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Çabuk 
fHTell 

ilıl 
verir! 

Kimsesiz gençler ve· 
ço~ukların vaziyetleri 

Dün Parti Grupunclaki müzakereler neticesinde 

HükOmetin bu mevzuu esash bir surette 
etud etmeşi kararlaştı 

Tunusta vaziyet mütte
fikler lehine düzeliyor 

bıtı at Vek!ll Zonguldak kazası 
a kın.:. a geniş lzabat verdi 

Almanı r T b rba bö ge· 
An'kara, 8 (A.A.) - Cümhuriyet 1 Celse ac.ıldıktan ve soeen toplan 

Halk Partisi meclis srupu umumi lı zabıt hiilAsası okundukl:ın sonra 
bnyeti bııgiln (8,12:1942) sn:ıl 1·5] kürsüye selen ik~ısat vekili Sırrı 
de reıs vekili Seynan mtbusu Hıl Day, bu ayın ücunde Zonguldak 
mı Uranın reisliğinde toplandı. maden havzasının Çamlı oca~ında 

s adekl t p lerde a ı 1 

iştial eden grizu yüzünden bir çö· 
küntü hasıl olduğunu ve alınan 

G;;;ral Friınho ı~~ 
İspatı yanın Avrupa dtlnyasıaa ballı :/{,u aAşam • ı tekmil kurtarma tedbirlerinin hlll 

- - ___;, fına olarak bu elim_ vııkada şim~_t· bD~DDdDAUDD lf&ret elf 81'8Jl 
'- ye kadar 63 amclcnın mttalteessur B 

M f •ki öldü!ıü. tesblt edilmiş olup aram:ı· l [ '/l f • • J •kk f ( • ütte 1 er lara devam edildiğini ve hAdise fi- spanyo mı e lnln l Q ını 
zerinde adıt. idarl ve teknik tetkik A Ad • l . 

Arasında \'e tahkiklere 0ievaı:n edilmekte Ol vrupa ha ıse erıne 
dn~ınu \'e vazıfelorı uAnında haynt 
Jerrnı kRybeden işçilerin ıııllelerine • , • • ı•h tar ettı• 

Hüseyin Cahid VALÇIN hüknmeıçe derhal tumınat verıı· çevırmesını 
mesinin takarrür efliğini Te bu 

Btl'l'UK Britan.}ııınm Ameri'ka 
5eflri Lord Halifa.Jis ~ima. 

li Amerikn. fjebirter:ııden birinde 
h-e~•l'ttiği lıi'I' ııutu!tta nritanya 
lmpnrntorlu~ dlmia mı mi.ıdafaa 
etm.i' ve lmp:lratorluğuıı uıuu se. 
nelerdenber? milyonlarca io .. nn i. 
çin temin eylediği nim<?tle~lt. müf. 
tehir oldu~nu c.i;ylemiı:tir. Nut. 

kabil h_ıM is~lerin tekcrrilr e~eme- Barnten sonra ispanyada Kralbk iste-
! tcdbırlermin alınacaıtını bıldir- • 

mlştir. • mi in ' ya ecı 1 eceğlnl de söyle 1 
İkt~at VC"kilinin bu iznbınr mU. 

teaki9 rouıanıc~·c geçibıietir. Ruz l.\fadrit, 9 (A.A.) - FaJanj'a 1 ve ınvauın st>nuıu.la bütiln l>üyilk 
namede 1stanbul meb'ı;su general l•itap eden gC"neral Franko, knpi. meselelerin kat'f eekildc halli ka. 
Kft.zım Kara.bckirin memleketin talist ve liberal dUnyanın muvaf. tıi! olacağını &öy!cnıiştir. 

(Arka~• sayfa S Slitun 4 te) 1 fakryetsizliğe mahkfım olduğunu General, ispanyanın Avrupa 

kun doğr1tlan doğruyu müstemle. 
ltclerc tet'!\85 edt'n lıı .. mında dn 
BU'\ lik Britanya ile rnlistenl1C"keler 
a~ ındalci mUnasebctlerin lıubı. 
rl ne inanma es!\Sına tst inat etti 
ğini \e !ngiltcrf'J in rniicıtpmleke 
te1 inden bir para b:lc \"arid:ıt nl. 
m rhğmı ilCTi "mJ tiir. ~ 

nunun bir mtlddettenbcrı mli". 
tf'mlw)er , .• empeeya1;1m me~c. 
leci hakkmda bir lmım Amerikım l 
efUnumuıtıiye!llyle İngilizler ara. 
ı;mda fikir ttati..,ine mcyd:tn tı·.,an 
umumi balı~t~n bil' pnr;,::ı otC!u;;n 
tl'i'J;;iirdrr. Empcrynli1m a'cyhinde. 
ki fikirlerin N.yra~nı tn~ımakta 
olan Mister Vilki de mlittefiklerin 
harp gaye!eri bah!!ini ele nlaııık 
hal'hin durnnm e'°"ns•ndn miitte. 
rikler al'&_-mıda bu bapta bir itilaf 
temı'n eıılilme91 ltbıımuncln ısrar 
etini tir Onun fikrine~ milttt>fik. 
lcl' imdi bu ha11usta bir anli\ı:ma. 

Stallagrad'da 
Bir çok müstahkem 

,nokta ar usla a ge ti 
Ruıı~r merkez ceplleılade de bir çok 

1811 aa noktalarını geri aı111 ıaı-
Moakıwa, 9 ( A.A.) - Sovyet se°' noktalan i§ga.J .cillml§Ur, Şehrin §l. 

yaneı tebliğine ya.pılan ek: 1 uıal batwnda Sovyetler •vvelce if • 
Stallngrad §ehrinjn sanayi mnhatıe $•1 etmlf oldukl.&n mevı:j,lerl sağlam.. 

ininde bir çok mUstahkem Alman lu§tırillI§Jardır. Ayni §cllrin cenup b8... 
ıtımnda Ruslar taarruz hareketlerine 

va vannsilarsa t-onrn n.r:oların~la. 
bir an1nşmadr1c husule gel~ktir. 

se/,izinci 
ordu 

Taarruz hazırhklaBirbı: kelime ile (5aret ettiğ••. 
miz ~u me!elcnln büyük bir ehem. 
miyeti oldnl;"ll ~ikırdrr. :Un mü. 
bim ba.hsi lıir fıkra itinde hula'ia · rını 
n. , .• maruyethü teşrihe imkan 
~lamıyacait ka.ıınatindeyiz, Her. 

tamamlamak 
üzere halde aulh sonrası kurulacak ni. 

Lon<lra, 9 (A,t\. l - füılıirede. 
ki Rö~·ter muhacirinin iş'nratına. 
göre. Libya.da Sdizinci ln;;iliz or
du~u Ageyl:ida mihver meniJeri. 
ne karşI yapacağı bl.iyuıc hamle 

(Arkası Sayfa S, Sii. 5 <le) 

r.amı bugUnUn ve rannm en mü. 
him siyasi meselesi ohrak im.bal 
edersek hatn. etnıcmi' <ıluntz, 
Lord Ha.lifnk.!I ile Mi ter Virkinja 
s0%1erl ~ııbı'Te ayn ayn me-;e. 
lelere termas edor gibi g(ÇrUnül or. 
lana ds Jıakilt1'.lte aynı meSclenin • 
muht:?lif bıa'knDlarcbn aldığı mıın. 
r.aralardan ibar.:t olduğu meydan· • t ı • • ı • 
dadır. Çünkü. Mister Vilkinin 1 a yan IŞÇ 1 e rı 
bundan evvelki bep.natmı hat<r. 

fa1'8ak harp gayeleri kelimeleriy. Askeri iclare emrine verileli 
le holisa etti'i;i an?aşma nrnsınctıı 
mUst~ekeler ve emperyaJlım 
meseieleriDiD btıyilk bİl' yer tuttu. 
ğu 17üpbesizclir. Şimdiye kadar 
iki müttefi'< a~mcfa resmi snret. 
te deiilse de gayri resmi ı:rette 
bu noktadn birer ııyrr g6rü mev. 
cot olduğunu müşahede et mdaen 
~eri kabnıyon-:ı. 

Kup gayeleri bah l'nde en ih. 
tiyatlı devnınaıı de'\'let adamı M ... 
Çörtildİl'. Bu bapta kendisine ira. 
ifedilen ~al1•re daima :"ullıun ne 
~aman Ve ne gibi ş3rtlar i~ill'le 
akdolunu.nğını bilnıer!iği için ~im· 
diden su'Dı esaslan h:ıkkıncla l>ir 

ı inden kaçanlar 
idam edilebilecek 

Berne. 9 (A.A.) - Dün Romada 
neşredilen kararnnme bütün lıaı. 
yan işçilerini askeri idare emrine 
\"ermektedir. İşiodu ayrılan her 
i şçi örfi mahkemeye verilecek ve 
askr kaçağı muamelsi J!Örccktir. Ve. 
rilen hükiimler öliim cezasına kndnr 
stdehilccektir. Romatla, mnhruknt 
:ılo;i kliği yüzünden veyn boınbnrdı· \ 
mnn korku su ile ailelerin şehirclcn 

nynlmaJnn scbeblle 15 ilkkfıııuııdan · 
15 şubnta kad:ır lıiitiin 
kapalı knlacaktır. 

görülebilir. 

devam etmiJler ve llerleml§ler<llr. 
Naziler bazı kesimlerde kartı t.& 

arru.ı.!ara geçml§lerse de, hiç bir ne • 
t !OA elde et.memi§lerdır. 900 Alman 
bldUrülmilıtür. 

Pazarte•l gUnll U Alınan ta,ıt uça.. 
ğı tahrip edllml§tir. 

Merkez cephesinde yeniden bir çok 
iakln noktaları Sovyet k:ıvvetıertnin 
e}ine dil§mU§tür. 

Rljev balısmda bir noktada Alman. 
ıar yedi kere kat"§ı taarruza geçmio
ıer dir BütUn bu hücumlar gerl atıl 
ml§ v~ düşmana atır kayıplar verdi. 
r ilml§tlr. 

Veliki Lukl keslmlnde bircok köy • 
ıer dtıpnandan a.lmmıştır, 

~·· M01>ko\.1l, 9 (A.A.) - Almanlar ta. 
ı afındıın iki cephede, Merkezde ve 
~talingrııddtı girişilen şiddetli karşı. 

)Ik taarruzlar, darbeleri flddetin! 
arttırmakta bulunan kwlordu kuv 
vetlerile krrılml§tır. 

<Arkası eayfa 3 Sütun 4 tel 

!!U11yasma bağıı bulundnt lll& ~n
ff1. edettJr tspanyot mfllctinın bU 
t:ın diika rinı A v"ı~·.1 Mdiselcrine 
çe\•iımC1linı ihtar tYlf':ı•i11tir. 

Bu buhranlı devreyi geÇirdik.. 
ten sonra, lspanyaya ebcditik \'e 
eeflef veren lhü1dlmet f>:s:cminif\ 
tekrar kurulabile<eğin~ söyl~ek.. 
le, ıren .. ral Frnnko, pek muhtemel 
o:anı.k saltnnat süıteminin yeni _ 
den ihya edilec .. ğ'ini telmih etmek 
i8teınigtir. 

Geneı-alin nvtkuna hararet Ye. 
ren Faşist z'ihniyetln e ~n, ls
p~nyanıo tarafl1ı:lık tı(\'R!eticdet: 
ny:rr!acağını gösteren hiçbir işaret 
yoktur. 

Alüsyen 
adalarındaki 

Japonlar 
Amerikan kaneU~
rı faralıadan Si 1 

tara!sut albnda 
baland.arulayor 
Ya,ı.ıon, 9 (A.A.) - Bahriye na. 

zırı a1bay Noks, ba81n top!a.ntısında, 
b.rle§lk Amerika kuvveUerinln, AlU 
1;1yen adıılarmdakl Japon kuvvetlerı. 
nj ısıkı bir tarassut altında bulundur. 
<lukıarını söylemlııtir. 

Amerikan kuvvetlerinin Japonlan 
ou adalardan atmak için yakında ha. 
rPkete geçecekleri kuvvetle muhteme~ 
görü}mektedir. 

ey öylenemiyeccği ~· olunıla <'e. 
\ap venni' ,.~ tafsilata ~iri~nıek. 
ten ç~kinmi,tir. tn°ifü m•~veki1L 
nin harp sonra ı mc .. eleleri hak · 
kında müttcfi1der arasında. e'ia<th 
bir nnlaşmaya rlerhal ,·amı.amn 

rorloğann pek i~·i takdir f'tmış o. 
lııcuğı açıkça h•$~olunuyor. Btın'ı 
~imcll me\'znubnh etnıemek, lıarp 
hi'tin<'f'Ye kn<lar tedrici tema-.Jıır 
\"e rnli~akerclerle nokuıi nanrları 
hir1astinnelc in·lınnnıı elde rtmek 
ümiılindeıı lleri geliyorsa mnkül 

Ilerhalı1c bu~iin iıJ n en clıcm. 
mi~·etli olııu nolcta hnrıı .. oıırıı• ı 
mülahnzall'rının harp :.:uyretl ~ ı-ıııı 
"~t~:.·e ıığrntwn•ırhr. Çıinku h arp 
tr.n sonr.\ki niı.ern ı•ğru1111a ilıtiı:i. 
fn ılü!i!'r<'k harbi ka;ı betıııek ~er . 

!:ekten affedilıncı bir k.tbahat t~ ... ı 
ki! eder. Amerikan aııkcrlerl Alaskaıla lıarııı brtülmliıt bir tlağ'a 

26 M.a metreye ateş e4ebllon 15,5 mmmetrellk blr AJDe>riluuı topu 
teeo haurlanıyor 

Nevyorktan gelen haberlere gire 
General Anderson tekrar taarruza 

geçecek durumda değil ! 
Almanların el ek astrerler abd at 

oldafiu& d n ileri 
'evam et eıerı ş 

Vaşington, 9 (AA.) _ Harbiye- r;t:rııı J ı kl-.:• ı bir yar! m glhmüşlcıı 

naıırlıf;ı tnrofından dun öğleden ıhı . 

sonra neşredilen resmi tebliğ: • \lrı •ı:.nl:ır. mfilt eri'l..•ı>rin kol ırı ... 
Şimal Afrika: 6 İlkkıi ııunda düş- rın ı yeni nınki nclcr ile tcl!ıri etlik

mon Teburhıı çc\"rcsinde •ınrruza 1 leri ni biltliriyor. Vaziyet h llcşme~ 
geçmiş ve mcvıilcrwı izdcn birine 1 yüz tutnrken ba~arıh bir tnnk car• 
girmiştir. Dün zırhlı alın lnrım ıı pışın nsı olmuştur. Müllcfiklor pa
şid 'elli bir karşılık ı nnmız. l'llpını ;- z:ı rlcsi ı;ünfı bir mukahil hür.um 
lnrJır. Gece rl üş-rnn ı:crı çck ı l ını~. ~ npmışlrarlır. Bu. cluşmnnın ric:ıU· 

* -:/- :t- le ncticclenmişl ir. 
Londr. , 9 (A.A.) - Şim:ı 'I Af- Müttefik homhn uç k lnrı dn kuv. 

rikada bulunan muhnbı rlerin bil· \'Cll<'rimizc hiiyiik y:ırdımd:ı bnlnn
dirdiğine göre Tunmla 'aziyct hem ınu5l:ırılır. Pnzn.ıc ı güııii mült~ 
karada, hem hnvadıı ıyilcşmeldcclir. fi kler 5 tnyyarc kn •bclmişlcr. Bu. 
Müttefik kuvH~ller diin Tunust'.I na mukabil 2 mih\•t'r ııçn~ını dü
şimdiye kndnr hava l;uv\·etlcr indcn şfırnıü~ler, 3 tanesini de t ııhribcyle. 

topu tıkarl;) orlnr 

mişlerdi r. 
(Arkası sayfa S. Utnn · do) 

YÜREKLER 
ACISI 

• 
ÜÇ GÜNE KADAR 

Haber stünlarıncla zevkle 
okuyacağınız bir yerli roman 

Suikast 
davası 

- o.-

erber S e't' .. 
arçala a ~ 
Jıa~a ~ta ol .4 

ldts: a eita 

2D 

O'azısı S neli ayf.ııdıı) 



2- H A B E R - 'AlC1a111 Poeta11 1 ILKKANUN - IHI 

Günün simalarından biri: '=a• 
Amiral Darlan Uskumru ıstanbul

Yeni Ginede nasıl 
harp ediyorlar 

Anglo •Sak.on Rtneteleri, amiral DarlanJan bahıettikle 
ri :aman onu "Vifinin bir muammcuı, diye tavm edi· 
yorlardı. Acaba bu muamma simdi halledilebildi mi? 

~IUAM"MA 

Vi'i Fran5UJ vnrdı, gc:nera! tı·· 
Golıin muharip Frans:ıııı \ıır·lı. 
\miral D:ırlan, ~imdi l;ıtııaU ,\fri 
kada, VtUncü bir Fn nı:a idare ... 
,,urdu. 

