku<.>akln~tı. Oyle olduğu Bu nlşnnlarm, en kıymeUi s&yılant maılı. di: 
ını~en. na!t,l ~susar ,.e Sen lüstü 1 nır yakala11m~z derhnl {cı;ın edi. için de vekar ve ~niyle 5a(lece ~uvarot n!pnıdır. Yalnız, alay ku ~lbine, Ytl\ n mn, aı;;kınn \"U· - Hayır, <'leCli. Be:rıJm emelim 
na '1 dınlcnh. 1 :irler iildi\. Bu öliim I<Ta.nı.a için bir zi. manclanına kadar olan yüksek ku rola.n bu darbeyi unutmadı. Yeni kO<";ım ile ;ık sc\'t1iğim ite yap . 
. ";ı_ı .'lilst atleta zorla kürs~len 1 .Ru. suretle lk defa o]nrak te\"• yandır. Çünkü bu adnm c;1rf Sah- nıandıınlara tahııls edilml§Ur. Bunun l lm<•ası Jukandau intikam nlrnak 'maktı r. 
ınc1ıriHtiktcn sonr.:ı .. RobeSJ!ıyer 1 kifinden kirle el•iz saat sonn Sen sına mahsu'i bir nznmetlo mutta. pllA.tin, attın ve gllmUş olmak üzere nrztı-;u ruhunu kemiren lıir dert (Arpa lfnn) ın yahamıalnn, ı-i 
"~ ~ozuno oynı:"'ak u:zerc tri~:r:at 1 Jiist de nr.kadaşlnr;yıe beraber .. rftr; talibe. tesadüfe hi~ ho~lu ilç derecesi vardl1', ol~u. ralan p:ırn etm!yordo. (Bai'<'tat 
~ursuyed çı~t~:.-aknt. iRobespı~ği~ cell~tlrn eline teslim edikli. Fakat Jeci1ı1i." Kutuzot nlşam iae, geri ı;ckilmekte O, e\'lendiği günılenheri !Ebıis. H:ıtun) iiz diıJllyccel• hir 'baldo 
~va ~:. a ~. ;tr;;• ıı~rct 

1
-ett;. · ~58~Yı lbil<liği ~İbi öimeYİ de tste bu .. uret~e hıiyiikliii,rü nisbc. ,.e lhata harcketıerlnden :kurtulmakta sait Han) ın yüzimc bir defa ~iil lleğilıli. Gfütlndc nc;lcmdan, sevgi. 

~ız gı 
1
! 0 g~ 

1 
~ esp:;·cr; e cfın· 1ıildi1 ~şun cce1 ta11tastna. ikor'ken tinde Stork;ınÇ, korkunçluır.ı niıı . muvıı.ffak olan yUksek derecedeki ku. ınüc;; bir l•adm de~ildi. GUnl~rı, ge Ji'Sinclcıı bnşka lrimse yo'ktu, (f1 m.e<t. ı. 

1 
~.1

1 '"1 
... ~r da.tabı.:-:: 1 hile o dimdik <lurumt'nu, o l•c<"kin betlncle biiyiik oln.ıı Sen ,Jü-.t <lf''!t ma~anla.ra. mahsustur. e .. J~ri iztuap içinde n~lnmalda ı::-c- (Al'.{la nnn) artık yah·armata. 

·" 
1 ırru: ~r yu ese uı, aza an ırı 1 \"ek$U'Jnı bir dalo"ka })İle l<avhetme. i'htilalin öteltj büyıfüleri gihi kcn- .A!eksander Ncvskl nl§nnı ı.se, alay ~iriyordu. Tekrar Ufo;:\·iiıt lfn."!\n) 

W)('amnrı hır hnn,.cr "ekerek lfo- ı dı' l•'-':n"'"·nm ..... h·u,·ük ·m·· . k • rıncJan bir µetice ı:ıkmıyn<'a~nı 
hc,,,n, i'-·eri tclıdidc h:ı.d:ır i._i •)eri n:h.ı olan "'lı"..ıte .... ·e ·Ju·· t'u:n ,;.."I·· • 1 , 1 an.aynıca >t un gıtzn ıy e agır • 

:. :.· ıd -. ..... u\er disini bekliyeıı ikibete J\U\'U~muş lrumandıuımda.n n~ağı olan, ynrarıı 

1 

\le yn5ıya.L;Jnıe"İ ı~.n (Ebli'>~:ıit ' ı ıt•• h" 1 b -
.,; - • " ,... .... n .ıı\I (l}clu. ı;österen zabitlere tııbsts cdUmlı't r. an) rn ortaflaıı kalkma ı lfmm- d 

ı.;ütürdii. bir aralı'k Rot.esplyerin • ı: 

