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HAFTA SOHBETi ımBf~1iMah~emeıera~~11. iSTANBULUN 
Dosta ve dostluğa dair KURTULUŞU Qıaet kluııür ':' - Haldld dost \'llf TOJ':' - Bo~leslnl bulsam ıtlin• öpe~eğlm! Ekrem K 011 n ., g Bayram 1 R k d u" z m ek ,. ç ı· n ç a 1m1 ş 

- Kırk yılııa ıld dost! - Dost ve dostluk ulye b!r şey yol<tur - Ahtıll' ve ~ 

:=:: :ı;.::·~k e•~~~::v:;d~oatlu~~k;n::::ı:;~e ~:.:::,::::~•kisi;;_ D • t t k ~ .c F k t . d" b e e . eıb·ıseler·ı Sah günü büyük 
llUl Iü!iıl ralat eder'? - Ömer Han·am ve dost merhumu - Haf17a göre 4 ar j S e € '::J lJ a a şım 1 u y p y nı •• 
~: ·~:~~~7n!{~ı1°:::~:;; ?--~=~:::Ur. ~::ı:.:~:!~ö~u - lnsanm 1 edildi paranın ası 1 sahibi giymiş, kendisi t~~:.~!~ ku~~!~~~n~!~~ 

Yazan : Mlnlr 8118J'1118D Çapanolla ki k I tıetu ıı gü u k 

düşman ayağa gö~!.n~=~~da~t~e:hil~e~~~~~~: gene yırtı ara a mıştı ~: p~ir~:i:irıa~:~
18

:ıak::r;_ 
S IK ııırk kuİtandığunız kt>li. 

melerden birisi do "do~t'· 
Mıdır. Yolda, acele acele yl\TUyen 
Mı- arkada~: "Nereye yahu! Böy 
e telaşla?" di~e sordunuz mu, he
:nen ce\·ap verir: "bir do<tta gidi· 
"8"llD !'' 

- A1(!}alD bir d06tun evindey _ 
elik aman ne ei;lendi'k ne eğle-ndik. 

- Bugün birkaç dmıt toplan. 
ılık, hep senden bahsettik. Knlak" 
lamı ı:mla.o~tır. 

- Ahmet umumi müdUr olmu~, 
benim ı;.ı<>k eski dostumdur, bir işin 
vana ~öy~yim, 

Gibi aötzler, \'e buna benzer ko· 
nuşmalar, herg\in 1mlaklnrrmıza a. 
kisler ya.par. Her yel'001 böylP f;e. 
,itli \'e içinde "dost" bol bol kul· 
lanılan binbir lif İ!!~diriz. 

Yazıcılar ara.srnda. da: "llostum 
falan!'' "eni dostum fil!n" sözle
ri, çok kallanılır. 

Dost diye tımıdıldanmız, elleri. 
ni sıktıklaronız, hakilmten ''dost" 
mudurlar? ... Tam manulle, yani 
lrizin dertlerinizle m\ltcellirn olan, 
en.difjelerini~e, matemleriniıe i~ti. 
rak <lm, kötü :ı;iinterjni1<le yardrtn 
elini u1.ata.n1 uz:ı.bıcak iiudreti bl· 
le yokM, te'selli eden, en felaketli 
zaınanlanmzdn. yanmrzılnn ayn{. 
ını,.ıın hııkikt dost ... 

Ben, lienrll hc<:abıma ,b<iyle bir 
"dost" b··l-.am, elini cipüp ba~ıma 
koyacağını. Ktrk kiisör yılhk öm_ 
rüm kJode, hn.l•ild docıt olara'k, au. 
enle, lııi'r iki kişiye raslıyabildim. 
t1tekiler, clost diye elimi sıkanlar, 
~anm.1'a yalda~anlar, hep ~ahte in
Mnlaroı. Hep fas9tl,o idi dostluk. 
hn! 

Dost divc, kucai?;nnı ac:tığnn, ha 
rimime aldrğmı, knrde" git:Ji sev. 
cli.ğlm, coeuğum g.ibi haktığnn, bo. 
ğazmı, füıt bac;ını, hatta hnrr,lrğrnı 
düşünüp temi'n ettiğim irısanlu, 
yYila.roo, a.yls.rca, haftaiarea. 11e
nimle dü,en kalkan, 6mtirlerini 
e' imde ~irenler, 7-&man geldi ki 
paçalarımdan ~rrdtlar. Baldırlan. 
mı daladrJar. Ufak bir cspiri kin, 
her ~Yi ve her 1'eYİ nnnttnlar. Se_ 
fafotlerini hntrrmmadıkı:r. Rnhla • 
rmrn sefe,lctlerirıı gös~r<lilr. Bun
bmı dost fknir mi? 

I:ıamafih, ben, yine böylelerı • 
ne elimi nzatmaktnn çekinmlyo _ 
ruın. Fakat ne m!lt oldukla.nnt, 
~ :Llıt r.1rii rhldannr. ~·alancrlrklarmt 
bile bile •.. 

Tectiibcmle söylü;\'·omm: Ru de. 
';~,,,.. "tlost" yoktur. 11do<1tlu'k'' m
~ ~ bi~ ""'Y kalmsmrst.ır. :Ru mef • 
>.•m c••" j le·\'İrlere ai't bir ı,eyıf;, O 
~" ı:le·J.~, <l~tluk, vdaıkir)ılt, in • 
';111! ' · ':ı-r'!, C':ii;ı~ı;ii :ı.Jılih wrdı. 
\ h1;' ,., ,, .. ,·ın!!!l. ıfo,.tlok oluı ml!? 

* Dest başa, 
bakar. 

* Dostun ekmeğini dilşnıan gibi 

ra.~unda 1!8.hte cvrakln :tı.emlek:t'• p A.RAMPARÇA olmuş ayak_ - Pekiyi' Ahmet, n~lc yapi.ln Bu programa. göre, ııa.lı günU bU • 
m:i.z namına Amerika.ya sipari~ o· 'k:ı.bıJ:umı iç gıctklayıcı bir bu İ!;i? tUn resml ve husust bınaı.11.r, tlca.ret· 

ye. 
• Dost ağlatrr, 

rür. 

lun:ın üç tayyar eyi İPpıınyoI cilm "esle lcoriuo.r<!a silrüye siirüyc. - H~.. haneler, vapurlar, tramvaylar gUndU:.ı 
dli~an giildU• l.urb'etçilerine sn.tan ve vumt!ğ'ıı ~ulh mahkemesinin önüne getı.r:ı. - Na!oıl hiç! .. .. bayraklarla donatılacak, iece elek • 

vurgundan sonre. memleket hari • ui. KG!kudan za.t;en lrnnsız olan - lşle .. bayram geliy?r, u_stum triklerle aydınlatıalca.ktır. Törene as. 

* Dost!ar ~ verişt4"' görsün. 
"' DOst yüzünden, düşman gö

z\inden belli olur. 
* Kumı.ttı.ız doet :ı.rayan dost• 

cine Jmçruı. F'.ıutm Koniı; nihayet ~ura.tının rengi atnıı§, kireç kesil· ~c ba..~nnda yol.ttu. Kaç gtind~~r de keri kıtalar, okullar, cemiyetler v.ı 
Pa?i3te ya.kalarunrştır. nıi~ti, , ,~ buJamamıştım. ~çl~~tıın ~ozI.c • halk iştirak edecektir. Kıtalar, okul _ 

Ekrem König haric\) e v~ikaleti· İncecik dudakl:an titriyor, iki· t:ın karardı, kendnmu kaybettıın, lar ve bir!ikler şu •ıra u~ geçit reil. 
n · • ühti • t ti · · .... bi k d. · • · il hak ı;aJdum · kl d ı .zın m r Ye re • "lt :ın e- erırıı ue r en ısını .ı:ı.etA'ren m te -. • . . t • mı yııpaca ar ır: 

BUZ kalır. 

• Akı\.stz dost 
terdir. 

toklit etmiş, bu su.retle ha:m"adığı k•.m, mütekebbir be'kçiye yalvara - ~! lırayı nasıl ~·edın, •ı.ıki ABk~rı bando, askert tıbbi.Ye okulu-
düııroandsn 'oc· &ahte ~vrakln n emleketimiz namı- rali:: falan ~ı · be 

1 
. • l ıu, kara ve deniz b1rl1klcrt, polla mUf. 

ııa !dpııriş edilen tayy~rıe!ı-ri A _ - Ni dersin ağam beni nldı:--
1 
.. - oh nlt ~kı ıçm~m c en:, rczeııi, Ltfialye bando ve mllfrezeııı, 

u.eri:ıradan alarak tsp:m~•ol ci:m· cekler acep? Mapusa. atarlar mı, 1 um, Ç!U'JjIY:' g tvn, sı. ıma yem ~chl.r band0$u, üniversite ve yUksek 
hııriyetçilerine satmıştı. Bu :ııl:! hi ... diyordu. lıir ~~ket, hır pantolon hır ayakkn- okullar, okul l.Zciletı, lise talebesi, ea. 

4' Dost belaeınıı. uğrayan c;oktur. 

*''"'' 
Divan edebiyatının fiÖhretJI ve 

şölıret'iiz <1ai'rlcrl de "dost'' mev -
;mu etmfmda sayı§ız kıt'alar, be. 
yitler. mısralar, yazmışlardır. Ga. 
1.ell""rinin, kMidelerin!n ara•mrltı 
dosta ve cfostluğıı <lair bin:ok be
yitler. l>"ree~tel!!'r vardır. Onların 
da dost hakkındaki fikirleri ve te
Jakli?Jeri, btrb~'rirıc avkmdır. Bun. 
!ardan -deryada kn.tra kabilin
den ve s.klmtdn. kalanlardan- bir 
kn~ örn(l!t naklediyorum: 

Halime doıst c.\e~il, dü~eni gad• 
dair ağlar 

**"' 
Dtt.tu zttrü hazin, düşmeni ŞR• 

dan eyer 
Sabır kıl eyleme b!r kimseye 

izhar elemin! 

Kadimi ~inal:ı.rdan gorü·b bigi· 
nelik resmin, 

Vefa ürı:ımidine bigiı.nelerle iişi• 
na oldUD'l. ,. .. 

Dünyada na&ibin ~itemi cevr ise 
ey d:] , 

Ah'babm eder a.nı da a'daya 
ne 'hacet! 

"'*"' Abiba şi'Yeıi ya.ğınada mebhud 
e}"lf.'lr l\' dayı, 

Hüda göatet'JM&lin aııftr•l izmih· 
lf.l b\T ye'l'd'te ! 

