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'"- !000 mörettf'lr.ltlle blrlikt.e batıyor .._OQlloıuarda bomb:Uanan bir lapon tayyare .reml'll f.37ıdıtı 100 tayyare ve 

hgilizHariciyeNaz•n Kafkaslar' da 
Eden diyor ki: Şiddetli muharebeler oluyor 

1 Hitler, istila f v 

ı hırsını Almanyaya Almanlar daghk cephede 
aşılamıştır tankları tayyarelerle nakletti 

Harpten aonra nikbinliğe 
tutulmak delilik olur 

oıllova Sovyet lmvvetıer!nla gerl!emelı 
zorunda kaldıtını bildiriyor 

bunda yaptığı şaşırtma taarruma· 
kim kalmı:;tır. 

Japon donan-ması 
Salomonlardan çekildi: ." 

Vi~. 31, (A.A.) - Alman1a.r 
i'e Rumenler Terek yüksek yayla.. 
mıda. ~ i~ kaydetmiş· 
lerdir. Bc.riinden gelen haberlere 
güre, Alma kuvvetleri !ıedeflcrini 
uşınrşla.rdır. R11s,ardan alınan csrr 
mikt:Lrr artmaktadır. Mare§al Tı. 
moçenkonun, Stalingra.dın cenu • 

Londrn.: 31, CA.A.) -Dnn gıe
ce yanm neşredilen rcs:nt Rus teb 
liğine göre, Sta1ing-rarl mıntakfı • 
sıle Tuapsenin ~ima.! ·'ioğusund~ ve 
Na. çik civannda muharebeler et.• 
vam etmiştir. 

(Arkası s:ıyfa 3 Siitun 4 te> 

Sabit ıeıırıııe 
Hükumetin yeni bazı 

tedbirler aldığı bildiriliyor Bir Japon gemisi hatırı ld1, 
uğratıldı 4 Ü de lıasar J 

Parti gurupu 
bugün toplanıyor 
Anka.tadan baber verildiğine göre, 

Ctinıhurıyet ba!k partısi meclis gru 
Pu bUgün topla.nacaktır. Bu toplanv. 
da ı:necıts Tell!ll ve rlyal!let divanı ıe. 
ÇJ.mi hııkkmdaki ma:zbatanın müza 
kere olunacağı ve naı:ru:etlerin tesbı~ 
edileceği anlaşlnnaktadır. 

Amerika oahrıve nazırı 

"Birinci safha bitti, şimdi 
ikikci safha başhyor,, diyor 

Banka kredileri 
tanzim edilecek 

GiıncJ"al Mak Artilrün umunri 1'&. 
rarglhı: 31 (A.A.): 

Dlln n~reIDen reııml tebliğ: 
ş;mali ga.rbt ke3imi: Keşif faaliye,. 

ti olmuştur. 
Şimali şarki kesimi: Saloınon ada. 

larında düşmanın Buindekl denjz 
Usstl ağır bomba tayyarcJerimlzin ta 
arruzuna uğramıştır. Nevi tayin edl. 
lemiyen bir düşman gemisi aldığı 

lsahetle tnfiJA.k etml§tjr. 4 dUşmR.n 
gemi.si daha bombalarıml7!1a hasara 
uğratılmıştır. Tayyarecl!erlmlz bu 
darbelerin tcslrlcrlni tesb;t edeme • 
miştir. Bu 4 geınjnln nevi de anlaşr • 
ıan·amıştir. Ilüşman hava batarya • 
lan ateş açmııılarsa da hiçbir dtlş • 
man tayyaresi ı:;örUıme::niştır. BOtUıı 
tayyarelerım:z dön:-nU.,tUr. 

(Arkası ~ayfa. S Sittım 6 tla} 

.Bankaların gıda. maddeleri üzerine 
a. vana muamelelerini kesmeler!, pi • 
Yasada, hissedilir derecıı:ic bi.r geniş 
leıne doğurmu,lur. 
Buncl:ın ba'ka ayni gayelcr!e banka 

la.rda •urlü namlar altında tac1rlere 
ı>çl•makta olan kredtıerin tanzimi d~ 
llıukarrerdir. Bu tanzim ı•;ttn•1e ::nuay. 
:;en bjr tarjnte açıımı§ mutedil kre • 

diler esas tutul~ca kt ıı 

Mısırda mihver karşı 
taarruzlar yapmyor 

Macaristanda bal
~alama hareketleri 

ft1areşal Romn1el, ileri hat ardaki 
k!taları taze kuvvetlerle değiştirrniş 

-ski' idam. edildi 

Londra, müttefiklerin biraz daha ilerlediğini, Berlin iıe 
hatlarda açılan gediklerin kapatıldığını bilcliriyor 

Bıulape,ıe sı (A.A.) - Cenubi Ma 
earı.tanda Baklska eyaletinde bal. 
tıı.ıarna hareketlerine ve katjllere lş . 
brak eden ve umumi emniyet umıur. 
lanna kar11ı ajl\h kullanan 11 kişl as 
kert mahkemece ida.:na mahküm e • 
diJrnittir. · Mahktlmlarda.n ikisinin 
~Zal&n müebbed küreğe tahvil edil. 
illi• diğer dokuzu jdam olunmuştur. 
~i\a nıamunlar da ağır bapia_ceza. 
•rııa ÇarptD'l~ıştır. 

Lond:a: 31, (A.A.) - Mısır 
c~phe.sinden alman son hai)erıere 
göre, m iltteiik kuvvetleri bıraz da 
ha ilerkmis ve bu miktar esir da· 
!ıa alllll§lardıı. 

Perşemı~e gü::ıü hafif mikyasta 
çarp:~malar olmuş. Dıl:;man ağır 
kayıplara uğramıştır. 

Bir nokta.da, 200 Almalı tankı 
tarn:za ge~nıiş fakat müttefik mü 
dafaa hı>.tları karşısınıı gelince bu 
kuvvet. uurerak geri dilnmu,tür .. 

IJ ' H.iVa faali;eti dii:ı de bütün 
I' IDgllz tOlp!fOSD §i~de~ n 1! uevam etmiştir. Bu faa 

b&ffl Iıyet bilhass~ kendisini, Mar~a 
ms.truh ~ahası üzerinde gösternıi~ 

l.ondra, sı (A.A.) - İngiliz amı ~ir. Y~Jc hulunan 3 büyük mib 
tl.llik daiAei, ••Veteran.. muhribinin ver ııc::ığr tnhrirı eıl ılmi!;tir 
battıtını bildirmektedir. (:\.rkas1 sayfa 3 sütnn 2 <le) 
""'-'-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~_..;:,_~~--~~~-

Esnaf cemiYetleri için 
Yapılan nizamname 
Cemıyeoer;a idaresi, iş bilimi ve 

varidat taksimi ızereade yeni 
JıDkümler kODdG 

{Yazısı 3 ll<'Ü sa.ytad~) 

Visf de ıaallyet 

Fransız nazırlar 
meclisi toplandı 

--o-
Lava/ ve amir.:ıl Darlan 

izahat verdiler 

Vi.şi . 31 (A.A.) - Nazırlar 
mec.isi, Sı::vigne pavıyonuııda, Ma 
~~şal Pctenin reisliğinde toplan. 
mıştır. 

B?..§vekil Lava.! ile kara deniz 
ve hava. orcluJarI Ba~kumandanı, 
Amiral Darlan birer nutuk söyle. 
ıni.~erdir. 

Anıiraı Dorlan 5imali Afrikada 
yaptrğı savahat hakkında izahatl!oa 
bulunmuştur. 

v;5i: 31, (A.A.) - B:ı..o;vekil, 
top'antıdan sonra, bütün nazrrl • 
rı, Amiral DarJ:ını ve Alman Be-.
konso!osu Krug Von Nıdda'yı ka. 
tul etmiştir •• 

Ruslar iki gemi batırdılar 
Londra, 81 (A.A) - Ruı deniz 

kuvvetlen Baltık deniıı:ınde topyekQr, 
2Q.000 ton!IA.toluk 2 Almaıı ta§ıtmı 
batll'm:l§Jardır. 

Ank&nı.d&n baber Wrildi#ine ııa.za - Diğer taraftan mua.ıneıe vergt.a1 k& 
ran, hilldlmet aablt gelirli memur 81,, nununda değişiklik yapılnıaııı için 
rufmı bugünkü geçim zorluklan kar. hU!rometın Bllyük Millet Meclisine 

Londra: 31, ( A.A.) _ 1.agiliz fllllllda korumak üzere yeni bam ted. bir tekll!te bulunması ve bu uada 
Harici)·e Nazm B. E<len Glaskov b!rler a.1maya l1lzum gö~Uştilr. Bu 1 vergi tutarlarının para ol&rak d~l, 
~ehr;nrle harp sonrası için İngiliz· tedbirlerin mahlyet1eri önümllzdeki 1 afkat devlet ayniyate ayniyat ola~k 
iere ve :Q1iittefik. ere düş~ n vazife.. günlerde a.nla?ılacaktır. !Sdenmeslnjn temini mevzuuba.hll'tlr, 

ter hakkında d~tir ki: 
"- S!ilhu bir gev:ş.:::klik ele\• J R 

resi arldetrnek yanlı.ş ~ir görilş o·,_ aponganın oJna-
lur. Sulh, r,ayretlerım,zle kuruln ... 

cak ve ter.tin el.'ilecektir. d k • B •• ••k l • • 
H::ırnte.n son:a kin me5e

1
eler a .. ~ U'-11U e ÇlSl 

knı şısn;da ı bulunacağız. Btınlann ~ '.:I 
b.ışnıda Aimanva mN•clesi gelir .. 

~~~:t~~ ~~:~~ü~idl:~~\i~i:s!~~: Bütün Avrupadaki Japon mumessiller.i 
;.eJ~::a f~:f!! ~t7~:I.~i~~~:;.a ::; arasında irtibatı temine memur edildi 
!et ·ne n<>Tla:-rırş•rr. Harpten sonra, 
nikbinliğe tutu'mak delilik olacnk Bern, 31 (A.A.) - Roma.dan tıı. , Japonyanm en iyi yetişınl§ blr diplo. 
tır. Meseleyi S<>nuna k::ı.dar takip 

1 

viçre Telgraf ajanmna bildiriliyor: maıtr gözü ile bakılmaktadır. Biın • 
etrrı"'i~·iz.,, Japonya.nın Roma sefaretinde vu • dan evveı Nankjn elçiliğinde buluıt ,, 

J... - .,emiştir ki: kubulan değişiklik İtalyan mahfllle. maeı bUlrometinjn kend.Lsine itimadı,, 
Bir dünya devleti olan İn".l'llt~re l rinde a!A.ka ile takip edilmektedir. Bıı nı gösteren bir delil sayılnıaktadır. 

imparatorluğu bu mevki1o'l çekile I nun sebebi sefir Horj,krınin Romada. 
mez. İng-illz cam'asr vatandaşı Sifa. ld vaz;fesini terkederek dlp1CJ1Jlasl O. 

Madagaskarda tfle bu husu~Lıt çekingen olmıyalmı .• ;ı.cminde belki mislir.e tesadu.t edil • 
Milletimiz idare humısunda. uzun bir nılyen bir vaziieye tayln edilmiş ol - _ 
tPcrtihe nııbjlJidir. tmıanl ve manevi ma.sıdır. Çünkü Horikrl sefirlik pa. Londra., Sl (A.A..) - Madagaskaı: 
kıymet hissi kendlsind" geni§ ölçll . 

1 yesile bütün Avrupaya şamil bir va adasında i}erlemekte olan kuvvetle • 
de jnki .. af etmiştir Gelecı:'k sene dUn ' ziieyı üzerine a!mış bulunmalttadır. rimlz, Tanana.rivin •oo kilometre oe. 
yanın kurulma~L'la yard•ın cıiehlllr. MUşahitliğe tayin edilen sefir §lmdı nubunda bulunan FiyanolÇOl'ayı tsal 
Bu vazw:eyi ya.,,ması da lfız•mdır Ta. mu!:ıtclif Avrupa hükumet merkezle • etmişlerdir. 
rihimi:ı: ve co~afl vazivetımiz m"n • rindekf1 Japon diplomatik mümessllle Bu mevkifn işgalinden evvel doı.a.y. 
fııııtlerl N'tlln Cihana rami! b'r d• n. ri arasında irtibatı temın edecektir. !arın.da vukua ge!en çarpı§madıı İl2,. 
Y~. Mv~tl nh~alt !:aıma'llızı fımird·r. Bır Japon membamdan bildırildi • ı;ılizler hafif zayiata uğraını§leirdır, 
Dunyıınm '"" 7 yctı de <.>ı~ııen bunu ğinc göre Ho:ikri Şimdilik g!\h Roma aldıldarı esirlerin adedi 400 d1lr. 
!can ettiriyor. Bu harp lemde ve harp 1 d~, glı.b Berlinde otııracakttr. Halc!t Umum vali ve kumandan daha 
tc>n ~<'nra c!Un--ıvı~ oynayacak bUyUk 1 Hindakaya İtalyan matbuatı pek iyi cenuba çekilmjşlerdir. Yol k&pa.m& 
bir rolilmUz vardır. bir kabul göstermektedir. Yeni sefir siyaseti devam etmektedir. 

~~~=-=---~---=-~__..:_~~-=---=-~~~~~~~--

usraia bil? i4sil!t 
labr!kası 

gönd ırnllyor 
Londra, 31 (A.A.) - Detroydaki 

lıl.stik fabrikasmın satın alma işi bjt_ 
m!§tir. Fabrika yakında Rusy12ya 
gönderilecektir. 

Levski-F ne ahçe 
Bulgar şampiyonu ikinci maçını bugün 
Şeref Stadında F enerbhçe ile yapıyor 

(\'nnsı 3 ünrü ı:ı.yfatla) 

... a_.n ........ u.rek4ta ı11tlrnk Reslmı'le b!•'ı~ ,.,.,. i't._. Amerika <ıiimburr't"f'li Huzvf'ltln ol:'l• .a· ,., -~-
bahrl••c U~'iüne 'ıı.pılan baıılund.ı . karaya. .rıkma harekctiııj ida..e (sn.ğ bil!1t..Bki) Saloıuonlım.la bir JnJlO n ~ 

ederken göril)OrıJ~nuz 



'J-"-

in ilte enin 
İcü ha atın an 

manzarala 
Karne tevziatı 
tamamlanıyor 

ilrurede tefrİi meclisin müddetinin uzatılması - U
~mi meclis ıreisi bir kadm - Demir pannakhldard:ın 
tanı.: - tmpltere ve b - dö Kentin ölüm sebeb1 

Ucuz ekmeliten i~lflile 
eJehüeceklerın miktarı 

290 bindir 
Bcyann.amer luırnelcriıı mutc. 

hhidlerc tevdiği ~ tnmamlıı.nmı.ş. 
tır. Hallaı. ait karnelerin tevzii i· 
§ine bugUn de devam edilecektlr. 