"C!:İnin lusıld!b'llH gören meb'tı!i • !!!'------ile!!'~----------••----------------------------------------.-. -lfar<le<ıİmi zchirliyen ka. 
lardan biti bağırnııstı "Seni boğan 1 ılın!. 
llantonıın kanıdır". nu smt<la. mee HicbirJnlz ncl&ccyj qormüyordu.'' Asbestosla Ada• l\fahrnknt ve meskenlere TC clnlın (Buğd:ıt Hntun) c;ıckinm~cn 
li .. in her tarafrn<lnn e~Ier ~ük. "Cok doğru'' <lelim. "Biitün hun. hiı· siirü işe şimdi hiç ıhtiync lrnL cernp ,·erc.li · • 
sclrni~ti. '~e,kif, tevkif. hainleri lan nereden l>iliyorsunuz?" marlı!. - ı~,ct n knn icin yaptımt 
te' J.if ediniz.'' A~besıo~ıu ACJ;;m "c'"ct'' ·dedi, llirnz nefes aldı. nu geçen tek·ı 1 irmi dnkika onrn gtizel bası 

B•: ırada 11l'yasete Jfobc ıılye- "talısllimin aıu lasını ç.ôk iyi aml'. YAZA..'"i: 
3 

ÇE\1 RE:S:. miilün ın:ınasını birnz nnlnr ı:;ihl ol. rcl!iidın satırı altm:ı konuyordu. 
riıı. Sen Jüstün, topal Kotonun Jiyat edilmiştir -.."'\o söylcch{?i.min STEPHEN ILEACOCK SACIT POLA'l'ER mağn baş]adı. <En•"'tlat !Hntun)da kü~ bil' teliı5 
le\ kifleri hakkında bir takrir ,.e fnrkındu o1maclı(gınızı görüyorum. 4 "Demek'' deci im, "tnbiatın fethiy. ,.c heyecan e<;eri yoktu. Satır iner 
'tı1misti. Rcic; bn tokriri :reye koy. Neysconu da sonra nufahnm. Ne marn. Hazım cihazı, bild!ğiniz gibi 1 dl. "Bunu takiben iklimi ~·ok c.llik. le iş kökOndcn kazılmış oldu?" :r"n 0 da sanlan söyledi: 
ılu, merli.., İttirnkıt )"alem bir c'icse- ıli:rordmn, erci, sizin devrinizden fnzln lcultamldıY.-ından liıstik lborıı ynhut aşaııı yukarı yok ettık sa~ılır. ' famamlyle" eledi, "işten ese" 

..., ı:; , 6 • .... - Aşlmnm kurbanıyım ne sa· 
ri\etlc bu karnrı kalıul ehi. nu iki YÜZ yıl sonra talıint bfi)iik fe- gibi kıvrım kıvrım uzanan .karma .. 

1 

Sizin devrinizde işlerlnizın ;ııavn ı<ıılm:ı<lı.'' l , 
f ~ Uh d -ı ac et. •• 

karnr bütün meclis tarn ını an • e\-r'l bıışlııdı. bu insan Tiı ma. karışık ~>ir şey olmuştu!,. dedij;'inb: şeyin şnrtl:ınna ne dere- "Hepinize yetecek gıda var mı?'' ı .. te ask knlırnmnnı lıir Türk im. 
"ya :ıc;ın cümlıur; fet.. sesleriyle liincnin nih:ıi zaförivdf. ı ce da,·andıııın 1 pek .anlamış oldu "Hncldindcn fazla" dedi. J 

" Dayannmnclım ye "sizin \'e bu o. " ~ • • . •. : t ınr .. onun gözünde ne snltanat, 
:ıllıışlanırkcn Rohesııi~ erin J;u,·,·ct Yine kafamda Jm;.ışan eski ümit.. d:ırnlnnn" dedim, ''im.ideleri, bar~ ijunnzu zannobnıYorum. nu lnr suru ''Ya ev ve l'lbise?'' ne de hayat ''nl'(lr! A!llkı uğnın!L 
li sec;j .?1cdis~ bir 4laba çınlauı. le, "feUıettHcr .mi~" diye çabuk ~ ak! k ?'' 1 hususi elbiselere, evlere, meskenle. Asbcstoslu Adam e1ini snllıyarak, lturb:ın ı;itmekte de bir ZC\•k, hir 

- Cumlınrıvet malırnlClu, hay- lrnk soııc1um. s" nn .• yo ·mu . .. . _ . re ihtiyaca yani haş döndürilcn iş. "0 da öyJe" dedi. haıl(let bulılu. 
ılutlar ~alete ediror. "Evet,, dedi, "nıaln·ettilerJ'' lyice T~.11 Yar,, dcdı, fa.li:at b~şka b.ır Jere meydan veriyordu. Kimbilir Hayatımda ilk defa olarak ışını---------------