Mtı:ana vur görU~tüğun ahbabı 
ihtida 

••• 
Gizli dUşm an gibidir bil ki mil• 

dahin ahbıı.b ~ ..... 
Dost zannettiklerin alemde reh· 

zendir biitlin 

•** 
Değm~ el~·i külfe~ ülfet-i 

halkın, 
Rahat buh.ı:ı· alemde eden uzleti 

ahbab. 

kcndis.ne )'6rdım eden haıiC'iyc Bekçi elindeki euakın s:ıyfola.- lıa a ~~· . .. • '1 , naf ccmjyetıeri. 
.rnemtırları'ld.:ın Ru."ıi hakkında ad· rını çevire ~e,·ire duymamazhlttan Ha~ Mehmcd~u uzet'ın ekı Merasime 1şt.ırak edeoek kıtalar va 
li ta;ıibat vap~lın1s ve kendiııi mu- gclıı"yor, hazan <la: yırtık mınt:uıla ~1 pantolon ve teşekkUl.ler saat 9,30 da Sultana.hmet 
lır.ıkeme edilerek mahkum olmtt';itll. - Şüphe mi ediyorsun? lUapu. ayaldmbtl:ırını ~üzerek: . meydarunda top!anmıo bulunacaklar. 

Ekr"'Tll König ~imdi Par~st~ tcv 1:4l.'fk.-'<l<'n başka nereye gönderir • - Bunl:ı.n mr aldın, 84 Jırnya'r dır. Saat ıo da merasim komutanı • 
J.if ohınmtt.cı bulunmalttı\dır. 1cap lt>ı, ki... tledl. nm intihap edeceği bır batarya 21 P3. 
t<len diplom:>tik teşeb'tüsler yapıl Ce'\·abı U~ kendisini bilsbiitim -. - ~ayır, a.ld.rldanmt lmragolda re ,top atacaktır. Bunu ınUteakip şc-
;nr5 olduğundan kenctiei m~Iekr• k-Oı'J.utuyor. titretiyordu. l~liseyıne verdıler, Ayakltabrlan bitler \Çin bir dakika lhtltam vaziYe 
l·~mize gônder.Jmek Uzeredir. Hava oldulıça. soğuk hele ta~ ko bıle._ . . . .. . ti ıılınacak~ır. Bundan I().;!} a tramvay 

ridor da büsbütün serinclt. On aJtr HAkım bir müddet düşundükten yolunu takiben 'l'ak.s1ı:ne ~idlleooktlr. 
ı;n yedi yqfarmd&ki ta,rab çoeulı: ı.onra: Bu kıtalar köprUden geçerken vapur. 
bir köşe~e yumulmu5, lm.ra. hara - Mehmet, dedi, mademki doğ. lar dUdUkıerıle kıtaları aellm.lıya.cak
clüşiinmeğe ba.5lamıştı. Srrtmda. nı söylilyor•mn, ben d~ !'leni ser. lardır. Memurlara 

Ucuz fiatla pirinç 
.verilecek 

Ankaradan lı:ıber ver.ilıdigqne göo 
re, ll'Ve'mur, eytam eramil ve teka· 
iıtlere uJuz ekm·r!kten başka zahi· 
re verilmesi tı.karrül' eb:niş gibi _ 
ci.r. Yakında ucuz fiyata nırınç 
verilec~ktir. Bu ıhu.sustaki hazır • 
Iıklam baş1anm.JŞtLr. 

Gıda ınaddelerlnin 
kontrolu 

cmuz adalelerinin göründüğü yır. best bmaluyoru.m, zira itiraf etti• 'l'akalmde kıtalar yerler:ni aldıktan 
tık bi'r mintan, ayağında di~lerini ğin için kaçman ,·eya. men~ut de- sonra direğe bayrak çekilecek ve bu 
ozrcık a,an yamaJı bir ~ntolon )tileri imha etmen ~hl bir i1ıtlmal sırM.a. ıstllklA.l .maroı çalınacaktır 
\'ft1"rlı. yok. Ancıa.k.. ikinci muha.lumıcde Bunu Abideye çelenk koyma töreni 

Ko-!"'--2"!ct halka...- hı"" '·un· "'e inkba. veya sözlerini değiştinne _ .ıruunı.. ~-· ., "' .~ takip edecek ve biri yU!i.se:.t tah.s 1 
lrendi~iyle alakada?' olmadığından ğe kallınl'S!l.n yandığın günıl\lr, gençlıği adına, di~crl şebi" namına ol. 
biraz sonra cüımtitne~hut ~lh ('e- Haydi bahalnn... malt Uzere i.u nutuk söylenecektir. 
za mn.hkemesinden İçeriye ıtolrnt - Demet< gidebılirt"m, öyle mi'.' Nutukları geçit resmi tıl.kip edecek. 
cltığunu da. kimse farketmcmişti, - Eıı.et, muhakem<:!nl ~ayrimef. 

Suçlu gözle-rbi o'\'a)aya oçolaya kuf olarak ~öreceğiz, tır Ôğıeden aonra saat 18 cıa lııts:nbul 
ayagav kallıtı·. Mehmet sevine sevine dı~nn c.•ı. 

komutanlığında bir ka.bui telim\ ya. 
- N--reth•"'ede U""yama. karken M.kim nrka~mtlan ~ylc ... , ~-- ._ J - nılacaktır. Va.!i, parti rel.ai. ıre-r mec. 

d d b• Lnğmyordu: r 
un a ınız chlnnşnn, Dıye mırıl. ms mümessllleri ve dl.ler mUıneaıtll. 

dana mırrldana ~riye girdi: - Ams salon bir deha hô_vlc 
_ 'l>-'-nırn _,,,

1
• !}eyler Ynol> .kaJ::şnnB geleyim tlc- lor komutanlığa giderek rehrtn or • 

D<lıllll·-.... au • duya olan raygısmı belirteceklerdir. 
_ AJmı.w., me ha?.. b ...... ,,. t t Gece Taksim meydanında şe ir un.n 

Kaç Ya.,._ .. .,.,s • N H.\T Sı\7. - ,, ..... _ ın - do.su tarafından mllU parçalar ça • 
- 16. ıınacak, .saat, 20,30 da vaı;, n beledi. 
- Anaıım a<k2' k ye rc\a\ tara.flndan Tak111.uı belediye 
- Hayriye, Bir bak alın ga.zlno.3unda. ordu oerefU:le bir lllya.fet 
- Soy &dm ! verilecektir. 

~ 'l1oa.ret: Mtidilıiilğıü. bil• - Çevuşoğlq. :J d · Gece bütUn halkevlerlnde dto tören-
ba~a gıda maddelıoti fiyatlarında - Adtn ! U e no SUR Q ıer yapılacaktır. 
görülen beıt döndür.licii fiyat yUk- - Mehmet. /" 
selişini TicMıet Veıka)etine bir ra._ - Ne yaıpmıpııı l>fı Mehmet~ 335 TENEKE Bele_d_i_y_e_ı_eç-o-im_i_d_e_v-am 
ı·orla bildi:rıniş, veıkalet de müdüre Ramazan gibi milbarek bir gtin 
liığe dün ŞU :ınealdıe J»r emi.f Ve!' • de fnsAn hmızhk ;yBpal' mıf ediyor 
miştir: - Bir ~liktir, oldn efendim. z E YT ,

1 
N YA G 

1 
Şehrimi:ı:de belediye lntlh&bt deva-:w 

- Fıyatıarm yitkse!meıkte o}dtr - DP.met. itimf ediyonanr etmektedir. 1stanbulun muayye!l 
ğunu belediyeye bildiriniz. Be _ - Ha?.. semtlerindeki intihap yerleri dalma 
lediye iktısat m\t'dUrlüğü ihtikk • - Yani ~ saklamıyor çok kalabalık olmaktan k.adm, erkek 

la milıead• ıet$İD ! !IPn? B u l u N D u bUtUn İstanbullular reyl~Jint kulbn.. 
Müdürlük, vekAletten aldığr e- - Nıl'yc ıııeklıys.ymı, lri ... &n mağa koşmaktadırlar. 

mir üzerine ıkeyfiyıeti beledi.ye ik" dört ~nelik eııınar1111, ı1onn. renç_ Şiudetıı yag-mur doıayıai.1.e açıkta 
tısa.t müdürlüğtln.c bildirnıiştir. her c;ocuğayum. Jrıç ya.lan etmem. , bulunan sandıklar cami :çerlerine ve 

*** Bc:leciıiyed~n de ~ yolda bir co_ Bir cahllliktir yapdnk ~eyta:nıt uy. Be1ıed:i,ye lktısat MüdUrlüğü kon mümkUn olduğu kadar kapalı yerleıe 

D 
vap vezıil:ı::rı.i.ştir: duk, k.te.. trolörleri Beyoğ!unda bir zeytin • alrnmı ~ve halle buralara gelerek rey. 

osta. ve tlostluğs <lnir, .-\re.p ı · ı d kl tm t - F1iyat1arın SÜTatle yü~elo;lp - Pek İyi nMıl çaldın! yağ jstifçiaini yokalaDJ.I§le.rdır. crın · san ı ara a ı:ş ır. 
ve A<'em ~irlt>ri de bil"Ç-Ok şeyler 

ğini b:z de biliyoruz. Fiyatlar - Hüeeyin oğlu Hüsey. in ''eda. Bu, Kurtuluş caddesindeki Doğ 
siiylem~Jer, 'iirler, riibaifcr yaz. !.L. 

~ı;bef;t bırakıldık.tan sonra. bunun ha mi hemıteri ile beraber Tahtfl • ruh.ık ba.hlcaliye mağazası sahibi 
111~lard1T. Bar.dan do.,ta ,.e docıt • 

Löyle olıru!ması için tüeca.nn va• kaledeki handa beraber yataru·l. J{inkxıırdur, Kirkorun zeytinyağmı 
la~a in:ınmı-.J;ıır, böyle bir ,e}·in 

Altın fiyat!.ın 

ille!'i ü: ."Jttifa edilmişti. Fivatlar O~n sıabah kalktnn, Htt~-Nıı of_ piyaı1&dan 30 k~ ucuza satması 

E varlığım kabul etmişler, ln!'lanlar .r " -
r;'l, 8*i S'am&nlarda <lost- istill~I mmtalkalarmda yiikı?.-eltil - lu Hliıseym uyuı'ken yava~a. ~·a. rn.emurların naza.rr di;kckatini cel • 

arasında hakiki bir dostluğun ku-
lok vanh. Maamafih, eski· mekte olduğundan !stanbuldaki rnns. ıı;fttim, yeleğinin cehindeki betmiş ve ltendisinden fatura is_ 

Dün bir altınm fiyatı 33 lira !il 
kuru~tu. külç;.e nıtının bir gram f :• 
yutı .ı 52 k.uruştu. 

rulabileceğint' söylemişlerdir. Fa _ 
el: • c1c. rlost gözüken. fa'icat bn ol. f'iya.tla.rm kanunen ihtikar adde _ 139 lirayı aldon. tem.i~Jerdir. 