Dıı.rlan, mnetaJ Peknl~ anl;ı 
uğr uman. i1k o1nrn,. d·kk:'tic<'1 
LctıLi~ti. Ondan sonr:ı, 1 tıv~!. tel{ 
rar i' ha.sına geldif:ı uman bli. 
tuıı dikkatler, Darlnnrn UıPrinric. 
l1orda. BiUıassa Anglo • Sakson. 
hır onun hareketlerint• buyük e. 
he~iyet alfcdcyor, "D:ırlan biı· 
\'iti l\funmmMı" ele.s ip dura"•'rfar, 
onu bir bü,Jllk sır fibi ha11etın!yr! 
~:ıh~yorlarılı. 

Darlan, mareşal Petenia y~. 
minll bir \'elia.hdıyclL Orıla v~ dn 
nanmanm lnmıandıı,.ını,.tam tl!r 
'•llhiyetle avucund!\ tnto\ orc'u, 
ba SllJ'etle Fransarun mukaddera. 
tına hükmedecek bir vaziyette bu. 

Amiral DarJu 

lunuyorda. 1 rarla haTC?lrıet ei.'en lılr "•lr.el ele. 
Darlan. ŞimaU Afra'kaam naUt!a ğj) politika ihlira"J,.rma tayAn !tir 

fna11ını kuvwtıena;rnıü• gitti: acknı olduğunu Qikterdi. 
An!!'io • Sftlmonlaı-1a anlft~tf. Fnuı 1 Amiral l\arlanın bnris obuasl, 
•a tamaıclyle işgaJ ıltrna girdi, aile l'aıiyeti ~cnbıydı llııbaın Ad 
maa.:uam Franıa donanma!ltnJ" liyo Nnıurlığı etmi' bir RdAJnılı. Bo 
m\thiru bir kı~ı da t:ı~ihe. knnttt. ı s:ıyf'de blltlm ıl'!\ let "ıpıformın, 

Biz, bnrada bu ,.~ıle ıle D.u. iiııOndc ııçılrlı~ını gormu,tn. Ka. 
lanın yaptıklannı de~il. onnn bil .~m mallsus mıi<lllr.nğıl 1aı11nnın. 
J1lk Jıldi~lt>rılı c-ereı·snrna yol a. ela dıt, Fransanın en yttka .. , poli. 
'8D aa!ııtiyf'li, kı-ııu•a, anlataca. tikncılan i!e mtb•aııcbııt fe .. : .. ~t. 
tız. mi~ti. 7.eklsı, bilgisi , ... ,.h. Polit;. 

NA4;JL YETti;'tl! ka yolu ile en ytiktek DIC\'l<iıe ka. 

Jl'r..ınsua Darlan, 'J atu•toc 1881 
ae, Oa konyanın Nerak kaubaına. 
d:ı. doğdu tık, orta tah-ı!':ııi bi. 
tircll'kten sonra ıt ~da bahri. 
Ye mektebine girdi. an mektepteki 
tah<sili sırasında l 'e ıabit çıktt.ıtau 
tonra, zekl.!r, kabiUyeti ile ifikkA 
ti celbetmiye ba~la.dı. 8.ahriye Ne. 
tareti, onda, müstesna vasıfiar 
buluyordu. 

D:ırla.n, b:ı.hrlye sabiti elduiu 
halde, geçen büyük harpte, kara. 
da hizmet etti. Ahnan cephesi'. 
nin muhtelif kısonlannda, baluiye 
topçu ku\'" .:tlc·,ne kn, • .,ıt.ı c·tb 
,. ıı t"!mmm 1918 de Korvet kap. 
tanhltna terfi etti. 

Daıbn, harpten sonrn, Fran. 
· ımrn Hinrt dcnİlindeki donanma. 
>ml' erkilnıharblye mtllhala \"!!~. 
fesiylo gönderildi. Her uman 
olılıığu gı"bi, orada da kendi ıini 
göstcrm~kte 1:ecikmedi. Bir~ se. 
ne sonra, Frıınsaya dondüğU %&. 
ma.n, piloL mct<tcbhıe muallim ta. 
yitt e<lilcli. llt'I' nıüdılet tle, faal 
kmıu 11 dnnhklarda b•ıtıınıluktaıı 
~onra, yül<!i•k bahriye mektebine 
aevam etti. ''e barrıdan bilyillc tak 
dirler bzanarak biri l\cilikle 
rıkh. 

Darlan, erki.nıharb!ye zabit1 o. 
1Ar.l1c hizmet e~rkcn, lıahr;ye 
~eti ltalem ıoalı"!IUSun' J.ayr. 
nlclı, Bahri~e Nazın ,forJ IAıyg, 
onu Fran!laJ'a büyük hhınet\ude 
ı ulu ıılu~'Unn, 980 tarihli bir ne . 
waret tebliltt ile ilin ettL 

dar ytl~lmiye iireniyordn. 

••• 
Darlan, bahriye umumt erklnı. 

lısrbiye reisi bolunduiu umon • 
larcJa, bUttin Pari!I g:m•telerini' 
birer vasıta ile < lrte etmi~ti Jfpr 
glln. lıir \'esile ile. kendisin(.en 
bah!iettlrirdi. N'ihRyet, bu methö. 
senalar, öyle bir hal ahlı ki, Fran . 
t-ız babriyesi'ndeki me,•cudiyeti, 
bir hnrika sayılmıya ba,lndı. nu 
methü!leJla~T ma.re§al Ptoteon..'!! nıu 
u ·in olduktan sonra da de,·am 
etti. 

Darlan, FraıL~(]n mııreıı11 T'e. 
tmin emn;yetJni haird;, V r. A fri. 
kaya r1a, mUd:ıfaa ,kararlyle ı:it. 
milti. Birdenbire yeni bir vaziyet 
alıp, neden ileri l!e!tli ~ .l~t., "mi. 
raı Darlanı bir daha nıııam.molq. 
tıran, bir mesele dabL 

Bira ihracına müaaale 
iıtencli 

B:m Dıracat Clrm:ılan OUmrlik 
ve İnhisarlar \' cka!eti ne 111iiracaat 
ed~ ithııllt uraın kanıılığıncln 
bira ihr"ctna mUsaade e~lilmcsini 
istemislerdie. Bu müracaat tetkik 
edilmektedi:. 

Od emiı kaymakamı 
vekalet emrine alındı 

An.karadan bi'diri~dfgıne gl5re, 
Ödemi' kaymakaıru 1.hııan Kurtay, 
görülen JUzum tlzerine VckAlet em 
rine almmı,tır. 

da 80~ Ankarada 
65 kuruşa! 
~ 

Vali, UCUZ balık •afifi 
yapılmaıını temin etti 

Soğ'.ık hava tertib'.ltlı 'agon 
arla Ankııı'l!ya scvkeJilcn bal·Jc. 
ardan usk.ımnı A nkara.dn 65 ku,.. 
ru§tan, Kıt.ç lliO ku~§tan !atıl. 
'?lakta.dır 

He.!buki dün, aetıri':nizde ıt ... 
.tumnmun kilos:.ı E:O kuruştu. Bu. 
nu gözönUne alan beltdıyemiz de, 
lstanbul halkının kilometrelerce 
uzakt:ıki Ankaralılar gıb! ucuz ta. 
:rk yemesini temin i~ın Sandık is. 
l:elesinde, Üsklldar la, Kaa:mpa.. 
(:ada iskele yanınj" 2'alka ucu& 
b:ılrk .satılmasın'.L karar vermi§. 
lir. Vali burelarin.ki sattşlann dl... 

lıı kontrol edilmesini allikadnrlara 
bildirmi~tir. 

Ekmek karneleri 
numaralanacak 

Hangi nrımaralann hangi 
lınnlarclan ekmek 

alacaklan ilan edilecelr 

LontlraJa cıian D•1'i Elr.,,ra .,,.tainin ltarp muhabl· 
ri l'alter Liih, Yeni Ginede cereyan e:len 

malaarebeleri anlatıyor 

DEVLET ŞEFLERi 
HAKKINDA NE ZAMAN 

HOKOM VERIUR? 

l•NotLtz ve Amerikan k~" 
na.Lan eou ıtllllerdc 

AVUSTRALYALI süa"t, larlf nlac1en g.:tim, U.rledtm. fthll .•n. İtalyan B~ldll Kt90llniye faz. 
bezi ile ardlut olan ltatım bire, r~r arasmdan hiriı;i dol'. l& yt)iı.•crıiyorlar Bu .ntıla ftaı. 

11 --'· ruldu ve bana bir brımba a.ılladı yan milletinin, devlet ~fü·i ııev. 
aa ıycw-aa: mediğinl harpt~ blktJinu, z:ıu:n.. 

- Le7bi mi? Bell, ga~n MM Y&mlı sabit tia lfizleri sl'yle.,ık. kttn olza Mu9<>1in~ ile arbd&flar:. 
oradaycbm. Bal'aJa &il'e lA1tn. bir 1 ten sonra 3Uzü.nti bu!'aşturda: m darağa::ına ; .. •ndere::efinl ıöylü 
aayfiy! Jerİ. • - tıte, omuzumu parçalıyan el yorlar. lıluaolünin İtalyayı haıtıe 
D~ Kok bombnaı, bu eeredin att<lr b~ba sokmak suretiyle mirctine Te 
Ba zabit. Yeni OİMcWri oc1a i~ memleketine fenalık ettWr.t hr .. 

yolu t'epheilnde ,......_mı,, aeri- J 
re gelnıitti. o, ,&Jle del-.m etti: .o\GAC DALLAJUNll.\X men kabul edecek defilis: tıaJyıın 
-· B.'z, bftlta girn ..., .. orman • ıiTlLIYORl .. AR l milleti de hemen hmrl:m veremez. 

(arda har~~ ~ aeeauyi:ı. ZJra he..rp mumda fena f;Unlcr 
Bunu ötı'enmemis lbım. Japonl:ı.r, O sırada bir yaralı kamyonu )'Sşnn:?.bilir. Muzaffer oldulu tak. 
ba itin ntuı. Rattl o lwlar ce- gelrU. İçinden, sedyesi Uıerinde ' dirde . b~nlat:n hepai unı:tulur ve 
111r ve fok ce111r 11«.mlar ki. ba ythitkoyun yatmakta oran bir za . Musoli.nı te~~. Oılunur: mıızaJfer 
k&dıar cesaretli llMrlere, lli~bir biti ~ıkarcblnr. Yanma l'>kulılum, olamazsa hükum zament " aman~ 
,.rcı. teqtitlf ........ 1 geı;mj, ohun, dediro. t!;mi c:nrrion dır. t+ • 

t • "·- bf Foll.t ATUı.toralyahvnıı, X:ısıl Her rnemleke •. r. devlet feflnı 
:te ·~ yata~ r mae-edra : 1 y:ıraJ~d1ğnu ,ayie a~lııttı: . b~ğ'::nmiyenler, !!Cvmi.\'cnler, mürn 
Mevzlım taınam11-. meltur a. ' · klln olan en yalan gi.l.nde onu ttl 

ra!amrınla git:ldunlf lıekliy.ır~utn. - Min.Bar •. keeif. k·•1ıınf1a lıa. :acta vermtk iJti~·cnlcr bl:Jun&bi: 
Kar~ıdan, taıl'l7~ 7'h'tt7en y1'rml lmnryor~. Bırıfo~bıre arkamdan lir. MueC'Jini harbe ,;;:nııelde bi de 
ıapon askeri ~ti, Dlrlborı.ı:ar. hanç.r~end~ Benı yaraJıyan .ıa · yapmıs olıu., fena da lw'etet et. 
Otuz metreye ka-)ar ileTlemelerıne pon, Itır aı;:ıMn dahnda bulnh-• • miıs bulun!!a ortaya atılan lr.o%Ja.. 
~ ~ctık. Sonra, •tet actık. ~~· ~d~ ~ıtrı3ar11" mtıma ra yalnız MwıoUni ,-:dil, bUtiln 
Coia daha mı yaylım alette JU:- lı;Ueermı ·~ış. ·~ket ver. 1talyan mnetinln nn.ki:ddrratı 
fUVaJlanddar. gamlanlar"-8 biT tın, haneerl elınden düştU de, bir bağlıdır. Bu itibarla hallmı cclu' 
acı. a~lan -per aldılar \'e kap dalaa 1aplayamadı. O 1ııman lnpon nun: 
]anlar gibi d6vlJ&m•P 'ballac11dar. askerini yakaladım ve ellerimle _Oldu olacslt! 
Bir müddet 101U'a, allngtl bleamr boldam. Diye htlkümete taraftar •ııi. 
na geçerek banlan ortadan kalcllr . t,te l'eni Ginede, harp, Myle yet takınınııaı u:.bildir. Bir devlet 
~k iMediM. KahrMnan ukerle • uuıaflDCa, layasry-a de\am ediyor. ~t>fi sevilmea~ bil: hemen al •'3-
rfm, T&Jı,t whıt 9"ler çıkararak Pula olal'J\k, muhit ,.e iklimin ~r ğ: e ı;ıemez. Netekim geçenJerıle 

Şehrin ekmek işlerini gllrUşmck hür.uma geÇtilderl zaman, Japon badlılr var. Jhırafan.,ı gezen bir Rusya ve Lehistan münuebctle. 
Uzere teşekldll eden konıisyon, va. atkerlerinin bh tanesi bile ıreril.. kt§if t.\·eklreli: rinin tarihini okurken Lehistan 
Ji muavini Ahmet f\'.ın.ğın baııkan.. ınedi. Hepsi ele 6lttn~ye kaclnr yer - Yen; G:nP. ca·ı.tnnemin bir Kırallığı tac.ını eldıe etmek isteyen 
lıtr altınd3 toJila .. arak ekmek tev. !erinde kaldı. ntbnune:;idir. Çar lvanm LehV.tan nı.urahhaıJa.. 
..ı • l ..ı r d l "' n 1 Dernemit. M RÖ. nna .söylediJLeri üserinde durdum. ır;ı ııı e. ı etra uı a yen aar r ar JAPO?'T ZABlTt.ERl tNGlLtzcıı: - Dh·.>r ki: 
ahmşttr. BtLt • .., 
E"1~n1e emek kartı bulunan YOR - Eğt'l' bug"°Jn Krralılll olan 

ls.r, mahal".c bırlikl@rine mılraca. be~1eriniz beni kendil~ne Kıral 
l!abit bir ..:---~ ... ,. ,.. .... at edereit ycr.l<1en kaydo!ıınacak. • -.-- ,,_ .... _ y&pa:-brsa benim naatl bir hAmi 

lsr \'e ekmek .k;.rtlıınna birer nu. devam ettbt: diı~.-a. ;ı 8 u d og· ru mu '· ne tllTlil bir ht!küm1ar oı"ufumu 
mara koyacaltbrdır. 1 -- E'! •~t e _.... teJ'.. • an.'zyaca1<1ardJr. Siz ve bb'.;okla·: 

Bu num!.1'2.Jar bilAhsre il!n e.- pon nbıtlerinln A.watTab'a ""'"" beni z~lim tanıyorlar; bu rek 
dilerek h:ınr:i nume.ralann hangi .ana pek IJi tanrmalarıdu. Onla. doğru. Ben zalimim. Hem ~k çz. 
:mnlardan ekmek alace.klan biL nn bir mesi?"~tleri. d•h• ~pr: 1• buk hidc!eUenfrim. Eı:nu lnklr et. 
dtril:cektir. ~ ... zab~erııu.1! ~~ hir ~ı, Şa veya ba bn~tan ,·cya bnrç. :nem, fakat ric:?. ~er;m be~ khn. 

Bu suretle !ıerkesin ekmek ala.. ın~••Rl!Jl. tok. ıya bıUynrlar. ~ıze lu blnılmaktan clolıı)ı lıir \'atan · lere kar,ft zaliminı .. E•:t:ı !cnnlık 
cağı fJr:n t~sbit 'dilecektir. gelınc~-· ıthnızde lap<.nca bilen ılaşm Si.ngcr Dikit ma1'i.ne5iyle edenlere ka~ı. !y!!erıe, ah, te~-

ka~ kı'i vardır! 4 kuıakb kalını mu~mba sattı. rlUtsUz üzerimdeki donu ~& esva. 

Et islihli~dnin 
tahdidi 

Vali ve Belediye rehl Lfltfi ıtır 
du ~:.-hrin et vaziyeti etrafında 

'tetkiklerine devam etmektedir. 
Şimdilik haftada Uç gUrı mezba
hada et kesilmektedir 

o.-~en Jtiln .. k ·~··bir yerden 1 ğrna el kO~'lUUŞ \"e hıı•ılıırın 8 , bt da feda cıicri.'n. Ahalinb.in bey. 
bir MS yllkseldl. Mülreftlmel bir in- JI. H1 _.. Atintl .at ıı de ne. inini eevırelerine hnyret etmem. 
gilizce ile: ~ıığla .~huıludıı soka~ ~ n~:ı. r1Çünkti beyleriniz ete onla11 &yte 

- Siz, U~nctl biililk m\l!ılnllz! rada eat.lacağr bir gaı.etefe k'> · severler. ~niD'.kilerin ellerind~n 
riyonıi oraıla mıdrr~ nulan iUnla blJdlrilmiıt. gelse b~nı Kmm Tst11rla.nna te• · 

D17e sorda. TiJoanl, .._.dl bl"' Bize, illna uygun bir ~ekilcle lim. ~t1er. VoyvodaJanm bana 
ltl.llmllsün bmanclanıdır. Soran aal:lknaea 1':mD gelen makinenrn dU~manm yaklaştığını bile habe!' 
Japone tlçUncü b6liıkten olmadıP, l•ilclirilen Adreste ıınılma. lı~rı vermPdiler. İhtimal ki ade~e "ıu 
ınm, B\,iand hl'ltlitln ihtiyatta hq. .C\)'lenmekte ve 11att, iı;in '79 ·ıa. kıvf:ır iı~tUn hir ıl!!~MııM. 1'::-r • 
lmıtfupım snJ")edilı Sôıimllzd da- mftrah Terin tercih .edilme~· ~- g:ılirı relmck ken'1ilerine gU~ gi\. 
ha bitirdiilmi anda ll*letli bir heblnl~ n• nlabt~t-~ 90rulmak. rilnmtıotbr. P'.Uat binlerce Adam 
atefe tatalclak. Ba kadar mükenr tad1'1'. feda edip de ban& bir Tatar lra.c! 
met inırililf'e 1utauıan adam, bir Bortlanun bil •irılitine ::öre, çısı getirmi~ <.'lsalardt kendilerine 
Jnpon zabitlsdi. ha yü111en, yüz \ii,ur lira et ,,e .. , ~·ine minnettar olurdum. Sen 

lbım gelen mnkın~i. bu raka dil§lnande.n 'koıilmam. ?.pnd; "-
BİR. CJUET BANA 

B)MBA A'lTI 
mm ~ok a~ı #Bınc:la satrlmı' ve ıfamlamndan korbnm, 
znr"ra u~ratılmı,trr. On altıncı aerın nrtnhırınıta ya. 