GlLTUU!:DE TEŞ U ECt,t~ 
N D H 

İngiliz \' nm Kamarasında, le5. 
.-.il nıu tin, 1948 SCllc i İkincı 
teşrin nyuı. ı.:ıda:r, yani bir sene 

u tılması :ı:in bi'r tmnuıı 
lJl'OJe!Ji teklif ediWi. Bu retle 
•!!Ülı'JW m lis, 8 sene f 5rii h • 

tl ' nm etm:i olacaktır. 
na mu 1 tin hitamında dn hHrJı 
~anı ederse. intihabatın gUtlüf."Ü 
- malıı:udarı mc3 dnnda oklui;una 

, İn li:ı A\nm Knnıar.ısı lıcr 
Jde tc rı"i mUdlletini )ine uza. 
caktır. nn llııkii meclis, M ıkin

ın 1 .,5 de inb1ı ı> cdilmi ti. 
B n' ü A\am ıt.ıunarasmm, 

l<'.,.. Q) teşn7 hayntmda 
P.!İ, fogfüerenin t ?İ • 

ıed,.nbt'ri giirUlmenıi" 
bir h cf e ır. G ~ b vtik hnrııtc 
ıh"le !'\\ ~ K11marn ı, ~ J n~a
l mı. 1 t 1 tl 1918 1"enec;ine 1.adıır 
B cı n tPn iki ay noksan devam 

- q;j, 
Z50 

t& ı edemcyi 'ne sioirlennıekteu 
· erini ntao:ııyor. 

Öyle ) . tngiltre büyliic bil' kü"" 
ınür .. t 1 il memleketi iken, 
unstl oluyor d , farla ~ri h n. 

k Ü1'ÜJl ihtiy:uıı ~ 
ktıu"da bulunrnasuıa 

•ayret c ;yor. UökQmct g.ayret 
ctııe, ne de ol n, 1 · 
nı i olnınz. 

tngilt • köın meselesi:, 
t:Cll&lcrin ordu. ve bulnfye ~e bava 
müd ı i · , k •mlir islerine 
ternıö ctmclerindeıı ileri gcli) oc. 
Halk, ~ rin kömür. i inde: ~e 
~alı f,-n mocbur edı1meler.ının 
ıniimkUn olflu-unu sö lu)orlar. 

I»id Corc, son günlerde, bu ~ 
elenin de lıallcdilcc ·ini, enclc

rin ordu lıimıetlerinden nlıı 
k&nbr mndeferinc gün rileceğ • 
temi'n ctm · tir. l' a.lm\d hiı.m e 
nlınac k olan 18 <len 2ii )& ınıı 
lcad:ır obn )eni b.-ur'a. efr ıhndan 
1 om · istih ınde de · 'faile edi 
1 1i yleni 

UO DO K iT'in Ol.t' ~B ,B1 

'nıtullan hesaplanlan ucuz ek 
mekten istifade edecek bUyilkrer 
230 &, çoculdar 35 bin, nğrr i ;i 
i.er de t'.!hminen 22 bindit". Bu su 
retle şehirde ucuz ekmekten iııti 
fad ~1.erin miktnn 290 b.• 
ni bulma·~tnd.'T, Beynım.a.mıe bari. 
ci lmlanlar da ğı yakarı 568 ~ 
ui bu'lırutlrta ve bunlann 32 bini 
''°cuklar, 37 bini de ağır i~iler 
t eş.kil etmektedir. 

Karne ile şeker 
alamı yanlar 

Gelecek ay alıp alamıycf 
cakları hakkında henüz 

bir karar HrW.ecli 

' Dt1k dö ~n tamtiıi;(len 

Birincit~ıin a~ına .mahe.us dl .. 
mak Uezcre ekmek !kmnıelerı1e yµ.. 
pılmF olan ~elrez' ~tı bag6D 
SODıB. ~n;,cr'ktir. BQ ak\13m3 kadt\'r 
kame ile r.ker atema~:br 
nelcı:i ile ~lecdt aydaki tewint 
tan istifade edebiLnııieli çareleri, 
P.azart.esi gUnü lbeledjy~dc yapı'J..'l. 
cnk b!:r toplantldıı. c!iljlnilecckdr. 
önUmfi:ı:de~ aynı ~ ten:iatr 
nın etanek kmne9il yeplhp yapı • 
mayacağı ha'kimıda ~ bir omir 
gelmemiştir. 

t: M l l'tf 00 .RF.tst 
HtR K Dl• 

İng(Jtcreıı'n ''Tı'ade Unlons 
Con i'()65" ıınmı.nı tn§'l n i i bir-

e~ B • ool dnki 90tl toplan
tslnnnd , ' J • ı\on Loughliıı" ;.... 
mimle ) ı ıi <ı0nedcnberi in,nat "" 
mel n· b mdo. bulanan. bir ka. 
dıru, umumı medi5e rei'I intilınıı 
etmı)Jtir. 

R" -.im direr • "lerinln 
lideri bulunan Jhon Marebbıın. 
birçok i~ tf' Nlitlan taralmdnn 
namzcd gösteril liği baldt', ha mt, 
laulmrn ri'yasete geÇlıilmesini ~k
Jif <ıtmi<W ir. 

;l iz i i MrtilderS nmumf m 
JJııı li"me, bu bdınılnn ewel 
de, wıs eıı.ec,ln<le ".Mi's IA~nret 
Donrlfi 1<1,, ic>min<'I• bir kna:n "e 

·ı ti. Bo ktulm. Mnc Donahl 
:m i i r ~Jnec;irule n.fra Ne7.are-

parliimcnto ckretcrlisini de ıfn 
etmlşti. 

DI3ıtn PAnl'fAKI TKr, :\.R
DA T NK 

bnh~eleri 

kadar ~mı hl larr nn 

Oniver•İte paz.ar:fesi. 
meraırimle açılryor 

· ! tnn11tıl Unive'l'€ı'tc<Ji, Pazartesi 
günn merasimle açılncakttr. Rek
tör Cem.ı1 Bil in mtltft.d st-nc-lik 
nutku Se bn~'ln.naca!t oln.n mcrmıim 

at do" .. cuzd.a Onivermte konfe 
mns ~ntonundn ynpılacn.ktır· l'fe 
ras!ml mi.teııkip, btltün fakfilte 
lcrd_ d~lere nacaktır. 

GGnün icaplarırııa uy.gun yen~ bir 
tarife hazfflanrnası kararlaşt~ 

liy ··c 
ahahhğı da 

i liği h yat 
im ·mn o1duğu görüldü 

, ton deınir alı:nmıııtır. nn 
d r c m'tlf" •I tank ynpmnk Cc ret eş 

gerekse ra.ba v :kamyonlarla mık 
lıyat için yeni ibir ücret tarifesi 
hazn'lanm m•ıvruık ı;orülm~:Cte
dir. Bu tarifu bugilniı...rı :ıcaplar.wa 
gorc ~ tıımrunen t:atbi· 

• Demir parm khld:mn 
illllbın J mı dl\ so l'")Jor. Ba su. 
'retle, rp yii f:ı.brikal:ırın:ı cı ve 
her , J.000 ton dftntr ttsli~ kma itinn gosterileocktir. 

t 'GtIJl'ERF, \ E ~iŞ 

ntr ecn i ~zctestne, J,onılr'l 
mutı 'tiri m.fmd:ın •öyle yazılı. ,.,.-: 

°"J.-;>ndl'Mht, Btlytc hiiylc gpçcn 
Jnz, ftl"tik nihn.J'('tt cnni, 'e ın, n
h tlPJ'i gi)riinme· c ha larl,en 
it fk. kcndi!i!ini' bfl k müqkUffit~ 
5mınde butaca • nd:m gafil lleğll. 
<lir. Uöyfe ikc.ı,. l.oııılralılar, bu 
dli Dt'e il bO Mltün meyu d ..... 
b1 l'.ler: rünh bu ltc("Cli)erinin 
1 n \e lh..ıtl~tn. diı m:mlnri

~ milttdlk a.'J.kcrlerinin 
n mtl,Ydllifft :nıu: ran 

iYe. iz. snyrlabileec :ini göz 
• ı o J; t m ıt"csclli nluyor-
la . 

At el • tıi'ı., k&nttr ynkmak, :rn 
tıat. s.!ı=ıt ~mıok ~ibl r--da
~rb" anıı. ~ •e rmkltye gemi
Jeri ıl ti J<crlt>rirı. :ted4ktlrltlıla

m h pd> <le euıba tılma. 
lcr olmndığm, bilme 'ide b& 

t. Jl lulc top çalJ!llUlğo. bdamJc. 
tı. l''?tlrnbire bir ~yare molürU 
c i i 't fü hirk:ıc dal iluı ~ersin _ 

el~ "\' adamnkılb kuvvetlen -
di; sonra l uru bir patl~yı ve d 

fl()llrn bir sessizlik. U~k bir 
bomb atını tt, bereket \ersin bn 
bomb=ı suya dil iı, Jl&tlayışın kısn. 
lığı dıı. bundan ilet'\' ~liyor. Bu 

Yeni SünMrbonk umum 
m" ürü 

An'karadnn k yd di1dnne r; • 

tnyin 

p .. tJ ı ı ilk anda 8 pnslak topun y-...,: 
<ıi anını tnn. Bütbn bnnlnr bir Al r.. el V t 

• • • "' t• · eRsan er er iki nnn <' ır l"!lınue "~ ı. l erım • ı 
clrn Mr~rnrnlc 1 nlktım 'e kcruuıı liılıır, kum allnr be$belli Jiron 
ko :ırak h \ Y: b tun. l 'eni\, lm nehri ıin denize dukUJd lğu ~ cr<le 
rnnhlc sl' nada b~li ~lirsiz bir dunkU l.n.clar cok gemi \ar. 
nif. t ''Ui ~riinü rdo. Rir hnt G mimiz artık dolup t.u~tı. Gc
tani;>e~e :ırrldım \'c un.ıdum, ı minin he~ tarafmdıı. blitUn gihcr 
1 nrtııl nn h , ec:ını 1t1 n sonr k • tclcrcle. ı!?;&l'a salonunda. okuma 
der k , ve ht!r e3i lfllel. orl. smtb (burayı ~oculdnrn nyır • 
klİI İle k r< :amn 11 Ö;:_>Tenmİ<\ b(ıhı mı 1 rdır) U llIDI \'Cya oturnm~ 

olan uyu\ nnlar \11r. gece :remek 
nJonnndıı"11:i ınusnlnnn UstUnılc 

\"e altındn b'Jp yatını l r, gemide 
bo ol n kanı rntnrdnn b;rknç ha.c; 
tnl rn 'e ihthnr ı,a.clınlnr ny 
nlmıs. Bunlnr am mıhı o;jıldetlı 
T'C'l..-nbetl r, fm\·~lnr f lım olmallı, 
fnlmt birbirinm Plindcn :rnuı ını 
ttlnuı ~nlı nlar ı:ıkh. l\fe.ı;elıi 
~t ı'nj ban~o cılblscsi~le ı;iirebil • 

Türk Tarihinden - ,,,_.,~ 

Ati ilanın 
son kdrısı 
Yazan : BllA ÇAVD RLI 

6ıç ıls ıatıarı 

CEPHELERDE top, tilfek w 
booı\>a mııharebcsi devanı 

edcr.k.r.n salonlarda ve radyotaZ'da 
laf m~ de bütün niddetile 
yapılıyor. Hatta 1bu JAf muh~ 
si be.zan o :kadar hara.retli <>Wyor 

NEDE SE Ttlriderde kadına De.rlııen, yeni 1mpnratGJİ enin kı b811ıcyl taşa vuruyorlar. ~ 
ka.ıııı fada bir iptili \'ar- ~ine damından ictyor, kend~I- lerde ibi:r İngiliz nazırı ~Y1e bir 

dır. Bütün Hakanlar Snraylarmı l .ni pek zi,yade se\ell tcbcn da gaf yaptı: MUrtcfiklerin lıniatiyan 
kallln '>iirlileri~ie doldunnu lar • Hakıınmın bu nl'§'esine, §!lraP fı. lık prcndpieli idn dl>vtlftlkleriııi 
(lır. " çdarmı bosaltma.lda istirak edi • &bylcdi. 

Da ipt;a,a (Atilli)da da r&!lt yorlarclı. B:ış'lrnlan bı ya.nhpn hemen 
geliıil. Garbt Roma f mparatora Sazlar, mey'ler, rakslar nrasm. farkına vardılar; o lıif hakkında 
\"alanti\ı'&o glizel ku. ı.nrdesi Anar j da .AtilUi.ıım koca sımı ı:r ordusu, parlfımentoda Bl!8l açttlar, Çtiokü 
3 ıa, AtiRi .DMllsa abayı yaktJ. muazzam bir arh~ alayı heline Britanya impa~uğu nUfuau • 

:tmparatora gönderdiği: miinknlip olu\erdl. Bomunun u- nun ço{;"11 mllstllmandrr; htristiyan 
- Knhal'(lt in A nnrynYı bioıe cana ı;öreet>k tek bir ayık yoktu. lık prensipleri uğnında harbedil • 

'elle0elmin1 • • Atilli i'se yenJ İmpnrııtoriı:ıeye: diğine g6re o mUsU>ımanlann bu 
Haberi blitün Romn.3 ı nrstr. - Haydi ~efine 1 hnı,>te mllttefiklerin aafmda yer 

Baeta <hııa> olmak üzere bütün Diyerek içmekten yorulmuştu, nlma.la?'[ niçindir? İntihar etmek 
rnpulan fen ndı ı.opardıla.r: ha söz, belki ytlzlerce defa tekr r için mi! 

- Pn~ hrri tlyan kadını etmi.,ti. Sonra bir haf.ikası izah etti: O 
~enıez ! Akşam olanca güzel tdilko §ete· sözden ma.~ milttefik O?'duln. 