".at ek..c;erzyet dmıt ve de>"tlnk ol· 
'i ncf!ıum2 kıymet ,·enni.n•ıı soy- 1 • 1 _ fik • d 1• dilmuıine inıkan yoktur. Zira, fa• - Buçuğa da olıacak,. Faturala.:rda. muhtelif tarihler mil< ı~ ye o amıyaC6gı ı rın P< ır. 
su7lar tla roktıı. Bunnn kindir ki, turalar yiiksck fiyatlar ilzerinı:len - He biı· de ya.rum liralık var. b'Ören memurlar büsb:itıin şüphe• . Bu ya2.1larda ds, yeeyüziinde haki. 
ı)i ~ören, iyi kanıyım, inı;ı.an sar. taıntim edililtiş bulunmakta.ılır. dı, len~k'r' ve depoda. yapılan araş- Yenı" bı·r kon"rat ıar ... ,Jd dMt olmadığı fikri göze çarpı - ö & &ı 
f':-fı n?an nt"lamnız, <locıta \'e <lost. ğrend:iği;mize göne, Ticaret ve- - Sonra! tırma sonunda 335 teneke zeytin T 

yor. 're bu fildrdc milletin büyiik_ RAMVAY beki k b' •· ln~l\ n~ b·:'iC:-Ok <;Özler !t()yJmıi~ler kilerinin ihtikarl.a müea.dcl-e fi.çin - Sonra ~om efen(l;m, 84: yağı bub:nUşla.rtiır. er en, ır K"-
kri, kalem ve fikir sahi ... ltti İtti • dnıl bi k ~ k itir. Bunlardan <fa anJa,.ıbyor 1-i '' k('nd.!sine va2life "Verdiği belediye 111'88mı ~üm, geri kalıtnıru Htt· Baldtal lıalkkm.de za.bıt tutul- a. r er es.n onuşnıa. 
fak etm~!erdir. i d c..· v ı 

r .. \HJ,.m -bugiinl~rc nisbeten- iktrsat müd'iirJi.ı.ğünün ancak ve ~e~ oğlu Htiıeyine karagolda in_ muş, yağlar musa.derıe olunmuş _ arım uymama.m •-ı.•0 ngır 0 marn 
geniş ö~ide ve hakiki m&.nn<la. (Devamı 3 tincfüle) aneak 7 kontro~örıtı v~r. de ettim. t1Jr, lftzmıdr. Bana 0 ka.<lar yakııulılal' 
d~luk olma!tma ra.ğmen yine te. \'e o kad&r hızlı konuşuyorlardı. 

JH~~iyc baifüymr1. Bu tel!ikkileri ••--------------------------------------.. ----------------.. Erkek bir mtilk sahibi idi. Kadın 
hc.lirten bım lJ-fa -.özlerini yazryo.. tulumba. çıalı~tıracak takat kalma.· bilin fenerforinı !tCindtlr8eni7.e.,, da muhakkak ki onun yeni kira. 
rom· ılığını söylüyor. Nlhayet hareket ettik, saat ge· cısı. Kadın söylüyordu: 

* Dost ba~n, ku:r:~n leşe. Sent Klor köprfutünden geçiyor ee yansım kırk geçiyor. 11 hazi. - Kontratı götÜl'döğüm ~ıın 
* H er .. e:ı/n :•eni;;i, dostun es- ve Jilberin otorlluğu binaya ka<lar ran ıımh. Dugttıı Marl~·on'nn doğum memur, hosu!\i ~rtlftl'! okurken 

k.i~i. ::ram.acı çıkıyornz. Versa:v cad~- gUnildür. BngtlnU kntlanıak lı:in "kiracı mis:ıfir kabul ederiz,' ~artr 
* İn.,nım-,, dosta, saman kor '-İnd<?"n g~erken düşün~ Nacl yolda birer bardak lmmm 11arap nın pek garip buldoğunu si>yle.11. 

oosta!. :va Halaya., za'\'ftllr ihtiyar kadın; ktik. Vel'!laya ~iden ağa~hk bir Şimdiye kııdar on binlerce kont• 
* Düşccin dogtu olmaz, bt1e bir cJoğro Kayıyor. Onun <1a e\i bu" yolu takip ediyonız. Yolda Fran· rat görmüs, böyle bir~ te!'a. 
düş de gör. Tıt<'ı"n:tadt:r. Gidip ~Ö1"9ent mj' a<'a su: ns~ri kamyonlannrn teı:;kll düf etmemiş. Bana: "Siz mls!\fİr 

* E,sı.:> i do~t dfü~man olmaz. Ye· lııı '! N"e-c-e ,:varn,·acak bu ... .,örücıme·? !•abnl etmiyecek mhin~'Z? Evinize 
, " 'J ettiği ıHıHf!ri mtttnnnfliyen aP.ı.-i'_ h ... · v • • .,,, 

ni~~nd~n vefa ~~lme:ı:. .lilherin ark.ıula-;.·l:rrmdan .... ,~ie-. 53 1ı-1-. ·· ,ç ,,,ır tnmdıgıruz gelmı.recek mı. 
nh .,, Yııuıı•: _.......... yoroz. Vers!\vda vol fenft hn.lile 

* n ost k:ı.ra zünrb belli olur. J\. ya ait ikj otomobili de bura<la Aleksancler V ert Muzaller E.•en hkah. On ilÖrdt..,;ı-li Lninln h"'Y, .. cliye sordu da verecek cevap bula. 
* D3rreı rJ05tlann ba .. ma. f:ııJacaktd•. Bn l>a<lm f)er,.h~rfnde madun. 

===============I keli ...,...nmda, ~tonun öniinde ... u··11· "nh" · k tu oi'!lnnu ve knını ~etirccek ve o· Panteon'u, Sen SilpJiı.;'j, Enulid',i ' hangi bir ılaı'Teden ktediğim bir ,,_ ıu ' ..,... 1" · onıış : 
• :s'lihh J

0

1lnılarmalar hizi durdur_ l\f:.ı..,.t· v tm • p 
Şubeye claı•et ınmohill,,:rclen J>irMni· lmllar"rak )!:~ fe-1 'kuLesinl ~örme4< müml<ün" ~·yi ~labi'liri.m, hi~ kimAe "nere.. ·· - •·~ ır ne. e ge esın. ~ • 

Bakırköy As. ş. den: tr; i'•inci oromobili Korandi;ver: cHır. y~ götürilyorsun" bile elem.et. dıı. Sayıla.nuy:ıMtk kadar çok lmm" lri\la geHr. Fa.kat buradııkl "mlM_ 
ı - 339 dogıımlu ve bunlarla mua h:zim otomobilimlLi de J~~bpr yit~ ~kat bu kadar hayale benze. S!:"Ta Klo'da. T~Iklat' sfüıdiirülmüş Yi>n l?eÇiyor. :Cclılemek zaruri. l\a fir"den k:ı.sid l'\'de aylarca. miMfir 

mele gören yerli ve yabancı erat sevk r'itecekti. Bu ken·an acaba ne yen bir m:ınıa.rnyı Mltön ömrüm·· otomobiUerden biriı;;lntn llstiğt r:uıhk gece. bir iki ısık, .iımclar" ndı altm<la 1.alacakltlra. 
edilecektir. Bunların şubede toplan_ 7::\man hım~Jcet edect"k! ,Jilber de gömıü!:' değilim. Taraçaya git_ hmil' edil~k; arabayı garaja. nı:t'ı\rm s~~ı. binle1'<'e motörf'len -- R:ı.ri bu -.ek:l<le :vazı1Mydı. 
ma. gtinU 19 birinclteşrin 1}42 pazarte- Mhter.ıı A y:ı t<!lefon cfti; ve ~':?~ tik, Patisimize "<>n defa olarak götürmek li\zım geldi; bu iş QOk r.rluın ~irültil, nihnyet hlrin<'i - Ha 0 şekilde, ha bu !}ekilde, 
Ri gtinildilr. ('P. yanc:m•ı doğru hareket ı>tme· b•ıktık ''e hiç bir ş.ey e;örmcdik. , aktimizi' ye<li. Va.kit gec.e yarısf ''İteste b2.reket.e başladık. Jler ~a ~;isi de ::ın11 yoJa ı;oıkar. 

2 - Kı!'l8 hizmetlilerle sfıkatla.r bak miz ka.r:ırlnstı .• Tilher'e '·aJlzleri Sı~·ah b~'r sis Parisl hiıden saklı" ! •uı ge<;tiğ'i halde. ilcisi yü~derle ııiye arkama rlönerek ikinci ara- - Ad~mam bi[e garibJne ~tti 
Jrmda aynca ila.n yapılactoktır. ni y.erl<.!~t:'nnC'Si fçi,, yardım ettik, ;rnr; Almanların P:ırio.ıin garbinde <lolo üç otomobil ~1ali\ kapımızın b:ımn bizi takip edi~ etmecliğiıae ''VallnJı böyle bir ~y gömıemt,· 

b • b' ı · · il ' 1 tim!" clı',·or. ,,. * JE. u •":I ıtt kten c;onra arl.n<lnıslara Sen Nehrıni geçmek ıc:in ku an. öuün<le clıırnyor. Bu sıra< a çok b:ı"uyonun. & bana verilnı{s ,.n_ • 
Taksim As. §Obesinden: tııklif ettim: ··~im<f; tara"adan ôı1\hın sis Pnris üzerine kadar I ~·akınlıırdan bir top ~~i ~el. zifedir. Kamnhkta hu arah:\ üze" - Onu eh. h:~de gôl"'3tta. 
Taksım LA.martin cadJui billu,. Pui .. imize son bir defa bakalım" gelmişti. dj, .J'Hbt>r "bu iri çaplı foplar- <İıt,"' ,;ikl..,tjlmi<ı l1isHdctler ve Anll!.5ıhyor Jci, bazı ms.I sahitı • 

apartın:uı.n 9 numarada <>turan ve ay_ S~n Kloita. yama<'ın füer!ncle olan llep·miz aç, hepi'miı yorgunuz, ilan,. ftlrıini öne !Ördü; bitl~ik <lenldet'le tank!l çok benziyor. Ri_ leri. l<iracı'nrı tazip etmek if:in el, 
ni zamanda hukuka devam eden 307U b11 taraça<fan Par;c; bütün lhtif::'&- Mm\ena•~yh derhal hir yemek ha," j enlıen korlmflan titreyen bir se~ sıl<letlerin t.ı:;kerlek ~ölf"el>erl ılısa- lcrfoden geleni yrıpmald.ıı.n, yeni 
kayıt numıtraı1 yedek ~uvart teğmen miyle görUnUr. N<>mlal zamanlar. 7.nlamnf,a lrnyultlı1l<. Ru dRkikada 1 y'liksdldi: "'Fenerlıerl sönrlürü_ rıy:ı top gibi \"tll'oyor. Mııha<'Mik )eni ~rtl:l.r bulup ilA'e .etmekt~1 

l!met "Ya!pm 'hemen §Ubemize miir!!. fln. bul'tl-d:tn \'e'ns~n ormanmr, 1 hıırada ~rip bir Jı:ws var. Her. ntn, A11a.h belanm vcr.ııin, otomo· (D~'·amr var) ~eri kılmı~·orlar. Ne yapayını, ıa 

caa.t ctnıesl aksi ha!de 1()76 11ayı!r----------------•.lmıı~-----------------------------ı::::.-------------- ın:ın onlarm ... kanunuıı ta.tDlk edilece~ llAn olunUT Bürhan Burc..,J. 
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Şiddetli yatmarlar 
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Qameyt gtiıı'1f'J11CD 

(Baş tarafı l incide, 
Ankaradan verilen haberlere naza. 

rıı.n, yağan [iddeW yağmuı lardıuı d:ı. 
ıayr 1atanbul • An~ara demlryolu, 
Gcyve • Doğançay arL";ın1a lnkıtaa 

uğramı§lır. 