Şehrin ldlçllk ba!I hayvan dUl"U.. 
mu etrafında tetk:kler llevam et.. 
mekte-dir. İhtiyaç tes!:it edilerek 
tedbirler 2lmacaktır. Yakında her 
Uç gilnde ~ilecek miktnr gUn. 
l~re göre ku!'arlaşunhcak \•e 2::u 
milktardan farlı kesl1miyccektir. 
Etli yemek'erin de şehir lokanta-
larında haftadıı u~ giln yaptın). 1 - Asıl eammızı srkan ,., , , ••. 
ması dUşUnülmek~cdir. setl"ri de öldttrmiye nıecbur olu. 

Vfıki ohm' bu ,il."iy~t 4Jayet l;!'Yan Çm- mUthi• İv:ın ~?JgUnkü 
doğru ise. bir ntandatı 7arara bUyllk hueyanın trme'lerlnt atan. 
t•ğl'atdmı' demet.tir. Elbette ki lardanchr. Devlet 'f'fieri lıaklnn. 
,.Jlkııclıu malcanılRr, bn nte-iele dalıri doğru hUkumlet' onlnr öUük. 111111uzdur. 

"V t t • k t lcl - tİıgiUa harp muhabiri g3ıle. 
a an,, gaze eıı apa ı ı rinl açıyor n haJl'etle anrayor: 

Ankara. 8 (AA.) - Açıkça j - Navl? Cesetleri mi! Ceset 
lnşkrrtıcı mahiyette neşriyatttın leri 61dilrmiyc ne llbam ,·ar': 
dolayı !sta:ıbulda ç:kan "Vatan" -· ÖyJeyse, dialeyini• u eürı. 
ıazetesi iki ay m lddetle kapatıl. heniıi balledaıiz: Bir patik:ld:l ~ 

üzerinde rlııracaı lardır. ten. hiç değilılle memJdtet namma 
Satı~ı J!ayri k:rnunl bir şekllcle ıtıldıklan mücadelenin sonunda 

yıprldığı iitdia edilen md\inenin verili«'. 
ıloıya rınmuacı ~udnr : t~tanbu1 
~inr.i ltra Memurlıı{;"ll ~ay:ı: 
!7Z5/!ll:! 

mıştır. yürüyorum. Bir ~,iın <*edin 6. i ._ ____________ , 
Daı'laıı, kalem mahsus müdil~ .......................................................................................................... .. 

lüğdnden sonra, bir mlid<le~ do. 

:~":~:~eitdad~ !~~cr~~'al~~~. ~Y~ 7 ~~İ-ı s~~ra :.ç ~1- F h b • ~:.'itç~~a:~i!ı:,.t::::ı:'~· 
tana kumanda c-tti Vo 51 Ya'ıncla ::a: ve s~hl~eJ t~~af::~anatn~~ ran s·a ar ı lanıu zannetmiyonam, Yalnız si. 
iken \'i<J:uni'ralliii;e yükseldi. llye edilen bir bakkal dtikklnında nirlerimlz., za\ıılh ~inirlerimiz. • 

Daı-Jan, Vitnmiral olduktan raf dolasn konwn·e kutulan bul. Şimdi dördünrü defadır ki pike 
eonra Atlantik don::ınrnası kum""· "uk, Tabii kaptpyonız. llüsııilni· dal~rlar. A~a çnk kıılocıııkbr 
danlıpna tayin olıın.,n. BnrAda ~·ebmiz mllkemnıel. Bi~ ~ Umumi Seferberlikten Dünlrerk boZftnlllla katlar mı? Bele bek! l'edlııci talyare ne 
198.~ deniz mımcınımndaki id!'re. metre Ostllmtlxde tayyar'!ler Uta· YAZA.Mı ~. yapıyor! Obör tayyarelerden ay. 
tiyle bUyUk bir ~ıymet kazandı ,.e ror: bereket versin ki bizi görmtt. 'I _ ... _~ rıltlr. Uıtümda g~iyor. Dc1ndtl, 
1"1nı1:ın dolayısı ilkkinun 1!1~ yorlart . RONE BALBO ' 'A.MITHAT ICANllC gttn"*• kanattarmdaki •irah baçı 
ela, Fransız balıriye<ıinin umumi Öileye dotru yemek ri10nn. .,_.iatıyor. Pilota mükemmelen 'f'. 
erkinlharbjye :reislil:l"ne getirJldi, Uyku bastmb. Bir ma a ilıurine 

1 

Tanlon, git IOr bnblım, biraz rom 1 Püat. Fi brtJdatd bdmm ne. 1 N'oram. Takn"ben be! yttı met. 
Pransanm matlflbiyetine l'e müta uzanıyoram. filan istiyorlar n;ı!'' J at ~·arf Ko!lariyle mtlternM.iyen 1 reden uçayor. Ker.dlmi muhat•. 
J?koy~ k:ıdt r maknmını muhafnrıt Saat on dört. Bir TUyada gibi, Onlan Yll''a~ uyanf1:r:11a1r İ\.'İR ip.retler yapryor ,-e rökJ1%Unli ra etmek için ikıttmde ınr.ıık kırk 
etti. bir takım se!ller duyuyorum: "hay gitmiJ olan al'lradqmm geri geli~ gösteriyor. Va7 canına! Balda ur santimetre ytlkr.eklikte bir tnpnk 

Darlan, mtltıırekeye kadar, :ıe. tl~ hazırlanın! Çabuk, t.abukl" bir yor. YilzU bem'be)aı: "Fak:at ban. 11111!. kabankbiı nr. Tayyare daldı •• \I . 
h!q ~ bilgi.,J ile. Fr"n!a b,.hri. otomat gfbj adamlarımı toplayo. lar öbnü5'" - "J>aillm, tocaklar~" labon! Acaba n~§Un almağa ,·akit 
resin~e ı:orınm,.miş lıir !lür'a•ic. ram. Birbuc;:uk sa"tlik ayhu, bi7.e - ·•öimii~ mU1" Olduk~ ytlk~kten bir tamre bulabildi mi! Birden, dllıllnUyo. 
Jftk:;ehni,ti. Amma fili hır 5a111, ı~tirahatten ziyade ynrıtun1ok ,.~,. Neden~ -~h. enladım: t:ı71a1"e· fl'lolRI ~or. Belki bi~i görmez· rum ki. ben tayyarenin ntettilt 
da ken<li'siui göt l<'rmb·e imkiln rli Acsha daha kftç kilometre yil Jer .• alçaldar.. hayd11tlar.. peki' lPr. Gönnezler mi? l'olan Ustü mu hattın tam Jaiudrndayım. Vnz.. 
bu!a1n:ınmıtT, fn'.i<at n•titnrekc:ı.·i mii röy.e<"~ğiz! bu cesetler ne olffftk ! 1 hacir arabalariyle, bey"'· kırmm \"JZr. •• kllJ'IUnlar et1'1tfıma dli~iı"«'"· 
teal<jp, 19h12iran 194(\ d:ı, donan \:iirllmeie bt'fhyoruz. Dütlln :Ca\·ay yolu tizeri'nde ilcrlet1Jkçc veBıaut her renkten örtülerle oka Fakat ~de etrafıma .. barıa doka. 
mAYa verdiği g&zlj bi·· emir, f'l'D, r.a)Tetlerimize rağmen, "esir" ke. 1nı manzaraya sık !lık rastlıyoruz~ clar doh ki, fertanlar bile ;;;re. nan yDk. Şu halde, a'~""" lt!fe~ 
birflenbire güniln bir ~ah<Jiyeti limHi aklımızdan çıkmıyor. Gert1 Bombaların RÇtıiı çukurlar, kırıl. cek!.. önünde k~an ta,·ııan TolUnU oy. 
bnline getinni,ti. bir fey g~nııilyoruz; hattl bir ~,.Y mış ,.e TAr.mıııı arabalnT, karmları 1 Döndüler. Sıimac:all bir y .. r ba. n:ınıryacaftm. 

C., hu g!Y.li emrinrle ilonJ'lnmaya de duymuyorur., fakat diışmnnın ~a.tlam" a~lar, Harada clurmanm lamadan, A,,._l•nm tarla oyl!1c. Şimdi, nrıladnn Onun gördüiü 
bt'iyyl'D t~'im otmemal:tnnı, ni. mc,·eudiyetlni ''hioı'' ecli'ynruı , i. •Yı olınıyM!nfnn hiWediyoruı. Fa. lanna glzl.!niyor. Bir kısmı kftı;Hk ben delt1dim. Fıkı\t '11 tdtcli'k oı: . 
hayele Jcaclar mflrafle1ne dcuım mafe c!o~ yilrümckt~viz. Bt: ela kat muhadr daJsıasrnın A:'ka"t k~. bir sipff içine «~clilf'r, tloTi<le ~e. ~rdi .. l'aJnıı:, htan; tam o hitadu 
etmelcTjni telkin <'tmioıti '\'e ln. kimin al<lma J."elcli aı ;ha~ trcr:. ~ilnıiyor. Kimi yaya, kimi bi,iklet ton bir blokhavı nr •mma, orayR bu1nnuyordum. 
,::illz J\miral1i~ne ele, Fran .. n ıln ye ıloğnı gibek <lnha iyi değil üstünde. Jdmi de on i1d \'ey:t on ~itmeie nkit yok. Tayyare arkada~1anrt$ iltiha.lr 
ıtanma'ınm. hiı;bir sureti~ te!llıİm mi! 1 be~ ki,.1i~ gruplar ha•intle, artık 1 Filonun gökte f;iızdi~i knis fft etti. Ben. bae1tklanmın Jıtitttn ı...,"· 
nlmırıre1fnn1. ,.e iter tehlik"Y" p;ii 'Vı: s~ttenberl yfirliyomı. Bir. takati kalm:ımı:t beygirler tara mamlandı, Bunlnr Me91t"o:-midt ,·etiyle. yttz metTe kadar iierirle n. 
ffts gererek hrlıe lfenrr etlc-c-~ği den, yolun tirerine nnınm•c ntoz fmdan çekilen arnh:ıhra bireic 109 tipi tayyar~!er. Fazla bnmha lan blokh~\'ZA ko,uyorum. Or.ıda 
1tİ temin ejlem.,ti. kadu si,·i'I gönlt!k. Kadın. erkek, Bu manzara bizi n kıular h:ırnp et. tn)ıyamazlar amma. mitrııly~z ate haJanftn ve kaf!1Hlan bP:ıfm ~P.1. 
A~dan yfnni mr.t 9114tf ~- f()luk ~ocuk, za\·ıtllılar. "iır.bi!ir ti ki •• kimse konuşınuyo:-, Hele, ıı.i'ne dikkat etmrli! tik tayyare di~imi ~ören bir askfor, matra.onnı 

dt'n, ~nl deii,tirdi, bn defa ne kadaJı Y"nıJmu,l:ır ki, oynynr. henll% <lö~.;iqnck fırsıU•nı hul:nımıı. ıt:ıhyor. mitralyöıle ate' ı-~iyor ,.. :ıçm~ bthıı. Bofazını, ~öllln kumla 
•la, donftJnne'9 ~lim ohac .nı lal'. •ntnııı~ ~tmın. fOrnli!ar! ıı;~. r1ığnnrn <11" ··n~ilk~.. 1 tt'krar ~luyor. l)bür ta)r:trelerin nndan flah& 1mn1· (Devamı var) 
bildirdi, Ba hal, f'nUD tam bir ka. .......... ___ .... _ ...... - ...... - ...... _ .... _ .. _ ........ -

1 
...... __________ .... ____ .... _ .. _. 

'Açılı.öslüli 

B tR refikimiı, acakgk bir ili. 
ıt0ndan babtedqor. • Mr 

zabıta haberinde adi seçen .._ 
tandafbr. Tartdnuıt bir onat pa. 
tate9i arkadafl :Slamonla ııa. 
~erdikten aonra, dll*a aalaitıl. 
•in meıgal.iyetinclen iltiıade ..._ 
rek tartılmıumt bir eaYal pata"9i 
ıle kmdisi mtlam.,: r;tltrldn 
ıslmlsnfllll. 

Hadiaeye ı&re ba Mltoa .. c* 
göz olUIQllda ıtipbe 1'0k. 7a .. t 
gözü kapah bir M~on nerN. 11. 
rölmllt ki.., 

tGAR:\ Tlttl"·\lllLEIJ 

B:uı arkacJa,ıarrans. tr.ml'aJ'· 
lann an salıanhklurnıt" eipra 
lçenleri'n, arab:ılara biDil inenle. 
re mani ntc?a1'1ar111•. l>lelrinia beri. 
kinin elbiselerlni ,..ktiklarmı ine 
•Hrerek: 

- Banlan meaetmeli. ......... 
nn içinde oldufa gibi aftbnbk. 
larda da sigara ipnelr menedllme. 
rt! 

Diyorlar. 
Belki haklan var. Pabt 1le1l 

ı-i~ itenler hcsalıma n ...,n. 
yattan şuna sezer gibi oluyıırum: 
İnhisar fiyntlan arttmnalda, 

~tiklerimiz, T-'Salılan ~ı et. 
mekle, si~ ~nlerin sdıhatleri. 
nl knnımıya (31ı'8)'orlar. 

Bihlaan BURÇAK 
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1&1ıJbJ " neertya.t mlldllrU 
hakkı tarı uı 

Bımldıtı yer: Vaıot Matbaam 

ABONE ŞAJ<Tl.AHJ 
1'tlrldl~ Ecnebi 

l!llaelfk U.00 kr. 2'2 00 ıa. 

• •yWr '1.~o .. u.oo 
l •yWr uo • ıuıo 

1 aylık 1.60 .. 1.0(; 

Gazeuye gönderll~n 
llTrllll geri ve.rllmez 

.... -. .. . - .. . 

• .. 
• 

Batı Fransız 
AlrlHası Dar.ana 

llUbak e111 

Suil<ast davası 

Berber Süleyman parçalanan 
Omerin sağ olduğunu iddia etti 
Artık mahkemeye bütün hakikatı 

anlatacağını ve ·şahitlerle 
is iat edeceğini söyledı 

Ankara O (Hususi muhabirimizden ıııslar korktukları için kaçıyorlardı. 
tekfon!a) - Su.kast';ılnrın muhakc Bundan sonra terrUman Eşre! \'&. 

ıuı·sinc buglın saat 10.30 da devar;ı sıtasile §ahidin i!a~esı Sovyet maz • 
ııcildı. Şah t olarak dlnlenılmeslne nun1ar.a anlalıldt. Ve §:ıhide b,r dıye 
n.ırar verilen İtqlyan sefareti kapı _ tekleri olup olmadığı soruldu. 
C.•!'ı Kostantin Liberalldls çağrıld:. Pavlof.: 
TercUmnn olarak har.c,ye veklUetl .- Şahklp karşı b.r sualim yok, 
icıılyanca tercUmanı AbdUsseJl\m bu. başka bir diyeceğim var. 
lunuyordu. Reis; 

;)ahit Llbcralldlse yemfn ettlrllc.li - Söyle bakalım. 
VP. an'ntmağa ba§lndı; - Bu hüsusun narari dikkate 

- Hı\dıscnln vukub:.ılduğ'u gUn ben alınmasını :bilha.~a. rica ed~r~j;im 
İtnlyan sc!ıırcthanesi karşısında Çan.. t.a<lisede ne Fon Papen, ne k.arıı11' 
k 

l • "b , 
·aya ilıt ltametine doğru bakıyordunı. ne xatı esi ve ne ı'le şahit sıfntir. 