Te\ kir ktrnn derhal yerine ~e sindirinci~·c kad:ır uğraştılar. Ya. şoy ı(,'ın kullanıyoruz. Benun.'kfnm devrimizde -rClzgar ve fırtııın, bO.. eskiden ne Jcmek oldıılJunu, Yaktiy 
tiri!lli. Robcsp!yer. Sen Jıist ,.e Ko ''DŞ :yarnş <ler.ken iş gemi azıya nı. li~mi ~,mm tahsille doludur. Gö1:· yük nıtubctli 'kül]eler- bakayım on 1c kumaş ihti~·ııcımızın on:ı ne k'l. 
ton ~ötUriilürken nrknlnrınd:m Uo dı ,.e lbir asır jcinclc lıer iş oldu bit.. d~n mü. Gene _snpıt!ım. ~vv~lkl gı. lnrıı ne diyordunuz' - Ha! Tiulut. d:ır bağlı ol<.llğunu düşündüm. 
lıc piyerln 11i~iik knr<lc j ' 0 rta ti. İşin se:ısı, ins:ınl:ret anular.ı ça,. ibı devam cd~l~·_ hvvc~u. _kımycvi • lnr - l>urncla ll(,'uyor, Ok~·nnus 1uı;.. O sınıdn gözlerimi kaldırdım, :L 
konvsın ~ycncfa mch'us idi J luty. -"ıda "ıktı 1rnışın ucte hınnı harpte 1 

ğ:ılta~ı ycrtle ihliynçlnrı nznllrna. _, • .. : ~ • • ı ıa doluydu, değil ml'l- Rüzgar her zerinde yosun bitmiş binalardan 
kırdı: ğn başlad•~ı ıınd:ı lıcr şey t."Olıı.yla"' !bunu takilıeıı Ashcslo cllııscler lıu. şeyi dn~ıtır altüst eder ik:ır her iblrinin tepesinde telefon tcJlerine 

- Rc111 ele ted,i! cı'liuh! ..., ,. lıın l B a rik r 1 h" ld • ' ' tı. Evvcl:i kimyc,·i gıda "ıktı. Gör. 1 u. u t:ı ·u ac c ır şey<> u: Yeti kaplar dolu ynğmur, - ne bcr benzer bir "'evlere tnkıldı. 
Uobespiycrin en ko:rıı taraftar. ,. l3ir sen :i • d i · t b d. ı ' ' "' ~ sen ne hasit ! Sizin zamanınızda 3 üz . · c çın c nsannıye e e ıyen bncl P"Ylcr!" "Bütün hunlar:ı" dedim. "lel.graf, 

lannd:ın J.eba tla im fikre İ':'tirfık alıtıyac k :1 k · · k ·.-

Cebelültarıkta 40 
n1üttef ik gemi 

yatıyor 
milyonlarca insan snhahlan nkş:ıma mı ·arşı ı:rnca · gıyımc ·a. "Bazı 1.a.man]nr dedim "ç-0k telefon ve bQtün münnkalfıt vasıta 

ctt_i_: ~cfimdcn a:nı knlml\k ıste _ kadar tonrn~ı sürüp, biçmekle mcş.. ~'Uslu. Blı~ taht~i}•lc, cğ<'r lrnclınlar hoştu. l~nknt siz ht;~u n:ısıl değiştir. lnrına ne oldu?'' l\lndrıt, 1 (A.A.) _ La ı.tnea'dan 
mem, beni de hcr:ıber ~ijtürııniiz. .g11ldü. Nümunelcrini görclürn, onla. ısyand c~ ıp,.ımo ayı dC\·İmlcnıiş ot. diniz?" Asbestoslu Adam, "Ah" decli, "le. rılınıırı telgratııır 40 mUtteflk ~mlsı-

·rı . d" J . .ı ... ı- d '-" t snlnr ı rnt ıyycn olmazdı. " bcstosltı "d"m·, ce··np ,·crdı" ·. J f d d·r.· . 1 ., l!cı c;öılerin merlısiıı unııllııkla r:ı çı çı ı~·or DF·uı. 1• 117.e e uıır nnc 1 " " .. • c on e ıbınız şey ıu muymuş ' n.n CebclUtuırıkt:ı olduğunu ıtıDdlr • 
rım hatınn:ı. gctirıni-; oldu, ılctlı:ıl Yar. 1'im)·rvi Fıııl:ının k<.'ı_;finılen soc "~lod:ı. bitli mi" diye sordıuı•, ''Hn,·ayı ın:ılı\'cllik! Gnyct b:ısit. nuııun asırlnrcn cv,·c) orlndan kalk.. rnckt el r. Eun}ar, tıoaret ve askeri 
J,cb;ı Ye l•'Crük Rol'Co;lıiyerin te\". r.ı bir sene iç1ntle asırlnrcn ihlil:tCJ "şu çılsm, fuzuli fikir enim SÜ'>!ii C:ızihe lmn·ctlcrini dağıttık. <leni.. ltğıııı biliyomm. Bu ne işe yarı.Yor •a:ııt gemllerilc 2 Amerikan tı:ıstane 
Viflrrinc \""ftrar \'erilrlı. me\'kull:ır 'Jrnrşılı:snrak mil..'1ar<1n,:ınbarJ:ırn Ylıl ellıisclcrin saçm:ılığındatı Jınhscdcn 1in mürc'kcldı:ıtını drsişlirdik. Şi:n. dıı?'' grml ı. ı zırb~ı. l kruvazör ve bir 
lıapl'ihaneYe ;::-öttirülürken ihtilfıl dık Zirtın1 ortnılan kalktı. Yemek eski J,oııfer:ınslarınıdan birine b:ı'lo· rli tarif cdemiycccğim, 7.irn ınck- HayrctJe dedim ki: "telefon ı:a .. çok rnuhriptcn ibarettir Cezayir ve 
ın:ıhheme ine de dcrhnl hare'kc1e :remek vesaire; mutfak ''e evişleri lnmnk üzereydim, ç,ö7.lerim yür!iyeıı tcptc hunlardan ameliyat gecirme. ycsinde lıcrhangi bir kimseyle ve Oranlan bindlrilml§ yaralılan tail-
geç~i cmredilcli. bir şey 1'nlmadı. i$mdi "her sene Asbcsloslu şeldllcrdcn birine ilişl•. <lim.bıı hal jşte ı:ıürd~ünüz gibi gök • .., .. i mesafede olursa olsun ikonı yan ve Akdenlzden gelen 2 Zirhlı, '2 