Burada bir koprll yıkıluıt§tır. Kop_ 1 
rlinün tamiri için <iOO de..l fazla ame. 
le çalt§maktadır. BozulM kuuıun u. 
zunluğu 5-6 kilometreyi \;'uı;mekte<lir. 

l~D·u·=·n··d··a··
0

n ...... ,_..il ~:~;~~ch~ı::e:r~:: :::~:; ~u~a-
;; vetli olmuştur ki, bıt çok yarmalar 

~ B •• C:I dntlc.rdan tnen tnı ve topraıtlarla 
4 ugune l dolmuşlur. Bir lki köprUyü ııuıar gö. 

; o;• o o o o••• • •• • + w + ,,......,.. ttirmU-ştUr. Bu ııeylll.p, §irıdıye kad:ır 

mu 

hu batla görlllcnlcrın en t:bemruiyet 
li11ıdir. Ve bu hatta. lnk'ıta ~imdiye 
kaJar bıı kaç saati ge;me'llişti. Sular 
iıcnUz çckilnıcdıği lçıo hattın tnm!ıi 

asgari 5 gün kadar sUrccc~.tır. Dcvıct 
Röyt.eriıl M.oakovadııki :ıua.url mu • • dcmjryollurı nıcmur \'C lci\nl3ycnlcrl. 

hal:trl St,allngrad mı..hııreocsl hak • nin vaktinde nldık!arı te"birlcr .saye. 
lcmda pi malilmatı veril O.: sındc insanca zayii\• yoı,,ur, Trenler. 

Almanlar dlln Stallngraddn jlerlc de de hlı;blr hıı:;ar vukubJlmanıı~tır. 
ıni§lerdlr. İ§çl mahallcsjnde Almıınlo. Hc.ttın en kıııa bir zıune r.r~ıt tıı.miri 1, 
nıı ;yaptı.kları çıkıntı dUzeltllm~ 'e ı;;ı.n devlet demlryollıırı tara.fındnn 
eüi dUram& avdet cdılmıutır. nu.. tedbirler alınmııilır. 
ınan lbir çok bUyUk evlerden ve bll, lııtnnbul • Ankara mu··:ıııala"• mu
h.uım.. hlkim lir vııı.ıyettc bulunan vıı':ltaten Anl{ara • ı~skl,ı~lılr • naıı. 
t ıllll.ilı bir evden atılmıfur. Cereya:ı keıılr • Bandırma demir yoıuvıa ve o. 
eden aa.V&§larda 200 Alman ölrJUrU! • radan da denizden tcınhı cd!ıcccktlr. 
tDUttt1r. Tren yo!cularmı latıınbu1 a Handır • 

Stalingradm alma~ batı.unda Don 
•teıpı.eriode her ik.i tara!rı 11 rl silr. 
dil~ yOsJercc tank araınndn §lddetti 
bir t;ıLDk savaşı cereyan vlml'kledir. 
Sov,.et kıtalan blr kesimde mllslah. 
kem. tir noktayı zaptctm.şlcr ve et
,.._ bsimlerdc de bir mı ... tar esir ve 
nıaızeme ele geçlrmıııl<'rdır. 

Bqka bir kesimde dUn 17 dUşmnn 
ld.camu pOskOrtlllerck 080 Romen oL 
dttrQlmtı§Ub'. 

Don aahlilnda saz!ıklar ııraaına glz. 
!enen 'bir avuç Sovyct deniz slltı.bend.ı.-
21 ndıre maybıler atmıuıardır. Bu ma 
.Yinl&r, üaerl.Dden mUt.cmaaıyen Al . 

ına.n tank ve kamyonlarmm geoılği 

lki .köprfi)'G U';urmu!}lardır. Köprüler~ 
den geçen tılDk ve ka.myaııl&r StaH.n-
8l'a.dd& dddt kayıplıı.ra u~ Al • 
ı:ııan ordusunu 'takviye etmek içlr. 
ga~ydi, Bu 1§1 görebilmek 
lçin ıa ~ cilAhendazı ile klZilor. 
duya ID""'91P 8 er 48 saat Alma~ 

~t.ıan aı'fL!lmd& ceçlrmek zorunda 
ltaımaila.rdır. Bıı eTlcr vuifelcrinl gtir 
ctWd.eıı sonra kayba uğramaksızın 

hare.ket nokt;aıarma ,jonruU.ıılerdJr. 
l>U§nı&n işg&ll altındaki steplerde 

2..3 kişWk gruplar hallnde barck&t, 
eden Ruslar Doıı Uc Staııngrad ara • 
&Ind& takriben 60 kilometre kadar u. 
ZanaD telefon ve telgraf hıı.tlarmı tab 
ıip etmi§lerdir. 

:Voronej cepli.cııinde her !ki taraf 
t.asyikte tıaıunmağa devam etmekte. 
dlr. Son f8 .ısaat zarfında ,chir çevre.. 
atnde ve Voronejın cenut>undaki ke 
annde aava§lar devam ~miŞtlr. Al -
mazııar 200 kl§i ka~ler fakat 
e.razt kezamnağa. muva.tıa.k olamam:ş 
lardır. KOı;tık bir .Alman birliği nehri 
geçımlt fakat doQ'U aahU1nae çevril . 
rni§Ur. Pek az düşman kurtulmuştur. 

Sonbahat'd& ~eler da'ıa u.zun ol . 
duğUndan Almanlar bUtUn çevreyi 
g6reb'Jmek lçbı eı kııık tenvir fişekler; 
atarak uabiyct,lerinl gostcrlyorlar 
Almanlar herhangi eüph,!1 bir hare -
ket k&r'pBmd& derhal nt!~ cıtmektc 

~ hiç aebe~ bOtUn cepae Uzer}ne 
kurpm ~tadır. 

SOY)'et ek tebliğin~ oe ~yle de. 
nlyor: 

St&lingT1ıd çeTrUlnde ~tin muha. 
ıebe cereyan ~ektedlr. Bir Sovyet 
birliği 200 dfi§Dıan öldUrmt:ştllr. 3 Al. 
maıı bQ.cum• pllskUrtU!.mUş ve bir 
piyade böUlğe- yok ~ilmi~tir. Sıalin _ 
gra.dm §imal batuımda Sı>vyet birlik. 
ieri b1r dGfman mevziini hllcum!a zap 
tetmlf ve~ $r kayıplar ver

dirml.Jt.jr. 
Koz.dok oıw.resinde Almanlarm 

tank ve plyactcıe.-le yaptıkları hU • 
cumlar pQakib'tt»m~. 8 tank tahriP 
ve pl7adc~1mba cd.lınlştir, Baş 
u blr lı;c.aimde d\lşman agır kayıpla. 

ra utratJlmllbr. 
6lt&liDgredm .§İıımal batı sınırmı tc§ 

kll eden OltoTdakl dI§ maballC3inin 
r.apb h,UaUSUnda D.N.B. ajansı bır 
harp muh&birhıdcn apğt•laki mal!l 

m•t.ı a.J:mıştn'· 
s~dın a&na;,ileı,mıesı ve bu. 

nun nıetııcosi olnrak genl.flemesl, Or • 
ıavka)'t dört kilometre ~tede bulunan 
07.erjlmkl traktör fabrikasında c;alı

ean amelelerin otvrd$ blr iOCi ma. 
halleııl haline got,irmttıtır • 
Haftaıarca önco, Stalingrada karın 

tehdit glttikOC artarken, Bol§evlkleı 
bu mahalledeki sivil .tıalkı da ee!erber 
derek tam ka~tkoym& çukUTları kaz 

dırJ:nllt ber cvf 'btr istin&l ııoktuı hn
tıue ~. bl1ytlk tellSrgU barajl!lrı 
ı.ea ~ ve mayinlar yerleştfrml1'-

tl1'. 
Topçunun yıpratma tıamrlrğındal1 

sonra tanklar ,top bataryaları uı:ak. 
ııvarlar ve fstlhkft.m ıata!s..rlte Sıkı 

l.,t rllği halındc hUcuma gc>Qen Alman 

mn araınnda huııuııı bır v .. pur la§Jya, 
caktır. Dlln ak~nm lııt ıntl'..lldan hnro
k<'l ,.den tren 1z.nılt te '111rmu,. An 
karadan harel<et etlen de .S lcc!ktc ıı. 
lrkonuımu_ştur. nu a~anı '•tanbul yol 
cula rmdan bir kıemı Baıı:u.sir tarı ki. 
le hareket olmlşlcrdır. Avuen bır trE'n 
de Bıleciğo hareket ettlrılmiı;tlr. 

Sald.lılyettar bir runkaı• narı öğrc. 

nlld~jnc ı;örc, lstnnbulU"\ 1<Afl dere • 
cede bu~day atoku oldut mdnn. Lren 
hattının bı>%ukluğu letaııbıılun la ,E' 

siDe tesir etmlyecekUr . 
YE7.JRKÖPRt1DEK.l HASAR 

Şiddet.lj yatıner, '" doludan Ve 
zirl.diprüde eakaen be§ eY beıal'& 111· 
ra.m.qtn'. Bllnla~ on beti t&m9Cnila 
nkılml§t.Ir. Yardıma mu'tıtaç 60 alle.. 
ye ilk yard.rın olmak Uze:-e Kız.ı.Iay 

cemiyeti tarafmd&n l500 ura J;"öndert.ı.. 
mlftlr. 

plyadcSi mukavemet yuvalarmı birbl.. 
r:I arkasından tcm.!Uem.lşttf, 

Stahnln emnle amansız 'bir muba. 
rcbeyc aa.hnc olan bu loçl mahallesi -
nin bakiyeleri, hAI! dumanla.rm tllt. 
mektc olduğu bır enkaz yığmı arn . 
smdan yi.lkııelen f:ıll duvarlarla birkaç 
bscadan ibare~lr. 
JUNDl8TA'llı'DA: 