Otobüs bekliyordum. Gelmedi. Bir le di!!.lenen iki kızcağız ve Vok:i_ 
tal si jlc gltmeği dUşUnUyordum. Tam lf:t motörciısü elinde lor.mızı bir 
bu sırada unUmdcn bir taksi geçti ve paketle gid~D ikimseyl görmedik!e. 
crkasından bir infil~kın vuku buldu. rini sôyledi. Bunu ı;öyı,ye n }':ıln•:ı: 
ğıınu duydum. Taksj ile Jnfilı\kın vu ~ofcı: Fahri U~ardrr. Bu şahit, böy 

Tunusta. •reburb:ı. bölgcs ndc baş _ ı.ut-ulduğu yer arasında takrıben 15 le bır adamı gördüğün'! ve hir 
la.)'&n tank muhıırebceı bUtlın jddct. metre kndar mesafe :ıı;ardı. Koştum taksinin geçtiğini ve i;l~ı'le 'Kut'. 
le aevam edıyor l•'us raLlyosumıil .AıJI'nn se!arctı kAUbesinl scfırl ve nilnfun bulunduğunu söyledi. Hu 
a·.n 6ecekl yayımına ı;öre muharc~. !tal'ısını gördUm Sefirin üstü baş: ~ahidin üade.siyle diğer ~:ıt~iıı 
:un :neticesi hcnUz belli değildir. ı,c,z it\ndeydl İuİlyanca yaralan1p ya. ~ahitlerin ifade~i arasındaki bu 

lJUttcfık hıwa t• şlulıerı, cenup ra anmaaığını sordum. Yaralanmadı. fark lütfen zapta gcÇirilain. 
İla.lyada Reg'10 hava alanına taar. (;ını söyled •. Bombanın pıı.tıadıfı yere Bundan ı90nl'a Kornilof da ba.. 
rıız ctml.!ılerdir. !<'azın. olarak Bızer. j t•aktım. Bir takım et pnrçnları ve b'r 21 ı:eylere itira:ı:larda bılunciu. 
!e, ccnuıı •runustıı. b!ı demıryoıu şe- l'~ ayakkabı bulunuyordu Bu sırada Ve maznunlardan berber Süley. 
bckes1:ıo ve Sfax'da hava alanına ta. pcıllıı ve zabıta kuvwtlerl de vaka man Sağol mabke-meye bir istida 
arruzlar yapılmıştır. Cenup Tunusa., maluılllne geldiler. Ba§ka bir malı! • Vt>rıii Bunda ~öyle diyordu: 
• ı •• nvcr mllnalrnllltına ınarruz etmelt matını yoktur. - Artik :malıkcmeye bllttin ha.. 
~aycs_y!c paraşUlçU er a:ı.lınmıiitır. Re1'! Sabri Yoldn§ ı.ordu: F.ikati i!Ö.}'le~ğe !karar verdıın. Öl 
Dıın d İtalyan ve 5 Alman av uça. - Taka! han~a tarafa. doğru gidi. dilğü sanılan ÖU:.eri infilAktan 

Tuaaıta 
(Ba"tarafı ı ucl uyfııda) 

Bir muhabire göre .\lınan hücu
mu Te.burba'nıQ gııılıınd:ı, ~ uk:-.ck 
bır nokta) ı işgale m:ıluf bulımul or
du. Bu tcşehbü~ netıcesiz kal .il'. 
tır. Muharebe hafiflemiştir. l\tııttc
fık tankları mukabıl lınrel,clc gc
~·iııcc) c kndar 1ngilız pi) adelcı; 
ıntn ı.ilcrini nıuhnfıuır etıııi5lcnJır . 
Onlunn bu knhrıııııarılığı sa~ esinde 1 
\'aziyctin cidılilc~rsi"c ıııfıııi olıın 
muştur. Dir sözcii, iki tnrafton bir:. 
nin bava üstünliifıünti tüyin edecek 
olan bÜ) lik bir harn mo~ dan nıu
harcbcslnin 'ukuu bcklcnıne5i la· 
ıun geldiğini söylırniştir. 1 

ınaclrit, 9 (AA.) - c ez'lyirden 
öğrenildiğine göre, Taburb.a kesi. 
roinde bilyiik bir §lddetle ~arpışan 
müttefi.J<'!er düşmanı bur;ılarJui 
tepelerden atmışbrdlır. Dilşman 
~imdi uğradığı mağliibiycti tami'r 
için karşılık taarruzlar yapmakta. 
cır. Her iki tarafta fazla hava 
fanH:reti vardır. 

Nisbcten az sayıda clfiı;man u_ 
çakl.an, Bone, Filipin ve Ce:ıayirc 
akın ,ap~tır. 

Müttefik uçakları Bizerte ve 
Tunusa U9 akın yapmışlar, 'runu • .ı; 
• Biz~rte koridonıodaki :mihver 
muvasala hatlarını bombalaruıklnr 
dır. Bura!ll, Almanların. 'rnburba 
tepeleri üstilndek.i .müttclık mcv. 
.. ilerine taarruz ettikltri korido:-. 
ciur. Mihvt"r kuvvetlen, tank ve 
motörlü topçu kullllnmakt.a ise de, 
!?5 librelik 1ngi1iz obüsleri yilzihı. 
den ağır kayıplara uğramaktadır. 
Tepelerden Alman yanml\ açılan 
fiiddet!i baraj ate.ş: d!l§man l'!<:~la. 
r.nd:ı bozgun1ukirır çıkarmıştır. 
Bil:tillı: say! la dilı;ma•ı taşıt va!!: 
tssr tahrlp olunmuştur. 

Baı;.«a keıı!O\JerJt" devriye ve 
ı çak faat-v~ ·.eri · ::r uştur • 
N1'~VYOK:~\ r.OKE V.\ZIVET 
N~york, 9 (A.A.) - Loodrn. 

dan gazetelt>re gelen haberlerde 
$&nııli Afn1tada vazivet ıŞl>:;le h•.ı_ 
:asa edilmektedir: Tımu!ta şi!l. 

r-U NUTMAYINIZ----.... -----·--· ..... ·-·--------·..-
En büyO zevk 

. Size sor~alar: "Hayatta en büyük zevk nedir?,, 
dıye. Bun_a cevabınız. ne clabiliı ? Bize öyle geliyor ki bu 
sual~ verı~c~ck cevaplardan en doğrusunun şu olduğu~ 
da sız de ıttıfok edeceksiniz.: 

- Hayatta en büyük zevk müşkülleri yenmek, 
manileri atlatmaklır. ' 
~ Bu~d~. hiç ki~senin şüphesi olmamalıdır. imanlı· 
~ın ~azı/es~. ~~Jef ıne varmak, muvaflakiyetin .ırn bu 
ımk~nsı~ goru_nen .. lfeyleri mümkün yapmak olunca, bun· 
rla lııç kım!fcnın şupheıi olmaması lazım gelir. 

Kömür tasarrufu 
projesi hazırlandı 

,-----o---
Reıııam tenviratı yasa~ edilecek, etıencı 
) erierl 23 de ka}. anacak ve reıml dal?8" 
lerde mesai saatıerı deilftlrllmJJ·e-* 

Ankaradan bildirildiğine nazaran 1 Bugün muayyen klloorat .aatiıtle 
lktısat ~kilinin rclslltinde toplanan J !ula elektrik .sarfeden mu.811_,1.r;. 
müsteşarlar heyeti komUr ve elektrik ya.pllmakt.a olan tenzillt kaldınl&. 
t<n tasarruf etmek maksadlle yap. I cak, muayyen kilovat -.att•ıı ful& 
tıkları mll.zakerelerde alınması zaru. <'lel<trik Al'feden mUe.seeeeierdeııın:i. 
rl gllrUlen bazı tedbirler, tesb t et • curn nl.sbetler dahilinde blr Qct'9t 

n :;,ıerdir. Ha z ı r 1 an an !karar. alm&~ktrr. 
name projes vekiller heyetinin tet- Devlet dailıelerinln meeat •&~ 
kikine arzolunmak Uuredir. Bu pro- herhangt bjr de~lkllk J&pm&run mu 
jc esaslarına göre reklAm mahiye- va1ık olmı;ra.catı dUştınühntlf ye ba 
t.nde olan b1}Qmum tenvirat meno. gUnkU meııaı mUddrUerilıln ayn~ 
lunacak, biltımum eğlence yerleri ge. ~evn.mının daha muYILfık olae&ğı ka
coe saat 23 de kapanacak, oehlr ten- rann~tı.ı;ıl:DU§t.ır. Kararname projesi 
vlratında her vllAyet kendi iktLııad& nin bu ay içinde tastlk edilerek tat: 
şa.rtlnrını ı;öz önUnde bulundurarak 'blklne ba§l&na.cağı Umit olunmakta. 
tasllrruf teminine çalıp.caltt,ır. ı d.r. tı tnnr p edilmiştir. Akdenizde Sfax yordu? sonra hayatta olduğunu görenler 

r.ı.;ıklarında torpil 1aşıyan uçakları _ - Takısı Çankayı.ı.dnn şehre doğ'r'.ı \'ar. Beni Abdün"ahman kandırd:t_ 
ınızdıın bırı.. bır llalynn gemisini ba. scı.yordu. ~imdi bütün hakikati sl>ylem?ye 
tırmıHır. - Rengıni hatırlıyor musun? karar verdim. Bt>n ÖmCTin hayat-

DJ(;cr tarn!dan Berlinden beynel • - Hayır. İçlnde şoförden bqka ta olduğunu ~ahitJer!e i<llnıt cde-

actıi muhs:rebcıer devam ediyor. Se .. lzlncl orda ta-
Mntte-rık kı:vvetler müdafaa-la bu.. A 

M ahmat Y eıarinin bir 
rican 

OukuyuOUl&l'lm&: mıkl haberler bUrosu Tunustakı va. Kimse de yoktu. ' ceğim . .Ancak iyi 'fürkçe bilmedi.. 
z ~·et hakkında §Unları bildirmekte _ - İnfiUıktan evvel elinde kırmızı fim için terc:Uman tutulmasını ri. 

lunuyorlar. Almanlnr, ell~rinde arfDl8 baZltllDIJOr 
mahdut askerle- bulunduğu için, 
Taburbadaki muvaffa'lı:ıyetl~rin _ 
den sonra ile..>i :t-.arek~lcrJn~ de. 
\'am etmeler\ ş1\phefü!ir. General 
Andersonun 'kumandaemdakl bi... 
rinci !ngittz ordU>!U (!a ibir müddet 
için ukrar taattu!a geçecclk d•ı~ 

rumda de~dir. 

So!ı Posta gaııete3inde tdl'fkn ha. • 
ooe çılu.n (Sevmediğim A§1k) (Çam 

d r: 'Lır paket tafıyan .kimBcYf gördün ca ediyorum." 
'.M3hkeme devam ediyor. 

·~ihver kuvvet 1eri, Tcluıl.ı.ı :- • mU? 
.. ıu:ı b•ı mur.im yol ve de- - Hayır gllrmedlm 

,l • • ıı 1 ·ı :ıti<:<'k noktasının cenup - ln!i1tı.ktan aonra ·kaçan, kotan 
batl!.Ina dtl~ell tcp('lc1 de bir çok kimseyi gördl\o mu? 
me\Zi eılni ıuun~ğa çaiışıı.n Anıe. - İki klşin,n l<"'ransız sefaretbane 
rik ıı - lnı;-il:z kuvveticriııe kar 1:!nc doğru koştuklarını gördtım. Fa. 
H ınu\·dt..ıkı) c~le il 11 h.trL·ketle- kal bunJar'ın lıadm veya erkek olduk. 

ı ı • " dftyan: ctml"kteuirler. larını tayin €'demem. Jiıı.riCiYe vekAle: 
Arnerika)•l:ır ve lng'Jizlcr buf2_ lı motörcUsU ile kar§ıla§tım. O bana 

<la yeniden miıhim mıktard:ı. cep_ ı irımların kadm o}duklarını .söylemiş. 
.h n ne z.-ıyi ctmic;lu dır. Hususi bir tı. 
mile cıcriyetlc düı::man \f F-Jt ve zırh - Kadın veya erkek oıııun, acaba 
h koJl:ınna taarruz eden r.t ka fı- lıu kaı.;an adamlar, bir suç )Jlemek 
loti laları ve s:ıva~ ı <'Hk ıeşk~lle _ ltp mUtevelllt m kaçıyorlardı, yoksa 

1Tl n cure~kiı~ne h:ırr.kı•tleri Al • korkmu~lar mıydı? 
1 \'C ftph "'n te ı •I: r·ı1 • 11 ı1eri - Kanaatine gö~. bu kaçan §8. _ 

Yunan çeteleri 
Atına demtryol11n11 

tahrip ettiler 
Londl'a, t (A.A.) - KalıtNdMri 

Yunan kaynaklarından alınan haber_ 
ıere göre İtalyan askerlertle çarpış 
txktan aon:ra Yun&n çetecf!m Atjna 
ıe Cenubt AYrUpa ılrUlJlda ilrtibatJ 
temin ede:n yegAne demlryolunn talı • 
rip etm~erdir. :Bu suretle ~tınaııın 
c&nubt Avnıp& ile dem\eyo!u m\nlM&. 
Inm kesı1mlJUr • 

' l • e i...,i l•o1;\\ l:: rmıc;tır. 
ElAgcyıa.da 11cklzlnci ordu bUyUk 

h!r muharebeye !hazır!::ı.ıımaktadır. 

Gen ral Mong-omcri umumi knrnrgil 
rıırda kabul ettiği bir Aıheriknn mu. 
h~b:rıne 1'unları söylemiştir: 

Varlık vergisi 
·• lşlerlmlz iyi gidiyor. Çarpış. 

mıı.lar şiddetli olacalt !nkııt biz, Elfı. 
Sflllad:ı muvaffaklyc•.ııızı ğc uğrnmr

yac gız. Almanlar çıırpışacaklardır., 

Merst n ve Tar susta 739 mükellef 
bu vatan hizmetine 6.194. q 00 

Bu scfenn başlangıcında askerleri. 
ne hedeflerinin dUşınanı A!rlkadan 
ıı malt olduğunu söyledığlni hatırla. 

tr..rı general, §Unları ilı\ve etmi§t:r: 
:Muvaffak olacağız. Ba.ka bir çare 

ıörroüyorum.,, 

Atlanadan ibıldirılllı.Jıne göre, ve Sumuk karde§lcr 60t> er bin, 
Adana vaıhk vcrsi.l'i komisyon•ı. 1 F.etik Karılı 870.000, Nazmı Mis.. 
çalışmalarına p~mbe gumi son bah 200,000 lira vcrecekl~'rdir. 
verec,.ktir. Mcrı1in ve Ta'l"Sı.:sta Tarsusta 428 milkellef 1çın 

lira ile iştirak ediyor 

RA'I'I .ım.\N:SlZ AFHtK.\ ı · kom:&yonlar !:alı~nıalaıını btir. l,9S'> 271 lira ve-rgi !alakkuk etti. 
nARLA "A tLTİll.\K ETTt: m.1:1erdir Bu ~chirlenl • müke1Jef. rilmişıir. Çukurova fabrikası mil-
Fransız batı Afrlkası mUtteffülere lerin isimlerini bildirir li:nc.er ilfın essisleri 1 milyon, fabrikati)r Ra .. 

11;.frıak etmiştir. Bu münascbetıe ge. cdil:niştir. Lıstelt>l'cle .; ... rul :iığtinc !:im Ddkur Ve ortakları 260,000, 
neral Ayzcnhover bir Amerikan mu. gcire !\fersinde 311 oıiık ::ıertcn Ka:ı:un Ta.c;'km 52,000, Mustafa 
ı-.,.h!r!ne şu beyanatta bulunmuştur: 4,214,000 lira vergi al ııacn'l\tır. Milici 42.000, Mehmet Gci:zUsulu 

Eat1 Fransız A.!rikası umumi vali. Bunların ar.1~ında Nazım Gan<lur 60,00C' lira vergi vereceklt>rdir. 
•I Plyer !sson, mUttcfilderlc yanya. -------------~_'.....::..:.:..:~:.-:.----::..::..--=....:..:.:..:.:.:..::..:.:.::.:.._ 

MOttef:t'lr lkuVYeder, bir n.•tıdılct 
mihver !ıava kuvvet!c-rinln baskısı 
altmds. blacaklardır. Mlltte!'ik or 
dunun vaziyeti rlmdUilc :r,.n11dır Ve 
hava ~anlan lturup, A'nıan 
uc;aldannr hombahlymcc:ya kadar 
bu va:ı:i:)"t'tt<' kalacaktır. 

lllmsestz çoca~ıı
rıa vazlyeU 

_... csaetaratı ı lacl Myfada) 
l.ıazı yerlerinde görülen kkosesiı. 
genı:ler ve ı:ocuklar hakkında hU. 
kumet<:e ne gibi tedbirler alro
makta olduğuna datr takriri ver. 
di. Takririn okunmasını ,.e hU.kfı_ 
met ruımına takrire cevap veren 
Dahni~·e Vekili Recep Pekerin din 
lcnmesini mtite:tkip ~ok hatip. 
ler söz almış ve mev?:\mn il'timai 
bUnye.Tlzdeki ehemmiyeti tebartiz 
cttirilr.ıistir 

Hatiplerin bu beyanatına hü~fı~ 
metin de iştir5.k ettiği ve alil.kalt 
Ve'k:lletlerin bu :rrevzuu ~toaslı lıır 
surette etüıl edt'rıek tekrar par.:L 
Y~ daha hazrrhklı olarak gelmesi. 
ne fırsat ve imkan verilmesi M:ı.. 
arif Vekili Hasan AJi Yi.:ccı tara .. 
fmdan tôklif <'d·hr.iı; ve grun u.. 
mnn i lıt·V{'ti, hükumet tarafı~ıian 
yapılan bu teklifi memnunlukla 
''e ittifalı:L'L tasvip etmişi ir. 