Fnkr.t ilıt:lal mahkeme i ne en .mi olur. iki :o;enedc bir mi olur ıe. <lordum. yüzünü :J.:urşuntye, denizi çiYidiye, şuıurdu. knl\tnzör 4 muhrip ve 4 korvetten 
,Jii<;fÜ, ne <le nrlcaı1n lıırrnı nıııhıı. C<.'mmn haplarından nlc.lınız mı ta.. Aslıestoslu Adam "hepsi bitli'' de. çe\'irdi, ve ırn,·n hiç llcğişmiyo:. (Devamı ,·nr) mUrekkep b r İngiliz filosu CebelUt. 

kemeetmeie'\U~t~ılnmad~rin~-~-~----~-~--~~~-----~-~~~---~~----··~---~~--~~~~~~~~~~~~~~~~nkllmanınıı.~rmlşbr. 
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·111• YAZAN: iSKEN DER F. SERTELU : 

llacıeJtn ıllplle1erl btııböttın arttı. 

lllullla kaçırddıl'JIMlaD ı klyet eden 
Aralım liJ&llJ'I blrdeablre 11ıld:ıpma 
lıqladı. Ortalık tyloe ayclmlanmr,tr. 

Jloaı.a atını .armeıı l•tedl 
Arap iMi mattu 
- 81& Del'deD seJl1onunuz, aztr. 

JoJeuJarJI 
-llafdaU... pll1oruz. 

- Nereye ıtcUyonunu11 f 
-Uaaldara.. 
- Necef kaİ>lleıını ~efecek mtıl • 

ll!zf 

- J:Tet-
- Bu kadar azun yoJculup aebeb 

•et 
- Orauna karqma .• biz çok uzak. 

lara gldecetla. 
- Bu hatun da seninle beraber mi 

ıklecekf 
- Ne sandın ya f Elbette beraber 

&iıleeck •• 
- Kadınlar o kadar u:mn yolculu. 

la taluunmW edebUlr mlJI 
- ısa, senin blld giD kadmlarclan 

•tu 
-

0

Benlm bild,flm kadml•nn lıt>psl 
toı anuna benzer.. Her :rere ıtrlp 
~•kar ve yorulma:zlar •• 

- lknlm kanın da yorsunıuk ne. 
dir lıllmez. Biz onunla beraber 6y!e 
llailar attık, öyle vad:lerdeo 199tlk. 
l1fe ana yollar ytlrtldllk kL 

- Ben ı;ölde dofdam, büyüdüm a. 
1lla, llealm lı:ııam kablle barm&lıtın • 
ftan cht&rı fnkmamııtı 

- Siz, bltthı ömrllnU keneli kabn. 
lu l~lnde ceçlren bir stlmtlklllMceie 
'l»etıztyonunuz! 

- Dofra. Biz lrabufamazdan Çt • 

karaak, ya,ıyaairyacatımm •nınz. 
F'111ıat. bu usun yolculuk uhmete ve 
'1h1lmete deler ad f 

- Bayatnmz oolı: ln•clır, ama, 
dtbıyanm yol}an cok uzundur Çol( 
MJ sGrmek " bilmek ıotn. ook ~r 
~eliyiz. 

Racıer birdenbire -~rına bakın. .,, 
'llatırmak latecll. 
fJe~ladı... • 
Atnaı -oamaclı. 
•otran 11epııı arkaya çevlrclt: 
-o nef 
- Ba ....-uıer nerden çıktılar'! 