Beııgale ba§vekill bUt\ll'.! bu karar • 
lllZ yazJyetin halledllme5i tc;ın IJ.zım. 
gelen tedbirleri almak üzere birçok 
Hind wı mUalUman §dlerlnl Mr top, 
lantıya çağırmıştır. Hindli kuvvetle -
riD, kongreye ve kongre tefierlnin 
entrikalarına karfı §iddetli bir la • 
havvUr göatermcğe bathıdıkları mU • 
p.hedc edllml§tir. Hindli eubayl&rm 
hatLA mayleUerlı\dekl erlerin alyast 
ball.alayıcılara, kongr& l)(Ollerine 
HibdlBt.anın mahvı için utr&f&ll bu 
adamlara tıadtarlnJ bildirmek Uzere 
kendilerlnln serbeııt bırakılma.ıımı 

aöyle<!lklerl itltılml§tlr. 
l~GİLlZ BOTI.A Rtı.r. lttH 
ÇARPl~:AlA: 

Alman ordusu ba.fkuma.r.danlıfmm 
2 ilkteırln teblilinde 1 jlk.le§rln gtt. 
nQnU 2 ilkte~rin gtinUne rıağlay&n ge. 
e<ı, Holanda aa.hill açığı.ndR A\man aa. 
hl1 muhafaza birlikleri ile 'kUlllyetll 
miktarda İngiliz hızlı botlım araam
<1a blr deniz savaşı cereyan et.tiği bU 
dlrilıyordu. Bu eavaş hakkınca •=ag-ı 
oaki tamamlayıcı mal!lma• verilmek. 
tedir: 

Gece yarıamdan b(rkaç caklkıı. son. 
ra Alman sahil müdafaa ıemi!enn . 
den birinin vardiya neferi ay ışığmdıı. 
altı tane lngilız hızlı bot mun 3on sü
raUe ııerledikleinl görm!l.itUr. Fakat 
İngiliz botları Alman mUda.faa bara 
jını yarmağa mUTatfak o'amamıtlar 
dır Alman karakol ve refakat gemi. 
le..; daha bu ilk tauruzda \kt lngill.z 
botunu baıtırmııılardır. Dlğtr boUar 
çeldlmişlcr, az sonra kııltaç ~kllnde 
iki grup olarak tekrar hl~cuma geç 
mışlerdir. Bu defa lngUU. b<>tları ye._ 
kın bir mesafeye kadar gelaılşlerdlr. 
Tekrar iki bot datıa l?pçunuıı tııabetl 
ile harp ııarı urtm• çıkarJmı~ ve ltı

sa bir zaman eonra batm~tır. lngillz 
b<>Uanndan ya.lnı:ıl bir ta.n'?al hedefe 
ate!I almeğe muwıııtta.k otınuştur. 

Bir torpU yaraa alan bir Alman 
karakol gemlai, kazazedeler öteki tek 
neler t.a.ratmdan lnırtanldıktan tı0nra 
batmı§tlr. sunı blr .ııı perdesi arka 
smda durmakta olan İngiUs hJZII bot. 
!arından mUrekkep bir ~up bu sis 
kalktıktan ııonra me.} dam. çıkmı§tır. 
Sb ortumcıa ~çlUkle lllMnr& ya -
pan t d8§man bot,1ı Alm.aa 1ınınwUıe • 
r;inln eo kın meaa.fedeın a,-nf noktaya 
teksif ettikler\ aLfte he~:f t•utkU eıt. 

mlştlr. Alman blrliklcrlnın topçun 
iYI neticeler almıg ve Alınaıı gemue. 

Filistinde 
Bir çok çiftlik!ere 

Avuıtralya buğdayı ekildi 
Kudus, 4 {A.A.) - FUlstlnde /.k. 

k'A civarında birçok çifıl.Jlklcrrıc A rus. 
tralya buğday tohumu muvaifaklyct 
le ckllmektedır. MahsulUn Filistin 
lstl1llı\kine retl§CCCğl tahmın ediliyor, 
A ''ustralya buğ'dıı.ymın yetfştlrllmesl 
tamım edilecektir • 

Uzak 

Şark cephesinde 
<.Ba:t ta.rafı l incide) k t 1 

c,::muşl.a.n!a da bu orılara pelc ı:ı:ı • o n r o u 
halıya mal olmuştur. 

Şehı'in ~ka bir kesiminde duş 1 
ı:r.an bir iki sokaktan ~~arıltn!Stır, j 
Ftnlin.gradm cenubunda birkaç 1 b 1 
gün CV\"el kayıbcdilen bir yer dtln a s 1 v o 
finolar tarafından yeniden nlınnı f' 

~ 1 ~ ~ 
Orta cephede çalllışmalar c!c • Mıntaka Tır..aret Mudı.iriu~ü. Yaooncı cirkctlerin l UtUn m .. 

\mn etmek~r. §ı'mdı'-c •·-r:ı" -•r Ti""' .. et \'-'·-'1ctı' '· 
d 

,, ...-. .. -...... C\l\"' me .. tmı t:..r;tçc ol'.\Talt yapmru. 
Leningm cephesinde .ron iki taro.fınd!ln teftiş ve milraka.bcsi 

gün za.:r?1dn Almanlar 44 uçak m'-'.rkezdeıı -irlare edilmekte olan mee.buıi .ik~n bıw f'ir-ketl~ dahili 
kaybetm.ı.~~r. _ . Hrli ve ) n.lxı.ncı 5-irkctlerin kont• ıı;lerindc buna ria}Ct etmemekle 

. Bc~az d,.nizdc 5500 tonılat.,luk rolÜ!le ~'n!"'ndnn itibaren fincn hattü bazılarının ya:bancı li:3anln 

k l l l:ı:ir t~ 1>2 •• tt .. nlmIŞtir, . I baslt'-'•"~"ktır. Mali mücsse"'-"lerı'n mektupJı.r, sirküler dııhi yazmak· Ameri a ı ar Alüsiyen ada. l\ <.. J • ..._.. -~ fo<ikoHı • ., ;"·.A..>. - .• Röytcr a• ıstifode e4:.t:ği siritettcrle s gorta tn oldukln.n oğreni:m1 tir. B ı er 

doğuda 

farında yeni üsler kurdular J~nsınm ~abir~ bild~rıror: Sts· I ı.irkctlf'ri müstesna, mikdar'an ıs- ketl:r memur arınr"1 Tiira ttbaaSJ 
l...ıtnılra, 4 (A.A.) Amcrjkan }ıngradm. fi,unalındd'ıt'ı endü.,Lri tanbulda dört ) üz yetmi~ bııınn olmss:ı.a d~ riayet o:unmadı~ı, ya 

kuvveUeri Alllıılycn adalar~de.n An- n~ahnilesınde durum bul'.ranl·dır. bu şitket1eroen bir~ h::van."lenıı: bancı tatl'dyctli ll'~m~rlıınn va::if .. 
drıanoıı grupunu işgal etmışler, bu • Almıanl:ır bul'a.da mu,"l\.ffak olur • · t · . B b 1 .. ı •·ordU~J .. rı' d o··;;... n'l · • • ı:;- ~nmıştir u eyanname M' uzc " ... e ;:;• e ı mı tır. 
rada tayyare meydıınları 'Ucudıı. gc • forsa biıtlln şe'h.ir tehlikeye cliişc • 1 . . • · 1 kt · y,, , 1• • • • 

ll ı le d·ır ou 6 b' Uk d 1 ek AJ 1 V 1 __ ._.
1 

. · rın< en ılk kontrol ynpr aoa ır. p!hı.caü kontıollcr<le bilh:ısr;a 
rnı ıı r . n grup uy n n r ,. man ar O'"t!ia. <>'Nıt lerındc ·ı · • d b 'h t,m · • 

dan mUrekkq>tJr ve Alllslycn adalıı : i'"~o'e ,.C!'l~ip ;k..,,..., t.ahrl but"\ .. sı h!l.SSa .. ya~ancr ~~etler e şu j u ~ e r üzerındc el: duru,acu. 
" ..; -;-~ 1 c l!1l ılti nokta uz.t-.11.nde durulmo.ktaılır tır 

rınııı ortasındadır. Buradan kalkauk muvasalayı k~l!lbiµıcC!k.Jerdir. ' 

HAFTA SOHBETi 
tayyareler, Japonların l~ı;a!.i nltrndn ı\LMAl'.'1.1'\R YEJ!lı1 Btl~ :\IC\'7.1 
bulunan garp ucundaki maka adasını ZAPTJ',""l.TİLER 

ve dostluğa Dosta 
kolaycn bombardıman edebilecekler \'i~~ 4 (A.A.) - A-hnaııjar Stıı• 
dir. lingı-a.dın F".ı:nfı.J kıs:ınmda yeni bir 

Sor.. gUn.lerde K1skaya 2 bava hU. mev~ 7.a.pt~lcrdir. 
cumu y;,ı,pılmrş, ı vspur batınlnırJ, STALlNGRAD DCŞE&SF. 

dair 
bir nakliye ı;cmısındc yangın çıka.nl. Loodn., 4 (A.A.) - Stıılıngrıı.d (Ba!i t&mfı 2 ındde) 
mıııtır.# muharebeleri dikkatle takip cdıllyor. (Hl\yyrun), dost \'C do tltı'k hıık. 

Moııkovad&n bild,irlldlğine göı;ı, bu• ı.ında ı;;unlan 8Öy)üyı;r: 

f.()nılra, 1 (A.A.) - Yeni C • 
11<.de müttefik kuvvetler Stan'cr j 
d:ığla.rmı:iaki ibaşlıca. ged.de doğru . 
i!erliyorl<!ır. saıomon adalarını.la 1 
toı pil taşry:m Amed<a.n to.yyarc 
!eri bir Ja.pon kafüesinc WSJ'rl.iZ 

ctmi~tir. 3 h:ı.fif kruuzOO-le 2 tica· 
ret ge.-rnisine ıs:ı:bet 01duğu zanne
oil'lyor. Hav:ı şnrtlannm fenalığı 
tunu ~örmeğc mfı.ni olnıustur. 

~chir düşerse Ka!kaııyadakl Rue kuv "Cih:ın deni1en bu hokb.ta.z 
\'etleri tamamen e.nıl&cak. Aatraka cvin,<ie dost arama, benden bu ııö· 
nm t'tkrbctl taayyün edecek, Ba.kQ Uc ~i,It ve rolon kimse-Ye söyleme: 
muvıı.sal& keallecektlr. Brırada kuru • De.nl ile uzla,. Derman için kim_ 
lneak tayyare meydıınlarınde.n kalka. se.yc boyun eğme, gamla beraber 
cak tayyıı.reler Orta Volga çcvruını ~ ve ı;atrr olarak otur, gamını 
bomobftrdrman edebilecekleri ı;'ibl, Al. llağrt.acak arJ a.m ara, gam ortağı 
man kııvv~ri Moekovay. arke.dan ara!" 

J..onıira, 4 ( A.A.) - Tokyo rad 
yosu son neşriyatında, S:ılomon 
adalannda yeni Hr de.niı muhftre
bcl!i obcağm dan ba.h8etmi11tfr 

\'Urmak lmkA.nmı da temin edecekler 
dlr. 
MAOAHLA.B 3000 E8l:B ALDILAB 

Berlta, ' ~) - Macar ku. 
mandıınlıg-I tcblıği: 

:Maeıllr ordusu tar&fmdan müdafaa 
edflen cephe boyunca bu hafta olddet 
il topçu ve ls~ faali~ti oımu, • 
tur. 