Ruz:namede başka ma1de olma 
dı~r için r<-"Elikc:e s:ı.at 1e,ın d~ 
celseye nihayet verilmi~ir . 

StallngratJda 

na. mihver kuvvctıcl'int knroı harp et 
ınek azmınde olduğunu söylem ır. 

l'iyer Buvasson, §imnll Fransa A!ri. 
kıun yUksck komisere tımıral Darın 
r.m emrı altma glr:tıek ve onunl~ 
tam bir 1§blr}!~I yapmak hususunda. 
kı kararını ,ıtm etrruştlr. Bu işbırliği 
H:Y"'-8inde, mUttef kler, Fransız batı 
Atrlkasmrn Uman tesislerini, limnn _ 
ıarmı ve bava üBlcrinı kullanabılecelt 
lerdlr. Bu mUstcmlc .ede ş md ~e ka. 
dıtr tutulan mUttcfık gcmllerl .., e göz 
hapainde bulundurulan mUtlefık mcm 
leket tebaalan derhal serbest bırakı. 
111.eaktır. Fransız ticaret ve h::ı.rp g~. 
ruiluinuen ilerde istifade etmek hu. 
~ıı.1una alt tafs 1M. daha sonra Da 
karda yapılacak görü meler esnasın 
da :müzakere ed leccktlr. 

sında Alman ve Romen hücum un l nun kesiminde 2500 eslr almml§, bun 
sur1arı düşmanın beton sığınaklarını daü başka birçok top ve piyade silL 
ve !stlhkrım sistemlerini zaptctmi'· bı tai.ırjp edilmiş veya ellmlze geç 
jerdir. VUrtemburgbombacılan dU§ • migtir. • 
m:ının _şlddetlı tnarruzlanna rağmen Ladoga gölUnUn cenubunda bol~ 
yeni zaptettlkltri bir mevzii muha. viklerln daha çok zayıf kuTVeUerle 
faza etnıışlerdlr. Terek kesiminde yaptıkları taarruzlar bUtlln s!llhla. 
d 

... (Batt&rafı l l.n:·I ııaytada) 

cmm eden muharel>elerde blr Al. rın mukavemeti karşısında Alman Sovyetler tarafından kazanılan top 

u.nıted Pres ajansının muhab ri, u. 
mumt vall Buvassonun muahede jmza 
J~ imzalanmaz, Dakara hareket 

ettııt:nı blldirm §Ur . 

fAJIK aıa"BESll'lı"DE: 

man zırhlı kolu son 7 gUn ·çliıde 6670 mevzl}er1ne varmadan akim kalmış. rak1arda Velik! Luki He Rjjev arasın. 
ı•su- alm1ş, 46 tank, 94 top ve birÇOk tır. da dUşmanrn t<'kmil mukavemet yu 

pıyade sll!lhını iğtinam veya tıdırıp ,.alan temizlenmlstir. • 
etmiştir. Av tsyyareler!mlz alçaktaa t~PAXYA TOPRAKLABINDAli 
uçaralt düşmanın derl'iryolu tes sle • ASKF.lt GEçtRtLBl\"'E(Jll;K: Stali~ad cenup batısındı\ Sovyet 
r'ine ve kamyonlnnna taarruz etmi~ Fae radyosunun bildirdiğine göre, kuvvetıerl yeni bir tlcrjeme daha yap 
sndır. r."rıeral Franko 1spanyol toprakla. mııılardır. Sovyet hUcum kıtalart, 

B rır,clan geçmek husuııunda yapılacak Almanların bu ltesimdekj uçakla mU. 
UyUk Don kavsindo l:lovyetier nakalt> sistemini bozmusılardrr. Fırtı. 

d!ın hUyUk zırhlı teşklllerıe glddet.ı olan her tUrlU teşebbUse mnnj olacağı ., t m Alman orduları bar;kumandanlığt ııaıar ve <lığ!':?' tarafdan Alman karşı 
.&:nrruzlaı·ını\ devam etmişlerdir. Bu n:ı b•!dirmiı>tlr. Fas radyosu '"'man lık taarruzları b:r iki gUn kadar Sov 
• anrruzlar kıtalarımıır.ın mUdafauı " """ karı~ısmda akim kalu;ıştır. Kıtaları- haşlrumandanlığtnın tasavvurlarını Y<'t kuvvetlerinin yUrUyUşünU ağırla .. 
m Al evvelce b"ldlnnl§ olduğunu 1111.ve ;ey • tırmıştı. Şimdi, kızıl ordu 48 saa.tteıı 

ız man ve Romen muharebe ta) beri 8Uren durakıan1ndan sonra tek 
yar ı i ta at lcmektedir. General Frankonun ceva 

Ke.eıır r mdan desteklenm:ttlr. bı llerdc blr tesviye sureti bulmal' rn.r harekete geçmcğe muvafCak ol 
a nin keslmlnde ve İlmen gölün. ' 

de Al k 
ın1kllntnı ortachı.n kaldırmaktadır mu~ ve Sovyet tebliğinin blldlrdi~nr 

man ıtalan tanklann yardı • göre, kızılordu, Stalingrad cenup ba 

ml\"le mukabil taarruza geçml.gler. 71-S-ciRLERE \"URULAN tısında taaITUZ harpleri yaparak ! 

d.r. Kıtalanmrz düşman mevzilerin\ J..SlRLER·. !crlemekte bulunmuştur . 

--~fillHllrafı J lud ıta) rıuı ) 

!çin hazır]ıklaruu tamamıam&k u. 
z:erec1ır. Mihverciler, Abcyl!uın 
a'rkuında mlidafaaya ha:ı:ırJan;.. 

~ ot!ar. 
RODl<"Hn yeni tanklar abıuıı ol. 

ması tahmin e:Iilcb\Ur. Fakat mü. 
savı mi'kt:ırda tan:kl• aavaomıuıı 
beklencw-cz. 

Tırtılları) (Kısmet Beklfyenler) vı? 

Tatı gaateal.nde tefrika halinde çı 
lı&n (Ertk 91ııekleri) (Gece Yarısı) v; 
ikdam ga.zetestndo tefrik& hatln<le 
o1ruı: (Ya~mağa mahkt\m) roman • 
lanmm kcal.lm'§lerini kaybettim. K1 
t41P lıallsıde çıkarmak :lstlyorum. Bu 
romanları .keserek eaklamı~ olan oku.. 
yuculıı.rıın bana gönderecek olurlarn 
Jc,:ndl}erine imzalı birer kitap hecıty~ 
e:C:.eceğim. 

AseyIAdaki n1ih\•er müdafaa hat 
tı, nhilde Mena Brer,adan itiba. 
ren tahkimli me\·:ziler ile himaye 
edilmektedir. Bu ilk hattın arka.. 
sında tımksavar ve mitr:ılyh:ı: yu. 
vatan gerilere kadar uzanmakta. 
dır. 

Adres• Ankara t'.addee (İnkt1Ap 
KJtaberi) 

Mab'mut Yf!Mli 

Bunun aricasmdn da 80 kUo. 
rnelre derinJiğinde kayalıklnr im
tidat ediyor. Ml~verin Libya cep. 
hesini tali lbir cephe addederek 
ba1.1Jıca g!lyretini Tunll""l toplama. 
sı ılıtima1 dabilinde görillmekte .. 
d~ 1 

Mabaslp 
Göntın muayyen ikı uç s:ıntinde 

çnhşabillr ve munasebc :işlerini 

ynpnrım. Arzu edenlerin lstnnbul 

posta 1-ı•lusu 672 ye müracııatlan. 

" 

1 
Devlet Orman işletmesi Karabük Revir Amirliğinden. 

MEŞE, KA YJN, GÜRGEN AGACl 
NAKiL VE lSTIF IŞt 

l - Devıet or:rnn işletmeleri Karabtlk. revir Amirliğine ba#lı Tec!baa 
bölg!<lnln Ayıgö!U, Urca, Katırdaıı, Sançam, FenarbıyıkJı, Sa.rpkpY. 
ba~ı. Akıncı, Karakuz, Klrazcık, ::M~,.eyanı, E2.deş, Dikmo;n, Qetba~ 
Karakrşla ve bunlara clvnr ve muttasıl diğer ormanların ~ 
mahal ve mevk.ıc~ınde damgnlana.rak kesllmlş ve dam.galauıaMkt& 
o]up kuılecck olan tahminen (iOOOJ metremlltl\p me~, ka.yın, gür. 

...gen mad~n d rekllk ağacın revirce depo ittüıa:z: edilen iati! ma~e. 
t rlne nakil ve veril<?ı;ek ölçUyc göre taks:m Ye istif işi 30.9.9f3 tirlhl 

ne kadar yaptlmnk Uzere açık eksiltmeye çıkarılmt§tır. 
2 - Açık eksill'me 23.12.942 tarihine rastlryan çar§amba gilnU ea&t H tr 

devlet orman işletmeıeıi KarabUk revir ı\mlrhğ'i blnasmda toptann 
cak o1an kum syon huzunındıı. yapılacaktır. 

3 - Birinci nıaddede yazılı şartlar dairesinde işbu emvalin nakil n fü 
çUye göre taksim ''e istif işinin behl!r metremlkAbı m .ınuhamıncr 
bedeli 19) l!radır. 

' -- Teminat akçesi yüzde 5 hesabUe (4200) liradır. 
5 -- Bu i'e alt .ı..çık eks ltme §Srtname}erl Ankarads. orman um.wıı"mU. 

dürlUğUndc ve Zonguldak orman çevirge mUdUrlllğil ile Karabllk r.: 

vlr Amirli~indc görUlebılir. 
6 - İll!.eklllerın clcelltme gUnllnde tem nat &kQCler1 ne birlikte re~ l 

mirllğir.e :ın lracaat tmelcri lilzumu UAn olunur. (2134 

M. M. v. !stanbal z namaraıı 
ti., atınaıma komiıyonrarı llAnlatı 

Tahmin c.r:h1...1 bedeli 6073 Ura olan 106 kalemden ibaret elektr;k mal 
ı:erae~i ve Kao:onun satıaalınnıası H.12.942 pazartesi gUnU saat 18.30 d 

1 

l'"ki aalıpazaunda 2 No ıı 5atmalına komisyonunda pıı.zarltkla ihalesi y 
pııacalctır. lstenııen malı.emenin liste&' bcrgiln komisyonda görUlebılir • 

Muvakkc.t teminatı 455 11,;a CıO kuruştur. Tem nal Kasmıuagada ckn z 
r.Uessescleri mutıaııeoocı•;ğjne yatırılacaktır. lsteklllerin be-111 ı;ün ve 1111 

tte kom syoı.u nıüracaatıarı .(2108) 

lıtanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

'9Zk cephesinde de muhnrebcle" 
bl\t91l fiddeUle de\·am ediyor. Rusln,. 
-ve Almanlar blrbi.rlerıne ağır darbe -
.. indirmektedirler. DUnkU Alınan 
UbUli bu muha.rebeler hakkında §U 
maltuna.t.ı vermektedir: 

15 kilometre derinliğinde yararak lıwlçre hükfımet1 hamı devlet sı!a. Bununla beraber, en §lddctll çar • 
dUşmanm faşe ve ikmal yollarmı l.ş- ~i'e Alman ve lııgl]iz ealrler.n!n zln p.:m&lar .merkez keelm!nde yapılma hı 
~al etmişlerdir. cırlerinin çıkanJması 1çln alAlındar tadır • .Kwlord:.ıdıı, d~mıın ka.r,,ııık 

Geçen 25 sonteırinde batlayan mtı bUkQmetlere te91»t etmiş o!duğu tart. taarruzlannı Jarnuı ve birçok :m~l<Un 
1a!e.a uıuh&rebelindA btıi bl.t ora. hl 'bil~•'. ınWiltl'.i 1Mal ebpl§Uı • 

Beher ki}osuna (120) kuru§ fiyat tahmin edilen şartnamesi.ne ııygun 
";ı .OOO.li6 000) k:lo sıfır eti 15.12.&42 ı;atı gUnU sn.at 15 tc kapalı zaqt ek 
ıttmesıle latanbul • Taksim J. sa. Al. 'komlsyonumuzda almacakt.Ir. İlk 

ı ... nliD&t (ri210J. uradrr. Şart:D&me {396) kurı&J bedel karşılığın• ....... 
yonumuz.dan aımır. lsteldilertn teminat mektı.ıp veya nıakbu7.lannt l!ıı. 

Kuvakkat teminatı 455 llra :>O ıku~tur, Teminat Kastmp3.1a.da denız 
Juaia'IDUllMlıl& .nıme1m. (168t) 

~ J&PJJIA lw.t~.t e.sna. 
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Bir ingiliz polis müfettişi ... - Türk tarihinde kadınlar 

30 seiıedenberi hakkını 
arar(takta ısrar ediyor Külfet mi olur 

dersiniz 1 •• 

Padişah 
Hatun ---~-o-----

. : c iımiMlc bir po!iı miilettiti otuz ıene evvel, meılek
ten tart cez::rsına uğramı,, o :z:amandanberi, haksız yeTe 
cez;cı gördügiinü iddia ederek, mesleğe iade.inde ıırar 

itmekte ve kendisini memnun etmek için teklif edilen 
biitün iyilikleri reddetmektedir. B 1ö1M gazetenin yazI işlen müdürü Yek.ta Ragıp, bir iki ı;Un 

evvPl, ·CEıı So::.. Daklka)da. bir fıkra. yazdı. Aziz dostum, bu 
au~ında oalı':< bolluğundan bahse1erek etsiz!iktcn kıvranan halkın 
uzünUn ~ül•füğünil belirtiyoı·J;,ı. 

Yazan: RIZA ÇAVJmf\B:al 
SOKAK KAPISI EVİN 

tçt MiDiR? 

913 senesi yilba§t gecesi ... 
İki arkada,, geç vakte kadar içmiş. 

ıer, eğlenmişler, evlerine gitmek üze. 
re yola dUzUlmilşler. Evleri, Londra 
nm v&ro~arında bulunuyormuş. 

1kl arkadaş, kafayı fazla tütstile. 
dıklerı için, yalpa vuruyorlar, kah • 
kıüıa ~vuruyorlar, aesalz maha!leyl, 
aürWtUleri ile inlctıyorlarmı~. Ken. 
dl1eriDi bilmlyecck derecede sarhoş 

olmadıkları için polis müdahale et • 
mlyor. 

Böylece, bir[nln evinin önune gel 
rıll§ler. Evin ııahibj, arkada::ımıı, lS

::ır etmeye başlamış, ••ıııe de, bu ge
ceyi, bJ,.zde geçir., diyorm~. 

Ev sahibinin karısı, gUrilltUyü işi. 

tin~. pencereyj açımş, ba~uıı uzat. 
mıı ve meaeteyi anlamııı. Evine, va 
~·ıt.aı.z bir aarhO§ m!Jıafır kabul etmek 
ıs.ememlf, ae.sıdzce c;ekilmi§ 
Earhoş adam, kapıyı ·çal.maya 

t'a~lamış. Açılmadığmı görün • 
ce. yumruklamaya., tekmelemeye, ba. 
g-.np çatırmaya bqla.mış. K&dnı, 

iılekt adam gidinceye kadar, kapıyı 

açmamaya karar verdiği içlo, •r _ 
boş gUrUıtllyü arttırdıkça IU'tt,Irmış. 

Bu ral, devriye cezmekte olan iki 
}'l·lliıin dikkatini celbetmiJ ve earbo 
şa. gtlrWlU etmeme9in1 teııb.ill et -
nı~r. 

~arho~, poJi.'Jlerln bıı mlldaha.leaine 
kızmııı: 

Ben, tngilizim. Şımdi, evimin 
lmpısırını basama.klarıntla bo!unuyo • 
rnm, Evlnıın iÇintle. ayılınm. İng_. 
ıız kanunları ı.!le, beni, evlmln ~nde, 
istediğimi yapmakta hllr tanır. Sjı; 

karl§&mazsmız. 

Der, kapıya yu:ııuıüc tekme l.Ddir _ 
mokte, gUrültü etmekte denm. eder. 

Pollaler, ses çıkarmazlar, yo~Iarma 
devam ederler; fkkat yarım .taat aon. 
ı·a tEkrar or&dan ~iklerl va1dt, 
UrültUnUn hAl!\ devam ettJğint, konu 

~ om§unun pencerelerini açarak ra _ 
natsız olduklarını söylemeleritıı gö • 
ıllnce, iıki ııarha,u yaka paça ederler, 
po1ie karııkoluna gölürUrlcr. 

Karakolda, poll<ı mU1'cttlşl Jon 
S me, nöbetçi butunuyormu,. lı!eaeJe. 
y dinledikten sonra mU~kUI bir vazı_ 
ye.tte kalmış ve: 

- Vazlyetin!zi anlıyorum. !yt bir 
l:tarekcttc bulunduğunuzu tahmin e 
dı!rsinl.z; fakat kanun, bu adamları 

tevkife müsait değildir. Onları, ser _ 
best bırakmak mecburiyetindeyim, 

Der ve a&l"hoıııarı bırakır. 

WR tNGILTERF..NİN VERDlGt 
HAK 

Polis nıU.tettişi, ertesi gllnU, ver • 
ıı•lye meebur olduğu yevm! rapora, 
gene kanunt mecburiyet sevklle, gece. 
J,ı hAdiseyi derceder. Rapor, mafevk 
makama gidlnce, mesele çatallaşır. 

