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AKIA• POIT&ll 
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L. __ -=::_J 
~Qnak:_alat veJ<iliniJ!_bey~nat_! 

Denizyolları ücretleri-1 

ne zam yapılacak 
Almanyadan şimdiye kadar 597 yok 

vagonu, 30 lokomotH, 
6 motörlu ve 15 sarnıç vagonu alındı , 

llfuı&kalit Vckil.i Amiral Fab· 
ri Engin, dlln Ank&radan şehri • 
mbt gelmittir. Vekil, kcndiaıinl 

kaJ'fÜ&YNl gazetecilere ııunıan 
e&7Jemittir: 

,,_ I>oiançayın bu ~i t at" 1 
nuuıı milt:hit oldu. lila'JiYe kadar ı 
bu tekilde bir ..... &6N"meınW 
t.ir, ~:m. fıtanbula seHnen . 
vaai)'eti mahalHnde tetUl ettim. 
Ankara ilıtilmnetind~ ~ 
~n muhı.nn &"etirditi ~ -

V l· ı k ,. d ed ,. k ,. ,' cian bqka batttn üaerine 6yle bü-
yük kayalar &'e'mit ki. hayret et• 

FRANSAOA 
ve 

NORVEÇTE 
idamlar 

yeniden arttı .................... 
..... ül1letl 

te11Ulledetılr1 tldl 
LolMIJ&,I (AA.J - ~ 

TrOlldb&:ymd& )'ellida OD bef -
kU?'fUD& dlillmiftir • 

llal topbJUlır 
cuallar 11aaar 

•fbldar 
O'laldltl• 1 (A.A.) - Bu,rada bulu

aa VWd. fU beyanatta bulun. 
~. AIUrl ha.nketl•rde muv&f . 
fakQ'et kasandalılllr, fakat lktaadl 
aaba da vardır. BuDCla matlQbi)'et o. 
IW"U btlrrlyet elden gider lktıaadt 
ure~ da A&rp bareld.t1 kadar mü. 
blmdlr. Kal toplıyan. fAJıif kazanç 
temlD.edeDd'r. ııuualuk edenler kadar 

1N:IDek k&bi1 defüdir. BuD \ raj -
men ekiplerlmb gecdt clndtblU 
ç:atJt8,1'8.k çok Ula blr samanda 
b:ıttı 8.ÇDU!flardD', Şimdi bu kJmn• ,.,.__ ....... , 
IDllJll.tanarelllt 
. Osenbruk şehrine 

hucum ettiler 

Alman taggareleri Stalin
gradı viranege çeviriyorlar 

llllektrik cereyamnı tabYU •tmllEte 
olu lı417Gk Trollbaym fa~ w . 
taleyıcılar tara!ından tahrip ecDnat 
tir. Bu.Dun net.lceainde Aneaılord ._ 
lektlrk f&brllwn muat.tal k&lQH••• 
br. Alm&Dlar, deniz U.atlDCD iDIHtml 
durdurmala mecbur kaLDutl&Nır. ar. 
ve1ki altpm ıo Norveçli .dam Mil • 
mlftir. 700 tfÇl tevkif ı..IUIUIUlftar. 

BUtUD umumi mo ... M?er aquma 
)'edtltnde kape:Dmaktadır. Hallaa mat 
1 den fOIU'a IOkap çıkmuı ~ 

eatımlftlr. Bir .çok ldmMler wYldf e 
dllmtııerdlr. 

~uduri&I'. , 
Binlilı fantlHI_,• ...,_ 

yerine ,.., .-. ...,., 

~ 
........ 1 (.\.A.) - Balı pou1 

Dünyanın en 
fabrikası enkaz 

büyük tıraktör 
yığını haline geldi 

Mozdokta 
Ruslar bir noktada 

l'rauada a pl'l'iDllk ~. 
Lll ,.ıırtnde 8Uü tqtmaıc W9Wldu 
1T k1fi idam edllıDttUr. 

Dev!et re1al marefal Pe :.an Br8\,&L 
1& belediye relalertodei mtJNkJr.ep ll&r 
be,..tt kabul etmlftir. 8'J mlnue . 
betle tr&t ettttJ ıuaa llitaı.eoe m&N 

tal l'nnam üıbet.t telallkede oldu • 
pu, bu • belale llllldlmeUD otoriter 
l&WliJ19tJar aJdllmı ..,.... ,,. .... 
lan ı.ve etmlftlr: 

"'l'l'aDaam limdt b9fll'a --- ... 
ıaır.ı. QU ,,. .. tıuac ıaı m ,....., Stalinin demeci , ........... 

tualladaaaalll 
telllr edlUJor 7 

l lqi.lla bava JwvwUel'jııe _, ._ 
ba upJuan ~ -lınk 
.. briae t&amll ~. n.tJar 
bu akuuıl t am ~r muvattald19tla •· 
Uceluı~ IÖ)'.ı-ektedirler. 

4Jf!ıa --·· 

L ~~r~.!~i~i~:_ 
Rusıar 

uttefik1erden fiil 
yardım istiyor 

• • 

btık6metiD IDukaddet'&lllU ~ el , 
IDeJc lmk&nuu 'V9Nll bir ıd,uetlll •. 
Ucealdlr. Şlmdl belediye n\alert llmdl 
allalania& ........ 111ı'akı•.ialfbr. .... 
~~ 

... dQfGB.,..,., .. t.ır. ._...~it ~ ,..._> - sıaumn dem • 
at llükmd& 1atib11u&t da1rul .ııscu.u 
ftlııOI T.abya bum kcmterammda bir 
dlaegte bGluamuı ve St&lbitD hu yar 
dla cldıej1Dln herhalde goır içten gel. 
ım 1ılr dlek oldutunu 8lSylemlftlr. 
'rlllQ&, Ruayanm durumunu berbalde 
lttG Jrt•..,la StaUndeıl lYi lıtlemlyece-

çepek ..... V&11l •"811Ut'· 
LoQdrad&~ ..... • ... . .................. .. 

(Devum a lblclcJe> 

takbel ••• almJan ..... .. ,.s 
kararlar alJDJDlftll' • .Ara .a 1U11k a. 
kmlar :yıapmaktua, Pr poe illa llfti 
almılar yapmak d9lla fa;ydals PGl • 
mu,ttır. Bu poe alalllarllld& ucall a. 
dedi~ IÜIUI ~tir. 