Dem tmennde kuvveUcrımlz ma.llal 

Kızkaçırmak 
yüzUnden cinayet 

1 ll-taarrmar icra otmlglerdlr. M1JteA<f 

dılt:~ •ıeri tahrip c~ aooo 
esir alrn.nuı. müblm ndil't11Tda gani. 
metler elde edilmıııtir. 

izmôrden haber verildiği~ gö • 
re, k1z r:kaçı:rmak yilzUndcn feci b:r 
cinayet d.şlcnmiştir. 

Macar tayyareleri b\ly\llr bır faaıı 
yet göııternıi~lel'dlı. 

Cephe gcrialndelti vaeı orman mın. 
takatan temDlenmlftfr. 

BOKA.YA OöRF. 
Roma, 4 r(Radyo) - B"rlJndcn alı-

Menemenin Helvacı ko~·ünden 
Hüseyin Dağlı nynı köyden 16 vn 
!itnda ümmüyU kaçırmak itjn • b nan heıberlere göre, Stalingrnd muha. 
zrn yatbğı be.ğ kulesine git.mi~ Tc rebesbdn §iddet merker;l gitgide şjma, 
bir n.'"llhk hiQbir §CY söylemeden le hrt1kal etmektedir. 
tabanea.srnı ~te~ kıza ateş et-1 Or:tovkanm l§S'ali şima!l garbidekl 
m·,.t·r Sovyet mlld&fa slstemıntr. tamaınmı 

ı.,, l . ' 
ümmil y:mtJammş bunun Uz ri" l tehllkcye dUşilrmU~tUr. Ç\:mber içine 

n Hüseyjn kcndiai~i ".\kal! ·a;ak nlrnan kuvvetler çok mUhlındlr. 
e · J !J .....:ı s aı· ad ka~k istun~tir. Silah ~ini 1 ·-~.en t ı.ngr m zaptının ehem. 

ve !kardeşinin feryadını ıiuynn lu miyetı kalma.DU§tır. HarekA.trn ba~lr
ıın n.bl:ı.c;ı Fatma g.elmİ!j, Hilse\'ın ca hedefi V04g& nehrini ki'amekU. Bı.t 
c•na. da ateş ederek fflr.arf'~ i öldü~ 1 hE"dcf P tamn.mile vıtrılmı•tır. 

müı;tür. \'OROSF..ı.DE MUHAhHI! 
Aulı katil yulmlanmJ!ı, yrıraJı ŞtDDETLEN'Dt 

kız tedıni altın& alrn.nılı;t.ır. 

A.yanikola motöri 
yiiz.Jüriiltl Ü 

Pi~den limanımıza g'OlJrlten Ça • 
nakkale bof99t medh&Unde karaya o. 
turan .Ayanlkota. mo(lllrtt ~ yüzdU
rUımti§tür. 

Çay ve kahve aah§ı 

&din, <l (A.A.) - 2 Ukteşrınd-e 
Voronejın §imalinde çarp~alar ye. 
nJden §iddet!enmtttir. Alman bafku. 
mandanlığt, Alman kuv..•ctlcrinin yap 
tığı maball1 mUda.taa ııavaıları mra. 
smda Sovyct taarruzlarını pllskUrttUk 
lcrlnl bildirmektedir, 

Topçu, uçak bombalan ve gögile 
göğllse c;a~alarda 17 düşman 
tankı tahrip edilmi§tlr . 

Cephenin bu .keeiminde Alman aa. 

"Eğr eJ.i.ıl gözünU açarak bak~ 
eetı, en ziyade emniyetle ~ 
ti iğin kirc..."Cd c kendi fttıtma.nını 
E?"Örti!'BÜD. Bu zamanda flZ dostun 
olmak cvlcidır. Zamana ehliyle u· 
zaktan muhabl't iyidir." 

ı;r• 

"Dti.smana ve dosta güzel mua. 
mele ~ ~r. Adeti iyjli!!t olan 
kim9C tla811 fenalık ~"8.pa.bi lir? 
Dostuna fenal* edersen düşma• 
nın ohır. Diişmana. i!tilik crlcn:en 
(ınstu n olur." 

• 1 tANIN hih"ük ~irlcrlnden 
CHafız)ın da arkada~ \'fi 

tlo!tt lıa.kkınıla tıir~ok, ıtilrleri var. 
dır. Bnnlnrdan nefh bir rihtriıtinl 
~·aı..ı 'Onım: 

Heı \'\."fadan söz .açan Wada 
oldu düşman: 

Nice ak ~iizlU olanlar dahi çıktı 
si.fil. 

"Ge<ıelerde gebfwli'k" fikri yalan· 
~r, çiınkU: 

Ge<:c "e-r'· ;;örmeden. kimden 
kalacak hamil! (1) 

(?\nsf'yreddin Tfı~I) rle <loıtları 

iı:in .. öyle diyor: 
Göz ynşlarrm'a makbere girdim 

de çağladnn, 
Elde11 giden o dootlan nndım 

birer, mrer. 
"Bilmem ki nerdek>r ?" diye, 

sordumdu onları 
Derh11l o :n:ıkberc derli: "Bil 

mem ki nerdPler~ '::?) 

"'*"' R .\HMF.'l'LJ ~iileyııııuı 1'"az.if, 
dO!lt ,.~ rlü..mandan bahse • 

den bir nıak!!_lrstn,le !llUTI1lll'J razı. 
yor: 
"Müşterek dü man, insanları en 

bü)~ uosıtıın \e do tlulrlardan 
ziyade birbirine ta1.'1lnüp ~l' r1lp" 
teder. Einaeruı.leyh insanlann en 
metin doıltu. dli manmrn dti"'mA. 
nıdıl'." 

(Da\-ulda.n illınnılar)ln zarif \e 
nliktepenlaz mühd~', (Agıih Jızeo 
de <l~t \"e dostluk hakkındnh.i {i. 
kirlerini r;.u 'c.rİ'ıelerfc lfadelr..ıı • 
<1iriyor: 

''Nikbet zamanmda kE-ndısilc 
dost olduğun ad"'mm rcfahn erdi· 
ğin.i ~rtl:vc:ı, ılretlu ı.:n devam 
v~ r.evalinı onun re' ine havnle 
et! 

• FeJ8.ketli e.nlanuda seni tazı 
)le edcn!e' arasında hakiki do.; t 
baolmıabilir. Fe.ka.t parladı ,ın rı· 
man tebrikc ~rin dos'lw;l2· 
nndan \'1ÜPhe et! 

• Dc:ıstlu'k m~ zi~·as-o gibidir· 
Ne kadar brnnhkt.tı. ç~"{area o '1e· 
rH'c ktymt kazanrr. 

"' Doetun hata.sil düşmanın m:: 
ti.Yeti 8,,,VOI nctk:eyi Vmr: 1kiAi tfo 
söze görtınmez ! 

* Sefa!ııı.t salomınrla hirr<>k eh• 
bab, do~l bulı"l'li-·n. ll.api"3nC 
JnıpJS?nda hıçbir 1'ule. 

• S.ıJıte dostlar, cih.i11i~ e•J ... r:niıı 
~ü izhar id.rı l uh '"aıı lı \"e 

düşkUn zamanımızı &Ö"e+lerler. 
Firtrnalı haxalard:ı içi <:lısma do
nen tapon ~ivelcr r;ib1! 
Dlişmanlarm en muhatırallSJ 

dosttan düşman o· an, doeıtlarn 
en hal'si dil.,"T.'lan<lnn dOl'!t olan 
öır. 

"' Dostun 18.kaydisi duşnanlann 
Myanctinden daha zivnde :rzurnp 
verir." 

ı.·ranM"r. nıuharrirlerinılcu (Mar. 
f!jyal)in !"'I Foimİ rle ne kAdar gü. 
7~1 'e \'ecizn:·r: "Dosl un r.1mar.sa 
\'&kr:ı. haşaıtan (laha nz 7.C\"k ve 
lezzet a.tmış olacaksın. Fakat dil_ 
h:ı nz ~ -rP. u.tu-ahın olacak!'' 

(Sachagwltr,•} d<' d~11uğu fU 
znvheden görii~·or: "Dostuma öm. 
tümün ·arısını ha.sl'cderim; ama, 
onun baıı:ı. tekmil örnriinii hM'l't'l. 
nıcsi sartiylc !'' 

Mlbir Süky:man ÇAPANOOLU 

( 1 • 2) Bu çok mU\-affe.k tereli 
meler şair Hüseyin Rifat'mdIT. Ytdi tc§rinievvelden tt,ib&ren çay 9C 

kah ve lnhlııat'l!ar 1dareai t,anı.fmdan 
satılacaktır, Bunun ~ kÖ("Ük pa • 
keUer ha:ı:rrlanmlfbr. 

va,, uc;aklan d09lnenm m!lhjmmat ve 
tkmal <ttpolarmA t&&1TU2: etmlıılerdir. 1f 
Dört marpDCHz t.ren1 ve blrÇOk ant. I 
N'J)Ola.r tahrip ohmtmlfluı. 

\ . • ,, - \ ~~·"" . . • ' • t ~: . ~ ··, • 
Kavrulmu§ ve çekilm!J k&bventn 

kilosu 630 \.'C çiğ kahvcntnld M. ça 
ym kdlosu da 1300 kurup aaıt.ılac.ak
tır. 

Silivri hayvan sergiıt 
Sillvrl hnyvan sergisi dOn mera -

simle ac;ı!mt§tlr. Sergtntn açU~ me • 
rujmiDde vilf.yet namma bir heye• 
hazır bulunmu§'tur. 

---o-

Sovyet uçaklan Alman ııavaı uçaı:. l 
ıa.rmı pUskUrlmeğe te§e'bbUa eltikle.

1 
rt sıra.da, Alman hava t.cşklllerjnl hL 

ye memur olıı.n Alma.n av uçak. 
lan 9 dU~ uçağ'ı diltürmU§lcrdlr 1 
()ıJtmCU Rua uçagı d& hava karşıkoy. ! 
mA ~ diiJllrll1mUft11r. 