~rha.l bir mUfettış gönderilir. 
G.::lcn mUfettiş, t:ıbklkatmI yaptık. 

tnn sonra, iki polise 

gınI görünce, birkaç gün .!!Onra, ö • 
J!Ünde, arkaııında ikl bilyilk yafta, 
parlAmentanun önünde dolaşmaya 

başlıyor. Bu yaftaıarda, herkes, onun 
iıakstz yere ceza görmesinden dolayı 
lııgll'z lıük!ımetini itham ettiği lıak. 
kındaki yazılarını okuyor. 

Sl111e, yazdtğt me:ktup!arm tehdit. 
l.tır mahiyette görUlmcslndcn ve dik 
katı celbetmek için tle, polis neza • 
ret:nın birkaç camını kırmasından 

dolayı altı a.y bap.se mahkiım rııuyor. 
Sime, hapse girjnce, açlık .-evine 

başlıyor, halk da ona, taraftar olu • 
yor. Bu yüzden onun hapisten affedil. 
mu! mecburiyeti ııasıl oluyor. 

Sabtk poli..!J mU!ettışi, hapisten çı_ 

Junc:ı., tekrar, yaftalarla dolaşmaya 

mektuplar yazmaya, polis nezareti 
ııin camlarını ta§-lamaya deva.m edi . 
yor. Polis, tevkif ediyor, mahkeme 
.hupse mahkO.m e<iiyor; faltat polis ne. 
zaretl, her defasında, onu serbest bı. 
rıı.kıyor, çUnkU Sime'in polis ııezare. 
tinde nü!uz)u arkadııtları var. bunla.r 
onu himaye cdjyor!ar. Hatta bu l:ıima 
ye yilzUnden, polis nezareti. ona, hal: 
tada sekiz İngiliz l!rası vermeyi, ya_ 
l•ut defaten 20.000 İngiliz lirası taz • 
rninat vermeye muvafakat etti; fa. • 
kat o kendisinden bir daha hak ara. 
mıyacağın& dair senet istendiği için 
rt'kll1'1eri reddetti. Bu da 1928 sene 
ıJnde olı:nu~bı. 

Sime, yılmadan, usanmadan, pro • 
te.stola.rına devam ettl. Yalnız 1931 I 
senesinde, şartsIZ olarak verilen bir 
miktar ma&Jı kabul etti Bunu k& • 
bul etmesinin sebebi de, kendisine bağ 
lanan maaf, gördüğü hakazhğm bit' 
delill olma.le üzere göstermek isteme. 
sinden ileri ge~tl. 

Sime, bu maaş bağlanmasından son 
r& poltJI nezareti aleyhine, bUyük 
blr tazminat davaııı a.ı;tı. Muhakeme 
deva.m ediyor, fakat sabık polis mü -
Iett~inin sa[tlı~mda nibayetlenmjye 
cck gibi görUnUyor. 

Sime, Mil, her par!A.mento açılı -
şmda, yaftalarını yükleniYor, Avam 
ve Lortlar kamaraları önUnde dola.,. 
makta devam ediyor. 

M. it. ö. 

BirmanyaJa. alyon kartı 
..t>.J:yon, .Taponyadan maada, bü. 

tün Uıakşaı-k ahr.ıli'lini harap eden 
bir be!Mrr. Milyonla':'!;\ in;,an, 
bu zehir" nhetığı için, ekmekten 
ziyade afyt'na ihtiyaç göstermek
teclir, 

Japonlar, Bir:nauyayı, afyon_ 
kıt§lerk dolu Jmtunc,;. bu iptilfıyı 
önte:r.ek :cin r.•rb~r-ı afyon S'.3.tıL 
mas1nı me~- etmişleor, fakat b!isbü • 
tUn cflışrk olanları d:ı. birdenbire 
tesellilerinden mahrum etmemek 
için bu gibil~ afyc.n ı!ta?"tı ;er_ 
miye karar vermislerdj,r. 

Birm9nyadaki afyon müptelala. 
rr tesbit edildikt~n !:onm, onlara. 
her ay, bir m~kt:ır afyon almnk 
üzere kart verilecektir. 

Evet lıc;ı ole görclılm, halkın yilzil gUlUctikler içindeydi. Herkesin 
·!inde. aepet.nı.le:. ırncağında - evet kucağında - b:rer ikişer torik 
Jordı. t..ı:Utarekltr. kucakta ta§ınan ve daha meme emen yavrulardan 
.!aha buyül<. 1:ı ~a irlc:!ydi! 

Tanrı ı~:ııi ı.ımr. etsizlikten harap olan, etin hasretini çeken, bu 
ıasrcti gldc~ro~k it;i!ı alacak para:ı1 olmıyan fa.kir Ye fukarayı, ets.z 
bıralm: mı lılC: 7 lşte, ,Icrya kuzularınt gönderdi. Bol bol balık. yedik; 
cok şükür! 

Bai:!<l::ır. Eıninönuniln balıkhane tarafındaki rıhtımda. satıJ.ıyordu 

ı\ğzına k.ı.dar balıkla. dolu kayıklar, motörler, borda bordaya yana~. 
ınışıartlı. Hal\, rıhtımda b:L· ma.lışcr giblydl. Sattcılar, orada balık_ 
ıorı ayıklıy.ı:.,ıııdt. ELraf kan ve koku lçlndeydl. Ben orad!l.n geçer. 
l<en burnumu tutmaya mecbur oldum, t;UnkU balık koku.su, etrafa 
milthiş ;rurcttc rayılr.uştr. Doğrusunu ~terseniz, bu koku, Yen!cami 
kemerine kaua~ beni takip etti. 

I~te. tlc~Lu:n Yekta. bu noktaya. itiraz ediyor balıklar rihtrmda 
satılacağma mademki bir balıkhanem;z vardtr,orada satılsın diyordu. 
Bu talchin bir mahzu1u var mı, yok mu bilmem. Belki tormallte buna 
mU'Jllit değildir. Fak.ı t. ~ehrin en kala.balık bir yerinde de, balık sat. 

mak çırk•ııd.r 
Burada lıi·ı· haki'k:ı.t var: Al~kadarların gazetelerin neşriyatını 

t:ıkip etme.le:-! H'ı.zrmdrr. Eğer tavs.iye edilen şey, öne silrUlen fikir yan 
lı~sa. sebep ve rrahzurıarını işaret ederek. cevap ~rmek lll.znndrr. 

Gazetc.c ~ı;r ıa.yuhti değildir, muharririn idare işleri hakkmda 
iJClki b:tg:s• yol>tur. Falmt, bu memlekettn bir çocuğu, bir ferdi olmak 
il•barlle, şu ~öyle olurca İYi olur, diyebilir, Yol göstermek vazifesidir. 
Gösterdiği yel kitabe, formUle, usullere ve prensiplere nyktrt ise. ce. 
vabtnI izahlı olarak V\!rmek ilgili kimselere dilşcr. 

Arkada~~ıum yazJTğı fıkra, berhanı;ı bir daireyi. tenkid eder ma_ 
h.yettc oıs:ıydı ve - yazının hak!r olmasına rağmen - hemen tekzip 
!er yağardr. Bn.zı kimseler istiyor ki, tenkid yapılmasın, istiyor ki 
ha.talar ya~ıınıasın. Gllzel, fakat biraz insaf ile düşünelim, yapılan bir 
!ş:,n fena. tarnfr ıösterllmez. yazılmazsa böyle sUrUp giderse, o işten 
hayır geJr ın 1 '!' 

Tenkid, av:ı.m fcrıbane olursa. kötUdUr, zararlıdır ve böyJe ten. 
kidlet' Jıalkın ho~una gider, çUnkU şuur.su,; clnnet.e uygundur. Fa.kat, 
g·azeteIE:rlr_ ~enk:dl, bu kabil tenkidlerden değildir Bu neşrlya.tm izah_ 
kAr mahiyeti vardır. Beliti acıdır, fakat hakikattir. Kimseyi gücendir. 
rr.ek i't;in de~il, meml~keti kazandırmak için yapılmaktadıı-. 

Tenkid )"87.ıJarınt hazmedemiyenler, kulaç kuJaç tekzip gönderen 
.et', biraz <fR m"sbet yazılan ve tavsiyeleri ihtiva eden iıkraları oku. 
yup, bunıar ya olmaz, yahut olabilir diyemezler mi? Tekzip mektup. 
lan ye.ine, neşr~yatI?nızı dikkatle, alA.kayla. okuduklarını gösteren 
şeyler yaı.ıp g::ızeteıcr::, yazI sahiplerin• gönder0 "1.ezlr.r mi? 

Acaba bu ı ir kUlfet mi olur'.' 

Suali hR~·rctln avn.zıdır geteo !IC!lle. LAEDRİ 

TÜRK tarilıindc hu "ııadİ';:tt! uuıı hizmctçili~ini ~aı~ayı dahıı 
hatun"lar ıla pe1' !:vklur. ıy;· bulduğunn yacı:ı;-oi"'lu. 

Uar.~oı cbn lıir tanesiııd<'ll bı•h· (f'a<li::-alı lrntım) ':'lırhfük ~re • 
setmi'ti'*'. Hattat Ye ':'airc r>lan hu ;\ n nlannı xu" et-ientlirnıt-ği bil' 
Türk kadım (Kıtliğ) hanın )'Pğeni umıh cdinmi..,ti. t lke"İncle \ ürutle 
\'e da.ma<h (Ilerrah) h:ı m ıı l<ım·. getiriliği m'.?dre::;e)erde sade Tiirk 
<1r J{ardesi (Celalettiıı !'hurgıt- ılili ile der.ler <>kurular, ıın'Sıl"a 
m;!;) ı 'lUl~üne binaen katletmb o- Araplığa Ye Aeemliğe 1\:t!:!lllŞ olaJı 
nun yeı ine salt"nuta ~e<:ıni:;, ve ;Jim tekrar Tiir1' ki's\ esine biirthı
dört :;ene hükümet sürdükten son· ılürıiliirclü. 
ı·a. birader zadesi (Mehmı•t ;\luzaf· Buiıa1 umm biı~ ilk mezi~etlerin• 
i'er) tarafmdan otla liat!cdilmi-:ıti. ıten birisi c~, musiki)·i miUile!!ıtir• 
Jlun<lan bahsederken, nıc5hur gu • meı.;i, Türklcstirmcsidir. (PAdi~a.lı 
ı:efüğini de anlntmağı unııtnıan'ı~ hatun) nmsiki'nin milJi his 'e dil· 
tık ::-iinl'elerindc ne mühim bir amil, 

Rugün bahsede<•eğimiz 'ı>ııdic,ah ne m!ihinı lıir lmn•et olduğnnıt tak 
ltatuıt) (Hurşidiye Atalıı;;klı.:ri) !-.ii- ıiir eıbı, Tiiı1> kadın h:ikanlanıı 
li\lesinlbn olan (Pacli~Jh hattın) ıl ılan birisiydi. 
da lleğildiı·, .\raıı re Al'em ııağmelerile uy. 

Bu (paclh;a.h) hatun. 'Kııra hay- l!ttllln.ştırrlm:ık istenen bir musiki· 
taYlılnrdnn olııp hiui 620 tarihin . nin Türk nm~il<ic;i olaınıyacağrnı 
d~ 1<>:> tarihine kadar Harnrit. \e Tüık]erf c ··ılanalı•r" ~ihi ba• 
Me~ahların Kernıandaki ı-.ult;rnl". • 1%1mı:ıl> bulımnıadr~nı ~ö,·ler, ıni· 
rına me:-ısup (Palli-sah h;ıtun) dur ":ıl olnrnk "İnt~l Türklerinin mu• 
'ili koear;ı sultan Cdi.l~uin i•l<lıH·· ..,jkj.,jnj giıı1iniinr: koyar Ye p~rde
ten Mnra onun ı.ahtrna ;:ı.c~mi~ Y e 'ıcrir lınl'ifliJ·ten t!'zliğe meuun \'e 
bir lut.luın olarak illare)·! din'? a.l- Pınttnriıl bir dcJi..,le ı;1kt1kl~nw 
mf!ttrr. anlatır. 

l\r..ı'asmın S:lhiıı o\ıl9!i;u rcna lıın -- hte benim ruhı•m un nlll'"İ• 
lann tamnıniyle ali.!;ine ımll il.: nhm kisi! 
hu kadın, toplnnan Türk ihtiyar- 1 Dereli. 
)ar meclisinin, dahi\ duğrusu ırn- 1 t:ğc~ iimrii 'efa ctMiş o]S1') tir, 
rulta;vınm taınibi i1e s:ı.ltaııata belk-.·•1mııa ıla mu,·affak ola.c.ıl<, 
geçmi-;:ti I fiıl'kiin ruh 'c hi""ine u:,rguıı ol • 

O zaman kurulta:}m bu hatun ıııı;\·ı:n nn~melari mu,.ikl"'si ara ın· 
hakkında Yerdii!,i lmrar ~unlu: dan abcal., le helki rie bir da.ha. 
·- Jt~r)er ~bi ata biner! Onlar 1 urılnrı ~elnnmek iizeı·e ko\'a<'alı;tr. 

~ibi oklar atar! Yiiitler ~ibi pah \'c bıı, bugiin ıle bjzinı !!'iizH:niiL 
· · iiııii:ul .... i:o i bir nümune olarak tm-

ı:alar! P.ilginler kaclar bıl~ın \C 
a'°J<dlıdır' Elbette erinin y:ıı·ınt lmlı. '\ azıl< ld hrınu başanunııdan 

Hıliı. 
tahta ~eçmek ı?;erel<tir. 

(P<.1di'i:ı.lı hntuıı)T!un ölüıuıi hal.: 
(P:uli5ah batım) lmnılttl) 1 utan ı,mdaki tcH\firler ıle muhteliftir. 

ılırınadr. Daha ıalıt:ı ilk ı>tıırdııi{u fl"l.Z Jarı e<'e.i.\·le, tabii iimriinü ta
gtinü, o 7jlmnn Türkler arası!'la tıip eUiğ~ni yazar]arsa da, yine 
fazla P"iren Aratl \e Fars kiılt\iı-i\- b:ızıhn hui<amn, n•utamo;ı1, bir 
ııii baİtalnflr. Hk ııe~rctti~i irade- ı.ıitlı• taı·:!foulan :ı:chirlendiğı ıca. 
de ''Türk dilinin ve- kllltliriimin n:ıatine \arırlnr. 

._ _______________________ , ________ 1 her seyclc haki1m olıluAunıı" hilılir Bu ılii iınre d"ha doğru o)ı.a ge-

mek oldu. l ı·ı>Mir .. Ciiııkii o :ı:amnr,da biiyük -~~~·-~ ~!Jô~~ı•- IE ~ ~i:ıir. ~;;;!~: ~~~~\;~·~~;İH;a;~;r ;~,,:~:~:~~!:.1,~~eii:;! :.~;~~~~~~: 
~ \;; ~ 4 A C: ~ Dedı. Ve sarayda toıl!anmı"' o- Tiirkler ara~ında kt!\'\ellı tnr.ıl • 

..l lan Fars ve Arnp nlemasmr, yani tıular }le)·<'la etlİAİ bir zama.n<l·ı. 
..,arlatanlıktan haska hi':l>İr l'öe.} hu ~ihi j..,Jere tesehbii., etmek, hat 

T k h ·· b b l ı ~·:\()rruyan bu adnmlar_ı t·~b·ıt ett. i. la dnlta ;:ı~ri~ e ~lderek, ba:zı t& -o yo ergun om a anıyor · . . v _ • 

('enı;ızın lrnrmag:ı. çn lıstıgr mıl· nııırnı~ ılirıi :-ıkideleri Nle: 
An:~~ıkan gazetele!·:, Birlesik giltere bile, bura , . .:ı tayyareci li Tiirkliik ı:evresine hnsuaıct ~ıı.... _._ MiHi\·ete ıarar ver~·or! 

Devletler Aır:eriknsı !ayyare c:i • yetic;ti'rilmek iız~re o:ıcam ~3nJe.-;. tcnnek sii~·le <lursan, onun en bii· Di)e ln!talamaif;n r·lıret eyle-
nin. her gün, Tokyoyu boınbar_ yor . • .vük taraftarı ohlrak gör\inıfü. melıı elbette \'e ell•ette (,'o1: ıor ve 
dıınar. ettifrini '''3.Z1Vorlar ve .. eg~le. (Ebu Miislim)ı'n, ',Nı~salııır)<la ~nlt ~ii(' bir r<ıti. 1-!tc hu ~J'nıli,ah ., " Tayyareciler, j,\·i <~crs "'-rcLil - ı · 
n i.vorlar. , k . , .,·icndc !!°<"tirdl~.ı· ve o znınam1an• mtııı.-) lııı;hir "c~·~en çekinmlye • me ıçin. eya'ctin me-rk,.ıi nlıı.n .. ı h · 1 

Sa'--1..ı' de şu·. "T d •.ıerı' dıır•n T\irJr tc1<1<e)".rı'ne ..,:ı,.lı·.ı r~ { iıtiiıı bun arı yr pntıtk Ye ba· ~·"'"" ı. u şon ş:.ıhri civarın<h. t:-.:ıtnd:m .. ' '· -u... • 
k d 1 

clo:f.T.ıı b_i_r tabir\~ Türle O"nklnrına ~:ı.rnıal,: isbınışt~. Bunları ~·apsbil· 

bir eyaleti olan Tekeas, t.ıvyare .. 