&arp c1aa1eaer1 
mıı'Dllerl 

Mütareke şartı olarak mağ-
• 

IOp devletlerden istenecek 

l.Atttlnt, 1 ( A.A.J - Star pıete
slnla ba•ıacılık mflnekkidi Richırd 
Haeatlerin yaptılı bir hesaba 16re 
nrilttefftder flmdi ayda 8800 ve 
mihTer devletleri '300 tayyare ima1 

etnıektıealiier. H.-ler bu bu br. 
sabun Halifeks ve Birle•ik Ameri• 
ita tayyare lllflUlt ikinci mlidüril 
Merrlll Kelı• tarafından son ıa. 
manlarda yapılmış olan be)analı 

15llnad ettirmektedir. Meip müllc
fffrler 1ır.afından blT ay !cinde ya. 
p~lan ta)yare miktarı tnlhver dev• 
letferl tarafından aynı müddei 
lçkıda yapılın tayyare miktarın• 

dan yüzde yinni beş nl9betlnde faz. 
~. ı (A.A.) - Sir Jobıı stmo& du biri aayıbp aayılmıpcıallDl llOI'. la oldutunu söyJemi~I. ll'kal lleiıs 
~ nutukta demlftir iri: .. Harp mu,t ur: -banlana muharebe tayyaresi oldu-
....U.rilllD nwbalcemeıli geçen barp. v.ı.. bu llU&lill Clftlıl, IUalla ka tunu lasrlh etmiştir. Buna naııı. 
tM ..,._ Verayd& yaplldJll Jibl ıe- ' dinde oldulWlu l&ylemiftlr. . ran nakliye tıyyıreelrhl elalım 
rl blnkılmıyacakbr. Kuul1erlD tellf. I Komla)'OlhUl merkat Londrad& illa tayyareleri bu miktara dahil del!l· 
• aütareke tartı olarak ı.teneoek. ,.,..._ A tblc'tille ' dir. 

____________________ ...;.... ____________ __ 
tar ... 

v ... * .... 1 (A..A.) - Bum tot-
1.;mnda lıtr ..-tect v.ı.e R1tlıeri1l ....,..un bü"tıtJai muuı adamtar • Bir kösele ,taciri· 

nin başın:ı gelenler 
Faturasız gizli mal vereceğiz diye 

7 bin lirası dolandırlldı 

,.,. lala _,_, ~-
......... (...,0) - CJIOfle)1D 

Koekovada n....-cWeD lovyet teblllt. 
'911Dcltefl'iıılD yedind sanıı sarım 

da ukert kuvvetlerimiz St.allqrad 
"" K ozdok mıntak&larm& dllfmaaa 
k&rp :mullarebelerde bulunmuttur 

........... 
... ...... o 

•ltteDlerla 
Yutlaldlr 

TevkifhHnedı 
M e"kuf oir gen· 

Di1aı- capbekrde mtlbl mdettflkU'k lloılcovo. B (A.A.) - Royter • Cin 1500 tirası 
olmamıttır... ;sanının muhabiri. StaJinin M>D be 

Teblite yapdan ekte dlllillyor kt· yunah münısebetl)le diyor ki: doıanaınldt 
StaJ.tı;grad mmtak&amd& flddetli mu. Sovyet mıhaflli dolu cepbe•indeu 
barebeler de\'&ID ediyor. Almaalarm 13" . .ıo kadar Alıu:ın tumenini çel.• H181 .......... --
bUtllD tank " plyade bUeumlan bil. mek müttefiklerin 'aılfesl olduAu ' ._... •• 

(Devamı 3 lhklcle) (Devan ı üaelde) t .... 'aftUAGailSI 
. • ...... IÜ• , .... 

yer İ n de b İ r kara r Ml!ddeiumunıi l.k ve ıablta P789 
• -- - - - - - nı baynı blr dolandıncrbk ,,.._ 

B k 1 d d 
wnuı tabkffuıt.ına el ko)'m111 1lıa • 

an a ar gl a ma • lurumktad~. Htd!ee. l'JdV: 
EdJp adı?Jda biria!, pçenlerde 

delerl. ı·çı·n tOccara '~~~i:" ;o~:~ri=r~- ... 
1 E1ibiD w hayli pa .. lı birili • k . oJdujunu blen Nuın\ye adında avans vermıyece ' ıenç ve ı~el bir lla•Jın derilal 
t~vkifhaneye kOfDlUf ve Ediple al 

Memlekete 10 bin ton pirinç ithal edili
yor. Amarikadan buğday galmeğe 
başladı. Hindistandan 12 milyon 

lirallk manifatura geliyor 

riJımnilttGr. 
NaamtYe Tabisnde Elbir •1191'1 

ma.mnda oturaıaktacbr. tddilp 
göre Edibe: 

- Ben, bi~ .-JıaLvetleıte ta 
n?fDlaktayım, ı:~i kuriannm. ı... 
calr baoa ı~oo lira ve"ceUla !le 
mittir. 

Edip Nazmiyenın ha~ ve taftllt 
na bıabraJr buna inananı ve 1..
difi rarayı derhal vermittlr. 

Fakat N.wniye bir daha görUD 
Aakarad&D b&ber verildltıne nua • mum DlUdllrlerr vekiktın bu tahiblnl memit ve tabi! l:~Gip de cauıaı 

ran, memleket• bartçten ıo bin toıı f dftbal terviç etmltterdlr. Bu karara çr.km-:lrte de\'&m eunı-,tir. 
Plrinç ltllal etmek ben mtlalcerelen ~ beledlyelfU'den mnd<o tatcblr tile Net cede Edibin ıiklyetl ._.. 
bqlaDmlf\U', llOzakereler li•dWk cara bU madaeler "tlıertne a'laruı yapu. ne tılr ve kibar ba}·an ,.al• • 
l.Yl bir aradadıJ'.,BqıadaD -.• za . mıyaak ve a'ftUt• ol.an maddeı.r _. .. ,. adliyeye verii1ni ... 

lfetbur doladJrlı:ılat'd&D 1am.aü ıa iQkı mal almail& tıelen ltüleyi _ bireye ait bir çok fUddel•rtD ltbalt 1lallkmdakl muameleler er. yaıtm lltr Tahkikat. ehtm'Dlİ)'Jtle devmn 
admd& bir Mb*ah, seçenlerde ni ı. ..... ve lııeftdilioe: jçlD d saJJretler 1&rledllpacktedir. Son samanda 1tklde ednecekttr. u!unmaktaılır • 
.. ---.ı ve mübim 1* •-iwdall .,,.. _ • Elilııin altında ~·i ve ,.ok günlerde barlçterı ş bin toiı buğday _________ _ _.;.. ___ _;,..'--ı" _ _ __ _ 

.r- • ... •-· - " selmittlr. Yakında H blD tODUll daba v 
ra yak• lum11 ve t.eftif ediJmfttlr. liltkt&rds e.eıe Ya?'. Bunlan uta- c z ilmi• ı.m.mıı bU ~ ffüaeyill adın• ~ fllllılt elki ma: oldufu için ıeımuı beklemnütedlr. • 
da bir ıas.ıe tadrinln T bin lira• f&t1lra ,.. ..... ,eeeilm! Demi• ve Hüıdl-tand&D t lıiıı tcıpJuk manlfa . 
amı clolandınDekar. hmaiJ Anador at.Yamı 1 belde) tura, kaput beal ve ,.uau meadek• _____ ....;.. ________________ 1 ttmlze gönderthD•k bere )'91• ~ka • 

FATiHTE FECi BiR CiNAYET !rt::.:~r-=::~~ 
Diğer tarattıua ticaret vekU1D1D rl, 

yaseti &Jtmda t,icaret vek4leUnde b4l. 

T anburacı Osman Miras yDzUnden bir bahçıvanı demirle :.=:k;::!:U~ ~~:.~: 
pehliv:_ ~!,. vurarak öldDrdOI'!:_ . ..... , \ §:~;#§~~. 