Fakat bunu (Atillii) ya söyli· tine serho<J olmayı bir ıteref bilen nn hnçlı ordulan olduğunu iddi:ı 
cek b:ı.kılii:it me3dnnda yoktu. tm~, elindeki tahta «>? ka- değilmi3; bUytlk dinlerin hepei mu 
Ra..ı TUıi, Jlnknnma \ermemek i· dehinl falatnuıı ve hemen ha ısa. kaddemniş; ha.ttl insanlık hisleri 
çiıı ça.reler nrorlıırlten. bl'r taraf- rap fı~mm dibine yntn.ral mus- taBJY3n ve zalim olmıyan <Ensizler 

1 
tan da Jıile\e mUrncnııt unotulma. luğunu, memeye sanlan bir çocuk için bile mOttefik saflannda yer 
dl. l\lu' nlıl~nt Lıir znm. u icin ele gibi n~ıın nlınıstı. Durmadan içi- \'1\nnIŞ, Deme'k 1d dinsizlik de bir 
olsa AtiOAyı n,·utmak ıazımdı. yordu. Bonbmı hepsi gUzel İcliL. din olarak sayılıyor. lşte 61çl1mız 

Anaryn. c\lencccğine nlimet ko kindi. • bir laftnn sonra yapılan garip bir 
ofln:ı.!k tiı.ere lfolmıııı bir ni nn yü. Nihayet ne duracak, ne de ~e. izah. .. 
1ü·ü göıu.lcıüi. Uil:S da yUzUğü eck hali' kalmadı. Ynnındnkller im Fnknt acnba bu s&z1eıin layme• 
ahr nlmnz: m Hakanı zorla knHlımrnk Ynfa- ti var mı? A."illi. yoktur. Si5ylenme-

- Artık 0 ocniın kımmıhr! ğma yatll'dıJr. Derin bir uyko3n. si ne kadar köhne bir hareketse 
Demeğe bnslatlı, daldıj;'lna emin olduktan onra, iznhı da o kadnr ltlzumsuz bir zah-
lötemııdİ) en 1nıııaratora Arısr· geride kalan dolu fıçılnn boşalt. mettir. ÇUnkU artık din kavgaları 

ya~ ı giııulPrm~i bnl>erini gönıJ. mak Urere pmbm ha:;mn geçti-. devri çoktn.n geÇmiştir. Ortada bir 
ri'yor. Ve cilı 2: olmak here de lm. ler. yemek var, iStcrscniz yeni model 
pnratorloj(un bir kısmı nrazisSnl Biraz sonra sıznııyan Jıiç kim'!le de krome bir knşı!da yiyiniz, ister 
isti~ordu. yGktv. Ertesi glln oynndıklnn zn- seniz füavn devrinden kalma bir 

nu 7.aınan z rfııııla İmparator man, her vakit. en fnzla nrlıoş kaşık kullnnımz, hepsi birdir. Ye· 
k11.lmrd ini e\ ;end irmi ti. A ti!li- gecelerinin ahmd:ı rine kul"\ et megı yiyorsunuz, karnınız doyu. 
yn ,·erdiği oe'npta. kanl inin le n.yaj;ra Jmlkan Atilloonn ses sa- yor ya, maksat baSJ'l oluyor de_ 
ııasılsa e\'lcııdij;rini, Jııri tiyan di- da cıkma<'hb'llll görUnee hayretler mektir. 
ninde nild'ıhın bozulılını}acağıru, içlncle lmldılar. H:ıknnı yold:mıak. Geçen btlyük harpte Osmanlı 
bwıu ynı,:unadığr ~in kendWot la yoklnm!UD&.'c nmsmcla miltered· r:adiFahı ve i~fımlarm halifesl °" 
affetnıcsiui bilılirtli. tHt idiler. lan Sultan Reşad Ciha-h mll.cad-

Atilli. lrtiplcre bindi: 1'1cat sa:ı.tlcr geciktiği halde !\- dcs il!ln etti; znnnedildi k1 bUtün 
_ Annl')a bize ~ ii:ruk ~ünd~r- tilli bir turıu kalkmıyordu. Nihn- müslilmnnbr halife lehine ayaktn. 

dt! o in:r.im k:ınmız.chr! ye.ı kapıyı anılık edip bnkttlar. nacak, Cezair. Trnhl~. Mısır, 
Di~or, hiçbir ı;e~ ıliulemİJonla. Dir ele ne görsiinler._ 7..a\allı • Hındi nn ayaklanacak, lngili:ı:. 
1nıp:ırntor ise, km almntc i~in tilli knnlnr i~inde .• içtiği arBf>- lerle mütt~fiklerinin kanadları kı 

A'filliıun huruın eılec<'ğİ•ıJen emi'n tan ~atlamış ve ölm\l ı nlacak~ kolayca zafer kau.nıla .. 
oldup kul. l>İrtol, mUUefikler top Bn bl)ylik Türk Rakımmın knti- cnk! Müsfümanlıınn halife dllş
lnı Jtatti Alen'leri bli ittlfııkın li sampbl Zaten Türk tru'ı1ıi ha mnnlanna knl"§l harekete gcçmcle-
içine : larok ordul rmı kendi l'IDri eıı • ynn ri söyle dursun halifenin idare. 
altına. alnn tı. birt.ok Hakanlnrdnn bahseder. A· f.indckS mfuılilmruılnnn bile bir 

AtiHi. ise km nlııı:ık içın onla· tina <'Is bunlardan biri oldo. kısmı onun ıaleybine ayaklandı-
larınm basa;ıda eHelil. Gol'Jann Tebea!I g&z yaşları ant51Dda lnr; Tilık ordusunu aritndan veya 
ülkHine gir<li. Ora~ ı tnrlınıar et· olUsttnü altın bir tabuta bu altın yandan vurdular. Suriye ve Irakta 
tl. Cenuba yollandı Homunın ti. tabutu da ~ü ttn !bir tnbutıı., bize en ağir darbeyi vuranla.r mlls 
zeri'oe 'ıklcnecekti. J."nlmt çok gümtij tabutu d:ı demirden bir ta. lümenbrdan mürekkep fırkalnr 
ku\'Vetlf mii'ttefik orchıhın karttı bata koyarak göz yn.şlnn nrasmda oldu. Propaganda sını.mnda Tiltk 
,_nıdf\ çcl<ilmr-ğe mecbur knldı. gtmclü1er. ordu tomutanlanndn.n Ali th.san 

An:ırya':.\l olıunnınnk bir kurt ÖlümUne sebep İılllko, zifnf nn- Pnşayı Aleksan P3ş:ı yaptılar; !n-
ı;ihi içini ~·ivcnlu. Hereket ver.. ip olm~n son knnsı. bu <lü!iinü, giliz 'lrdusu kum!l.Dda.nı General 
sin yolda, Ana~'ll'nm iaelliğinI snrJıo,In ru da son sarboslok oldu. AUenbinin ruh AU Nebi oldu. Bu 
~i1gcdc brrobeak idilko isminde 'l..aval:lı Atilla.. kndan Yetniyorm'O'j gibi emrinde. 
lı'"ır 4az& ~dt ki o:rdunun çoğu müslüman olan 

anzeı tııiı: o c:ı., ı ·. ~- '.nn ka.- 2500 tona k"dar Gcnemı Aııcnbi o z:ıma.nıc; lngil. 
n51 ~ J, '"r • ,ızw: 'i. Atilli ..ıı tere Bnşvekili Loyd Çorc tarafın. 
gmc Tftnnyn: dnn ''~n haçlı ordm~unun şerefli 

- GM< bizi ılf tın<lü!. Ha9ret Vapurlarımız kumandanı" diye selıimlsndr. 
çe'ktirm<'·li ! Ond 0 n (l• '·ıı gl17eflllİ Din b2ğl.annın bfisbütün kop • 
i1ı ttn etti! Bulgaristana ıeler tuğunu, ortadan kalktığını iddln 

DiTe f-:l"JY-l,.d-1,•n, ı u me~·ot edt'cek zam:ındn değiliz; fakat 
edebilecek tl 1 · · b ~ı d ' i ~initn ~r('f ..... d" "'n. cL mntan. as o en mıJhyet a6 :ın tt' • .rı'l'ill 

tnn bir <ln·;·n , nı}I!'" m irade Haber .n dığanıza göre, 2500 to· hisler ve t-nreketlcr ynnmdB dini 
etli. Heor tnrnftnı oyuncular, rak nnknclar olan TUtk ibendıratr ·• h' ler ve hareketler ~ic al"ka plan. 
]\QSc!er., mu~nni eler. "'"titildi.. lep ve vapurlarının Bulgaristan, ela kalıyor, En ir!si propaganda 
{Nıir.el tdilko • ref , .. • ····ı tinr- içll &uhnna sefer etmelerine mUs:ı.'1. işlerinde din bah!linc tcmar etme 
m~lc iiz~r b;nlt'r .. fırr şamplar ö.e v~rllıniştir. Gemiler, kur'a çek- mcktir. 
yı".rıldr. T bhntt1 rnn••'~ t<lilko•. mek mıretile hareket ccle~ekler 
Y" giiv.cl b'•r t-ıl•• i<'r l •rarak o- dir. 1Jk olıı..-ıık (Sinop) vnpu.--u gi· 
ııpn lml'>ll...., or·,... ''l<'Ut' ı · .. .,.nt ken dctE!ktir. Şimdiye' kadar 300 tona 
<li ,j r,~irdi. <'ı'lnı"ı l ı• "' lm:iy_ kadar oh."'l. motörlriıı Kam.deniz 

KADIRCAN K.AFLI 

k bailad:. /. t'lr r cır öeki t'CJle!>f sulanna sefer etme le 
- Gol< bizi ım• •m""'•' rlnc mUsaade veı:iliyorclu. 

mjo; yel?Unc llmclm gn7.etccl olan 
genç 'e n• •.".>ltl <'or 'yn ımak 8'7 
~u~ınıln ihti\ · \c go • .ırüm bir ka 
dııııı tnh i-. l ulınili olan ) tBğı elde 
etmek idıı pi nlar lmrnrken yakn 
Jnndı. <•rmi ı,omiscrın'n ~ardımi. 
le ihtiJar ı.ntlm J.!DZCtl'<'İ lnıdnım 
pllnını. nl•s.mete ui;rnttı ve bun
cJnn sonrı:.. f:':Ueteci ) c>mck oc1ıısrn
ılıı bir mm• nm nltm:ı. yntmni;a 
mecbur oldu. ı\~ nı st>l.ilıle açılrr 

tmnanrr i.,• .. m·eıerc de hilha a 
ilk nnlnr<la ~idoetli lıir hücum \Ü
ki oldu. Bunonln bcrnher, in n.n 
cno'zm'ndoın doğnn n:ıılir iı;tisnn. 
lrır bir brnfa bınıfolıNa t:cmldc 
karele li'\ ruhu hliMım siiriiyor. 
Unrdo, h .. rkeo;in "l'n İ'} t.utllre<'..c-

ği yiyecek miktnnna dair, birbiri 
ni tutmıyan i7'.ahot vermişlcnli; gc 
miye girenler anısında gulu. nnmı
DR hiçh'l1' ı;eyi olınıyanlar iln 'nrtlı. 
Dunlnnn clcseri'si, bn knlnnnın 
gelinlikleri konservelerden istifa
de ettilc:r. Bu uretle yiyecek 1 i 
ehemmiytli bir f.ki1 olm-ey bulana 
yontu. 150 yolcu alacak halde o
bn gemiyi 1600 muhncir istila et• 
misti. Gemi baftnlnrdıınberj sefer 
hnlinclcydl. Grnv bur:nunda Frnn 
ıo-ızlar geminin yi~ cce'k alnın.sına 
mani ohnç 1 rdı, hunun cbebini 
bir türlti nııhyrunndık. belki 1"'.rnn 
t;17. frnngb1c 1n~iliz lirası arasın. 
(]a., istil.b:ılde acılacnk mlithi fark 
tan Urkmti:Jl .. rc:ll. 

Talebe yurdlarında 
tasfiye 

C-ımıh'l."liyet Halit Partisinin hi· 
mıı.yesindc okumakta olan yüksek 
tahsil ta.leb:leri, bu yıl esaslı bir 
t.asfiyeye tilbi tutulmnktndır Bun 
elan böyle ancak pek iyi det=ece j· 
;c liseden mezun olanlar veya bu 
ıunduğu fakültede sınıf seı;enler, 
yurddn alr!con:ılacalı:tır İstanbul 
Parti Ba.~imnı Suad H~yri OrgUp 
IU, yurdla.n teftişe ba§lam~tır. 

Saçma aclam öldürebilir .•• 
T AN refikrmız. Nazillide bir 

kızın saçmadan öldüğtınU 
bildiren bir haber nCS'rediyor, 

Bu haberi garip bulmayınız. 
An ~'jılryo:ki, sa~ denilen ıey, 
bnzıl:ı:rı ilzerinde tesirini ölüm vek· 
'nde gösterebiliyor. 

1cinde ya~adılhmız devirde \'C 

hele lstanbulda. sayısız saçmayla 
kaTŞıl~cnız halde bu yüzden i· 
1;imilden kimseyi taşlrk ki:ye gön· 
dermeyi!llimizi, saçm'J.l'lm ndam al
dllrme} ceğine değil, S3rrnaya knr 
ı bir 1'evi :mu afi.) et kazandığımı· 

za .} orma '1sız. 

Y emel< sn)onunlla hüüi. bir par. 
ça yemelc \-ermekte de\ ıım C{li1i • 
yor, fa.kat val<itl ri belli değil \'e 
t"Ok lntiznmsız, Y<"fJle1

\ \'a.k;tl ·rint'lc 
salonun kapISI ünümle yüzlerce 
insan sıra bekliyor; bunlann bir
roi;'U bu heyhucle ümitten 'nz ,g..:
çe.rek. yerini henüz ümidin~ lm. 
mcytınln.m brralmı l.tndır. tl.int'i 
~n knptan bu N intizama solt
maka Jmrnr \'erdi. 'J'nyfııl:ı.n 'o 
,roleı.ılnn bec;lcmek itin ;) dcl< yi-

l'Jlfl.QZ' hü.J.."'Ometin t.ai!a t&nltr~---------------------------------~--~----1--1111!11 .................................................................. .... Bürhan Burrak 
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l·lnabei] Bayram akisleri 
1EminönüHalkevindelr,,,,,,,...-U NUTMAYINIZ----... 