ı~r i!";in ikiimi c:ok güz~! bir nr. 
dir. Orada yağmur yağm:ıı, hav.;. 
da bulutun gölgfsi bılf' 'lı.ı !un. 
maz. 

Ru hav.:ı. şartl:ınnın rr.üsnriı:si 
tihetiyle, Amerikan tayyıtrecı 1er 
Teksasta yeti'\tiriliyor. H::ıtla, 1n~ 

nıu avva an E:ehiı ler ,ynp•!m:<;t•r. "' - ı · · d en ltılvl:.ı Yardımlarda bulundu. ıne' .ı·ın •J etıT.fına tnm İ<;te:!iği 
'J'ayyarecikr. bav:ı.dan !;n ):pına 1 "t" t 1_ • ı· 1 

1 

Bunlarla da ikta'fa etı:ıi",'erck bii- ınıı 11 ı op~mal\ azım< 1• 
şehirlere bomba auyt>~lar. ·' 

tlin Türk hakanlarmıı ~linılerıı: ı!,i ,\ ntallığnnıza güre, o, yahuT. 
Bu sehirl.~rcJ;n .ı;i~in~. t~le~e 

1 
ınektı.ıll:l'·:la birlesmeği taY<iİ)"c c- ı hnnd~l mm aHal• o!amcımı~tı Bel!ı.i 

tarafmchn. Toıcyo ısmı. ver1l:n~ş: ıli)·or \e bu bMcsme ~crf>fİn<' ili\ hn zehirlenerC'k ölılürülmesini ko• 
tır. Amerık:~ ga.zclelerı, h'lkık• j 'lefa ta(• ve 1aht•ndan fora~ate !aylı.~tmtn bir \a<;ıfa cldo. 
Tokyonun degıl cc. l.ıu yar.n.a Tok. ha11r hnluııthıi:"llnu lıi'dlri)·or, l>!r 
~·onun bomhardınıan edilmesiyle ht(' ile 'altanata ınhip olnıakh:ı· 

- Siz, )lUr !ngjlterenln lkl vatan 
d~~t~nunamugay~~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Port~iu a~Mad~r n~a~nda, 

eLt.ınız. ı l·ir "ece, evde k:rr!'Crıin <:lımıdığı 

tğlenmekteclirler. ~n bir Tiirkr,\i te~kiliitın i!:inlle o- Papağanlar ve ev bekçiliii 

As.lıesl oslu mülJıi' lıir scy lkar~ı .. A b t 1 Ad ıın~ı ·ırJı1'ııı \ ~ ., k r ·ı Det' vo onlarI şlddelle tekdir eder.. ., s e . Ol il •• . .. " "' c 'iO;..,ıtı.wıı yn ('( 1 • bit• s·ız..da bir hr:Siz gir.ni•. Evdr. 
Sında lkalııw5- ajJıi ''ılc ı ıck kim ne ınsı <Jr.ıı.ı lkll ·ı öı" t· t el ' "" Müfettiş Jon Sime, !ki po!lsl.n azar_ - ., · ~ ş g n, .:nm uı or a an lrnluııan p:ıpagnıı. hıreiZJ görür 
zaman islerse ~iıtt telefon c<fobili ~ "C'l1\il111"·1· ı· .,,, J k'k' ı ı ı lanmaımI hal<Bız bulur ve: • '-·' - l' ı:ı ·ı 1 s:ı:ıc <' t l'• ı:örmez o k:!dar firldetle t·z~rin"' 

Bu pollster, teıa.kkilerinde yanıl. l'Ordn? Aıunu 116 ruülhiş! Sizin ya. ıli;'.tin lıııy<lu. Biilün huıılaru ra• • ~tılmıs 'ki. J,ırmz, - ııen~ereden at: 
ı1ış oı.a.b;lfrler; fakat ına.hallenin ra. şadığınız ~]eyfr mcğeı• ne l>erhat.. YAZAN: 4 ÇEVİREN: ıııcıı ı.rcnt• hunun pot lıir l:ınıfı Ynr !ayıp kac:me.!:aymış, göz1erini Çtka-
batmt ih!Al e<len b!rbA.diseyl bcrtarar ımış! Telefon "\'C .diğer lk3rm ağrıla- STEPHEN LEACOCK SAC/T POLATER gibi göriinüyorılıı. Biraz nıuhakcıııc r:ı.c::ıkmtş. 
e;tmek için yaph~ları şey, !ena bir !ICY rı: Nakliyat Ye müııaJ.:aliit durdut'tıl l'ltinı; cernplar iizerintlc çok dur· Papagar., hırst~m yiiııin,lc epey 
d~dlr. Kendilcrj, haksız ceza gısru. du ve yasak cllildi. Bunun Mr mn. ııınclnn ı:ııhuk çnhıık hir iki sııııl sı- cııı yara açtığı için, ıadaım, tedavi 
ıorlar. nası yokt.ı. Sonra jlAve ıetti: "Bıı.. · Tasrlik ettim: 1 nerlcrim ilhi:rarlık mikrobunun lı'I~ r:ıbdım. o]unmclt üzere bir hastalıaneye 

Diyerek, onıo.rı müdafaa. eder ve kın. sizden :o;onra gelen nesil gittik- "EveL kuşpalazı -.·e ti foyu Jmlmuş kiyesi- bunun için dikkatli ?imalı. "JJ Arp hfıltı mevcut mıı ?" ~·:ı.tm:ığa mecbur kulnıış. Doktor • 
nı!lde.f&U'lnd& ısrar eder. çe mantıki olmıya başladı. Deımir. !-t.nuz; ve ·:~c· yanılnıırorsıım kıw yız. "yalnız'' diye ılevaın eltı, şunu! ·Çok tan ortadan Jrnlklı. Beyncı. ~ar. ~aralarm vaziyetine '!:-akarak, 

.HVF'ETI'lş, ()EZA GÖRuYOR 

Klifettıı Jon Sime, erteııı gUJıU, iki 
ıcab&h&tıı polisi mUda!aa etUği jçin, 
rllf;beaJnln bir derece tenzil ed;2diğine 
ve çavuşlukl& dlğtır bir karakola na.k 
ledildlfine da.lr bir emir aıxr. 
Sime, bu hale itiraz etmekle beraber 

Y•Dl vazifesini yapmakta ihmal gös
termez. 

Aradan birkaç hafta geçl.nce, b:ı 
defa da, ıtlraz ettiği için. tarda 
ınahkQm edildiği tebliğ edilir. 

!,te, bu andan itibaren, Sime'ln 
baya.tında bir !acja. başlıyor ve bu • 
glln de yanı aradan otuz sene geçme 
sine rağmen, hAIA devam ediyor. O, 
J:ak.sIZ tecziye edildiğinden emin ol _ 
c;uğu jçln, hakkmI istirdat etmek için 
her çareye başvuruyor. 

yolunu :ıl, bunun iyilijti nerec;inde'? zıl ve çiçek gibi en ön safta lıuJıı .. J ilave etmeliyim ki, lıütün kazaları :-ıı lel an!aşmamaılıkıar makine ınc~eleyi mt:ydana çıkaımı;lar. 
Bir ~ehire diğer bir şehirden dün}".l ııanlar:ı ultramikroskopik tlb-'or ve! önleme0ı;e le!ll,cbbiis edilinceye kadar ·ı Bu ı ·cı·., M ..J J d " ı e hallediliyor. Buııtlan lıöyle cc- ıa ı.se. ancr a' asın 11. pR-
knrlıır :ıda.m getiriyordu. Onl:.ırı kim mütemadiyen onJnrla uğraşıyor, di. lm nevi kozalar medeniyetimizin en ner·ilerle temas kaldırıldı, Hem ne • p:ı.g-aul'.U':l karsı raiH:t!l.i arttrrmB 
isterdi? Tabit hiç kimS<.-. 1, durup, yerlerinden şüphe hile etmiyordu .. ınüellim Mdiseleritıdcn lıirini leş.. elen kalsın? Kim:oıc yabııncılanl:ın \•e h~rkes, papağanın_ kö~kte~ 
lic:ıret :;ona erince. g1<l:ı liizumsur. mız. İşte J>iz bunlarııı hepsini teker ~il etli. Bütün otomobilleri, senü. 1 1 da.ha iyi e·: bek,..;li;;i yaı>E:bilcee,-;L 
l · d'I' ı k 105 anmıyor . ., '" "" e 
ıısse ı ıp, laYn yo edilince ger.. teker ele sıeçirdik \'e imlrn ellik. seferi, layyarckri \'C ~:tireyi men ne k?no.at getirıt.i§. 

mek çılgınlıkh. Röy!c('e 1ıepsi orlo. Su çok Sfariptir ki içinizde hiç hiri. ellik. A!ilicstos eIJ>isesini titreterek "Hiıl~ gazeteler çıkıyor mu?,, 
dan silpriildii." Birden zeki bir h::ı. niz ilıliy:ırlığm sadece bir mikrop ıl~vrinizin tcl1likeleri, dedi. muhak~ "Gazete mi! Ne münasebet? E~er 
1:ışla, sesi değişerek: "Lakin rledi, olrluğunu düşünenıemş ~ Bu en basil kak çok feciydi." lüzumu olursa eskilerden bin!crcesi Balıklara mecb.uri Clfl 
hu tehlikeli:rdi !.'' mikroplardan hiriycli. rak:ıt o J,::ıd:ır Şimdiye kadar neslimle hiç Hti. yığılı flııruyor. fç]er.inde ne vıır, 

"V:ıy! dedim. lehlikcliclir! Sizde h::ı~it lıir şekil ele f:ınliyctle bulunu. har etmediğim halde bu sefer gu.. Jrnzum; vuku bulıın Ştı:rlcr harpler Harp lıaslıyalıhcri Almanyanın ve 
hata tehlike rneYcut mu?" yorılu ki :ıklınır.dan hile geçmedi. rurl:t mukabele ettim: Evet, dedim. ve kazalar iş ve ö!Um haberleri. Dolıeıııyanın h:ızı :rerlcrinrle, haYllZ 

"Tabii, rle<li. Her ;:aman için hu. As!ıestoslu A<lnıııa hnknrak lıü\ iik Fakat tehlikelere ~öğüs germeyi Runıar yok olunca ga:ı:eteler de far le-si-; edilrııi!') n S:ızoıı h:ılı~ı '.\'C~ 
zulm:ı tehlikesi." bir Jrnyrctlc: Ynni şimtli cbccli;·en hir. ('esur kimselerin yı:ızifolerinin kalktı. Ashestoshı ''Bnkııı,, ıliyc d". Liştiı·ilıııiyc hnşlnmış. lııı snyt"de, J'İ., 

''~1! elemek istiyorsunur.?.. de. y:ışıyorıız demek mi İ5li)·orsuıım:? bir kısmı tclfıkki.. v:ım etli: "Siz bir zamanlar içti- y:ıo;a;rıı cpcyre lıalık ı;ıkarılı~'<'>mrnş. 
dim. Diyr h:ı~ kırıJı.ıu. Ashe~to~ sahırsır.lıkln, "E,·r.t, r. ınaiyatcılık yapmışsınız galiba, h:ıl. Rir nıüddcllcnlıeri, lıalıkl:ır :ıra_ 

Asbestoslu "Zannrderlm şu sizin ''Yahu, decli. ~11 ı;ıarip, :ısalıi ko. vr.t diye sör.iiııii kesti, "liilfl'n hr· lıuki lrn yeni hayalı biç anlllmıyor. sınılıı snlı:ıııı hir Jııısl'llık Jı:ışlamış. 
fünıek dcdinğiniz şey olacak," ıl<'. ııuşıııa şeklinizi lıır:ıkın; srınki çrık ye<':ınlanmnyınır. Xc clNnek btcdi. ~unuz. Sırtınızdaki yiiklrrin nasıl Sazanlar iillivorlarmış. Runıı gören 
di. "Biliyorsunuz ki, -asırlaruanberi ıııiilhiş lıir şey olmu5 gilıi konuşu. ğini1i :ınlı:~:ornm. Bu tamnmiyle lamamiylc kalktığını bir türlii iıl- b3lık eıı~titiisii, ddıli bir tetkikat. 
ölü:n :rok: ortodan kııldırrl.k. lfas, yorsıınuz. E\·ct, l'hcdryen yaşıyoruz. ı.ıayri mantıki sayılır .. , rak crleırniyorsunuı. Bıır:ıya ha- tan :;onr:ı, hir '\F elde etmiş, Jm nşt 
talık Ye ölüm :o;a.dece mikropların yalmz lıozulın:ıınak s·•rli~ il'. Bu lı:ı_ Uzun lıir müddet sessiz durduk. kın. Sizin nesil h:ıy9tı11m ilk kıs ile aşılanan halıklıır, Jıastolığa hı. 

YAnALl ADAM lesirirlir. Hepsini lıirer birer hul. zı tlcfıılnr vukuhuluyor. Yüksrk lıiı- Etrııfıınılaki harap hin:ılnr, yeknc- mını nasıl geçirir?'' tulıııııyorlarıııış. 
SiDM, ilk evvel, krala, ba~vek1le, duk. Hatlı! zannederim ~izin de\•.. ;l'erılcn rlii<;ilül<üıııiiz -.cy·ı lıir şc.n: ı;ak f(Ökyüzünü, 'kawelli ve tcnlı:ı ''İşte on be§ on altı senemiz tab. ~imdi, çok miktarda :ışı yapılı)·or 

~olls nazırına birer mektup yazıyor rfnizle sizler de bir kaçın1, basit "" ~·:ırplığıınız zanı:ın. zcdelcııiyoruz. caddeyi seyrcdiyor<lum. İşte Fr. ~illo Reçcrdi.., muş. A~ılar temin edildi'l<ten sonr;ı, 
'\'e uğradıtr hakaızlt~t şlk!yet ediyo::. bOyOk1erlnl .bulmuşsunuz?." Biı. hfıliı eskisi f(ihi nariniz -zan. tilıin mey,·ııları. işin ortadan kalık- (Devamı ,·ar) lıa•mzl:ırcl:ı iirelilen Jıülün Saıan ba. 
Bu ~ekluplardnn bir neVcc çıkmadı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lıkları aş~nnaca~ış. 
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ı ISICE DER f. SERTELLi 
,._. w •• ..,....... 
lleılılıa •I tt 1 = • uJluıa4&a ıL 
~..., ..... 
K.oı.a ,.wa ctclerkeıa kendi kendi 

.. llGylenJ7ordu: • 
- Azerı:,..rcanda Özbeklerin me" 

lııır dalkavaklarlle bir hayli çarp~: 
'b:ıı um. Onlardan daha UstUn dalkıı. 
\'uk yoktur a.nırdım. Meğer ~ı:tenlo 
lberke~ olan B:ıkdatta daha UstUn 
dalkavuk}arm yeryll.ıünde e.,ı yok • 
~. lU.r )'andan zulUmden ııll~~et 
('den halk öbUr yandan 'er.lrlere, hB 

lıfeıe.te dalkM'Uklak ynpm:ı.kta ldetıı 
)°arJDa çıluyor • Böyle rnemleketjn ve 
'bö,rı devletin' Akrbetmden korkulu 
~or. 

Roban: - Ballfe glbl en blıyllk ve 
B&IAbJyetll bir m~·k:de bulunnıı dln ,·e 
ldJlre rclslnln benim gibi btr adBmın 
kııruımn. göz; dJkmes nl lmtlyen offe. 
c!emem. Cengiz bıınm hJı;blr dini Jca. 
buı etmeden ölUşUne t-lmdJ ıı;ıptu edl. 
3'onım. 

Diye söyleniyordu. 
'l'CKnAn BAGDATA Dö?lı"'UŞ ... 
Bııfdılt.B döDUlorl:ırdı. 

lkl 6W'af muhafızı at U t Unde hız 
lı bl%lı konuııu~ orbrdı: . 

- Reşldln f31l"fmt'M ort:llığl altU l 
cuı ,değil mi T 

- Öyle y~ Hnıılmnrr l~gııt ettikte. 
)'f nın·ldlerd:n uz:aklıı~ın!lğn ba.5laya 
C'akl r, 

- ~Yit I146lm de tena. bir adaın 
(!pğlldf. 

- Nl'ye yarar~ Scjlt Ömf!re ,·e:ıtr. 
l ı, \·ermediği itin arusı açıldı 

- Acaba halife e•k' Hrlrtnl tek. 
rar llttrdar mevk'IJte sctırcerk mi? 

- GctJnnesc bile, o, kendlllğlnden 
Ctlnıeğe çal~cak. 

- Kobanm Akıbctı ba.ldundt\ ne dil. 
DUnliyorsun: 

- Onan Akıbeti malQm_ kellesi 
l\Azlmlyenln J.-ubbe lrıe uılacatc. 

- l:"a Uaoer'l" 
1 

- Halife onu çok evdi..., lçln of f eı • 
eder. 7...nten J\ob:ın c.nu kaı;ırmı • 
ı· . 
\&dmla.r ıuı;lu bile o!!ıa, lcendilerın; 
1 nrtnrmak tçln ııeyt .ıııı :ıl\hn!I. gel • 
tıılyen hileler bulurbr. "Ben gunah. 
ktır dPtlllm, beni zorl:ı k:ıçırdr. Ne 
Y11P!lbi)1rdlm°'l,. diyerek lı,ıln jçlnden 

C\ 
ı:ı 

f .. 
..~ c: 
N 
Q,, 

p 

""*" - Ne olursa Kobanm bsıtına ola • 
cak. 1\Jert a.d:ımını:ı doğruıu .. kosko 
ca Btı#dat oehrlnden bir halife göz: : 
deslnl tek bn;ıına knçırİnak,. bu ko. 
lay bir lıt değil. 