Karne kaldırılan yerlerde memurlara 
nasll veri.eceği tesbit edHdi 

....-
•ıtaıeuı s•t81•• ftll, ııtanl!altla 

...,., navlla .. kalllınlm .. •• 
ıazama11D blld•rdl , ....... . 
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BÜTÜN' dilnya merak ediyor: ~n l~d:ır ne lınd:ır o nhsul nrıa 

H A B ER - Akşam Postas• 

" ususı 

taksilerle 
mücadele 

1 o 

So\yet Ruo:ya, bu kndnr st• ~ctiştiri!e<'eı.ti. - H 
ınli kalbetti'i<ten sorıra, lm!!,iın, Bu ta"'a"urbr, Yolgnmn öte· Mıktarları tesbit URAFE ile dolu olma 1118 

.. nnayi , e ziraatı:e ne hnldedir9 ı.inrle, ııe derece~~ kaclar tatbik rağmen, tarihi tahrif etme. 
Acaba, Lu kadar tclefılt \erıliktcll cdilebilmic;ti'~ Maliını cle~ril. l:m; Ve 5:Jh1p1 e r1 ne den )n.zılmrş olan "&ktıışilerin 
ordusunun en esn"-lı un,,urlnrınıhtn zirııntindeki ternkki ne olur a ol· nmlmdcles'' kl1nJ)lnda ı:ok tuhaf 
mahrum ' ;alclıktı\n "Onrıı, uzun U • bUn, henUz 1.nıımına gelmemiş a. te b l 1 g at Yap I \ d 1 bir ro~leye dnha ııı.sgeliriz. 
ladıyn harbe de\ nm ellebılecek nıL ~ ılnbilir. Uu hal lmrı;ıısındn, geı:en --o- Bu dıı O mn.nlı nııi \"Cl"rih!eı ini 
ılirf ~ne Ukrıı.nyanın ziynı bu sene tekrar bı5tanbı,n tekzip eder • 

~ !<i 1 1 ;e ftz a"'· .nr- uınl w.n"hl . d 1 d w Bu mec:nlclcri ele alnnlar. buıı • mnh ulün hnsndmdnn cn·eı Şinuı. ·- 1:. ili ~"' v:ın 1 ~.. enn e o rn ugu -
lard:ın neticeler ı:ıkarmı.rıı çniı • li J{nfknı;yamn elden <:ıkı;ı, bir se b in muza ,-c blldiğimiıe göre, (Hacı 
~nnlıır ı:ok. Biz ele, en bitaraf ~ö. &ürü muhacirlerle de uolan \'olgo. Bckta.s Yeli), (Orhan Gazii') ile ta. 
1 d lii ol:ı.nlann tdkildertnclcn i~ti. ;itesi RU!ynsı için biıyiik bir felfı - V il 8j'8C8 m~ır. Orhan Gazinin lıenclisinıt~ıı 
faclc ederek, burnda, hu nıc ele - ket olmuştur. Her halrle, Rus)a, nnsib alıp nlmadtf;"I belli değildir. 
ı\en b:ıhscdeccğiz. şı~ndiden dahn iaş~ cihetinden ele V.iıayet makamı tarafından gô.s_ Fn'1mt yeniçeri ocağımn temeli 

Bir }'rnnsız ınulınrriri: mlittefiklerinin y:ı.rchnıın!\ muhtnç teri' en lUzunı ve vel'ilen emir tize· (llıı.eJ Bclıtn \'eli)nln clııasi1e atıl 
"Mnre5nl Fon lfokuıı ıırlılı fırka bir h:ılde<lir. rin• Emnivct Ahtncı Şube Müc1Ur· nıı:;tır. Blittin mnli"unnt dn bundan 

lnn, Sov) et Rusyn.nın i'l:tısadi ve Amerikııhbr, Murmnnsk üzerin lti~nün :G:.tanbuld:ı mevcut taksi• ' ibarettir. 
mai kmlretini tahrip ede ecle, clen hnrnulelerile be?abeı bi~ok !erden ferdi hızmetlere hasrolu _ Şimdi Bektaşi kitnbmtı ba.ktrğr 

Don nehrinin ne kailar ilersine gi- gcmnt-ıin batmn ınn. rn~·tne11, Rus uup hususi araba §e!ı.linde ktılla - mız zaman, ' 'aziyet hi~ de bu şekil 
rlebilecelctir?. J\Leseleye. şüphe iz yaya ynrclımdn devanı ediyorlar; nılanlan tes">it etmekte olduğunu de görliimemektedir. 
yehıtt şöylece bir tema edebili _ fakat Am:!?'ikn, bu deh'ioetll fedn • y'1mı~ttk. Bu ltitab:L göre, (Saltan 
riz; çünkii le:\ ti bir hükUm verellll. l;iırlı!:--a., nn lmclar dnlııı kntlnnnbi. Bu f1.Ckilde tc<:>bit olunun nı a • lnhbll!l, (Aycloğd\ı Alp) gcı:iyor 
ınemiz için, lüzumu li:aılar bilgi sa· ı ı~rtir? Tonaj mesele i, bunanın talnrın numara •·e sahiplerinin i. (Aydoğdu Alp) lfonyayıı bu tah. 
hibi değiliz. Böyle iken, onu giiz. u; olmıyncak mıdır? Son gUnlerıle sım ve adrecıler1 vililyet makamına tn otumın.lc izni'nl almnk l~in Sİ -
ılen g,eçirmcnin kıymeti ,·ıirclır; 1 Ruzvelt Hirlc~İI< Dev]c:tler Amc. vı:riimiş ve valinin verdiği emir derken, eweliı (llıı.cı Bektn5 Veli) 
~linkli !Snrk cephesbıcle}ii harbin • rikasının, g...~en st-nc. 5 milyım kü· üY.cıine :ı.lt:ncı şube mUdilrlilğU Yİ .ziynret ederek, onun müridi o
lıitnı:.-si. bu mesdcve hnğh buluna j o,ur bin tonilato hacminde gemi İn l.ı ı nln.rın S!?:hiple!ixıe bi.rer tezkeııe hıyor. Bir hııyli ~aman Hacı Bek" 
lıili'r.'' a ettiğhıi ilfın ediyordu. Hnlbul<i, gündererek otomobillerini taksi c• tns ile görilşUyor. Ondan aklığı di. 

Diyor. n~·nı ~nii ı..r:ız"tt>lerde ı;ık:m Al • !arak kullanılma miis:ıa1e6i veril . rc'.aifk>.rle, tavsiyelerle Sultan A. 
Sovyet Rusyıı itin, Ukranyauın msıı tebliğiml~. bi'r hafta zat"fm • diğı halde ferdi biz.mette kullan • liıettinin yanına vnnyor, b<iylere 

ınni hayatı 1.ıymettedir • d:ı SOO ldisur bin tonilüto hacmin. dığı tesbit olunduğunu, nihayet knrdeşlnclen mtinlınl kalan beyli'· 
Ukranya, iı1dia edildiiZi gibi, bir ılr Anglo Snkson gemisi hatmi • bir h:ıfta zarfında bu a'rnbnnın ~r ı:.hyor. 