::~~===- TOrkTyemn diinYada- yeni bir sergf oü;a·~·d·ü~ücil· bir kaç SÖ% 
-,., """;':.,~"'''-'"' _,,. ki 6rn ek durumu K;;.ylü. e~~:::nı-;~6iai rok . ..• '·'Sevdiğimizi elde edemezsek, elimir.dekine u..-

~i<şAM .. P O S T A sı 

"' O<' '" t7.0() '°· n yı og ,.,~ımeli viz . 
• •ytııı 7.r.t ile d fc;tanb:ıl vilayeti köy h•ıı o~u. 
'&J"lJ• ti.o( • IU( • zaaea •••leketimiz e bulanan Ame- dun Eminönü Hal3t'Vindc. Ko~ el 1 . :;. Sc .. m1iyc11lerin büyük ıaac'ct duymaları multal" 
l •YIUı t:~ : ~: : rlJl8 ltlJlll IJÇll( meml1Jl8tt• lz, «E9ffmjz ıı:lcri aeorgis:,, ismi :ı.ltındıı bir s::r ~ dıl". F:::l~eıı bunlar büyült elemin de ne oMuğunu bilmiye• 

a..~)' ı;GudmtPKı ~ gj ı:ı;mıcıtrr. ceklerdrr. 
te\-raıı .... r1 -brtlın- ve Ti rk matbaak ı ln ... ~'·ı"da ...... , .. kar ~~rgfyj Parti Reisimiz Sua<l Hdy .;. Pa. kil l .. •oe ~, • a aın. n; .at. . • ; a a r r ı n•an arın ı..,·.,.-etk~rı, b--;ıalalan e• 

li, üs-güb."ii. ~ıs. köy btiro,,•ı I el l n -·· " ucı n 

.. 
~ . b8J888tf8 baJ-•... en '!'A

0

1,ur.. . _ __. f;efi s.tMtaddin büron~n ı ... alı • ... 
~ ~........_....... . ......... . . tı etrafında muayyc:ı ..:ôz "l" ·~ 1 •• ıhtıyarlatan hoau değil, ahırcl:r· 
~ Du•• d 1 Anadolu Aıanarnın Nev~1>rk j de' rede ha ınd ı bııhınduıınak hu leın~tfr. Sergiyr. Şile C2tall'a, Sı 1 .,.. Ne yazık ki ağıza al k k d .. n en tan b:ld;!ildif-'ine r,ö~ Bır.esik mille! için bir snııd.,.tir. Turk mıl lnTi, B•icırllöv ve Yalovn ko 1 ri /eri İ'13anlar "ok z ınkmr>:ac'i . ~ ar .man~r:z: ~oz 
l Arııcrıkod.ı, iliınıııın Hl ncu , ıldö. Jcliııin Birle•tk AJ11-ık"u ..,

0 
d 1 :r om an s;ar ı clıye bırbırlerıne Jınlel4Ü11r • B •• 1 ·· • ., "' " · ... r ıı iısrir&ık etm~. Sergi.blr kor oda- 1,...., _____________ ___________ ___ .J 

~ ugu ne o.uın.l~ lcs'id cdi'cn l'ürkbe Ciimhu ğünıfız gıbi anlamağ1, l ,ızmngı, hı- ı;mr canland•rm:lktıı. ve buradaki 1 
.....,,..,...__,,,.,. .. __...,..,.., ... J rıle•I: ,ercflc :ırıılrnı hr. 6irle~i.k len, cesur Tc isliklılıtleı'indc tifo; .:ahŞm"'Y'l göstennektc 1ir· L k• F 

\ııırııkaııın Ankıııa buvıik eki,i mümc ~illerı hıılunnn hır .ha~ıı1:1 --<>- -- evs i • ener~. eı..~çe 

St l 
ı d 'd olup h:ılcn \'a~inglorıdıı bııl1111nn M sahip olmak gihj bir halılıvarlı~ı f-1. • h lk h 1 UCll'f !l 1 n g r~ a Skiıılı::ırrl, demı~ıir ki: , ıla \'ardır. Türkiyooin halen ehin\ 1 a l r a a aş ane . 

u a - "fürki~enirı hııgun i,_aı "'· işlerinde ışgal rllıği dtınımıı ve •ıı· Bu'ga · .k. . 
-- :.·~~k~~m~l~lu1~~ı~;~l:r~lİJ,·ı~~!ı ~ıt.:~kdı~ ~'.ı~ rlu~.ıımıın nılfiıl , örn~k .ol.nı.:nk \,ir /•tanbııl tüc~ ıanayici• f r. şampıyooo 1 ıncı Maçını bauültl 

Rl~ hu .. cumtarı şekıldc mubafıı:r..ı edıldığını Arıırri Şeref Stadında Fenerbhçe ile Ylfl~lyctr y ıııil'cli, irlcıre eden, rı ı rnınn dcvıeı #eri 26IJ IHn lira teberruJa 
kalılarro ıfohıı fozlrı la1\dir ettirnırl. 

ncl:ıını olnn rkuiniıı , ıik~I. ki~ • bulundular 

Pu 
.. S~<u·· rtu·· ıoo· nıeti sayesinde ede edilmi~tir. s .. f imkhını Bklcı.ik AmcrHrnya :'\ AJ . ı olıırak son .derece zeki.,, kabıli~etli hAım bu kr.sıı zhorcı ~nasındıı hıı· An.karadan bi1dirildiğinc ı;:ore. Bulgar Şrun~yonu Levski ttıkı ı:c m~Jenln va:f"l!l1ftı hallct?Otş de 

t k 
lstanbul ticaret ve sanavi odnsı, mı ikim. maı•ını bu .. ün Şeref : • r1ıektır. 

'c mıı~ a ım, hö' le nlı•i~etleri hu lnbilıiiği·:ndcn dohtyı çok nıemnu :> 

-~ 

Al hver ııır cep· 
~ li de aç ıiau 

ıe ıklerı ~a . atiı 
<ll rk c ph t 10 • d nıkblllr ki, 
de 

1
8 mın ııon g nı ırpıı>maları "id. 

b
t ll v m c-diyor. DUnkü Almu.n 

ı; 1 
iünı 1 ı ·bc1er haKkında §U ma. 

\.
1 

' rme •tcdır· "T . 
b ı,; P l oıunun ş1maı ve ccnu • 
Unda t d Ya • .ık bYlg~de duıımanın 

ın:tı il ı Uııırı'Uzlar püskürtUI 
ttllr. Alın n n.omcn taarruzları 

nın t • • 
~ •rı nıun ·~aıc yolları Terek 

tıs c 1 ınd k. d J}.tılin ku•·vet. ı·i doğ'u 
e~k uı lın..! boıı.ı..ıo una ı;ıkış te • 

sb lcrı l pm l rd.r. 
k t lıngrac.aa Alman taarruzu stu 

a k~ .n ı ile destek lene ek deva.m 
nı. \e son aavaıılarda kazanılan 
Pre. lar tcm!.ZJenrulatir Volga Uze r1111:1 .., • • 

k düşman tekne Ni ve topları, 
O(lÇUrnuz.un ddcllı atrşlnc maruz 

1 
lunuyo du. Ş lır n cenubunda dün 

1 
en ~ zı. hlı 'aıııtalarla dest.ek. t; n ııavaşlıır. dU~inanm mağliı.bjye. 

e n Ucelenmı ve di.ı"manm ha.role 
erı bU 'J " 

0 
tUn eılfihlnrm mUşterek mil • 

afaa e.te ı ıu~mda avnl azmanda Al 
ma • · n L 'a ordusunun bomba hllcuın. 
arı t rıl Alman ııafları önUnı!e e 

r tnl~ t r. 
Hazer d nız\nde uçak!ar, dün ı;ece 

7 pct:rul g mlsi o1mak üzere 9 
ınıı.n t• ıtmı tahrip etml~lerdlr. 

Don n " C' p!ı nde t'tomcm kıt.3 
arı bir dU man u.arruzunu bozmu~~ 

r \ bir mıktar ea•r almı,ıardır. 

lt.aıyan lutaıarı, So'li yetlcrin nehri 
11.fınak lç n ynPtıkları bir teşebbilaU 
kaıne• uıı-ratmışlardır. 

Mısır cepheıirıdt vaziyet 
l{ahircde dlln ne :edilen ortaşark 

tngtıız L 1>~ ği, ı;ılm'lll Afrika harE'kQ. 
lJ h kk•nda şu malümatJ verroP.kte 
dtr. 

''2 .20 ilkteşrjn g~ceııl plyademiz 
Vakuı dll man d nde bu1

1
:una11 top r . 

&.klard 1-t kaz nç!IU',nı arttırmı, tır. 
'Yen d n bır mtktar esir ahnmıl'Ur. 
Oun d m nm zı hlı kıtelarııe ikinci 
derec d savaşlar yapılmı~ \e dUşma. 
tıa ke. ıp.ıır vcrdlrııml tir Mıınare'oe 
cı '>e.m lmı.ıhtedjr. · 

Oiıernanın lşgal,nde bulunan lnlD 
alanları v daha ba~ka ne~fler. 2S 
v 29 llkt.., r n gccesı '\'e gUnU bom 
be. ve m.tralyöz ateşine tutulmuş • 
tur,, 

1 
Dığcr taraftım Alman tebll~ ,un • 

8.l't ka~ dedlyor: 
"lıııııır c phcsinde dü§manın topÇU 

Ve tııhh vasıtalarla destekli 'erek 
Yaptı ı bllyUk ve §iddetli b\r piyad • 
ı:nubarcbe 1 sonunda gedil< açmak j. 
ı; n v kl olan leşcbbl!sU akamete uğ 
ratnı tır. Cephede açılan rnuvekka t 
~edıklcr, g ddctle çarpı an Alman • 
taıyan ut lnrı tarafından kap.ıtıl 

lllı tır. Du m nın 29 zırhlı tıınlcı tah. 
rip ed iri 1 bıldlrlloyr. sa~ nııın baş 
ilca dd ınc maruz kalan bir Al • 
nıan bo cı t buru 39 t.ı.nk tahrip 
~ltnı~tır. 

ld.a.rsa Mntruh bô1geınndc iki nok. 
ta.dan y~pılan asker çıkarma teşeb 
hUeu, uçakııa var ıtoplarl'e stukalar 
tarafından bozuımuştuı·.,. 

l\:B.hiredcn bildırlldlğlnc gör•. yapı. 
laıı tnutcdll, hesaplar, ln:;Uiz uçak.. 
ların.ın 72 saat zarfında Mısırdaki 
tltih~er lutalarma gönderilen 5 mll 
Yon litre. ~nzıni uı.nrip ettlk\erlnı 
lllJıat ctm ktcdır. Ftlbaıtlka Tob:uğa 
~ bır tnl'ııafcdc 3 petrol gemısj bat1 
l'llnı lt • Keza petrol yllk!U oımaıtı.rı 
lllubtetr.cl \ki bUyük ta:J't daha ba • 
tıl"tltn tır. Romclin malzeme tedankl 
I')\ gUç bir ha c gelmiŞ'tir. lı!llnha • 

' rll!ı. mUd fa vaziyetinde durması 
a bunu ı;oııtcrıyor. • 

68 bin tonluk genu 
tlahe batırıldı 

'l \ t- Almnn tebliği ile bildi. 
mıytik nrıtanyaya 

hio dünya ıcin bu derece nazil h•r num. aza.t bu'kınan ticaret ve sane.:>1 u.ndn F<;nerb:ıhcc ile y.ıpacak:ır H:ı.f ha.tt.uu teşkil c.d..ecek o:an 
- ---------- --------- - ---------' JnÜEeSeSe ve taLiT.ler. Ktsda\ı•ı lı:. Evvl'lki gün B~ı:•ktaş karşısın- Esad. Ali Riza, Ömer gerek Bet* 

~nbulda açacağı aci\JlRelcr · tnh- la sert \"e enerji:C bi:- O\ :ıı çıka taş ve 3'~rekse Bu1<rar Şampcyoııu 

Esnaf Cem' ı·yetlerı· ı·r~--~ sis ollilmek uzere 201) bin hra le r ın fiuısar Şımpiyonum.ı• lrn:.ıln ııun lı.:ıf l1attın1an • QOk ku ... ve.tlı 
be:nulia ıbulunmuşle.rdır. Fl"net ualıçe lmr§ısrn•l t ne netice dır. For hatuna gelince sag ıııe 

Bu pannrn hükümetın y.ıpa~a ahca&ı ~an .ac:vcrtli tıu:tftarlar sol aokla.rda, K. Fıkret ve Hall(i 

Yapılan nl
·zamnaı1ma ğı yardlMa i18.ve~ilc yemek verile t:ıraf ııdan merakın beklcnr.ıektc gıb" "lıl seyyal oyuncunun y:aw.n 

~~ oek !alııirtlerin sa.y~nm çoğalrrı • dır da R~.ii ve Na<'i gibi iki eelıı Ye 
et ~l'I etd~ ediJ.ınr!; .. Evwı l.ev:Jki oyuncuları bUtı.in Bul· kurd oyııncunun oynama.ısı .bu hat 
cc 15 bin o!ar.U ~'"bit eıiılen ı·a. ı;nr ı~too'euf:ı:"; gibi teknikten 7.ı. ~rn nındnnanını fazlasi c artl?'a 

Cemlretlerta idaresi, it itilimi " 
varidat tallll•i ızeriade yeai 

lllkimler koada 
Yeni yapılan ve bCtUn ean&f cemi. 

yetıerl için mUıterek şeklide olan es. 
na! cemiyetleri nizamııame"i mucf • 
blncc eana! cemlyeUerini.n 1enelik 
heyet i umumjye jçt,imalan blrlnclkL 
nun ayı zarfında yapılmış ol&eak ve 
yılıı.,mdan evvel lkma! edilecektir. 
Bu wretle cem.yetler için if •neıri 
olarak takvim yılı kabul edllmlftlr. 

Yeni nizamname. ND&f cemlye-tle • 
r ine mensup bulun&n eo.ooo emafa 
teVZj o.!unmaır UZCNı tabedilmekte • 
dlr. Bu Nr~le eenatın kendi cemi 

yeUerınin ne tekilde idare ~ı. 
I§ bölümü, var}datm sureti inkua.mı 
bakkmda m&lwaat sahibi atmaları 

temin edilmi§ olacaktır. 

Eanaf cemiyetlerinın ba§lJca gelir 
ka.ynağmı te§ld! eden aza aidatı bu 
ıene diğer ııene!ere nazaran daba ko. 
l&y bir tekilde topl&nml§ YC yek(ııı 

geçen seneler d!Wıa kabe.rık <Mm~ur. 
Bu, da ticaret aayatında görUlen-i' 
~nişliğinlıı.,jr delili telAkki edilmek. 
tedir. 

Mısırda IT'~hver karşı 
taarruzlar yaptyor 
Mareşal Rommel, ;Itri hatlardaki 

kıtaları taze kuvvetlerle değiştirmiş 
(Ba." tarafı ı inr.1 sayfada> 

Vişi : :t t (A.A.) - Bcrlinden 
i\llJJ8ll bir bıt~:r, .M14rr cep~esin<Je 
lngiliz lmvvetkıinin mihver hatla 
r:ndP. ya.ptıklf\n gediklerm Alm a n· 
tar tarafında nkRpatrtdrğmr ve duş 
manm ook ağır kayıplara t'.ğradı 
ğım tildinne.ktedir. 

Ba~ka bir haber, Mare~al Rom 
melin öndeki kıtalar: ; e riye ~e 
kerek ycrl•rınc taze kuvvetler g,• 
tirdiğini bil Jirmektedir. 

A MER'tlHN Tt;RJ.tt.t 
0:-ta ı)arit Amerikan ord1JSU• 

nun umumi kar:ırgfil\l: Sl (A.A.) 
·- ResDli te-bli~: 

Prcıenbc giinU OOnıh tayyuele 
nmiz düşmana kar~· bOyük ölciide 

Jozefin Beker ölmemit 
I.iıııhon, 30 (.\.A .) -· Artist Jo 

zefin Balı:.er:n 5ldüğil hakkıl'da çı· 
ka n rivavete ait olamk tel~raf

ltı isten<:n mRliım'lta. cevap veren 
KazabJımkadaki Kont klin iği. Jo. 
zefin Ba'l;:erin bir kaç gün son· 
rR hastan:!d~n çıkıLcağmı bildir • 
ınic:tir. 

lngilterede 25-35 ya~ların· 
daki memurlar aıkere alındı 

Londra, 30 CA .A) - 2:S. S5 yaaın
dıı.ki bUtUn memurlıı.r •illh altına 

çağırıldıklarmdan blnleree lngt.Uz ka 
duu bu memurlardan a.çık kalan va. 
z.j!clerin yapumaıında kulla nılacak. 

lardır. 