Fran•aclan bir propaganda 
nümunui 

Bugün iPEK Sinemasınd1.1 

Eıı bu.) uk ınıu.."t'ra ftlmlcrlnlıı se\lmli kahramanı 

lVallace BeerY 
taralındıın enuıalııız biT surette yı::.ratılan 

KA.'?A BULUT 
luaızam 'e müthiş r.ahnelcrlc dolu bilyuk film 

Dijter rollerde: 
Yaz •aati kl§ın Ja Jevam 

edecek E"inizc. hiç bir iş sörmbecek 
bir hizmetçi ıılır mısını:ı: Hayır., 

Ankaradan bildirildlğinP. göre vekil dd!il mi? 
lf'r h~ti bu yıl ~ aaatlntn tatbik 1 . . . . 
1 t•··ı k d Hnlbuk1. parnnııda hır hızmctçı· 

o unmamasmn. ynz aaa w n l§ın a . 1• ) . . · 

'* Lionel Barrymore - lariane Day 
~~~~~~~~BugUn aaat 11 de tcnzltAtlı mnUnı r. - .;·,,, '- . ' 

d ln k 1 1 
nız• ır. C nun da, hır ı<: ı:omımne~ı · 

evam ctmes c arar V<'~m ştlr . • • 
1 

.•• 
nı ı~ l'r 1111.,ınız 

Paronııı, rie,lı•I hono~ıına ~ııtı. 

rırs:ını,., iki knllı kA'l.nncını:ı: olur: 
Ramazan Takvimi mr cıcra. raiz nıırsınız. sonra milli 

hın·:ıtı korur, mi'lcl(' iyi bir istik· 
Ak,.m Vatın tmnJ> b:ıl hıll':ırlDrsınız. GUnH 

Pl\zar l8.n !0.19 5.:ı - 1) i ama .. Ant bir şckildc p:ı · 
rıwa ihli,·:ıcun olursa. ne ynparım'l 

Canh model aranıyor : 
Güzel S!lnatl:.ır Akaclemİıııi .IJüdürliiğündcn. 

19-l:?.1943 derıı ııcnestnc!z akademi ntÖ!yclcrinde çalışmak '!zere ınd·~ 
n.odellcr 11.lın&.caktır. 

Talıplerir. Fındrklıd-ı Ki gUzcl aanatıar akademı'liıı :nilrac.ı.:tl&rı. l:?lS 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü 1 linları 

Umum 

İzmir sür'e~ postası 

Demc,·iniı. Jliik(ımcl. lnsnrrJ( 1 
ri~den bir ç~un mllfıı.hedclerin• ı bonohırı r•knrınakln bu itirazınıza 
göre, İngiliz hücum botlarından !kiıu meydan hmıkmamı~ıır. Kızın~ •• 
muhtemel olarak balınlml§tır. Demek 

1 mı C\')endircccksiniz? Paraya haŞ" 
oluyor ld, k&tileye kaTfl yapılan 1n • ka suretle mi ihtivacınız olur7 Bo
ıtlls tıncumu Alman den.iz. kuvvet ., nonı.rm, tııhsildar:ı '·emlı. Derhıl 

Bu harta)'& ınahsue olmJLl. tızerc latanbuldn.n <l,10.~2 pazar g11Dtl aat 
l.:aybol::ın sun. kıır l3.00 ~ 1znılr yolu~ kalkmuı !.Azmıgelen lZMlR vapuru U!tanbuldan b.r 

&lın rcıta:·h. ~.10.942 pazart.eai saat 13,00 de blk,acakt!!'. t876) 

ıertntn dikkati ve Alman gemlleri top paranızı verir. 
çusunun aldı~ iyi neticc.•r sayesin?- Beklcmc~·ıniz, 

de akım kalmııtır. 1 l.ıolmuş paradır. 



-4-""' 

VeneJ1kt.e Kape!lo sarayının balkonuncla b~slıvan tt~ 

mc:cer"aı tarihin ve adaletin enarınt cözemediği. bi.r 
ölümle neticelencli 

Tophyan: Muzaffer Esen 
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4 ILI(f i:.~ıN -· 1942 

(~tarafı 4 üncüd<"J 

S:1!çberg ile Murman kıyı.t.ı" ara 
v.ıııla bımlaa iaade geniş bir ser 
bcst deniz geçidi h~rakır. 

Ge<;~n bUyü'k harpte de kulla 
ı;ılnu~ nlan Murma.nsk limanı, te 
t.emmiil e'.tirlldi ,.e pek kuvvetli 
clorak tıı.hkim ~ildi. T:.us mukn. 
'emet.iııi muhafaza etmek gayesi 
le gelen Amerlka yardımmm bil 
) Uk kıMnı, i:ıJte bu Uman ,·asrtasi 
le yapımuktadı.r, 

Beycu WP!niz üzerinde bulun:ın 
A rkanjelsk limanı her n.e lıadar 
iyice techiz edllmb l>ulunnyo.r&a 
dıs, ~nen.t"n &ekiz ayında, buzlar 
arasında mahsur bulunmaktadır. 
Murm.&n!kı, bir kımtmda elt:k 

trilt teshatı yapılmış olan bir d.e 
mlryolu Rasysnın merkezin'!l bağ 
lanuı.ktıwlır. Finlindiyarılar, !)11.ıki 
t\arelidel<i yolu kestikleri i~in, 
ı\rka.njh~kten f(iden hat, Onega. ti 
terine döndürüldü. _, 

1 

BAHRi TEifJ ... tKE 

Munna.nsk li'ınanında. kampları 
nı ı:;ehrin etrn.fına kqnn~ ol&.n 
lıinlerce Rus, limandan birkaç ki 
lometre uzakta duran trenleri, ge 
ce gündüz. doldormaklıt. meşgul 
dürle-r, Hava mudataa toplarının 
ate,lerinc rağmen, havada tayya. 
relerin. u~u~tuğa görUIUr, Bu Al 
:O\l\n hava kun·etlcri, ı;rk !ilk gelip 
lımanı bombalarla. vıe demiryohıuu 
öt. tnhrfp ederler. 8tolialar, bil 
hassa. lokomotiflere dU§mandırlar. 
Cunıar, hareket tıalinde bulunan 
trenlerin üzerine ıle, gemilere yap 
ttkları gibi, sUzUJUrler ''e bombala 
"11• yakm<lan bırakırlar. 

So\'yet trenlerinin hepsi de ke 
it t.eyynrelerinln himayesinde ha 

rcket eder. Harp ma.lzeme11i yliklli 
trenlt>rlıı aı'kala.rına, ray dolu va 
gonlar takılmı,tır. Bunlu, yolfar 
dııki bozukluklan, çabucak, tamir 
fı~bilmek irt"nclir, 

"Daği.., Bomeli'' onvanfle yn.ıle 
dilen geMral Diytl ordusunun Mor 
maos1n tehdidine rağmen, Alman 
füyyarelerinin dmnfryotunda, her 
gtlh, yaptıiı tahribata. rağmen, 
t~nlerle nakli.f1lt ytı.prlabilınekte 
l!!e de bu ~len harp malzemesi, de 
n iıule, bUyU.k urarlara uğramak 
lRdll', 

Mihv•r tahtıelbn.hi'rleri, buz küt 
lele-rinden ziyade bir sebatlft., her 

gün, biraz da.h!.I fazla. ~imııli ııı'iii 
~olunu lmpıyor. Ucu burağı bilin 
miyen Norveç fiyoodlarmda .\.U\a 

larını kurnıu5 olan tahtelbııhirler 
Anglo Sakson kafileleri ~imal bur 
ı&U ve Kola yarınudaııı ı;a.hillerine 
geldiği.' vakıt, Ü.Zerlerine atılıyorlar 
\'e g~i !sflnrı ıırnsında <leh~etli 
tahribat yapıy\lrJar, nu kafileler, 
Alınan ta.1ttelbalıirleri ile aratıınnı 
f:ızlaca açık tutmak için buz kütle 
lerine ~lt !lokuluyorlımıa. <la, ~ine 
hücumlara maruz kalma.ktan kurlu 
lamryorlar, Murma.n..<,l< , .e Ark:ıı1 
jelsk limanlnnna ''anncaya kadar 
oıüh!m zayiat veriyorlar, 

Temmuzun ilk on beş gilnü iı:i.'n 
de, Ahnan tahtelba.hirlerl, bu il{j 
Rus limnnma. gitm\?ktc olan tank, 
t.a.yyare dolu bir kafil'!yi tcma."lıile 
clıenebllecek Y'-<il<le imha ettiler. 
Bll yf.::den 287,000 tonı~atoluk 38 
nakliye ~emlsi ile bir Amerika. 
k'Tuva.zörü denlıin dibini boyladı. 

Anglo-Sal<oıoıı donanmıtsı İçin, 
ağır !lir luıyıp. Dorııetz ıııı.nayi mer~ 
kezlerinden mahrum l•almış ve mu 
knvemetlerinl, ancak, tnglli-zlerin 
ve Amer:'ltahlarm yaptı~ı yardıma. 
bnğl:ımııtolan, Ru~lat• i<:in ise. dıı. 
ha pek ağır bir Jmyıp, 

METRtJK VLı\.Dt \'OSTOI\ 

Bu mewimde, Bebreng boğazı 
hıerinden ~ali,arki yolunda se· 
feretınek lut.bll olmakla beraber, 
bu yol da, Jnponlarm Alentyen a. 
ilalanna asker ~ıkannaJanndan ve 
Amerika ile Jmtup Asya!lı arasında 
cereyan eden naJdiyatı kontrolle • 
ri altına almıılanndanberi, tahte•. 
lıahirler ta.rafmdnn td<anmıştır. 

V1id&"\'osto'k yolu He yarclrm geJ. 
mıeıdn.e gelince: B!ın<lon, çoktan 
\'azgeçUmitıtir. Japonhr, Paoıifiğin 
bn kısmım, tamamiyle kontrol e • 
oiyorJar. Bundan maada, Amerika. 
l!ln Atlantlk ı;ıahilindeki limanla. 
rnıclan harp malzemesi ttla.cak olan 
Amerikan gemileri', Panama. kane. 
lından g~erı-k Pasifik denizine 
~ıkmıya, oradsın da uzun bir yol • 
cvluktan sonra Vl!clivostoka gel • 
mlye mecburdurlar ki, bu, 7,000 ki

0 

lometttlik pek urun bir yoldur. . 
HELE 4, 772 KÖPRUf.-0 

ŞİMENDİFER 

Rttsyaya, Anglo·Rakr.on yırdmn 

' • .> 
. • J c. ·' Akşam l'ostö.sı 

Sovyet Rusyanın son mlihimmat 
ik~1ali yolları ve 

300,000 kürek 
mahkOmlu yol 

Bir ecnebi gazetesinde gördüğümüz bu mer:ıkl:. ~e dikka. 
te layık ;yazıyı, okuyucularımızın iatiladesi için 