Eklor.:ı<lo (1) değildir. Ama. Rus. <l•i:"lllı bildirivorclu. Ihı rnlmm ne t:ı1ıside kulb.nıldığt görülmezse (Er<loi;;rdu Alp)m nihayet blr ço· 
ynnm en zengin ve en iyi' :ıiraut lmrlar m\ibal;ı~ı,ılı olsa batan gc • benzin karnesinin istirdat edile • cuğo dünyaya geliyor, Adım (Os. 
edilen kı ımfarındnfı biriydi. Uk - mi'~r. lıer h:ılde. yapılnndan fa7.. rek diğer hususi otomobiller mislil• mnn) koyuyorlar. Fakat (Osman) 
rnnyn t-Oprnklannclan alman mah. la ol :ı ~cN'l•tir. 1U benzin veril.miyeceğini bildir _ yedi ya ındıı iken bnoası ölUyor. 
ul merkezi garbi Avmpa tnrlnla. Ruslar için rlehsetU bir femkct ruif: tir. \ 'erine ve-::ıyeten (Ercloğdo Alp) 
rınm 'aiminden geri idi. Bu yüz. ele, petrol dnrlıL'ıdır. Zapteclilen filmniyet Altı-ıcı Şube memurla· m kU~lllt kardıeşi (GünrtUz Alıı> 
d · 1 J " 1 ., t • 1 11 rı pa:ı:."rte"'-' ..,.n-un·· den ı·tibaren bu •·eci,·or, en, bu h:ırbın bnı:; ııngıcına ka - yer ei'ue <. rı.e rol 1m),, nn e ı en .. • .,,wı " - ., 
dnr <hı Ukranyııdıı bile e'•melt istlh ~ı\lmr.a. tayyarelerin ~nhrjp ettik· r.rnbalar. gl.zli olnrak takip ede • Snltnn Osman bilyüdUkten 801\• 
lôki· ölı:ülil icli. Tfı 1936 en.esine leri JY,?trol tokltm, bornlaıt, sar ceklcrt'lir. Taksi vazi!eeini görme- ın, amcasmın yerine tahta otur -
kadnr ekm~• llartl~ verilmişti. J<a. nrçlı tren1Er hec;ab:! k:ttı~ırsa, Ruc; C.'ğı ve durak yerlerinde bulunma. mak i tiyor. Ve ondan izin .. i~ bir. 
radeniz lim:ınlnrmdnn ihraç edi _ ziran.tinin hundan çolt zsrnr gör - dığı. a11h:ıx'nn ara.baların hemen takmı gazalnrdn bulunuyor. Bu 
len buğda ·, milli !tokun yüzde rli~ğiin'! hUkilırı \ 'ermek ynniış de. 1 ben1.in karne-si alrnacak ve sefer hal Suttan Alilettinl krzclınyor. 
S nü gcçmirordu ,.e bu <fa hnlkın ifürl'r. Çilnl•ii c;on birknç c:c;ne için· rnpma.sına imk5.n verUmiyecektir. Bunun üzerine Sultan Osman 
ı:;ıda ından ke"mek -.urctile vukua de Rus zlr.t:ıll, bol m1kt:n'(la benzi'" (Han Bdktn.5 Veli)ye dcht\let ~ 
ı.;eliyorclu. ne ihti)'nç ~östereeck derecede --o- ıler. Yruımila. füi yiğit a.rkndn.şı \'3r 

Rusya, mab')nliinU artırmryn rr•akine~tiri\mi<Jti. 1989 senesin. Ermeni mezarlığı flrr. Hacı Bektn§ hırkasınrn yenle· 
mecburdu; ı:ünkü Sovyet Rusya • de biiyül< kolhozlnrdn S7f;,000 kaldırılıyor rini kesip bonlann bn~Jnnna siy. 
dıı yiyecek nt'lZ da nrtıyorcln. Xü - trnkt6r, kamyon. her nc,•i moU\r dlri1r ve der l<i: 
ıus 170 milyonu bulmo,.to. Bir ta- 1.ııTJanılıyonln. Petrol C!nrhğı yli • Belediye, Edirnekapı şehitliği • - Bunlar enin ~rı1erin ol. 
raftan cln, çol• silratlc ielrliyen züm:lcn, ziraat, muha.klml•, zarar ne bi.ti~ olan Ermeni mezarlığını ı.an! l \'ar yürü! •• Sen dahi yeniçe
..ano.l i harcketl~ri~ seiılrleri müs _ gönn~ ve btmd:ın sonnı i e daha kaldxrm!ığa ve burasının tanzimi • ri ceneyle... gnza Jall .. 
tehUlde doldnroyorclu. 1027 ile ~ok znrar görecektir. ne !k.:ı.rnr vcrmi!}tir. Bu Ermeni Bunu söyledikten sonra Hacı 
1989 enel~ri arasmlln, Ro ehir. Rusynnm k:ı,1>ettlğ.' lıarp ann. mezarlığına ölU gömUlmesi hemen Bekta, daima yanmda gezdirdiği 
!erinin nüfusu 26,5 milyondan 51>,5 yii mrntalmlnn yandan tazlaclır. m~eailer.ektir. kii.tlplere döner: 
mjlyon:ı. )iikselcli, Bu nilfusun yüz Yolgn. ötesinde, son seneler<le., so.· - Oğlumuz AJA.ettin padi!}3.ha 

8 ILKTEŞRIN - 1942 

a 

Yazan: B. 
A NADOLU1''1JN -bü~iik ehir· 

lerlnılcn birinı~ oturı.ın 
kı:ımn Jruçii'k bir kutu içinde bir 
r.altliyn.t a.ııb:ın \'tlSıta.,ile iki kilo 

Demek oluyor l<l, O maııh Hal • ımçul• göndennis. Bu mnlm gelisı 
Lanatmm tesisinde iımil olan y.e uncnk bir hafta sürer; ben de bıı 
gu.nc t.ıalıs;yct, Sultru.ı o~man ılc 

1 
müddet sonunda ornya g!ltim: 

babası (Erdoruu .Alp)ı kendi ine gelmediğini söylediler, Ccer dör • 
miirld cchlıen Hacı Bektnş Velidir. eler gilıı arnlıkln ya k.entlim uğra. 
Ve yeni~-eı'İ ocai;'lDm tohumlan ..ın il o ha G · d 1 ;;·ı .., 1 dım, ) ut ncl:ım yo ııilun; aynı 
· r n azı 7.anmnm ~ < Ct;l , ou cc\'nbı alclon 1\lnkbuz numıırao;ı 
tan Oamanm genı,ıllğinde, nacı b • k. el ' 1 Uekt v r nraf d .b . enım ın en çok sonra o nnlar 
t" ":5 c 1 t ııı an ıserpı ıuy 1 bile gelmi~ti. Bir ny kadar onra 
ırlla. Bel h 0 • b makbuzu ""etirttim; gösterdim , .e 

cı ttaşın USU"ı :ı.yntmı 1 · ı· o im d" led"" 
tkik t ·r.· • k ma ınıı ıstec ım. e e ı, < ut'r, 

te et ıı,;";'ınız z:ınııı.n onun ço Slkft , d k bl " · --' r o.hib. lduğu "rUrU .,. )eteeoe rnmır a.-.~uım; 
unnuıı 5 1d 0m.:•-ı. ntnu dgo (Ahz. nıUdllre gittim; muhteşem bir ma. 