• 

- Bir baskına mı ufraddc yokaa.. 
Kumlardan ıtlrttnen lellAb sttlcltl: 
- Merak etmefln, yolıcular: Bun • 

lu lıallfenln muhaltdanclu, 
l\oban •tmı ıOrmek latedl: 
- Jla.ydl ~delJm, .Baoer: 
Hıuıe.r atmm dlzglnlerfnl çekti, fa. 

ka1. yerinden lumılclayamıdı. Hace. 
rlo •tJna bir ok athJar •• Baeer atla 
beraber kumun tllttlne yuvarJnadr. 

KobaD hiddetle b&Jkırdı: 
- Alçaklar .•• o benim karımdır. 

Bl7fh-D ne iıtlfo111Unuz f 
Araeuin eok geçmedi. llobanm atı 

nın lcarnına da bir ok 
0

uplancb: Udıl 
blrder. yere yuvarlandılar. 

l"t'DAhm dedltt acaba dof ru ma1. 
duf 

nu bulum yapanlar ıert~kten ha. 
ltft ll1.o &damlan mıydı T 

AtWardan biri: 
- Sizi halifenin lradeılle teVkU •. 

dlyuruz. Kımı(damayuuz. Bu lrade)'e 
karıı gelecek olursanız, ikinizi de il. 
dU::mf'ıfe mezunuz. 
Dly~ bağırdı. Koban: 
- Bu fellAh mefer Jaalllenln adam. 

larrrun gözcU.Uymllş, dedi, Bizi illa 
tuttu ve tuzap d°'Urclll. 

Necef kablles!ne varsalardı. Halife 
nin lftlvarflerf oraya gelcmlyecekler. 
d! 

Sll\'Vlle.r on klflden fazlaydı Ti! 

bep•lnln ellerinde mızraklar ,bellerin. 
de kılıclar Ye omudarında oklar var. 
dı. Il"P•I de genç, clınç, babadır ve 
vuru< u ktmıelerdl. Ç&rcabuk Kolıenın 
etrnfını sardılar .• at 1Ut1lnde kement 
atarak, Kobanm kollanm baflaclıtar. 

Kobanm ne yaman bir 46v8fçü ol. 
duğ•ınu Jıepsl blllyordu. Koban ura1 
mulıafnlan a~mda calı111111tı" Ona 
ı:ı•lenlerln bepll tanıyorclu 
Şımdl sıra Baeere sehnlttl. ~r 

krm•arın U.tUnde tltriYordu. 
Koban: 
- Korkma, Hacer! Bafda4a glL 

sek de blrblrlmlzclen ayrdalryac&trz. 
Bnnlann efendileri dDnyamn • kor 
kak adamlarıdır.. bize bir l•J' yap•. 
mıı111ar. 

Uiye baykınyorclo. 
T\• lıanın kollarını l)ice hfldıktar. 

11oıırıı. iple kııf"lenln nrkaıından c;:ek • 
o1Ul'!te bllfladılar ,.c Hacert 'Zorla. bir 

lf 

~ .. 
ı - Kapana giren (iki keı;me, 2 -

bjr kumanda telt.kkl eden (Ud keli. 
me), uki mabutlardan, 8 - Hakik& 
ti meydana çıkarmak ıçta yapılan 

muamele, tera çevl.rtn bır edat olur, 
• - Sebeb, fllllerm edatı, ıs - Bap 
na bir (a) getlrlıwnlz merufm otur. 
Sl1lhtn lwnmlarmdan e - Her ıeY 
ona konur. Jftatabkem mevki, T -
Şıklık, ten çevirin bir eemf edatı o. 
lur, 8 - Pa.atırma sO>t oluı, Ahtlıa. 
~ bir körfez, 9 - !aı&m halifelerin • 
deıı, 10 - Blr göz rengi, difl detfl,, 
sıfat edatr, 11 - HaJ'ftn ayaklcabıaı, 
dikit dikme vurtalarmdan (cemil 

Yubrd.an -.atız 

ı - Ktıst.eena blr mev'kl alan (ikl 
kelime), 2 - Genel, deflt, nota S -
Akıl makineli, bUyUk adamla; (ce 
mi) 6 - Allyada blr göl, bir emir, 

15 - Bir kufun 91!4t:, bönlük, e - llL 
narentn evveline bir ( t) ıetlrttHnl• 
uykuya yatmak oıur, yazıda.ki te.n • f 
kld lf&reUerlnden, 9 - 1e7Yareler. ~ 
den biri, 10 - SU haline getlrllen, aL. { 
ıabede b1r harfin okunuıu. 11 - Ten 
çt:vlnr. baJ&t ımemtıalarmusdan olur, 
pek ucuza alınan py. 

Dtlnktl .................. 111: 
J - Kacera1even, 2 - !fadeveren. 

a - Nı.zamat, Nl9, ' - Ay, NSm, Qe 
ne 15 - Rezil, Tad, V, 6 - Bt.l, K&U. 
ke: 7 - Ç, raıatıak&n, 8 - Avizeler, 
B 8 - Zor Zira, t., 10 - Al, Yay, 
~bt, 11 - Nil Ren. Has, 

at llııtllne aldılar. 
Kıımlarm içine ıömlllerek. bu beye 

canlı eah•eyl 1'fr kenar4an seyreden 
lellAh için ıcın gt1Jll1or Te ıüvarllere: 

- Verdlflniz lıabtlte pek anlndlm. 
Allah ılzden ~ olıan ... 