- Koban Hacerjn kocıı&ı lmlıı. Bıı. 
nu fsbat ederse, ııer·an lineer ona an, 
mez ml'l 

- Em'rllmUmlnln hiç kimsenin ım. 
rr5tnı ıı:orl~ alam3z. Aioı:ığn kollnşır 

sa. halk nı:mırmda' kUçüllir \'11 erlnt 
ona ,.-erdiği baklan yeri alır. 1'..nten 
ır.Uctehltler bu me ele r.trnfındn l!ÖY. 
ienlp duruyorlar. "Halife adaletll'n 
nynlmıa onn adaletin ne olduğunu 

gdstereceğlz!,, diyorlar. 
-Şu h:ılde Kobanm baıtı l;olny len, 

l:ı;l kopanlamıyac:ık. 

- Halife bu ıııı blrclc.nb!re yaparsa, 
t"rnrh·at.ı olur .• mUctehiUcr ıttra:ı et. 
"l'ler bile i'" işten ı&CÇ"r. 

- Senin !tarını zorla rllnclen nlsn.. 
l:tr ne ynparsın'! 

- Aldımı luı3 bedcl'lm .. 
- O halde ııu adama yardım ede 

llm 
- Ne yapnblllrlı:? 

- Kola3ı \D.r: Bağdad' girince 
müctehltler \'C e5nııfl~r nmballesln • 
d• n gl'Çellm. Blı.e bun!.ıır nedir 'l diye 
ııurnooklara hakikati &Öl li~cllm. 

- 131 am:ı, Hacer gcrçrlıteıı liobıı 
ııın knrı51 mıdır? 

- Knrıı;ı olmus:ı, onunla beraber 
bu u:ıun yolculuğn. kııtıaııır mı3·dı? 
llrm I\ob.ın ııoray mulı:ıfn:tığında l. 
kcn Llze blrlmo kere bu hfüAyeden 
bahsetti .. Ta l\longoll~tand:ın buraya 
tnun için geldiğini liyledl, 

- Pek l!'ı. O hnlde Bnğcladn ''Ab. 
cmsselllm., Jmpıı>ınd'ln ı;lrcllm ... ve 
mUctehltJerl kı:;lnrtaıım. 

lineer yolda glderlu:n, muhnfııJarın 
bu korıu~mnsını duyılıı 

- Dizi lmrturırııa'nı~ .. dine \'e 1n . 
:ınlığa bUyUk h]:ı:mtt\nlı. dokıınııc:ıl•, 
delikanlılar! 

Dedi. Konu511n muhııfızlardan biri 
Jlac:-rıı yn\.ı .(:a ııorıh1: 

- Sen ger<'cktcn Kob~nın nlkft.hlt 
lmrııı mısın'! 

(De\'aruı rnr) 

H A li E il - Akşam Poııu• 

Haber 'in bulmacası ycmt"k kaplanneı:n, til), ! - bir ı 
millet, )13lvamıa, 9 - el He LIU. 
ruııda )·çılaa bil ip "e:, bill i.i.k 
Jlia. ı. - ~etık. alla.be~ bü' 
ıaurın dıtunuşu, ıı - ,~uaı bir 
madde, ~li!)he, ni:Ja!irtıanc. 

Yakandan a~ğı: 

it 
f--+--+--s I--_..__ 

' 7 

8 ı-.ı~--+-1--
9 
10 
11 

1.-.1-.....ı-.lııır.&.-1.--L-

~oldan ısnğn: 

ı - bir cins ayak'kabr ele gc~ 
~irıen (iki kdi:me), 2 - ynm~·as~ 
olan, bi'!' ye-me.'lt, 3 -- Sıfat cddtı, 
hararet veı"en, 4 - gı:tlnk, ~,ılı:~ 
venileme. 5 - ağınla c.ir•·enı::-n, 
(; - cariye, ço~n aksi~ in ~crsı, 
7 - kimyevi bir msrJde, lınzı m?:. 
delt-re vurulduğu zamzn çık:ı.r. 
ses, 8 - hayvan kovalamu, bece. 
ıikEiz. 9 - istiğna. b;r rins ot, 
J{l - ekSik. ü:stc bcılava v~rilcn, 
11 - tece~lis hitsi, L>lr cin! bez. 

E\'Yelki bubNt<'ttnm hPUi~ 
ı - Tuz:ığa öüten, 2 -- Xmir 

~lan, ra, 3 - mı hake:ce, ik, 4 -
nmil ,mamut, 5 - yin, S· t,.tik, 
r. - ü. kab, kale, 7 - zar:ılet, 
rel 8 - uil~, gine, 9 - D, C, 
Y~id, P. 10 - Ela, Er, M, r'1, 
H - Nal. TilıC'ler. --------

1 - Su itmiş demir hnlinc se. 
len (iki kelime), 2 -· lraı:le cı;. 
sind~n. Sl~mslıklar yapnn, 3 -
Alfabeden iki harf ya:.ıynn.:. uynn 
dırma, bir o;.-un vasıtası, 4 - bir 
suhunet derecesi, etin sin:rsi.t ;;:. 
rl, alfabede bir r.arfin o'!ı.·Jnıışu 
5 - bir emir, luınsmı.!:ın kt>r'ıtan'. 
6 -- Abid~. boğadan çıka,., 7 --

1 
ıvı. M. V. Jstanbal 4 aamır;J 
satınalma komisyona llAaları 1---------

ıs kalem spuı· malzemesinin par.arlık:& ekaillmeal 12.12.9'2 cuınarteııı 
gUnU !&at 11 de Salıpazarmda M.M.V. 4 No .ll aatınalma Ko. da. yapıla. 
caktır. Eveat Ye numune ve 09-rt.na.ınesi Ko. da görülebilır. Tallplerin te. 
minat makbuz!ıır.lc komisyonumuu mUraca.atıarı. (357-2.185) 

lf. .... 

Aşağıda. )oZill altı ı~a~enı bakır edevatın imaliyeei balan, clıbctl &1-

kcl'iycdcn wırl!..:.ıek üzere pazarlıkla 16.12.9'2 çaroamb& g(lnll aaat 15 t• 
Sa.tıpazarında lıi M.V. 4. No. lı ııatınalma Ko. da yapı}acaktır. Kuvakk•t 
teminatı 3342 ,lr!:dtr Nllmunelcnni görmek ve evı&fı hakktnd& iahat al. 
mal• ls~iycnlcr dRha • cvvl'l görebilirler. Taliplerin ııynı ı-.ve saatte Ko. 

na gelmeleri. •3~3-21841 
Adet 

iOO 
·150 
150 

Bal:ır 

.. 
yemek tenceresi kt1çttk 
yağ tavası 

12000 
30000 

:.?000 

,, 
.. 
.. .. 

yeme'< ıevzi k.ooeli 
çorba tuı 
Karavana 
ıu bardaS't 

;; r r 

J - JC.ll.M2 tarlhlnde yııpı\an paı:arlığmda teklif olunan 4450 ~ 
fiyat yilkeck g!Snllcn blr adet 190 amperlik elektrik kayııak clbllDnm ikln. 
c, dela pazarlığı 14 b!rincikll.nur. 9'2 pıu:arteal günll a&&t lll te hmit.te 
tersane kapısrndc.kl komisyonda yapılacaktn' 

~ - Evıa! ,.e ıııırtnamesl komtsyonda görilleblltr. Bu 1tt a\t teml.nat 

~ 

l2ınit Deniz Satmalma Komisyonundan: • 

667 .50 liradır. 
:3 - Taliplerin bu ~bl :.Şlerle alA.kalr tte&nt 'f'Ulk&lannt JU'karda ,.a. 

zılı makbuz veya .nektupıarını benl gUn ve saatte komlayona vermeleri, 
(2188) 

-

..... 

-

l 

... 
~ a.: 

c:: 4' --

,~ 

~ 

"' -.. --

... .. ., 

Mavna enkazı ve 
gonga satılacak 

Münnka!At "ckfıletl dc,ıet llmnnlan l:;letme umum mlidllrllilUndeo: '....._ 
lıletmcnı~.r.. ı,:ehir dahWnde muhttıllf atölyelerinde l)lrikml§ takrlbel\ 

55 ,ırı 60 ton mll< ~ı:ırı mnvnn ve sair vesait tamiratında husule gelmlcı 
nh§ap <'nknz ve p:ırçaJar nçık arttırma aurctllc s:ıtılııcıı.ktır. :Muhıı.mmen 
uedcl! ll:OO -- hııı sekiz yüz lira ve muvakkat teminatını 135 - yüz otuı; 
beş liradır. 1hnlcsl 11.12.tııl2 tarihine rastlayan cuma gUııU &&nt 15 te 
Galata rıhtım·n.:ıai::I umum müdUrlUk binasmd:ı toplanacak olan aatmalmıı. 
lıomlsyonunda ynpılncaktır. 

Şartname bergUn sör.U geçen komlsyondıı görUlebillr, (1761) w l 
' 

Jıtanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarlf \'ckiI:ıtı Lüleburgaz - Kepirtepe köy enıUtUsllne 600 te.nt 

battaniye 3S03 sayılı k!Sy enııtitillerl kanununun 22. mar!desintı tevtlk&D 
pazarlıkla sat·n almııcaktır. Beherinin muhammen lcy:netl 21, tutarı 
J2600 Ura teml.ıa .ı 1890 liradır. Pazarlığı 12.12 942 cumartesi ~UnU aaat 11 
de :Maarif mCu\lrhlğü binasında toplanacak eatmaıma koml.syonunda yapı 
lacnğı urın olunur. (2160) 

İstanbul Defterdarlığından: 

Beşlktag lcrc. dalres''1tde :mevcut beher kilosu 4oO kunı§ nıuh&mmeıı be. 
delil hurda b:ıllnd!':kl otomobil demir akaamUe demlr çerçeve ve ön cam 
ktsmı açık arttırmaya çıkarılmt§S& da talip zuhur etmediflnden 18.U 9i2 
çnrpmba gUııU saat 15 te rnlllt eml&.k mUdUrlllğünde m'lttl)Ckkll k~i•. 
yonda açık nrtt..1rma 1!11 eatıtmak üzere on gün temdit oıunmu§tUT. ı .. 
tcktnerln yUzde yedl buçuk heaa.bUe yatırae&fı temlna.t m&kbıızu n ntı. 
fua cllzdanlarUe hlrllktc mezkQr ~ ve ııaatte milli emlAk mtıd11rl~ 
mUracaatıan. C21~T) 

Belediycai illnl-r. 
•• : J 

Tahmin nk 
bedeli teminatı 
2652.0C J98.90 Oerrehp&§a huta~Bi için alınacak ımdl~ -'""~ 

290 dtır.:!.ne Rö~:ı fUml. 
'83l5.50 362.67 Karaağa.ç mt1 Mtı Sç!n yaptınlaoalc 81 ka\4ılll e1'tll 

/ 
.. 

ki :mııtbua. J 
TaJsmln bedcDerll• fDt teminat mlktarl&n yukarda )'&Sdı ifler &f'l'I 

qrs ekllltın•Y• Juınu\mU§lUl'. ~art.nameler: ı:abrt Te D\UameU.t Dl°'411ıitıae 
ka}emlnd• ııırtılebillr. , 

thatet&rl 22.12,9'2 alı g1ln0. ea.at 14 te daim! enc11mende )'apllaoa'lrtrr. 
Jaamt acık &rtt.ır:naya çı:'ka1'11mlpa da tr.lip ı:ubur etmedltiııdeıı 18.12.HJ 
gelen difer v<.Slkalarlle ihale gQnU :muanen saatte daim! ~en4• bU. 

ıunmaıan. (2<176) 

lzm\t Deniz Satınalma Komisyonundan: 
ı - Bir mctre!lne 2S5 kuru§ fiyat tahmin otunaıı beher kolu 6 m/m 

lik vı ugarl 50 &ıer meırellk roda ballndc 850 metre çift ko!lu kurııuıı kab. 
lonun pazarlığı 14 blrlnclkbun 9i2 pauırteııi gUnll saat 1:5 te hmltt• ter. 
ll&D.e kapısındaki komlııyonda yapılacılktxr. 

2 - Evaaf ve ııartnam~ komlı!yonda ~rtılebUir. Teınlnatı 299 Ura 

6! kuru§tur. 
S - Taı.p:ti.n ngu1 veslkalarmı yukl\fda yazılı ıemlnatlarlle birlikte 

muayyen gtın ve ııs:ıa.tte ltoı:nlayona "JCrllle'lerf. (2167) 
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" l '*iM lliıiDcl •1ıa.m.a. 
b9111i1 7M1mdak1 tarih ç«WÇeYMlıa.I ek, IJ,.. söadereeek okuyuctılarımızın 
tlc-.rl mah.IJ'8ti balı. olmayan ktiçllk 
ııt.aıan pa~ neoroııınur.) 

Evlenme teklifleri 
~ Bo7 l,801 kilo i5, yq 22, Kumral 

nı.nilaturacr ve çl!tl!k aa.b,bl, orta 
a.b.ailli temiz bir genç, kendlıılne ha 

\"&t arkada§ı olab!lecek esmer, uı:un 
ıoylu, temiz bir aileye menaup 17.20, 
a§larmda bir bayanla evlenmek ,ste. 
nekted!r. (M.l.16) rem%1ne mektupla 
ı::.ilracıı.81;. 

ı, ve İ§~İ arıyanlar 
~ Tllrkçc, fransızca Usanlanna 

ti.kıl, daktilo, bUro ve takip fgl~rine 
\şına bir genç, §lrket veya mUcsseae 
erde mUnaslp maaıııa çalı§mak bt•. 
n1>ktedjr. (Galata post rcııtant 227) 
dreslı:ıe müracaat. 

l\.ldırınız: 
Atcg 6) (A,C.) (A.L) (Ahenk 28) 
A 1'' B,) (Bulunmaz> (Can) (Ço.lı:ır) 
8S) (E.N.S ) (E.M. Gilll (E,T, 16) 
F D.K,) (F.T~z) (GUven) (GUneşten 
,k) (Gllr) (Gllzcl) (25 Gril) (H.G. 

\ccle) (1.N.D.) (1.P. 33) (Kısmeti. 
ne) (Komisyoncu) (Kaynak) (MU§. 

;UJpcscnt) (M.T.) CM.H.R.) (M.E. 
15} CM.E. 49) (Nelll) (Nalbant) 
lÔ İ.) (P.A.) (79 resııam) (R,A,) 
(R,T,K,) (.2, R,U), (Samlmt), (Şair) 
( T,A,) (Unalan) (Varlık) (Viyana 
ormanları) (Yersel) 

SEHIR TiYATROSU 
l[OMEOt ıuınn 
S&ııt ?O,SO ela 

l"E K'trRKl™: YE 

Yazan: 
Hobert ~fenne?' 

Tllrk~1: 
o. Oahlt <Jeom 

12.45 Ahını; h:ıbcı lrri. lJ. 

00. 13.30 şarkılar. 18.00 program "~ 
memleket saat ayarı 18.0S Mmili! 
18.45 Radyo dans orkestrası. 19.30 
Memleket saat ayan ve Ajans haber 
leri 19.45 Mfiıl:k. 20.15 Radyo gue 
lesi 20.45 Bir halle tür.küsü ö~l
Yonu. U.00 Konu~a 21.15 Mftzik 
21.30 Temsil 21.50 Rlya,,etlc~UP 
handosu. 22.30 Memleket saat ayarı, 
\jans haberleri ve borsalar. 22.4ı;. 

22.50 Yannki ])rogram ,.. kapanıf. 
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1 MM ATvE HUYVIT 
' VE_RiA 

Nezle - Grip - Baş - Diş 

ve büttln afnlan derhal keıer. Her Eczaneden araymız. 
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Sümer Bank------.. 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
MOessescsl Müdüriyetinden: 
Mütekaldln, M4lal, Dnl ve yl!ltlmJere Co aylık Maa, dajı.tıuu e1W&ıtında verllmlt olan menınıcat terz1 

!;artları mukabiHnde Uatazatanmıus 

Pamuklu mensucat 
v 

oagıumına başlanmıştır. 
1 - Her tevzi kartı mııka?rlllnde 20 metre pamuklu ID('nsurat ""rllecektlr. 
J - btlhkak Mhlplerl tevzi Jrartlarlle berabt"r maa, cllzdanlannı da ibra~ m@cbardur 
1 - Mafıu.alanmızda bulıınabllen pa.maklu mensucat ı:•-ıltlertndeıa ıntlhap hakkı lltlbk&k .aldb'lne 

nfttlr. 
' - Der tevzi kartı mukab~U o]an 141 metre pamuklu men11uoatm bir defada almmaM f&ritrr 
M~kaldln, Dnl w Ye-timle-re mabsuı olan kuponları hlmll bulur.anların bu eaaıılar dahlllncle Jılala-

7.&larnıııza milrac~ ederek lııtlblmklaniu alabilecekleri llAn olunur. 
, ........ , ................................................. mi!' 
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