u ~a:ı. n. ı.ur. us n a • ~a ba.,sınd:ı 1di.ğıtlar arn ıııda bul-
!net Ye\'ı). n~. k";"Jlm~ş~ gnyet 1 ciunı; mnld~uzu verelim ve \'aziycti 
,.u,·vetll bır Turl{Ç~ t;şkılatı \ıa.r • anlattım, Bir netice çıkmarlı. En 
dı. (linet Bektaş \eh) de ~Wl ı;onm dedi }{j: "Surada biı Hohor 
An8!1oluyn,.. (~hmct Ye\'ı)nin elendi' va1'Clır, ona ı;it!" &ittim. 
~nyle gonderılnıls, pek ı:nbul;: K!ii;"ldı uz.'lktaıı görilr görmez "Bu 
hır z.:ıım.nda, çok.b~ylll· .ırnv~·et ve bize n.lt değildir!" demesin mi~ 
nufuz pe~:<la. c~ı;tı. Çilnk~ ~"1 Meğer Dc\'lct Dc.-miryollarına. ait" 
Bektaş butUn hır Türk Ulcmıne ıs nı· .. Kfıgı-dın u·· ~~r· " bac;lık ""l 
ti ad 

_;ı. ,. 

1 

ı". .,,. ınue _ • .. an 
n c:uı;ronıu. 1 1ı w i . l • 1 ld w Bl · ah"h f..1 w ~1 1 • o mn.c gı ı;uı mne n t o ugunu 

.z!.° 5 1 0 µoguna -P ıe et yabancının bilme ine imlrun yok. 
m~gım~ bn ~e bakac:ıl{. olu.~ ,tu. De,·let Demi'ryollnnna gittim 
!iRK Osnumb tnrihlnde y~ı hır du ,.e emaneti yirmi beş günlfonberi 
ır.eltme daha ynınnamız ıcap ecle • 1 beni bekler buldum; yer panısı 
cek: Ertuğrul 1 • (Erd 1:-.1. \'ererek aldan. Eğer ili< mtirncnn. 

a - un smı • Oı;uU • de dil_.· .-.·ı d" Al ) dır tım •• .at. euı SCl ı, hit olma1 .. 

bp s" 1 o lt n m:ıkbnza ı..vi hnkılsnydı bu gi -
- n tıın sman sa ıırnıtı d. ime Jm cak• ~ , ı 

\':ı._ .. • • iti ·y1e d W F. ıp ~e o ıyn .r. em ur ar. 
il "'4nhnın . ~e~ • eg • .acı öan ba.c:;laı. müdür bile i in farkına 
Bektaş \'elı'nın hunmetıyle nlmıs. \'Rrant~ıslar Ynbanr.ı mnı.tmzıı 
ta ' • • • • • tıınımrunı!;larclı; ltcnılllcrine ııit 

• c - Oı;mann. yeııi~rı ışınJ teJ· ~nnrnışln.rdı. Bohoı· efendi ise aı • 
"kın ~eıı ve bunun prog~rn_ı ,.e- clnnmnmıştr; ztrn dikkat etmişti. 
ren ı7Sıat Hncı Beldnş 'elldır. Bf"C!hnr Arnp kumanrlnnlnrmdan 

d - Sultan O man ile Enloğc1u ş ı b •- ı · l 
Al il Rtl 'lk il "ili • Hnccnc, • :ım ı u aym\'( an zıyıı.r c 

P . acı ; tta5m 1 ?11 rı crın. Iraklı sub:ıylan severmiş ve Şıını· 
clendı'r~er. 'e yenl«;en oooğmın lılar buna kıznrlannış: bu hi leri· 
~kta.sı olnrnk ı.-uı:olma.cıı~ın sebe· ı ni vıılat \"':lkıt nçığn ,'Unnu lar. 
bı ıle bun<lnn lle~ye gehyor. Haccac bir gün çöl<le f?lderken or -

. Hacı ~aş Velınln hayn.unı ta cluyu dunlonnus; ubaylnrı topla. 
k!P ettigı~ız zrun:ı.n dn b~ a_d~ı"! mıı:;. Şamhlanlın en zekisin: 4=Bğır. 
d~.nden .~:rnde (Alımet_' C:Y!) gıbı ımş; ufukt!lld bir karaltıyı gö .. te· 
~ıitt~lu!:.-U gu.ye edın<lı~nl, ~·e ı-crcl•: Onun ne oldui;.,mu anla 
Türkçü~Uğn ihya etmek mnlmı.clıle da gel!'' <le>mİş. Subay gitmiş, Son 
tıırilmt.ı kıı~oğunu anlarız. De. 1 nı bir Jrn.lth subayı c}nğTmuş; ona 
mck J1:ı bu TiimçUlttk t kilfttmn dn aynr emri ' 'enni' mlı clön _ 
Sultan Osnuın. ile bahnsı :Erdoğ(lu clüğli 7.aman 0 lmrnltmın kervan 
Alp da. da.hlldı. oldu&runu oylemis fıı.'knt nereden 

Jşte ~°!a~lı Tarılıi ile uğra.,.~n geldiği. nereye ~ittiği', kime ait 
1-ara yenı hır ı.Ş. R. Ç. olduğu ne mn.l götllrdUğU. yolcu 

Tramvaylarda yeni 
led ır er 

, . 
sayısı, muhafı:zJan, malin.mı alııp 

~:.~!;. ~~~:.elen yüzde 82,4 e ;:,~1~1~1!:f:.a~!n~;n!t:!:i~~!~~ [~:~~~~=HA:~~~!~~~ :J ~:<~.=~ti:!~ sl:I~yl~~r;:~~ı~!~ 
Ukranyz, n.rıuice Ru11yanın elli· Öe\'tım e<lceek bit Rusynnm ihtlya. lili bir munsab \'ersin! Rizim ha - Belediye :riyaseti, tramvaylarda 

de birı l.ad:ırdır. Öyle iken umum rmı k:ı.rşıbyacnlt halele cleğil<lir. ~Yakacak otlsl resmt mllenescJera \'nle kıldığnnn: gibi ol <labi dini geçen senedenlx>ıi görülen izdiha-

leri hakkında sorulan ()Uallere ce. 
,·np vcrememi , zlm vazif~lni dili· 
lmtle yapnuumş; her ihtimali cm· 
fi\incrck tnm mnlfunat almamış. 
Biraz sonra gelen lrn.klı ohay ise 
lrendi\;ine cıonılnnlara tam ve tnt . 
min edici ce,·npt'lr vermİ"-: 7.İra 
\'nzifec;ini dil<lmtle ve şuurl-a yıııı . 
mış. Jlaccnc o znman bütUn ŞamJı. 
larn demtc;ı hi: "l"-te lrnklılan hır 
nun için se,·crim; haksız mıyım?" 