Ticaret otlasınJa 
Ti"are~ oda~ meeii&i Pazartrsi 

ı:linti fevkal!de bir top11 ntı yapa 
rak yeni odalar ve ~:ıtalar kRnun 
Jlrojclerini tetki-k erleocktir . 

doğru yol a?an bir gemi kafilesini 
Alman denlalttları tarafından taıırru 
za uğramııtır. Top1elo'.ln 685500 to. 
nılltolult 9 ~mi bııı.tınlmı,tır. 

E•ki Bul.gar kralı oğluyla 
IHırıf h 

Tahttan c;ell!ldit'lndenberi Alman. 
yada yqıyan eıkl Bulgar kralı Fer 
dınaııt. ojtlu k ral Boriale ban,mı§ • 
tır. Bu!ıa.riatana donmek Uzeredır. ' 

harelc:ita giıi~ialerifir. Tayyare 
:c-rimiz ht.defierin~ birkaı; kerrc 
taar ruz etırıi§lc'" ve muharebe mey 
danı üzerinde dil~an tayyareleri" 
ne saldırmııılardır. Avcılarımız 4 
.\l•ııserchimit 10'' ılU~rntt <1lerdir. 
Düşman bUtün giın R\'Lılanmız:n. 
taarruzundan ka<"mmışur Orta 
oomba tayyarelerimiz dıişman, 
rr:<>vzilerine, tankl3n!!R ve motör 
hı turt!nnna tRarruzlann:ı devam 
~tmiıı:leriir. Birkaç tam İl! ıbet kay 
<ledilmiqtir Blrkaç da ynngm ç·kn 
r,)m1ştır. Muharet-c meydanı iiıe· 
rinde h:rrı>k dU~cn tayyarelerine 
tesac'üf e:lilmis i"c de bı nlı:ırın hiç 
hiri filo]:ırmııza tnarruz etmemia. 

tir • 

Almanya ?ıvlçreyl 
protesto etti 

Bern, 30 (A ..\., ) - Erit: 
Al.:nanlar 1.sviçreyi protesto et· 

mişl.er ve ltalyuya ta!lrruz iri11 ls. 
vicre toı>rakl:ı.rı Uzcrinden ucıan ve 
~eten İngiliz hava kuwrtlerınc ka 
fi ı-iddctte ate!; •açılmadı!:•ıuı ıd<.lıa 
eylemi"lerdir. lsviçre basını ve 
ezcümle Bund gazetesi. Alnıaııla
nr. lXlyle bir iddiada buJunma!arı
ııın ha~·ret verici olduğunu yaz
maktndıı !ar. lngiliz hava kuvvet
leri A•rnnnlar tarafından işgal c
o .len topraklar UstUnde 800 kilo
metrelik 1evi~re toprak parı~nsı ti· 
zerindoen uçtuiclan için tsviı;reJile· 
rın fn~iliz hava kuvvetlerine ateş 
f.<'ma.aın r be!':lemislerdlr. Bununla 
b~raber. Jsvi<:re hava karşıkoyma 
bataryaları 1ngi'iz uçnklat"ına id
detli bir atec; ncmıştır Almanla
rın er.tıkla!"! ateııin netiC!:Sİ ne ol· 
muetur? Şımdi, Almnnlnrın bir de 
İsviçre lilcre 1t1lynnır: ve bl"lki de 
A'ır.anvanm bck<'iliğinl yaptnm k 
i~i kalıyor! 

ZAYİ -- Blrlnclt~rln 1941 sene • 
sinde deniz telsiz kursunu blllrcrek 
almış oıduıtum ışahadetnamernl kay 
bettim. Yen[ııini a!aca(l'ımdan e•kiı.ı. 

nln hükmü yoktur. 
Rer,t>p Akınr.r .Aııı Po8tll No. 8%36 
Oöh·ük. (17218) 

kam 30 bine ç.ıka.r.ı.lmrştır, Daha ~adc enerjiye ve do!nyısile scrtı • cak'tır. 
ziyade fa-kir halkın 'tulunctuğ,ı yer ğc dnyaıısn bır futbol oynamnktcı- Bulgar Şampiyonwıun ıtıert mUı. 
lcl"Cle ~ olan a&hancler b'.- chr. Hava 'lnn topa bizim futbol daf P.~ru ancak Salih gibi bır san 
rinci tkaftuaun lbsRmılan itib::ıren <.tılartlar. C'ok hfı.kimdirler. l"'topla· traför tleltt. Nüjdad

1
Bulgar m·. 

faa~ geçeceklerdir. 11 rok zayiftır. dafsası için hafifllir. Gcrüluyorki 
İçle!" ndc en iyi ovuncu saği:;· Fencrbahçt>nin normal bi!' 0 .> l)ll~ 

lai ile taktm knpta"'.arı o!ıın J;nğ gaJip gclnıe"i için !kıi.fi•b·r .. b .. 

Şilep seferleri için 
yeni navlun tarif esi 

ıste110 ıcrett 
llaltlll H lf • i 

Türk kara 8\IMr.mda §llep Be!erleri 
lgın AılM&rada .,.ni huırlıınan nav • 
lun tarlfeai yal'Hl sabahtan ıllbaren 

nıerjyet mevkiifle girecektir. 
Eski tarifelere nazaran esastan 
d~İ§ olan iki tnı vı.tll gUnleri 
ıiolıe.~ henüz ,chı. gelmemi§. 
Vt". Filk-&t tarj(e ne aman gelirae 
g-elajlı gene aym bırinden itibaren ya. 
pılacak bfttün fllep nakliya'll nav • 
ıunlan için muteber olacaktır 

ötrendiğ~a:ılze gore, Nkl t.arıfeıer. 
de ktdıul edilmtyen lat,elyo ücreti ye. 
ni tarifede ailfıpçjlcr lehine olarak 
kabul edilmi§tlr. Fırtma vesalr se • 
bcbler vapuru yilk\emeyip bekllyen 
armatör Uıtelyo iterdi al6blleccktlr. 

Y-enl tarifede eakü;rıe nazaran ton 
başına bır zarn vard•r. Bu za.m vasa 
ti olarak ton bft§ına ?O kuruş kadar 
tutı:rıaktadır. 

Armatörler ytını tarileden çok 
mcmnwr. btlhınme.k\adır. -Şark cıpllıll•M 

_.,. (sa,tarafı ı l•ci .. yf•t'la\ 

Tuaps:nin f:i.mal ooğusuııda 
~luslar tcsebbüiil ele aJmı-lar ve 
mevzilerini eağ':ır.ılaştırmışlardır. 
Merkezi Kaf1kasyada Almanlar Nal 
cık vakınla-.nd'l ku,·v~tli tanikla· 
rını • muhaüı.za ederek biraz ilerl"
uıiı:;lerdir. Stnlingra.duı c:imaliııde 
A:man"n.r taarruzlannı şiddetleıı
ciırmic]er ise c1c RutSlar m:ıvıileri. 
ni muhafaza <"tmiF:lerdir. 

Jıafları ve knlecil .. ridir. 1 ·r. 
1 

r 
Besiktaı-ım galebesi S<ln mı • Onun için bugün san Lt\clve ti 

dafaımnrıı fevkalade güul o~ n ı ı ler düşünerek ve j.stlyerck Alrna~ ~i 
rr:.ası VC for ~a~t:nÔ a d:ı ~<:;:-ef t;i. mıra '1.aJcımına kar§I oynadıkları S"Ü· 
bı r.ok uzta bır oy-.!ncunun fırsa: • zcl oyunu tekrarlamalannı isti 

d • "f d . yonız. 
.ar an ıstı a e etme"ıle kabil ol- Eğer bu oyunun yarı.smı tekrarlar 
muı:ıt.:•r. la h d • raa sa a an farklı bir galc 11.,, 

Bı.ı::nln (1 ~ Fenerbahçenjn Al ayrılab!Jlrler. Z,ra Bulgar §amplyonu 
ınan Admira takımına çı.ltardığı LeviBkl takmırlle geçen me"'1ftm och 
ı ok giiz 1 oyun·ı tekrarbm~ını te rlmize gelen tng}llz takımlle, Alma~ 
menni !ı.1. r'z • Admlran ve Romen Raplt takımlatı 

Eğer :.~den uzun paslı ve p1es arasında hayli klu f\rkı vardır. 
ınanlı bir oyun oyn::.d•İ!ı takdir Normal netice Fenerbah~nln le • 
oc sarı liırivert!ilerin sabadan ga· hincdlr. Fakat unutmamak lAzımdır 
lıp olarak a~ rrlmalarına hiçbir en· kl Leviskl 'takımı her zaman ıçm Fe. 
gel yoktur. nerbah~ye karşı ş&nslı \'e nct.c"dt.'J\ 

Feneoı'ba.hçe takımını bugtln IU emin bir oyun çıkarmrıtır. 
eekildc clkumabdır: Bundan cıa - evvel Levjskl talu, 

Cihad , Muammer, Murad, Ömer mına lb<>Rk blr oyundan sonra mat. 
Ali Riza, EMd. K. Fikret, Naci, Kıp olan IPenerbahçelirer bugiın bu 
Salıh Rebii, Halid. maçlarmn revall§mı ya.pmakıt,adırlar 

Cöhad bl!gi1n Türkiyenin detii Onun içtn g-ıMip gelmeleri Ye revan,r 
be 'ki A' ı-upn.nm en ~·i lca.}cciaı. lehlerinde bitirmeleri Mn JAclvert ta., 
dir. Onur. müdıtfa:t ettiği sarı li· ra.ttaıiannı çok ı.evhıdir<eeek bir hA.. 
civerd kal-: demir bir Jtili.d !le ka· dfee ol&(:aktrı. Maç ibugün saat 15.30 
panret!'I ciernektir. da başlayacaktır. 

B~k hattım teşkil eıien Murad, Feno,ıbehçelilere hisatyaıa, heye • 
\C ~ukrU de Pc'l'Senl-c gıinü Beşi\· cana kıt]tılM&dan yel'den Ul!Jtln puh 
ta!' mü faf:ıa.c;tnd'.1. f• vk.diHle bir deplasmantı bir oyun t.ar21 tttvatye 
marr seyrctt;f:·imiz Hi:-isto Ayann· eder ve muvaffakiyetlt-r dfleriz. 
ela bjr o~"l·n ı•rka?'rrlarsa 'Fener.hah- HA-SAN 

isviçrede 
Bazı etyadan hususi Yergi 

alınacak 

Berne, 30 (A.A) - Yannkl 31 i!k 
teşrin gUniındcn lUlxı.ren, federal 
meclll! tarafından 13 ilktPştin tari. 
hinde \erilen k(lrar mı.:cıblnce lüke 
eşyaya konulacak vt•rgı l'isbetlt'rl yU 
rUrlUğe gireooktir. 

Yf'.ni \'ergi ezcümle pRhelı a\kollll 
!jarnpları, fıHmlerc, fotogrnf plAkla. 
rınn, tu\·alct 11abunu h11.rıç olmak il. 
uırc blltUn ıtrıyala, halılara. derilc· 
re, kürklere, inci ve mUcevherlerc-, 
aıtm ve gUmilış cşynya fot oırraf ve 

.. ., .. .... _ .. 
saıo .. aladan 

çeldNI 
_.. (aa,tara.ıı ı incl eayfada) 

Kokoada mllttetik tayy:ır~!cri Si. 
urava ve A.buarınln cenubundald Yol. 
ları bombalamışlardır. İki dUııman 
tayyaresı gece Pol't MorC!bl Uzerıne 
akın etml§lerse de hasar yoktur. 

0\"en Stanley bölgesi: Kara kıtal•. 
rımız diln dil~riıan mevzlınc bir ıün. 
gU bUcumu yaparak dUşmanı bura. 
da.'l. cıkarmışlardır. !:O esir alınmıı • 
tır. İleri hareketi nlz de'\'am etmekte. 
dir. 

.y..y.,;: 

Londra, 31 (A .. \.) -Snlomon ada 
ııjnemn makineler.ne, gramofonlara. 
pllklara \'C radyo f\letlerine §amil Jarmda. Amerikan kuvvetlen bir 
bulunmnktadır. Japon zırhlısına \eya ağır kruvazo • 

Vergi nisbeU yUzc!e on olacak ve rUne 'tam bjr isabet kaydctml !erdir. 
yalnız gr'lmofonıaı-d'ln plf\klıı.rdıı.n Blı Japon uçak g~mls.nın yanına da 

ıı·ı~kiirtülmÜ!'tÜr. 'c radyo clhnzlarındırn yüzde ~~ nııı bombalar dUgtUğU blldirılmektedır. 
Amerikan hava kuvvct?rrl Buin 

füıs tel:ıliğine yapılan ilaveye 
göre . Ru•1ler, 'l'unpscnin ııım"l do 
f.u~nda Alman'aırn anudane mu 
kı ve.'ll"tini k ırarak hafif bir ile • 
leme yapmıı:;l:u'Clır. Bir tepede ya· 
pılan muharebe.le Almanlar 800 za 
) jat ,·ermi kr<.lir. Başka bir kesim 
de yapılan .Alman taarnız.u kendi· 
!erine 200 askere ma. oln.u~ ve, 
Eovyet deniz efraclı tar:ıfındnn 

Br:tJShe United Pt·eese n1ansmn betinde Vl' gl t'l.h'!ıl cdll!.'Celct.r. 
grirc, remhere alınan bin 1..i~ilik limanına yaptıkları taarruz csnasm. 