Diye clua ediyordu. 

(Devamı \'ar) 

-

... 
-

Kiirlr oe lraplan ·; 

A•ağıdaki hldiae, bir kaç ay ~v
ve-1 Londranın !ıaşvannt bahçe. . . . 
ıin<ie cerer..n rin11~tır. 

(QazetelDIZla blıtad ea;rfamlda 
baflılı: yanmdald tarth çe.rçenatıd ell. 
llye.re.k slllderecıelı: oıruyuculanmızm 
tJcıart mabl"9t;1 llals olnuyan dçW
ll&nl&n paranz •l!trolanur.) 

Evlenme te/Jilleri 

muhasebe bU,ilerile mlcehhu, ti. 
caret hayatında tecrübeli bir gene 
her sün öğleden aondra Jslenllcn 
saate kadar bir mfiessese ve~ :ı b r 
til'arct c~ inde çalışmak istemekte
dir. (İIAn) remzine mllr:ıcaat, 

• Orta mektebin son sınıfında 
bir dersten mu\°affak olamamış fa
kir bir gene; faşC"sini temin edebıJ. 
mek icln hususl bir mllessesede ~ıı 
Jışmıık jslemektcdır. ('Cn al:ın) ftm 

Kine mfirac:ıaı. 

Bir Jcac!Jn. hayvanat bah4:c sinde 
dolatnRD· fJir b.plan kafesine 
yüJıplll, Kaplan, onu g3rünce 
birdenbire l:ic!d-.tlenıniş, ld'Jı.reyr 
r~k kal!k.mll ve ayaklannl kafesin 
par:mltlan aremndlL!l gec;ir.nif, 
pençelerini uzatar&k ilaac!ının man
tosunu yıl'tttktan ~·· hançe 
de vtıcudunu yara.tan 1§. 
Kaplanın bu Juzgnfığının sebe· 

bl ne ••. Biliyor musunuz! Kadını" 
Uatbnde, .kaplan ~risinden ıık 
~r ki1rk bulunmıısı. 

4 Blr bayın eY işler,nt görecek, 
lu veya cocuksuı . hl r bayanla e\°- İa!anbula yakın b r şehre g de bilecek 
lenmek istemekledır. (KomisySfn • vaziyette bir baya.na ihtiyaç vardır. 
eu) remzine murocaat. 1 latıyenlcrln (F.G,) remzine aUratle 

• otuz yapnda, uzun boJlu Al'lfDI~ mUracaatıan. Kim.sesiz o]an tel'Cih 

• 45 yaşında zayıf esmer, İstan
bul ile Bandırma arasında ınal gö. 
tilrüp getiren günlük kazancı 10 lira 
olan bir bay; zayıf, lıeyaz, cocuk -

Ye namualu, aaker &llutne meuup edtllr. 

13.00. 13.SO Şarkı Te TilrkfiJer 18.0J 
Program ve memleket aaat ayarı. 
!8.03 Radyo salon orkeslraıı. 18.45 
Mfiıfk. 19.SO Memleket s;ııt ayarı 

Te Ajans haberleri. t9.4b MUzik 20. 

15 RadYo ıazetesl. 20.46 Milzik. 21. 

00 Konutm•• 21.ır. Miluk. 2J SO Ko 
nuşma. 21.45 TOrk nıüzllt. 22.30 
Memleket 11ıt ayan •e AJın! haber 
itti. 22.45. 22.50 Yannkf program 
n kapanış. 

Te u~ bln lira parası bulunan bir ba. 
;ran, evin• aadık, asker nya avn 
(Gedikli de olabilir) bir bayla evler
mek lltemektedlr. Bayın eamer o)ma 
• prttı.r. (ıG Gru) remzine ıırUra. 
c:aat. 

lı ve İfçİ anyanltn 
• Ticaret lisesinin son sınıfına 

bdar okmnut bir ıenç; husust 
mOesseselerde iş aramaktadır. mu. 
hasebeden. ticarl muhaberatten an
lar Te daktilo bilir. lcap ederse ke
fil tlhııfet"ebflfr. nya kefalet '·erebl
Jlr. (f.B.) remzln emOracaat. 

• Hllen yükseli: ticaret mektebi. 
nin, yftkseık 2 fncf sınıfına devam 
elen, rfyazlJ'"f hesabı kuvntll •e 

Jzmit Deniı. Sa'tmalma Komiıyonundanı 

Bodall llursata Uoe 
13 1 1aa 
10 l . 31' ıaao 

20 
, JNO 

11 2 .1/6 111115 
SG 2. 1/1 mo 
20 J ueo 
s 1. 11' '* 1' S.1/2 8MO 

7 J . 3/f "818 

• " . uao 

141 82112 

1 - Blr kllos·Jn& 200 kuruı fiyat tümln olunan yukarda )'Ullt 1'! roda 
n mı.ıJ.•cı f burrat&hk U312 kDo ı~vanizli ~k tel halatlann pa 

:sarlıkla eka:ltmeai 11.12.9'2 cuma ıtmU aa&t 115 t• !amltte t•rune 
kapıımd:ıkl komisyonda yapılacaktır. 