nıifuı>ı n yii.'zde 18,2 sini hnizılir. llund:ı. c1n. yine petrol ve benzinin odun ve kömUr dağıtma 1.§ine devrun crLten dilşmanlan üzerine btınu mm nihayet tehlikeli bir şekil al• 
Ziroat edilen :ırazidc, Ru yanın oznlma. Jrnlay (laj;"ltılı.mama tesiri etmektedir. Bu dağıtma işi ay sonun hamle lalsrn! Kafire in~ urup cıığını ve kazaların vukuunu naza• 
zirnnte elvcri51i topraklannııı yiiı ı:törülnıüş , .e ~öriileccl>tir. da bitecektir, Aym on be;}lnden itlba. gnza kılsrn!.. rı dikkate :ilarnk tro.mvaylarıo du 
ele 17 8 ·dir Rus petrol snmıyii, sencli'!t 38 ren de memurlara tevziat başlıyacak. Kntipler hemen e!e !diğıt ve ka. rnk yerlerinden hareketinden ev _ 

Ru:yn.nm · ı1ek ber~kctli toprak. Jl)llyon tonile nncn:<. hız nlmış tır. Dlter taraftan Bulgaristnndan lem a.larnl{ Al5.ettine bu mektubu vel kontrol edilmesi ve ntlamı:ıla· 
lnrmcl:ın bir salında, yinf' Almnn . Ros s:nınyiine k!ifl gdeLilir. Kcr. mangal kömUrU getirtmek Uzere 8C- yımyorlar. Osman beye tesHm e. rın önUne geçilmesini emniyet mU 
lurın eline g~i'S btıiiJlırm l\ulmıı l:as petrol kayn:ıldnn elden ı:ı • klz motllr drı.ha g6nderilm!§tlr ... d;yorlnr. dürlüğlinden istemi.stir. 
cynl'!tldir. Unrnnııı kara. toprnl; • l c.ı'Sa Volgn ötcsı ;lctrollerinin, ~ Yerllmnllar idaresi, halka kL,lık Osman Bey bu mıektuplıı. berı1 • Emniyet müdürlüğü, başlıca du 
lıırıntl:t, bol hulıııb:ıt yetişir. ı:u - ~j)hnssa harp s:ırii;s ntı önünde, mensucat tevzii çln hazırlıklar yap - ber Aliettine \'ftnyor. Huz~ gir rak ye:rlcr~nde hir menıuru bu işle 
ııı<lıı )İlle Alm:ın?ann elinde Rus snnnyiine ne katlar faydası maktadır. Tev:ı:iata bu ny sonunda wği zaman. ya.nmda Hacı Bekta • muvazzaf kılm.eytır. DUn bi~ok 
hı!u;.prı J\ra.snoclar sehri nıey,•a olıbi!ec,e~· 'kolayca anln ılabilir. başlanacaktır. sın kendi ine verdiği (sofra) ve kiiru!le 1ra.-nvn.ya atla.r'ken ynkaaln• 
f:oahtelcrl içindeclir. ı•ıy~tigorsk Rus demir ve çelik i.-.tilıs:dinin "' Ticaret oda.sınm Pirinç, ve sa.de (çırnğ) da bulunmaktaymıa?. mi'§ ve za.btt tutubnuştur. 
ile m !O't. odsk şehi'rleri <le sa\-fiy.e yüzde [ı3 ile nlem\.nyamumın nıU - yağların zahJre borsasından alrnıp sa. A15.ettin bnnlan görUnce hay - Bilhassa tra.mvaylann içlerinin 
~er!cıiılir. • lıim bir kı mmı Ukrıınya temin c _ tıımnsı hakkmdakl kararı bugUnden retle soruyor: boş olduğu Jıalde- kapılarda biri • 

I\n,l;.ı.syanın bu şimııl kısmının diyordu. l\l:mgaıtC'l nıailenlcri i c, iUbaren tntblk mevkllne girmlo bu - - Sana banhn kim verdi? lı:en kimseler yüzUndcn halkın L 
ılıt eklen ~ıkmU.'St yüzündPn. A\•nı· K:ıflını yalfa<lır. lunacak~ır. Borsa harlc!nde 811.t.J§ - Hacı Bektaş \'eli. Slı.e de bir nip blııemedıği gfuönUnde tutula· 
ııa nw.yn.sın1 lmybetmiş olan Sov _ O hnlde •• Ru ziranti, Ru na. ynpnnlar para etıZfSUla çarptınla,cak. mclctup yazdı. . rnk bunlarm bu fieldld~ kapılan 
l c.tl~ İ!:itı pek ~i;;"lr bir <larhcılir. yi'i, fena, belki de pel• fena bir va. trr. Mektubu l<endisille teslim edi • trka.mala.rl ile mücadele bnşlamıc'. 

\ yn R:ı'"-ynsı, bu kaybedilen sa z.iycttedir. !Simılilii halde, yarclıın· ~ 1stanbu1 ttha1At ve lhmcat birlik. yor. Alıietthi mektubu olmr oku - tır. Bo iş! yapanların bilet al ms.. 
11• ~ i , .c ziraat lcnynnklPJrru ile de. • !urla, stokfarb i!;ler yürüyor. Vol. lcrl umurnt kA.tlbl Sallı.lıo.ddin ile tıca. mnz dera'kap kabul ediyor ,.e ba • dan seyahati Mtt edinen birtakım 
ıı:ccye katlar telllfi c<lehlleceldir! gl\ gerisı ve ı.,ş meviimi. Uuslar ret ofisi umum mlldUrU Ahmet Cemil basından münhal kalan )')O!ita, am. lkinısoe~ olduğu nnla~makt:ıdır. 

Ytı'kllnl{i enııınet hiknyesini' an ~ 
J t\l(ln dostmmt dinlerl>en bu tarihi 
\"nlmyı hntırlad·~. Bi.,tlc ılil•1<at • 
izlik, ihmal n nliıkn ~lık yUzliıı

den ne emekler bo a gicliyo:r' ~e 
c1e~erlf' vnltltle.r öliivor ve ne bü -
l1ik zam""far oluvor! 

KADIRCAN KAFLI 

MiLLi 
ara 

eçlmn 
ver 

ele iye 
re erini 
ıer Ur:ılrn ô~~inde, kara ''e buz icln, hayıl'h neticeler \'tınıl etıni • dün Ankarayıı. gltml§lerdir. Bir kısım cası Gündiiz Alptan nlarnk, Sol - Tramvayd:ın n.tlıyanlar gıöi ba-

loprahh gnrbi s:'hiry:ı nrnzi ı, kıy- yor gibi gör;iniiyor, tevziat hakkında kendilerine yenl dl tan Oıımon:ı veriyor ,.e onu affe. samakfara asılanlardan da paro Rdsicilm!ıur İsmet 1nönil refi -
m.ztli zira.'lt snbalandır. Ra yada, M. RU<ıim ÖZGE.ı.V rektltler verl!eceğl snnılmaktadrr. diyor. CC7.St aJmacaktır. ikala.n1c 'bl:rlikte, diln Ankara be~ 
c'-:tr«>t ilga ~clilclİI<ten sonrn, pe'k -~m1!:m-ım:ım;:::zıs:.!mım:=::::::::!IC!!!!!!::::::::B_11:11 .. _______ ~-----------:ıll!lleı1:::a=::z::ııı::ıı:::;::ız=::zjdjy.eSlni şereflendirerek Anka.ra 
çok ınujilder, bu toprnldara ko~ r.-:---------.--• hemştailer.i &fati!e belediye seçi• 
ltıl:ır \ 'e ornd:t. yerleştiler. ğmda J"l.'l'lt~lctlğim yüzbası, fkj ~: m~;:;~~~"~tlr'1f:~l2- ,mi abinryonım. Rop bu . oftnıfa mi için reylerini vermişlerdir. 