' da dU§man hedefleri Uzerıne tam 27 
bir Alman garniuınu teslim olmak 
İ!'iteme'diği cihet]~ son neferine ka Fransada ton bomba atmıtılard?r. 
dar yokedilmiııtlr. Londr•, ııı (A.A.) - Alba1 Nokı 

Oıdjonnikidj'! )olu İiitikPmetin· -- S:ılomon adalarındaki çarpıımalar • 
cit uzanan birkaç dnğ silst'eqinde lıçi)ere Almanyaya gitme· dan bahsederek muha~benin ilk ~f. 
!iiddctli muhar~beler vuku bulmak leri re~men emredildi hası bitti. ıtmdı tklnci sııfhM• b~ ı 
tadrr. Alm:ı.nlar tankları tanarelc yor demiştir. 
rile. nakletmiql~r ve Rus'·a~ gerı Cene,·re, 30 (A.A,) - Yukıın Albay §Unlan ııa,•e eot.ml§tlr:. 
ı;ek1lmck zorunrln kalmı'"laroır. \'avu1td:ı~i ifi"ilcr Vi~i i!l nazırlığm "Şımdlye kadar cllmıze geçırdtgt • 

.. Ruslar 18 Alm:ı.n U<':tJım düsiır ı d:ın. Almanyadn c;aırşn•aE;a ~itmek mlz ıopraklardan hlı;:blrınt geri ~er • 
mu~ln!tir. StaliııgrarJtr. ı:ıim tli gar 1 Uzcrc bcledive dairelerinde sıhhi 1 mcdlk ... 
bisinde me,·zii mn'lt\rctte ı:arpıı;- muaveneleri~i yaptırmaları gerek- 1 \ qlnKton 

31 
(A.A.) - AlbaJ 

maar olmuııtur Rt•m,.nlc"' kn\' lı olduğunu bildiren bır emirname 1 Noks Japon deniz kuY'fftlerlDtıı S& .. 
Lctmiş oldu!dan n:c~kiı'l bi~· y<'ri ı:lmııılardır. Dl"rhnl her tarafta lomon adalanndan çeklld~nf bildir 
""rı" ı k • · rf ·•·- ı mı,ur. ...... ~ ma ıçm gayret sa etmı!; !g::r,::.c'.:.;"l'.,:;•::,r_:c~uu;ı::::::ı.::_st'.:.:ı::r·~--------------------
lerı:e de hü~mlnrı tardedilmiııtir. 

V<-rone:>: kesiminde Ru!I topc:usıı D • F b •k ı Mild•• IU""" Ü ti ~~;aı;:;y~ ~~1ii~e!e~~s~~~~~r . enız a rı a arı umum " ur g nuen 
kaya !!~lm~ı:;t!r. J{rrncl~nl:'<'!e Ru - ı Görelik ..:cnlt fabrikaları için dökilmcüye ihtıya.ç gar11ldüğ'ıbıdlı9 ta 
m•n meV?:ilcri arkasına akın! nr teklllcrjaı ıy lJk ı.t.ğıdı ve bonserviıs!erıle bir1.'kte J.ıı:ıtJ,ha.n edilmek Uzer. 
;>apıltnJ!tır. genci ı:>UdUrıuıe mtıracaatıan. (1006) -
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liarihin QüyÇık dav9ıgr1 Jltts~-------... 
--- aşı-ı·- lPZ~ "' 

• 

,ians jomag Top atsa ı ••• 
E M1NÖN'ONDEK1 mahut ııaat malQm, meydana göre detıJ, ml 

Tobruk'un bombar
dımanını gördüm na Vasi n&.rcye kc!ebe~ konmu&ı gibi: koskoca meydanda 11inek ~bl 

Yazan: \ keti ele ha ımıı ~inliler· Sonra 
ı.a.uyr r. - 1._c-1 

ı~aç ~uıandır, yerinde göremeyince, kaldırdılar zannederek •e. AffDBE KLARNEN t-ıra kaskete ha -·h egız masac<1 ... 
vlnmı,um. Bir tkl 1rUndUr, yerine t&ktldığmı ı:örilnoe ne yalan MSylf. l nin Uı.kılma ma "'eldi: "Bıı boru. 
yc).ı:n, ~c,-ınmc;dım, UzUldUm. as,arj Tclı;raf gazetesinin yu oturdui:"tlJluz yerin iki tnrnfın fopıayan: Muzaffer Esen 

b tin da k d ın..r tckra kondu&.• h b' · lla bulunan oksijen bonısuna. ta. • 
"1A'rıı size i.ı) Jooiklcrim amimi 1 'cııli ellerle rari c "idcrkeıa ynn:- Ma~~nııda, · u ııaıı mey na ya l§m& 

1
•·-· r a~ ha.rp mu a ın kal'5.lruz." 

duu•nlanmdır. Bunlnrı tekrarın ııa ftldı~ı 'nlrzclcıı bn~kt\ birçok için U:-UltJ:lğUmU, hattA acı duyd1J#umu aöyl~rken, tılr arkadao: •. 
Jb- d _ snr..tııız meydan olur mu cannn 1 dedL Vaktimizi naaıl büe. Masa ba.,_rnd& be' ııbay var: Nihıı;)et komutan son s6zlerını mal. ll!''e y.trnr. Şim<li izden dur ılıı paketler ta.."ıror u. . 

" · .. .,.. . ..1 k - cc"'lz? Hcn>e&te ııaat bulunmaz. Sonra ba§ka. bir nokta dab& var: · JJarbin ı'1'm tırraalrmdn. Fran5a • !ı.öylüyor; bu sözler t&\ iye 5eklan. gun ı.nıb:mc bir Cl'\All, su cc,nhı Anrı)cl ın ... ,o,s:-n" nrten o ·aJ,:ın ,, 
1 , <l ,.. i 1. 1 k'b ~hrir'. ır:ıhtcllf yer!erlndekl saatler de birbirine uymuyor. Beyazıt. d:ı, tn~Uz hücam ocaklarmfüt :a• de ii~ lcnc:n knti bir emirdir: "Pe. 

bekli~ onım. i "..C' l orum.' na\ı c\ ne "e ırge mez ·ı ar oı • ·;~ ·-e• 
.. l 1 1 .. b 1 tnkı' \~;im Unlverlfl'tcnin kıı.puımda.ld ba§ka, Calat&daki, EmlnönU Jı .. ,,_.~, harpte Alman'·a ilzerine nı"ıitün "C oksijen maske i'rıin trı) B:r tn~ftnn bu sur er, bir t•' _ ıa ı cep ermı o a ttı \'c c5~ nı.ıııı , .... _ " 

l . 1.. 0 b .. u , muvc:kklt.ı:u:c.sındckl b3•ka. Hele, Beyoğlu belediye b\na.ııtnuı. Şl§ha. ı'I""" ı.-.-ba)an ntmı!i bes uba:v. : ynrc<le tıılnlı bulmunası mecburi raftan d"l• \illi ının ı.enllini bol !.t<JZC u. n nşı soz nu tutınu~, ı-.ıı .. " ..,.,,.. • • 
bol mcthetlncsi \nrjyctiıı son tr. ı rhct" , ·aad ctti~i hedi)elcri ;;e r.e teraffn,ınki cephesine konulan Mat hlç 1,ıemez. Vapur eaatleri Bir albay, btT yarbay, iki yüzbno;ı, dir.'' 
redclutlerini izni<? etti. tirmisti: B:r küçük ~nntn. ipekli bunl:ua ·::, maz. Meydan Baatlerlnln ayarları, sUnUn ayni saatinde bir ent.ellief'm sen is uhayı, Bu kıyafetle bir t.aç nclım at • 
Aynı 10 Sonl;iınıın ouniı orılı:ı- hir atı.,, bir kutu abu"n, ltnplam:ı birbirine aykırı .. in.san ne yapaca.ğuu, santlnt, hangi eaate göre ayar Bomba. s:ındı1darı trıerinde otu. tım; kendimi !;Ok ni:rır buluyorum. 

ı.ı Kn,n o aile<;lnc clort gün izinle 'uir bilez.il•, yaka takli'dl bir tarnk, cdecetini §aşırıyor. Kuledeki dlldllğü her uman duymak kabil oımu.. ran, yahut ayakta. duran b~kıı. su Sanki yüz t'lli kiloluk bir S m. ta -
Pori<>e "İde"e~ini haber n~rdı , e bir ~utu firl•ete. Dclik:ınh mü5tı\k yor, h:san l1aıgın bulunuyor. baylar, cl'Mşlnr \'e erler hekliyor. ~ıyonnu<>um ıtibi. A)•aldurım hafit 
c:tinu te ni ::.n•ıo:ın:ı. in) metli lıedi bel kayinb3b:ısmn ılt\ bir kıravnt Genç mc31cl<larşını Kadri Kaya.biti atıldı: Bu bir bomlıardıman haıırhk iıionaş lıafj[ k:ırmcnlnnı~or, hncnk?n.nn. 
yeler ~tireccglni \-nnrletti. O f:cre hediye etti. - ~:r.un J.:olayı var canım. Belediye, öğle, ikindi ve a~m vakit.. muıclrr, Bu defa iki ı;azetecinln, daki kayı lnr etlerimi' fena. lıallie 
Joma"f müc;t ~.b .. I kaynana ının ofrn3 n oturdular, ~·emek ı;ok lcrlr.dc top atsın ... l§ltm!yen J<aımaz. Zannederacm taı;ralard& böyledir ~·ani benim \'c Dcylj Tclwraf mu • ıkıyor. "Bu İ~.\cnceye nasıl tn 
C\'İnc'İe yemek yt>cli \C 1 ta yonıln. nl'•eli ~eı:ti, zira P:ır.i-.Ji onh~ı Hı Hep bfrdcn, tcmo;nnl ettik: .. ~. ! habirl Ronald ~n bir Halifakı lıammU? roilir'' diye dii ünüyo-
hutün nlle l'frnclı tarofmdnn teş. Uzlcr:'nden bir <1~ ampan~ıı sjse.,i - Bızlm belediye de top at.sa! uçağın<la. bu hUcum<la. bulunmamı rum fa.kat ı;azetccilik dam:ularrm 
)İ' edildi. ~ı}u,nnı~tı, Vercli(;i izahate sıire z:ı mfüııuulp edi)mi,tir. l<nhanyor. Ynzılacnk güzel )ıızıyı 

uriyct iki ·ı;ün sonra nİ';'Rnl•. hu bir nrliad:ışınm kendi ine he<li DEVE OL.'IUŞTtJR: BUtUn suba)la.r, erb~lar \'e er düşünüyonım, Qkuyucullrınun yü. 
ı;ınd 11 11 Sonklincn tarihli bir ye ettisi bir o;İ3Cydi. Bir t'll7lCtcde şöyll' bir ~lık gözüme Ul§tl: "Paralar ne oldu?.. ler hnritnfarm, grsfiklerln ba ın. 7üncle belirecek memnunluk le • 
nıe!rtuı, :ı.ödı; non Mn~e Qknnın. Gece y:ırısnı:l l\r.H o b:ııhn, lu5 nl.t, tarn!ınt okı.dum, vllAyctlerden birinde, bir tahsildar 'l.l:nmctinc da dunıyor, hu in anlar arasında besslimii bu ıkmtmın milküfatı o 
salonu tıncı'ı'dı bir Jdiğu!a :rnzılmı.. Iayıı dönmek nktı Aelrli~ini' hiıtır parıı ;eçırmjo, yUklUee !bir para>'l alıp gitml§. Yakalamıolar amı.. bir a.ile Mmimlliği ve arkadıı,tık laeaktır, övlc de~ril mi okuyucular! 
olan bn mrktop ı:;u ~atırlnn ihtlvn tattı. DeUknnh bunn itiraz etti: pualım. ne evinde, ne de OstUnde bulamam-olar. havası esiyor, herke' blrbirin~ adı Soyandulaan, daha doğru bir 
edi:vordu· - Adam en del Dnhıı. aat S.:kre•t!r gtır.cl ba lak atmış: hale uy~n. lnınını d~ndUrilypr. ile ~ğfnyor. tnbirlc üzerimdeki yUJderi attık • 

,;Se~ı;ili Mntmazel. ılörde lm.rlnr \'R.ktim var. Scı'kaJr. :F'aka~ b:•nn k:ıhrııa clU§Unmeğc, tef.llirlcr yapmağa hacet yok. rara. Komutan söze ba,Jadıı tan sonra karargaha gl'tlm, bUtiın 
"Dün izden n) rılırken paz.nr )arda slirtmckten i c, iz.in \"crecc1~ ıar, clnıılerJuı d<':8i§tjrmlı. deve oımu§tur. Biraz daha araıuraa bulunur! - Ba ak~ yine Tobnığn bom pilotlJlr orada. Birlmı:ı okuyor, 1H?. 

giinii mel<tup yaz!lC:li:'lmı 8öylenıi•· olurs:ınız, burada l:nlma~ ı tercih bal11acaitz. Bu sefer limandaki ul3n da. <1runa oynu) or. Bir piy:ı .. 
~' Jın)btıki pn.l:lrn ';mılar bel:li • E.derim. U:ılmsıı-. bn "İzin hakkınr1. Ne nru..an bnhınur, de~ d"'YMlan b&,ka! LAll:DRt petrol gemisi nrtık )UJrtulmanıah, ııist Şopcnden \C Debüsiclen par. 
lcnıedim ı:öriıyorsunıız yn. miite. dn rla hıı~ ir1~· olur. mutlaka batmalıdır. Bono kafanı • çalar ı:-nlıyor, hu istidadlı mu iki• 
madiycn ~izi d' Wıliyorant, "iıclen Delikanlı birkuç dakikalık bir za koyunnı. Tobruk bombardımn.· f;iİnas. bir m:ı.tbtı!lt &Jbayıdır. Bar. 
ayrılalı rut<''1• })lr gim oldu, fnkat ga~·bubctten sonr3 ikinci btr r;;anı • ~ ~ nı !'ant iki buçuktan HçU <:eyrek dn albnylıı viski iı:meğe ba,lryor: 
feta'kctc bal mıı. ld bu bir gün hıı. ııanya si e i ile döndü. Şnfnğa ka· ~1'"if\.~~~~: IE t=S :~ ... 11!!!!~'1& l.f:~~ seçinceyo kadar 45 d•kika de,·nm nenoıtcn, Mel~iyor, PoJi'nynkdıııı 
nn ~ ıllnrdnn dnha uzuıT ~öriinıi • clor içip eğlt"ndiler. ~ ı.:; ~ _.l ~ ~ ~ ccle<rl<tir. bnhsecliyoruz. Ya.kit ilerliyor, saat 

r. .Jomay hol bol gevezelik etti.. Ba emirden sonra söz söylemek dokuro çcyrdi geçe yemek ba.5la • 
"Annt'D11c bem11er lıu sabah a · l1ari te ~ok eğlenmicı ohluğ1ınu bir - - sırası ~tlhbarat snbayınd&drr: Bıı dı. 