2 - Bir rı.rUde tealim Olunacak if bu balatıarın f&rtnamt ft n..tr Jıııo. 

mfıyonda glSrflleblllr. Teminatı 12962 Ura 60 kur111tur. 
s - Pazarııp ııuraıı edecek tallp!erln, DJlli olduklan ticaret vellkal&n. 

' 

nı v, yukarda yazrb ı-mtnat m&kbtu veya melrtaplarrm belli gOıı Ye 

saıı..tte .k'Jm1syon 'baJkantıgma ?ermelerL (1988) 

-

-\lo Ortaoku!un son ımıfma kadar 
okı.rmuı blr talebe, ailevi vaziyetinin 
bozukluğu dolayıslle herhangi bir mti 
eue11ede ehven blr Ucretıe çal11mak 
ıstemektedjr. (Tayfun) remzine mu • 
racaat. 

-\lo Orta okul mezunu kimsesiz dak. 
tllo ve muhasebe ıııerlnden anlayan 
bir genç, ticarethane, müessese \'e;> 
blr büroda ehven bir fiyatla her tUr 
ın 1,1 kabul etmek i.ttemektedir. 
<S.O.R.) remzıne mUr&e&at_ 

Miitelenilr 
PUL lıDCRAKLII..ARINA - Dam. 

ıaaız, damgalı Tllrklye cllmhurlye~ 
'91! 'l'Urlr hQkOmetlerUe, Jnan, ('cnelıt 
htıkO~Uerf ~ta pudan toptan ve 
ya clıuı c1Da satılıktır. Arn edenler 
lltanbul Jm llaMI idare mern1'MJ c.. 
Yat Şenmana mtlraoaatıan. 

Aliırınu: 
(Ate, 9) <A.O.) (A..L,)• '(Ahenk 21) 
(A.'P'.B.) (A.K.A) <Bulunmaz) <Bay 
KAmll) (Can) (EJC.) (il M.S. < E.M. 
GQJ) '(:ll,T, 18) (Jll.S.N,K:°> (F.D.Kı) 
(J'.T•) (GUYen){Ganeften &k) (Gül') 
ranzet) (215 Grtt) (H.G. Acele) ct.N Dl 
o(l.P. 88) (Kumeflme) (Kayn&Jı:) 
(JılO,ktılpuent) (K.D.) (K.T.) 

(K.B.R.) (K.E. 18) (11.E. 49) 
<Ndll) (0 t.) (P .A) (79 reaaam\ 
('R.A.) ca:T.K.) (2 R .0) (Samim!) 
(Şair) (T.A) (Va~) ,(Vlyanwr 
manlan) <Yerael) 

SEHIR 

lıl~ 
TiYATROSU 

&OllEDI IQ9ID 
...t ....... 

ASRIU;fZN BABA 
(,,'aına..rtMI ..... " 

ıtlD)ert 

t~IO ela Matine 
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Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 1 
ŞubemıSGe lrayıtlı )!tel} numaralan yazılı yedek aubaylarm acele ıube. 

1• mUra~.aat..arı. ( 1889-2122), 1 
Sicil veya kayıt No. 
49199 

, 
4:3707 
soosa. 
60238 
494~ 

24423 
80187 

'8224 
46689 
41826 
67227 
87793 

984.2 
328.78 

71.823 

8.980 
184' 
1181 

&ıuulDI tarlbl: tl!S&. - senmrmtı 100.000.000 l'Orll nrua 

00.be " ..,,.... a.dedt ı ~ 

~, " t1caı1 ber IMV1 baDb muam.lelert. 

!»ara t.4ı1Jrt1reDler 28,000 Ura 1kra.mlye nırtyaı. 

' 

aıut Bnnmıda nmbıarab "fbbarm tuarrat waptU'IDda 

•n u eo ıtram tıuımıu.ıan ııene4e • defa QakUece~ ara o. &f&'1.dalr1 
pl&aa Son Utrami}'W dagıtllac&ktır, 

4 .... a.ooo llral:dı ıoo &dlll ot araım a.ooo an 
ı • IOO • uo • " • &,BOi • . . .. . ı• • IO • l,IOI • 

41 • •• • 
1 

D!KIU.Tı B ı ırpilnndüt ııara1U bir 91D1 ICf:ndt 80 UradaB qağı 
~Qfmt7enlen ~ çdrUS1 takdirde CJfı 20 ~ Hriıeoektiı. 