Sl!ıiryn hnttı, bn arazi işletme • , gUn en·cl b:ın:ı. l<'ransanm harbe ~tam zengin bir tilCX'.ar gibi harr. _ Aynen. MccHs Reisi, Başvekil 
.. ini hnraretlendir<li. Rundan ılo - devam edeceğini, hattfı. icabeder" ket ediyor: gnrson ku.n. fiske \'Il• ve ~r biltün vddller de reyleri . 
layı. hu mıntakn kec;if nlifu hı b.ir se merhale merhale ric•at ederek ' ruyor \'C 5.lemin gözü önUnde im - '.li kullıı.nmeyardır. Şimdiye kadar 
~er olcla. Tobol i1e frtih arasında hültfunet merkezi Cc.znyircle Tiz~ • l'aldayrp öpmek istiyor. Sonra bir Ankaroda Vt"ril~n reylerin mikta· 
bol yulaf ,.C' ı::ndar yeti5lyor. Boğ Uzu'y:ı. ıuıdıır çekeceğini söyleyen clenbirc csn:ı,'tır dildiilderl iitme _ rı 36157 Yi bulm~tur. 
llny ise, şm'i>tnlii araziden :ı.iynrle arknclaş, ~l< uylnıcıuz olmnnuı med'.;':tl rSlklar sönUyor. ,.c her ma-
irtib ile yuknn Oh arasındaki top-

1 
rnğıneon gazete ·e kı n. bir telgraf enya cllkilcn bir mumla. ycmci;imi· 

ral,J:ırd:ı d:ıhıı. zengindir, ~.ektim: fak:ı.t AnsUr yeni :hılimnt ~.e ı1e\"'Dl1'1 cdiyon1z, Toplnr at1:ıyor 
t\z ı;:>k nıtubetli o1an arazide almış, harp havadisi ,·eren 'her l"ı:wı.t': biri "uÇ3.ksa''Bl' batarynlan!" di _ 

lınym.n yet.i5iyor. I\urgnn etrafın. tıclgmf e\"\ eHl Prnnsrz ,.e İngiliz Aleksancler Vert yor. 
c1nld l'obol ha\•LnSmdn. \'e buğday 0 keri s.'lnsürtlnden ~e<;e<'ckmiş. Sok:ığa tıkıyorum, meydan oto· 
mıntnlrnsm<lrı, mühim hi'r siit sa • Askeri c;nnsilr btirosu binnnın bir : cehennemi bir gUrültii ile Jrnyna • l·nt bilmediğim bir sebepten ötü· mobillcrle dolu! Bardnltlnn b-Oşn _ 
n:-ı;\'İİ inkis:ıf etmic;i:ir. lmtın<lıı, burada uzıın bi'r müna_ ~an ~kaldn.J'flan g~en arııhn.mız rU bir askerle kavga ecliyor; etrn. nırca.anın ynğn.n vnğnrnr cle\am 

Garbi Sihirya, sulh 7nmanınfln, ktı"-nyn o-iri5tik: Telı.,rmfın hnşıno. btıri otele döndiiriiyor. Bizim uğ - fa birikmiş hallan güriiltü<Jü lıu ediyor. Top sesleri geliyor. Birnı 
kiimcs hnyvmılan, tercyni:'l ''e yu '.l'or mu y!12.ılarn'k, yoksa Fransa· nmıuzda elinden geleni esirgcmi _ lmv~ayı ~ktn.n IMıstm:lı . .Büre lo • 80nl':\ arnbal:lr meyclanclnn nyrılı . 
nııırt:ı. ihraç ediyordu. Diiyük hny- <lıı bir yer mi! Ne :;iiliinç -:ey! yen isithbnrnt ntt.ZD'hğmda.n Fri~ lı.nnt:ısmda uzun bir mııs:ı.ya otur yor. Kalıp 'lnyn.fetleri )·criıule in. 
'anJann mllıtan is .. ~on ·eneler · iki gündenberi Alman nulyoso ton otelci ile a.nla§tı; ~oför ve ben dok. Çorba. sığır lmnrtma'iı ve ı,:l· .::uılnr, otomobillerin tenerlerinin 
de, 67 mil~·ona koyun Ye keçile - Turdan bah~lerken ''Pransanm bil' kzıttn yntaooğo:; Mariyon ,-c lckten ibaret y~ğimizi yedik; yan't'nsırıa m!ini olmo.lc isteyen po· 
ıinkl İSc 128 milyonu bıılu)·orclıı. mııvnl·kat, ı;rr1< muYaklmt merke. Gnbi ikisi bir 0<1adıı knJs.ro.ldBr; bol bol da Şiııon şru-nln içtik. Kar_ Ii lere kUfürler ynğclmyor. Frip · 

rı ·Je ta avvarlar ,:nrdı ~<İ, mu. zi!" diye nlny ediyor. • Jllber de Pariste bir İngiliz ma. - şımcla. oturan Fripton QOk neşeli; ton ,.e arlmdMls.rile beraber Jrnl. 
annm Imnnllnr tcsi:ıı c;ayesinıle f5 it. gilı;ıli!: bir mliddet c;oknk. ğazaıı lmrnn Bopan olln.sınrln bir benim mecmu:ılarda ~rlum malmle. mı, olnn JillY!r, bo Jıiicuman bat..i· 
Hns nr:uJ inc1c, lmuçuktNı meyvn tn dolnştck. Ölükr i"ıbi:lcsi bnhı - yatnl< bulundu. Jo'ripton bnna ay _ lcrimden bnhsediyor, \'e istihhıı - M bir Juwa. hOcumn olduğa IUlft -

(1) Bu, hs)-n.li bir diyn.nn ismi 
dir. KA$ü1erden bir'lsi. b5yle bere
ketli bir yeri kec:fcttiğini iddia er 
m.i~i. Bu yer cenubt ı\mcrı"kac.1a 
Aın--mn ile Grenolt nehi"ı1eri tını• 
erndn buluzauıormuş ve altınla do. 
uymuş. 

nan mcydnndal<i açıl{ hava ka.h\'e. nea lıuc;ust banyoc;undan istifa<le rat ruı.zn-bğmın e.c;kj memarlnn şıhnet kirnc;ede neşe kttlmndığı • 
sinde Amerikalı ~7'~e mnl!ahil'fö- ctmei< m\is:ı:ı<lcsini• de ''erdi. A ı • uleyhlnclc atıp tutuyor. Fnı.nsa.nın nt anlattı. Kosoncliye ile bernlıer 
ri ile liarşılnştık. Po ta ''c iş bor kn.dn.51mızla nkşnm Turun mcşlıur mahvol<lnğanu, fakıı.t İngilt<'renin ~ok bitkin bil' hnlde snlonnıı 1m • 
ası hinalnnndn Korneri nrryonv.. Bilre lokant11slncla hulu5mağ1 l>I\" harbe (1C\-·nm edeceğini anlatıyor. napelel'i liı:erin~ uz:.ındıl•. Knclrnlar 