atıoo binle Bon Mnr.:;c mağıı:ı:nla. kaç defa tekrarladı. Anri:rete kli -., il t'-A• t.nbay bombardmıan edilecek yer. Ne yiğit çocuklar, ı;ent, güzel, 
:ıma r;ittik. bu mn.ğazn hnna cok tük bir kutu f~ri inde 'ko~lonile aır.81 8 S8D8 aaa- tere dai'r izahat '\·ereli, l,eı,·a l"tas sporcu tipler, her biri imparator • 
ey,goıı geli)or, zirn. ihiç rahatsız oJ. bir altın saat gö~terdi · :'\'ODtt 5obayı, hu·& raporunu oka • luğun bir tı:rnfrn(lau gelmi5, Bir 
mndnn size gcti'reeeğim g1i7el e)• - Bana ''erilmi5 lıir hediye, Gcç~nlerdc İngiltere Kırnh, Ame bakarak -tcbu.süm eUi; çüıft<ü · ''· du, ml\himmat c;ubayı bombaları tukımı dn.lı:ı ya~IJ görünmek için 
lcrin hepsini burntlıı anımnk \'e dedi'. 7~bereğj bozulmuş, onu ta· rikan donanmasındaıı lngiliz do. diği ııinema simalnnndan biri olan anlattı ve Ren!W.le bana "komutan. ııalabıyık hırnkmıs)ıır. Bazılnnnrn 
bol , bnlmı.-ı'k ve be;;.enmek rnir ettirdikten sonra annen iı:in nann.n ına illııık edilmek üzere 1n. san'atkan tanımı~tı. DııglAs l"a' r • hk eden nlba~· kısa bir elimle ile lıı~,klan lli'tlere, bn7.ılannınld de 

d . F-'· b • 1 • • • b h ..... , _.... nı'lı"z •ıılnrına "Cl"n "emı'leri tefi is.· banks, R!lkcrl hiiınele f{irmek içtn la b'Urd' 1 s }j '·- • ç k kl rm·ıru · · r. .-Rt en ız n ıcm \'erır e, onu ana eu ye ıcuect• ., ·' " " " top ntıyı ı ı: ta ne ucnzıyor. .ı ucn an scw 
bu guzcl fori annemle beraber ğim, ediyordu. Kırııl gemileri gezdikten Holİ'tılJnn "Dyrılmış, üç ııy stnj qör:. - Jler defasında olcluğu gihi ferden lmşkıı her Şeyden hah cdi. 

değilim, "}l.'17.artesi günü htı· ..V.* Mlnr:ı. mmlden olduğu üzere. ı::c. dükten ronrn müliızını olmüştu. bu sefer de size güveni~·orum ar • yor)ar, ı:pordıın, ıınattaa, mu i • 
:rekct.:ınden C\"\el s:ı.Iınhlcyin er • P.:rt<ti gU, yani ayın on be.~iıı• nıilcrin z:ıhillerl ik<ındisinc lakclim fnıJilir.ler, bn Amerikalı artisti kaıla!flar. 1,hlen: bu harbin lmhnunanlnrı1 
Jren nken burnvn gelecek Jıosonıa de, öğ~~'e doğru, ,Jomny tekrnr, edildi. gömıekle seııinivorlnr ,.c iler:de iıtt~ bu kadar. Fakat ı:;et; gelen nlelidc in nnl:ırn. <:~ ~nziyor. 

n , e "ı'n l~ ho!:)alltıU\ "İ<lc • kninbftba'lınm e\ ine ~eldi. Ualif Kanıl, m-ıı.Jnnm1ş olıın ı:ı::ıhUlcrin .Jams SteTRrt'ı ':da. me~hur "beş l:u. bir er \'ar. K001utan bir baba. ef-
ctıu-0lan Jıcr r;eyi :ılacağmı ,.c l>ü ~c serho tıı. Bn halinden rtnlayı önünden pcçcrken. her wbitin Is.. •nı a ne ıı1ır.ı;an :ıll" mil~nerlcri • katile bona ı;onlu: "Ne olılu Crk, GtnlŞ 
tan sldıhbnm ze\'l,lerimidn ta. örlir rlile<.ti: mi t;Öylcnivorihı. ZRtıitlrN1M1•'dör.- nin .km Rarbarıının ,üçüncü lcoc.ısı nlrin geÇ traldm!'' 
Dl[Ql1liyle ~ öldağanu i!':bat ede • - Sabıı.htanberi "Hos geldin,, clüncii dur:ının öniine 8e~i' ~JI. Gari r.r:ınd'dı. hntıfı , 1ldıtJınvl 1'1 As?ier mahcup, eğilerek i'r.ahat Gree abanoz gibi imsiyalı, bir 
Mlir. diyen arkaila.~arla kadeh tr,kn~tnr man. takdim cclen znl: \ mo.scla Ucll Gabl'i de fnF;ilir. rO:mı.. Hrdi. Fn.k3t Komutan erin söziinü cep f P.nc.rinln ısıf;'ı nltındB ben 

"Şimal ganııa bu aııbnb aııt duk da ondan. - ~iillızım Fayrtıan'k~! lnrın(IA sörehilecelı:lerini iimil e•ll kesti: "Peki cylidnn peki, yalnız ~i'ydircliler. motörlcr ısınıyor. l'cr 
caördil çeyrek ı;eı;c, e"ime de bir Kızın bahası t\de yoktu, fakat Deyince. Kırııl, znbilln vnmnr )'()rJar. ba~ sefer cl:ıha dikkatli davran. den bir metre yüksek olan uçağn 

t sonra. )eti tim. Sen Kenten buna r:ı~men <lomay öğle yemeği olmsz mı'" binm:ı kİ(;in epeyce sıkıntı çektinı 
den Pnıisc gelinceye kollar rohnt ne kaldı. Ye miistn.1<be1 kl\)lnannc Llbaaa klıluı ve dellllaabları Gli7.e1 \'e dostça bir anla~ma... Ui:ıumsuz yere teliişlanılım, bi2" 
bir u~ku çektim; iı.i temin edo • ~inin dine bir bes fraklı~ \ererek Borada. in<ınnlnra ıztırap ''eren motor j~i j)emiyor, bu tayynrc b:S 
r9 lı1. bu u~ku ycsincle kendimi ynlmı bir bakkaldan bir ~i)C am Bir Suriye gaz.ctcsl. teli.ikinin etmek için, küçücük bir 7.Ahmc'" ccJ<ilde bir <l~jpJin hllki'm değil· nk.amki ııefcrc lstirak cdcmiyccc,• 
tcı'J)i;ımıc; \e tnmamiylo dinlenmiş p:ınya nlmasmı r'İ.ea etti· den lınhsctlcrken, şövl •. z" or: kntlnnınıyorlnrdı. Yonyana ya5ı. Beni bu gece Uzerindo seyahate - çabucnlt beni ~:mıhnı:ımızdn du 
lıulur.uyorum. Yine bu sayeılc Pn • Saat ij~ olmuştu. tki n.il!anh hi. "I.übnanda hir evlenme Jın,·nsı yorbrdı. nmma tıüzleri uznklıırd:ı d~eğim Hıılifaks tipindeki uçaim rnn hn)uı bir oçnğn. naklettiler. 
risc ıı:cldıldt>n "Onra kı a bir din. 1ii ııofra bnşın<la idi!Pr, hlrıleııhire ı.Uvarisin~ takdim ettiler. Sonr3 lkı' 0 ,.3 ;.1 3,,rııu , ·u·z mctrclı't1 nır .. 

~- esiyor. dolaşıyordu. Harpten cn·rl. Jm:, ~n "' ., J ., .. 
Jenm('(}en ~onm gczmci:;e cıkmak kcpıy:ı. vuruldu, hep birden ayağa elbise anbanna glttil•. Bu harpte. ımfe,i :ıs.mak ne l<aılnr UıUntiilıi 

G ı ı "Çnhuc..ak nişnnl:ınıyor ..... sür' r.et pren.sinin mec:-hul bir yerden · J 
:ml:iuunı lmldum, tnı iı hu gcıır. kalktılar. e tn 87 nr.i nlayl ıın ki yeflt"klik hlnnetimi OrlJ'antla oldu. Til'-"-'nrede ".·llıbru_ı mnltinc • 

:ılle nikAhl:mnı kıyı1ırıyor1:tr. r:, .. ~elmesini hekliyordu. Dr.Jilaınlı et ı. "" ·' 
ti ak ama ı.ndıır dern.'ll edecektir. bir ~\'Ustu: topçu alf\ytnda gördiijüm ıı:ın nin b:ıo;,nıa "'ermis bile! YerilcJı 

vclcn hııyetlerını ııilc bojh ile h - !boş hülyıılnrın 7cvki ile nvunu • d • • ) ,.. ... 
••s:mclillk iıe dnlm uzun bir -- .Jmnl.\y, 1!114 enber~ uçağıı. banmış < e· kolııylıkln. n'nlclık, mikrofon ,.a '• 

O b • • ı k Jrmnk istiyenlcr. buı;ıiinkü i\adnr a. )'Ordu. ~·ı· 0 • • t • " 
melauı, ... aznuuıııı. im'k'..n ' 'Ole Zira n aşı es&'i '·aııyt'tı ft ara co gı mı, nan 1';ın bo~ün uı=ak R ~- tıt"ilc -..·iizba ı ile tnnı.:tı;;...mız \"n • " " rd' ccl<' etmiyorlardı. Her şey zıunun. Dclikıınlı, T.iibnan kırnıılan c: 1i · " ~ b' 
onnc:n mairnzanm olıumn oda ı · up ,.e ı: ~·ılen elbiseleri ~lmiyonım. Anbar kit uçuk 500 metre yiıksckli.ı:.;n .. 

0 M --" J::ı Jıir'liktc 'ürfö.·or. 7Aımnn ise çok, ~c ileride olduğunu iddia ediyr.ır. 1 L- 1 • ) 1 • b' na bitlcıilc clni'r~cle i leme:eri tet· - e\'ıı..-uu. " memur an .,..na. e bı§e ere &Jera - deJdi. 
B · l be ı.._ J' • ~ıem de pek rok ncele geçiyor. 1.du. Kız da, Lübnan dcllk:ınlısrnı b -.ıı d • l 11 kik ctmel,Je meşgul. Onun bu yol> - en.m ~ ra • .>Çr :;c '"17.· " er uzun uz .... ,ıya a. ıza mt \'er< • Biraz ... onra uçal komotnnınrn 

K .-.~ • rd • ka •istihfııf cıliyordu. Knrdrşlrr bi:e ı· 12. M ad il Juf,umlnn iır.tifnde edertık snna hu ~u.ının son pc e'Jı pnn· "'"'* · ~n·~ a eynst 1 nr en can • yanındaki koltuüa -..·crlestim, komu 
'kız kardeşleriyle soknll:ı vıkmıycr. •. • · ı· - " "' -mektubu yıı.~ınğa bar;lamııJtım. mı~tı. a\urt:arıın ~ketıni :;:iydım, bu as • t:ın .Jening !\Iürau Yeni Zclandn'ı 

il b f E\'lenme ihtira ı dn dcnebilecı-.k lnrdı. 20 sene müddeti!'" şu inanı1• t'l k h u · · ·ı · 11 " Annem benden nynlırlten J;eııflicıi a er , ·eren 7.ar : ı ' <'~ et en ı: 5ı5Jrı memıı; o l l'• yaman bir ndnm, bumvn. gelme • 
-.r ı el •·aba) "'•lonuncla , c hu izdi\'nç hcv,csini nnsıl iznh .. t. mıyacak, berh:ıd lıiıdi.se ccrey:ın cı. - ı ı 1 b • bl hl' ı. iJ 

ıır· burnd:ı., okum:ı. odnsır.rlıı bc'kle. ~ış :ı a ... .... 1,:n uı < c 1n,· r pe 1\"aTı a>a ar <len en·cı lln.ntburgn, KolonynJn• · ı · cJ b' Alba. da bulu n b'r meli? ti: Yfızlercc güı:cJ, hilnili kız, dü.1. "'. •· rd' C-"· ti • .11• meml sö~lemi ti. B~'lncnnlevh nrn. ıt erın e ır l na 1 "' .,J"'1nan ı:;9stto ı. c-o(e gıyuıren JJU eMorfa 20 hiıcum yapnu. Mili 
Jrkta bu tıo, 'aleti lm'\bctmek btt·· çok sub:ıylnr ,.e ü~ !liİ\'il aılnm Jo f}ihnıın gcn ... ıı~ı. nrltk muhor.c • yanın dörl iköşcsindcn ı:clcn drr. memur bir ynndan anl&tıvor: "Su. rofon bn,ınön. ı.,so. \e knU cmjr 
rncıtim, f&'"ı<irlc-riıni !';j.zc l ı!dıır bil nıny'ı bekliyorilu. Bo üç si'\ il 7.i\t rel elnıi~or. Toprağına mıhlnnclı man.sız, hastalıklı ve rııkal par.ılı ya <lü~r dü~el şu hnrud:m tiflt'. ler Hriyor, mniyetintleki subnyl:>· 
direccl· o"m ba ı;:ıtn\11n yn7.ma.i:.ı Cümburiyet müddeiumumisi Döro· knldı. Dir şcydM revk nlnmı ·or ~:t; ihliyarlarlıı e\'lendiler. nıeğt- ha<ol:\r.unız, Ocket si~er" "te· ra '<' erlere saclec.e ncllnrilc Mtıı" 
lmyu'dı u. 7.iyr > ı;orı;u hMimi .Ierar ,.e Pari· ~encı:len!>r.ri knrşı hı.rşıya dur·• Ilugün, değişen hir şey ''ar: f.'-.t. ,,ekkür eclniın.,. l ıryor. n.:ın•J:ı. eh. hakkı , a.r, bir . 

"Her lı:ılde beni özJctliniz. F:ı. • sc dc:nınıemelC i~intemir almı ol:ı11 J ızl:ırln delikoııhlıır, hiıiıirkrlı•e hııc:ık cvleniyorltır .. hurnsı <loğr.ı: • ·onra. para~Utümü takıyorlar, ı:ağı kullaıınnlnr, bir aileden ~ 1 
kat mU-;terlh olunuz, hu ayrılık polis Prensti, cllkkntle lınkmıık, nnlnşınak hirlı' • fa.kot ne ete ols:ı, inlih:ıp mesele i bir "teo;ekklir ederim'' daha, nahn )ılır. 