' aynen naklediyoruz. 

l!ir teşkilatı;ıdır. O. tecrübelerini, 
Kenya ile Ugandaclıı ~·apmı5tı. 

trana geEnce: 
- Her ~eyi yenide;1 yapına!< ili· 

ıım. 

Dedi. 

tn.nperverlerinden mlirel.kep ~et~. 
ler, stıı; sık, kamyon kııfilc)erini bıı· 
Myor fu.r, ycU:ın kesiyorlar. 

Acem kiirfezi yolu, Il11:ı: Okyaıır. 
fllı yolundan daha .enııı;·vetli <le 
ğil. İngiliz \"e Amerilrn.. tıaJdi:r; 
ızeınileri, Bnsra~·a, IlenılerŞapt•. 
rn gelel:ıilnıek fçin, simcli, Jaııon 
tahtelbah.irleri tarafıı)cfan ne:mret 
nltmda tutulan deni·1. mmtakıı.ln • 
rmdan ge<:nıiye merbur bulunuyı•r. 
hır, 

Du t:ıhte1bnhirler, Hind deni'7;j • 
nin ımıklarmdı~ tahrliı:ıt yapıyor • 
lar. İn!!,iljz g.<?mileri, "l'fozanıbil• 

PortekT.ı"j 3ı;ıklarmcln batırılıı• 

duruyor. 

nONYANIX K"\' A \'l noı. 

'>İYA.RI 

~!~ _. 1 'tc•i bütitn 
nun a&:ıia. yollarıuı konnoı ctoıi," 
nılliınittir. · 

Şehir, ı 9'.Z3 sene!<;ıute 6000 nu
tuslu bir lı..a..<ıal>a idi. Nüfu,,u, uıs:; 
<.e 100.00'J e, sonrn ıl:ı 200.000 e 
~ akc;eldZ. Şehir ise, nüfusun art • 
uıasma güre inki~af etmedi. .<\hali 
kıul ~ge boy8flmı~ ahşap bara ... 
Imla.rdn. oturu.r ve o !iadar sıkı~d'• 
tırlar ki, bir odada oturanlır, on 
kişidmı fazJıı değil.ten., ke~ifleri
uc diyecek yoktur. Çünkü odalar, 
t;klnn tıklım doludur. 

Binlerce işçi, hamal ise, şehrin 
c-t rafındaki da.nnadağınlk odundan • 
)ıı.pılın~ kult!be!erde otururlar. 

Sef.,aklar ı:nmurlu ve de·:-;, deı:::k 
ür. ffa\-ayı, iğr~md.İ.rt'n bir sıcak 
tmlina ~~.ığı kokusu zehirli.yor. ı;. 
nıaım diyacek yok, on:ı. ehemmi) t·t 
u;irgenınemi~. Her ,·aıot buz,,uı 

mn geçtiği ikinl'f yol İ"e, han 'e 
Irak tari'Iddir. Bu yol, ?:İrnaligarbi 
~-oluna ni ·betle. hem pek uzun, 
hem ele d:ı.luı. nz kuJJnnı~lıılır. Harp 
wnlı:~mesi getiren c;erniler, A.fri • 
kayı dolaşrruya Ye bu.suretle A.cıettı 
körfezine gelmJye mecburdurlar. 

Beonder,.'$apura. indir1kn eun, Uç 
yoldan ·ve bllhas5a İran ~imendifer 
bnttmdan istifade edilnıe'k snretifo 
Jtusyaya. gönderilir, 

_,, Bo. yoldan da. Rmı;) n)oa la.;riJdle 
VY, - yı.ırdan:ı imkin görülenıiyeır, l.1Jnıı 

ra, bunun farkm<la. f~h .. trıın ~·c-. 
Iur.druı m~uu olan bir adnm var 

\ e en büyük ,·apurlan alabllef:e":( 
bir genişlikte, elektrilıl<t işl~1.fe'n 
ınaı;oualarr , .e son s!stcın tnalze 

İra:nm i'Jgallni irılft.9 eden bu 
ciemiryoln, 200 tüneli Ye 4,'7'72 köp 
riifiyle teknik bir ucubesidir, 

Demiryolu tek hatlıdır ve Hav.!r 
denizi kenannda. bulunan Bender 
Ş11lıa gidinceye kadar 2,178 kilo -
nıetttlik yolm~ t.mnanrr. 

GENERAL OLAN BİR SİVİL 

Bu demlryolu, İngilizlerin eline 
J?;ec:mcden e,·vel, pek fena bi'r ha'• 
deydi. El<se'l'i.si Alman malı olan 
ldkomotifler, hep'>i de az veya. ~ok 
<lereced.2 ise yaramaz halde bulu. 
nuyorla:rdı. iki senedenberi. yet1ek 
akı:ıam gelmfyonln. HergUnldi nak 
liyat, 300 tondan fazlaya çrkamı • 
yordu, Bu, J{afka..'> ordusunun ih • 
tiyatL'\mu önleye-miyecek dere<'e • 
de bir sefaletti. • tngil tere, bu kötü va~iyet ~t 
!imda bir ~yler yapmıya karar 
\·erdi ve bu hale rare bulmak Uze • 
re de. Si'r Godfrey Rodesj gön<ler. 
di. 

Sir Godfrey, ~Midir. Ö1le iken 
i~ıı:iliz orduflunda1ci rUtbftıi ~ne • 
raldir. Bu adam, deveye, artlana 
(nk meri.khdır. Aym z&manda, bir 
nRkliyat mUtebftcı~ısı ve azimklr 

AVUSTR.ALYAUf,,\R 

HİNDLİLER 

fn.giltere, bir g~nerolini trana 
gönilt'mıekle, en bHyUk fedakarh • 
ğını: yapmrşb ya .• kafi değil mlyılj '! 
Tabii, ötesine knn~ma;zdı. Bundan 
do~yı. sivil general, Amcri.kn. ile 
ı\vo,stralya.ya müracaate mecbur 
kaldı. Bu :k1 memleket cijm~rt dn. 
randı. Ona, 200 lokomotif, 2.).000 
ngon ile 250.000 ton ray gönder 
dJ. Maiyetine verilen binlerce llint 
ll istibkAm askeri, geçen sonbahar 
ile ~ta, demir-yolunu ıslaha uğ- • 
raştı. 
_ H-e.r ~ taınamlnnmcn . fngilte. 

re, birk~ yilz istasyon mttdllrü i1e 
~iınendif.er memuru göndermiye 
razı oldu. 

Şimdi, her günkü nakliyat, 3000 
tonu buJmakta.<1ır. Hattr11 eski ha
line göre, bu, biiyiik bir kazanç 
r.ttyıl&a bjle, Busyanın <liğtr tıı • 
ra.fJan ile irtibatı kcsilmi' cılan 
Jrattcas ordusunun dehsetl~ lhti • 
ya~a.n önünde, klfi bir munffa -
'ı>ıyet değ-ldir. 

Sovyetlel' yeni bir himmet isti. 
yorlar0 

İran ,.e lraktn yollar ~ıtdr, ama 
~Jculuk mtişkti!Atı ytizilnden ve • 
ıimleti az. Ktirtlerin ve Acem ka.· 
bilelorinin, tn~is l~~ali'no Juırşı 
gösterdikleri husumet, nakliyatı 
~hlike i9inde bll'alnyor. A<"em n. 

ya,. e\·et Go<lfrev Rocfosin ko;rh 
ynrindo .• o, ılel·elf'ri, ar.do.nlnrı \.e 
d~ğer ııv lm.ynuılaı·nır c.ıe\·iyor, t • 
r.rn<lıı ise, d~rniryolunun, avı ('ok 
bol bir mıntalın.,.mdan ela geı:ti$ini 
lı:esfetıniıt. 

HAVA YOLL.\Tll 

JtıısJar, şimalde, gemi ı>elerleri 
nıeydıuıa ı;etiriHkleri zaman, bnn:ı 
muy:ızi olaraJt, bir d~ hava ncı!.t=. 

yat yolu esa.<ılannı da Jmnıyorlnr 
dr. 193() ~enesinde, Rusv:ı He Arne 
rika.yı bjrb-mne bağlı ·acal• tiQ l:r . 
, ·a yolu tasa.nı.ır h::ılindeyıll. 

1 - Şimal Kutbun<lım g~en 
yol, 

2 - No,·r,.5ibirovıdc, l'eni"eY U· 
zerind~ı<i İg:ı.rkıı yolile Şika!:;oya, 

3 - Moskova. Arkanjesl<. Fnın 
~m-r. lo7.efyeri, Vankll\·er \\zerli\,;. 
elen San Fran..-.i .. l<oyl\, • 

m.~l ,·ardır. • 
Murnıansk, bir menfa ~ ~ı.:ne 

benziyor. Hergiiti,,ii M\'a hi!cum· 
lan füı gözöniine ı;etlrilirse, bur~·. 
dukj yaşayış tasn.n'Ur ~f!Jebilir. 
Bura..<111, beHti de. cliinyamn rlnn"iıı. 
iti, sinonıe.<ıı lıa.ttlı tr.k bir kadnıı ol 
mıyaın ~ı.-.gine bir limanıdır. 

Vli:.dİ\·ostoI;, iUurmaitslun aJ,"j • 
ııedir. Bur3~ı, otelleri, !'ey;o:htH. • • 
centeleri, rlan~ingleri, gruıin ,l ! :ı..ı ., 
ıneybauelerj H!iairnile ca•lJ I;' l" 
ı;.-ehirdjr. 

Kıılı,·clerinde, u:ı.:ı.!' :ırkın ~ e !!ar 
bıu: liu.Imul-, Jnpon, Kors.'ll., ı: ··., 
Amerikalı, fo~ilit:, Çinli, Mn m:u. i· 
Iİ. h~ rttnkf.e in'>3.!'1HW tcııa•lııf r . 
cJilir. Şehirde, yer., co'.ı-, ıc ' :", 
li'ra, ~en ıdbi her de\ l nf •1 ı ::- · ~-;ı 
gt>Çer, 

Ameı·ika. usulündcl,j :- J~• . :~< Li • 
unların ~inde, PaEirigin biitiirı w 
j:.ınttlnn "~lıı:ıırlar." \'latlirn-.lo •. 
Uzakşarlun en büyük haber boı ı; • 

ı..ıdır. Ondan 7.000 kilometrP. uıı:a ! • 
DENİZE PENCERE 

So\-yet Rusyanm, serbest ·detti • 
Ze kar~r. Murmansk il.~ \1fuliços • 
toı,tan ba..']ka ~~ılan penceresi yoı.. 
tur. Ba kadar geniş bir memlc1ıet 
için, bu iki pencere itıe, birer de· 
li1it~ farklı b;'r se~· değilc1ir. 

_, ' a, Mo5kO\'& bulunur. H:ırptPn C\ _ 
\el bu iki r~r arasında.ki <lomir~olıı 
ı.e.)a.hnti, 8 gün deHuU erlerı1i. 

Şimdi be.tamsrzbktan 'e nok":t ı . 
)arılan dolayı trenler, tJrala k:M'uL" 
hile, 15 ile %5 gtin ~ra•;ında :ticb 
bi~lyor. 

Kuvvetli hir şel<lfdc tahkim ıı • 
dilmi~ bir ~\'knlcey" n~kta.4'1 olan 

Garibe: A.ngl<'.~aksonln.ra kft • 
pah huhman \'18.fliYostokta, .Ja_p'ln 
~ilerintn gidip . ıcefüıi kaYD"ftr. 
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