Kıralar ..neoe ' defa. U lılart, U Buıraıa. U S)'IQL 
u Bl.rtncfkft.ntmda QeklleceJtttı. 

H A B E R - 'i\liıam Poıfalİ 

01ıu11 9ö%l•l'i11ıt1tl• 
ItJNGSRAM ~[!{öl?'IT@lil 

ışığı '~~'-"'" 
(D 

M. M. V. lıtaabal 4 namaraıı 
ıatınalma komisyona llAnları 

104 kalem sıhhl maızem. paza.r~ aatıD almaca.ktır. İhaleııl lS.12.942 
aa1ı günli aaat 15 te Salıp&zarmd& M: lııl. V. 4., No. 1ı Al Ko. da yapılacak.. 
tır. nk teminatı 107 lira 8( ku.ruetıur: Tal!pleriıı beU1 ...akitte komisyonu 
muza gelnı~erj (351-2187), -

••• 
SaraceTfnde bulunan 15980 çltt köhne totln, 7 çıtt k6hne ctzme, 120 çıtt 

köhne terlik pazarlıkla ve arttırma ile H/12/1942 pazarteli ıtıııU saat ıs 
de atılacaktır. <kmek fırtlyenlerln herg!ln Saraçevlne &lm&k lıtiyenle. 

r1D Salıpa.zarında 4 No,u Batme.lma Komisyonuna ıeımelerl (833.2007) 

~ 
= 
l s 

-

...,,. -

.< 
~ -
-

' 

-
-

.: ... -·::: -cı:: 
~ 

G) 

ı:ı 
:~ ... 

UJ ·--

• 

1 
r 

l•tan6ul iane/arma Satınalma Komi•yonuntlattt 

Bir klkcun~ (194) kuruı tiyat tahmin edilen (BO 000) kil.o f&rtn&ı
meııine uygım aeythıyaj"ın kap&lı zarftan tahvilen 11.12 ~2 omna ,unu 
aaat. 15 te pa..&.rlıkla LıtanbuJ Takaim J. Sa. AJ. komfayonunda a&tm alt. 
nacaktır . tstelc yeko.ııu (~) kiloda.n ııok.s&n olmama.le tar-ıu. bir be 
iıtekliye de lbsle caizdir. Muvakkat teminat (4160) Uradır Şart.nam• 

400 kuruı bed.;J ka11ılıt"ı.nda verlllr. Nilmune hergUn komisyonda gör1ll0r. 
İsteklilerin teminat me1<tup veya makbuzlarlle pazarlık gün ve aaatınd• 
komfıyonumuz:ia buJunmaları. (1923) 

TüRKin iŞ BANKASI 
<üçük Cari Hesapıar 
1943/K.RAMıl' E PLANJ 
KESIDELER: 1 Subat. ! Mavıı ! Afuııoı 

1 lkint:itemn tarihlerinde va,,ılır 

l 1943 tKRAMIYELEKl 
ı &det l999 L(ralı.11 
1 .. 998 • 
1 • 
J .. 
1 • 

. 1 • 
1 • 
t • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 1999.- ...... 
- 999.- • 

- ıual.- • 
- 171,- • 

- lft&- • - ~.-. --
lO • 
IO • 
80 • 
ı30 • 
gş.ı • 

• 
• 
• .. 

_ tt:ıo.- • 1 
_ ııno.- • 
- ıtl40.- • ' 

- 6500.- • 

lJ - Z2 i'lff'Jt.- • 1 
.a1lrklye lt ISank.aıno.a par• yattlrm.kla yalnll! para oırlkttrmlt t. 

fal? almı• "'"".., "\\'rıl ,., mıuı 1" t111lllrıı1ı '1• 11 .. rı•·nı~ '"'""''"'" 

[. ___ ı_._r_a_n_b_u_ı _B_e_ı_e_d.,..i!.!~i ila:zlan .J 
Ta.lım ln llk 
bedeli temlnau 
liOS.17 12!!,ll Beyoğlu ha.ata.ne!!! için aımacak tıbbt eosa 
1300.00 37.ISC KUç:lkyalı pans!yon.u ilk okulunun 942 nıall yı1ı ll-

tlyacı için alı.nacak 1000 kilo koyun eti. 
210 00 15.7~ KU<;Ukyalı pansiyonlu 11.k okulunun yıllık thttyacı 

fçln aırnacak 30!> klio zeytin. 
Tahmin bedellenle !lk teminat m~kt~rları yukarda yazılı tıl•r &ytl 

ayrı açık ekıılltmeye konulmuıtur.Ş:ır tna melert zabıt w muamelM mUdUt • 
ili~ kalemlndt> görUieblUr. tha}eleri 2?.12 942 salı gUnU ıeat 14 t• d&Un1 
eııeUmende ya.pılacaktrr. 

Taliplerin Uk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı a. 
zımgelen d ğer vcsikalarlle ihale günU. Mua.yyen saatte dalmt encUnıeııda 
bulur.ma\arı. 12::ı33) 
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