7Dcvnmı var) lcrinin c:ıh~i mczi.,·~lcrini tnkc::r dııh:ı ~olunda "'Onra "ki knla'·lı'" bulun"n kns çok sürmi)Cec'k. P:ıuırtcsj 0iıniı ' ., • . .. ı ... .... •• • Bulutl:ırm iizcrindeyi'Z, üç sa-

enbnk gelir. fnknt o giine kn.tlnr ~--m:ı111111mı:: .. ----··----------------------------------· ·-------------.tenbcri ~·ü.:ı ho.rp mcydunları c\dt.'I be:ıdcn ıl• ık bnh et, nilenc t•ın, denidn üzerinde ur:uyorıı . 
lııtldmndn. iyi ş~yler öylr. Bu mi. Hnllfe pplıımı,c1ı. 'I ~ ye lnr.r~k önUnn geleni ~hyordu. Her iı. yolunda. motörlcr i:\i çolı• 
nimlni Z.'\rfın !ılU tnsulıb'l hi ler • lhlrbar.ın Wıııctmck;lstf"Alğl mü•. m Halifenin ıı!nlrlerlnı bouuı hAdl!lc ı:ıyor, lnzımyor • 
cvgi ''C hatta ru ktır. 1nkhf'I hnııre acab" klmıtU • __ ': -.V ~ I' I euydu: 

" ize uznl.tün ıirıılcUJ•ler ı;on • - Söylo baknlım, dedi • Bu ndanı ~ - B11ğdatta kendini h:ııtreıığe !Ayık TO&RUI\ OzımtNnp; 
dererek. rnlnınmn blıtiın ';tu\'\ ctilr Jlafdtıtta mıdır? {:"rlrt'n birinin bulunmMı • 
.. izi b ırecl'ln l:uc:ıklıyarnl: i'.zleri • - E,·et. Ba •datta. Hem de alz.e Halife Nbır bu adamın kim oldu. C\imlj li.iı:bası beıı; dakika son 
mi bltiriyonım. 1 pelc yııkın bir 11emtte 0turu~or. TAR ·ı H .. ,. ROMAN ~unu anlsmak ,-e hıılml\k itin, rer • ra Tohruk iizeriııdc olacnğunızı ıııı 

"Sizi e\Cn en sndık (lo tunuz. lt~lt tckmr ba''Jrtlı: ~ekten bOtlln ıılhlrbaz.IJlrı ııarayıı !:1' l•cr \erdi. I~ d:ı.~rilm. soura uı:nl• 
" n:ı:mım çirkinlif:in~ hnl.mn~··. - Hu !K'rscrı unun bunun b:ı~ını 87 y AZAN: iSKEN DER F. SERTELLi tırma!a karar \'ermı,tı. sn\nr bntnryn.lann obü )eri yanı. 

mı: \C b:ı yazıyı r•ozmr~ .. ç11lı5ını1., 3ııkmnk itin gelmiş buraju. Onun • - R<'tldo gelin~. lıallff'nln bUf'Urtıntı bnsmıı7llıı ııntlanıağ.L boshulı. 
1 trnftnn dil lmt rclihnt"lin ıliye n~ına ot tıkayalım .. onu usturalrm, Uellı\t rllnl ııuttı, 81hlrbaı:ı tam slhlrba:rJarı bir araya toplayıp onun kaçıran ,.P. elaltından Rs~d:tda bu ~ı. İn nn her scye alı ıyor, i<ofe iı( 
('ol, ncelc '.\ :ızdmı." H'llnlmctım: 1 ;) nkalıynı:atı aırad& odanın ltlniJe tılamımı bo7.dUraatğ'tm \"e onu ı;ôz. bl "llJ lnlnr Jayan her kim l!!P. onu çeyrek :ı:ıttcnbcri Honıelin bu b:ı 

C ıtnııb:ı5a ~ .1lnnlnrla ılolu o . lhtl)ar fihlrt::lz. on uz.lrırını silk<' • ı gorlp \'c l<nrkunç bir ~ duyuldu, le ı;'ÖrUnllr bir hnle eokunca) a kadar bulıııı meydana çıkarmaı.tn halife ile yat limanı iizerinde geni (lnire)cr 
aln lıu m<-'I to > ı•iç'n \'Ozıhiı. Bu rck cc\l\p \erdi: \:ııun ı~l ığın:ı bcnr.ly<'n bir ee.tl bu. c:.alı,o.cağmı, Ona halife n.- cjtlrnme. hrmfll<lrdl, ı;iı:cr~k ucuyoruz. Goril"' artları 
ı.c~tirilemcz. Hır"ız1.,...t )li:r.ıintleıı - l'r.pr.ıı~n muktedir olnmıync:ı. \c b:rıt nblrc lhlrbar: ı;-öı:.den kay. nfn lradealnc kaııtı gelmenin, ne de. natdatta ara:ıtırmalar 3apılırl,en, iyi <leğil, si '\e bulut birbirine kn• 

ı>:ı ı. znr lınpk:mt"'iıll1c ol:t11 an. ğm ~) lcrl ö~l~m ktcn ne çık r': bolmu,.tıı, fn.kııt Al' l l~ltlllyordu: ruek olduğunu anlatacağım. bir yandan da ,;üze ~örUnmlyen at • rı ,ıyor. Proj--ktörlcrin 1 klnrı ka 
uesini llon Mnnıc r"'leril,.rindc <lo Beni, hlçblrfnfz, '" ufak bir ce-r.a;rn 1 "- Na., dl. cclliıt neden tıekllyol'~ S~rayda herke~ blrblrlnl'I glrml1tl. tılrba11n lıl aranıyordu. ranlıbrı delenıiyor. fnk:lt l'('ak u. 
l ı trrmnl ı.-. il'"••! bir ı:rıırura l•aııı bile çtırptırnmıızsınız, 6"n Bağd."ldın Uoynumu neden \'llrmuyor "! ~ lhlrbazıa arhk ~si dU),ılmuyordu. Cilt On 3 crliler: \'llf b:ıtıı.rynl:ırın ohü lt>ri' <lonnııclı 
h~crdu n~b:l'! )t'rlne \"l' sok!.ıne h:\klnı bir insanım. Cu Fl'lS h:ıtıflan &elen lılr aesc ben., Hclll3dl kf, kaçmı tı. - Rlr !llhlrhaz. halifeye meyd:ın o. !iif:il fı:ılindc, Jı:nn tnbn.ka ınııt 

H:ılırenln de sabrı tükenml'11. dyordıı. ltcşlt: 1 c.enAttar, muhaf17.lar ve harem•~ kumu,. dısmda olnn bu ylıl\ ckli~c tok 'l.a. 
N4ııır böyle kllstablıklarn tnhanı - Hu herif sjhlrbuların rn mUthl. i lan bah!Je~·e Vt'l &okaklara yayıldılar~ Ol)orlar ve bu ıse hayret f'dlyor. ~·ır bir ı ık ~öndcrelıili)"r. l'iıı:b • 

mili edcccl• kod ar ger.iş ~ Ureldl bir ldlr. dedi • Orıa bu kadJır l<onuımak ıılblrbszı nrndılar, 17.lnl bıılam:ıdılar, lıı.rctı. ~ı 15f.c)ı bir ~·er nrr or. ) ükscllyor, 
{ S nk"ınun p:ıınrtcııi' ı:ilnu hUl,Omdar olm:ımalda berııber, o ı;llıı fını:nını \ermemellydlnlz ,·ellnlme •

1 
Hnre:nağalarmıhn biri: ca~dntta ıılhlrbulann bu 'lbl mn. nlçnlıyor, ohu ler<ll'n luır,ıyor. is _ 

r\ ' ·'" ı:ıjl~iuin 1 iı!Ün ff'rdlerj ı>ıı na•ıl&ı\ bu odama k<ınu!ımalc için fır. tim! Bu herif lnıdl biz.imle etk'ne • - Ben onun e,·ını bllh·orum. Bu • rlfetlnl ~eni görülmii, bir hldl'!le df!. tiknmet dcği tiri\·or, tıpkı bir fut. 
mrlrl< C''hi•clcrini ~İ3crck :ı.Jıc;nm ıı:ıt \•ermı,tı. Slblrb:ıT.1n kll!>.(nbhklerı cek" biz.im ncı.]mlzl gördllkçe güle .1 radıın katSA bile, glde~etı }er evtn. fildi. Batdatlılar böyle ılhlrbaı: ma. bol oyuncusu ;::ibi. r:ı.kl'bini nşırt 
W..az hUÇ'lk trcnile gelecek olan devam edlll<ıe', bal11e e:llerlnl iki kere cek.w den b31ka bir yer olamaz. rlfetlerlne her umsa pblt olurlar • nıak iı;in bin türlü ;;ö teri e bn" 
ıc, ;?ili yoJeu,. hl"!'l11:unft~1' ı;ı1ttı. 91rph .. içeriye trt boylu '\'e bl\ltalr bir Hnllte yumnıldarını sıkarak tıa, • Dedi , Mnhaf~lardan bfrkllÇl ılblr. dı. Faltat. buDlardaa hltbfrl o güne , nrnynr, \ 'fö:b<>o.,·mm ~iizü pek bir 
~n~ .ftmın.y ~Oft :n~Jiydi, enr. celllt girdi. ffante cclllda em\r ver. krrtyordrı: bazın Cl1ne gittiler, fakaı orada da kadar ne saraya gltml9, ne de ballff•. }'eni Zclanc}afı oldıı~ııno C\\ e]CC 
r'nc b~ tıtrlığrnı tnmmnhynn, dl: - nen hl~blr 7aman lcls detfllm. bulamadılar. ~1 te.bd!t etmtıtJ. ya:ı:dıJ::'1Dl:ı "orc bnııl:ın tnbl'i gor. 
tıem de ~n~tan horn3an kiırklü - ı,a MTtnn boynuna ~ l>t-dlğlml mutııık1' yapM".atrm. BOtlln Halife !!Arayda oturamryor. ~ • (Dfl\'ltn'll \'ar) mek lii7.llll· 

~Ü7,e) cdivonler siymi'sti. Bu el<li. -------------·----·------l!ll!l ... llf!l•-----~ .. --------.-l!lllllllllll!llllllll!l ... --l!lfllll!!ll--•1------ı1 (Knrsıkj !O)(DJ:\ ~cı.iııiz' 
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YAY z SEZEN 
lngiliz kupon kum~larının geldiğini sayın 

rine bi!dir(r. 
~~ hf'y•>j!'lu: tshkla! Ca.d . .So. 

L~~ 
KADININ EN 

8ÜV0K KOZU 

SULTAN HAMAM <&e 

Fiitı. lapen, antilop w uölur-tope ft:Vlı:aladt lc.olelcsyoısu. 

dllmlmz::l~Em~~--mm:ıımıım:ı:m:a11:m----~ 

P?KER 
TIBA' Blt;AKl.Alll 

Cildi t&bn§ e tıneı. 

CUdJ yumuı,ıau:r. 

aer yerde P O K it 8 ınt 

Deniz Fabrikaları umum Müdürlüğünden 
Bubıı.r maki.neleri, Dızeı ve benzin motöı-lerj tamiratında. çall§tıTıl 

mak t.izere t,irincl !llru:l tesviyecilere ihtiyaç vardır. Ta!lp ·oıanlarm bon. 
servis ve jyihal kA.ğrtlarile birlikte imtihan edilmek üzere Gölcük deniz 
fabrikaları gt:nel mlidUrlilğüne mliraeaatıa.n. (1005) ... 

-v-· 

Devlet Deniz Yollan hletme Umanı 
Müdürlüğü lf inlan 

Mudanya Hattı Kış T arileai. 
!ııtanoul~an 2.11.942 pe..zarteBl gUnü kalkacak .seferden ltlbaren Mu 

danya 'cı<ı ttmoa kış tarlftsinin tatbikine başla.na.ca.ktır. Bu tarifeye göre 
JlvS'lal::tr lstıınbuldan pazar, pazıı.rteıri, çaxşamba. ve cuma günleri 8-&t 

ll.00 da v-e CU'l'"•artesi H.00 de kalkacak ve ertesi günler 1ııte.nbulıı. döne • 
cekler1.r. Pa:.artesi. çarş.amba ve cumartesi. postalan Gemliğe kad&r 
gicler 19ı..o) 

, 

l 

14.40. 15.00 Temsil. 18. 

00 Prnr;ıram ve memleket saat ay~ı. 

rı. 18.03 Radyo dans orkestrası. 

18.C"I Rad~·o ~ocuk kulübü. 19.30 

Meı.ılcket saal ayarı ve Ajans hıı. 

herleri. 19.45 Serbest 10 dakika 19, 
!)5. Miizik. 20.15 Radyo gazetesi. 

20.45 Koşma ve semailer. 21.00 Ko. 

nuşma. 21.15 Dinleyici İslekleri. 

21.45 Konuşma. 22.00 Radyo salon 
orkestrası. 22.30 Mern 'ek et saat 11. 

yarı, Ajans haberleri ve borsalar. 
22.45. 22.i:ı(I Yannki program ve 
kapanış. 

Baş, Diş, Nezle, Grio, Romatizm8 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

t C A 8 l N DA G U N O E3 K A Ş E A L J N A 8 1 LJ R 
•• • • • r L" • ., · • • • ' ; '····.,. .. ;~' ;. • ,. ' •,. r • . •' 4 ' 

İnhisarlar U. Müdürlugünden! 

J!ıılalm cınsı MU!tarı 

Bandalık bez 560 metrf 
Kuru pil (50 amp.,r) fi5XI70 e'ba.t 171'i adet 

ı 1/ 2 volt 

gU.nU 

10.11.942 
10.11.9-1:2 

.sc..ati 
11.10 
11.20 

ı - Yukarda cins v~ miktarı yazrlr lkı kalem malzıeme pazarlıkla ısa. 

tın alma~akt1r. 

2 -- t·au.rlık hizal&rında yazılı gün ve saatlerde Ka'bataşta. levazım 
şubesinde!' l .ı::;erke:ı a!tm komisyonunda yapılacak lrr. 

3 - 6ıtıdalık bezin numunesi bergiln öğleden .oııH ~ ~ iUbede 

görülebılir. 1 
4 - ht.ek'ılerj!ll p~arlrk jçiıl tayin olunan e:Un ve saatte teklif ı>.de-

cek:e : t'yıı.ı i;zıerinden yU.zde ı~ teminat paraaite ~rlikte mezk\ı.r komiıı. 
yona mıhı.caa tlarr ııa.n oıunur. (88,() 

. Vatman, Bı !etçi 
Alınacak 

lstanbul ~/,.ktrik. tramvay ve tiinel iıletmeleri 

umum müdürlüğünden: 

İstanbul tr!omva.yları iı,ıin vatman ve bllet.çj alınacaktır Srhht durumu 
iyt 18 yaşını bitirmi§ olmak ve okuma yazma ile biru da tıeaap bilmek 
~a.rtur. 

İlk l'iri<ilt• "'tmıı.nla~ 161'i, bileteile•e Hl'i kunııı gflndeijk ve flAveten 
ytt11de yirmi hq pı..halıU!t za.mmı ile her çahşma gi.intlnde ~ynca yirmi ku. 

ruıı intiam primı verilir. Bunda.n ba.ııka. bir ka.p yemek ve yarım ekmek 
meccanen tevı.1 edıllr. Haftada btr istlrahat eden ve çalışmıyıı.n t§Çf o g1lii 
lt;;in tam gündelik alır. 1ııçiler ekmek tevzı bakrmmda.n hükQmet.imize! ağır 
işÇi telllkki edJ:!.iı. Ei.bis'3 kasket ve palto para.sız olarak verilir Hastaların 
tedavai ile UA.c;ları m~n!dir. Bundsn başka mevzuu bareme göre .ene . 
den '!etley4! gün<lellklere zam ya.prlır. Mesai harielnde ça.lışanlara yüzde o. 
tuz ı:amla fazla ücrrt verilir. 1ııtek1Uerin Galata Tramvay lı&reket daire • 
sine milrıı.caat.:arı. {719> 
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