Onun nere~le ollluğunu hiç kimse l'ftrb.5tırclık. Bnrd:ıktıın ~:ınırcn.. Onun bu fazla ne esi' eannm f:ıln. oıl:ılnnna. ~ıkıyor. Top sesleri it" • 
h1,miy<'r. J~trn.ftn. lrnrJmnç bir ~<a _ r.rna yağnmr :rnğı ·or, soJmkıtrs yor; hnJbuki Pnricı ve Ş:ırtrın hii· ı.ildl, Bir{cıj tayyarelerin Lm'nr 
"""dık ,·nr. Rulııldarı "'ni;ır "•'ren mfo •Jıi~ bir ~lriiltti \"l\r, Bir inzı • l lil kilic;esini <'lll~lnmektcn l•cndl· liiıprüsıinli yılmıak istcılikJerini, 

Bir gaflet 
Bın refikimiz, öğretmenlerin. 

tebl:'ğler clcı-""lsini oknmn• 
mab.n rüzUndcn ~k babalarını 
l;ifaplann 1912 bnskısmı aramıya. 
ıneebur bırnktıklanndan ''C 19~2 

bn!ltl'lız kitap getlrmiyen talebeyi 
"mıfa ntm:ım:ık tclıdidlnden ika. 
l<et e<lerek: 

..Biz bilha'isa, talebeyi herhıın. 
gi Mr ''ec;ile ile smrfn nlmayız di· 
~en öğretmenlerin de ha ltıı 
Jıarel•et1erffii l\lnnrif Mttc!UrUmU. 
lliln c-n kısa bir 7:nmandn yapaca. 
i;ı bir tamimle dllı.elhnesini ril'ft 
c deriz.'' eliyor. 

N'c ~:ıflct 1 Ilu tnmim <le tebli~. 
Jnr <lergio;inc ~ l! !.'';lredllmiyecek 
mi! .. 
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StaU~l~~ta~a~~~~!eı 1 
ğlni ve Slallnin eöuerlnln Rusyanın 

hakikl durumunu ltade ettitlnj mu 
hakkak ııddettlğinl beyan •.:derek So\·. 
yeller Bırlj~ln .mUttefiY yardımı 

bahsinde çok derin bir h&)Ol aukutu
nıı ugramı§ olduğunu zaten çoktMbcrt 
malftm olduğunu %ikrctm~Ur. 

W1''?'."DRAD A ACJ TE1'K1TLE R 

Yi ı, 8 ( Rad3·0) - lsvic_:recle çıknn 

Nevyork Taymi~ 
Gazetesi diyor ki: 

Şark cepbeslnde 
( Baı, tarafı 1 lndıle) 

yük kayıplar verdirilerek tardeöilmiı 
• lir. Btr h'ilnde SOO Aınıa:ı 19 tank, 1 '3 

Amerıka kamyon lltop imha ed.lmlştjr, Sta. 
Jıngradın §lDl&! ba t..ısmda kuvveı.Jerl 1 

Vlff ile maaasebet- ı miz mcvztlerlnl iyileşUrml'k maksadı 
le taarrur.larda bulunuyc. ıar. Bura lerlnl artık larda Alman hUcumları U\.rdP.dilmj, - ! 

.. esmelldir' ur. ı A • Loodra, 8 ( A .A.) - Stallngradda 
l\iC\')'ork, 8 (A.A.) - Ncvyorlt Tay. muharebe eksilmlyen §lddetle devam 

-3.,...-

r~_u N_U T_M ~-~!.~J.~---Qııı,. 

Birkaç düşündürücü söz 1 
:,. Çok .ihti).trrlar:la, çocuklara yapılan iyilik ıakJ.ir .. 

edilmez. Bôincüerinin ömrü vefa etmez, illinc:ler rae 
iyiliği hatırlqaınazlar. 

"' Kıı/b alakalarında iki tara/tan biri matlaka al, 
nrr. F aluıt c:ldanan m esuttur. 

::: Kadınlarla bir arada ycııayıp mağlubiyete ağıra. 
nıamak bir .ölüyü diriltmekten daha güctür. 
• 

1~ Kadınların gururunu ancak erkeğin tahammül rJe" 
sabrı m~ğlUp eJebilir. 

Dünden 
Bugüne 

Lıı. Luissc gazete,,inın L<n1dra muhs. 
! b!rjnln blldirdl~ıne gore Stallnln de mis gazetesi ınllukere §artlarından ediyor. Alman uçak!arı famlaım: hU • '------------------------
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1 mecl Londrada acı tenkirıtcrl ı.aucip 

1 
olmu§tur. Ba§lıca İngiliz mecmuaları 

, Rusyaya yardım jçin lngijterenin e • 
lmdcn geleni yapm~a hı.zır bulun . 
duğunu yazdıktan sonra l!l~Q da Rus. 
yanın Jıondlslnin ikinci b.r ct>phe te. 
sis etmemi§ olduğunu acı bir surette 

Sivil bal a ceza 
yapanları cezala 
dınlması bak ın a 

• anlııtmakta . eğer Ruıya ~lu ikinci Ct'P 
~yj aı:mı§ o!!ıaydı bunun neticesi o • 
ıarak hAdlsclcrın bugUn b1. "cklt dU,. 
memlş olacağını tebarUz ettirmekte • Ruzvelt 

ne diyor 
aU.md&ki memleketlerde ıııvll 

ha!lıa ~ tjnayeUer ı.:za ve ccal_ 
Jııtıo hpkJnnda tahkikat yat ak Uzcre 
be,nctmııeı blr komisyon kurulma ... 
teklifi od8,ytr. atılmıştır. Bu huswıta 
.Am&rika rclsicUmburu iiuzvelt dl!;ı 
be~ bulunarak dem!ştir ki: 
·~~an, ı gııl altında. 

lı:i memlekcUcrin ahil :ıhali.slne ve 
biuıaesa Avrupa kıtaswdakl metıı;u• 
IU1u:I ahaUsine knrııı yapılan 21 ağus. 
tosta S6ylemlşt)m. Gerek bu hUkUıne . 

Un. gerek bildiğime gore, diğer bir _ 
~ m;i).1etıerln hedefi zafer kaza. 
IUZdiktazı soma bu cınayetıerUl sahip. 
lf!lriDtn mahkemeler huzurunda harc
ketıerintıı hesn.bmı vcrmelerinı iste 
rnek oldıığunu da ııöyle~tir. Bu el. 
Zlaycllcr, hAlA irtikAp edilmektedir, 

Harp zıı.fcrle bittikten sonra elde 
edilebilecek b1tt;lln delilleri toplamak 
'Ve bunlarm ne dereceye kadar mllte. 

dirler. 

Harp cinayetleri 
meıuııerl 

<Baş tarafı 1 incid e> 
lunup bulunmıyacağını soI•ra başkn 

bir gazeteciye de Vels, benUz bu hu • 
susta blrşey bilmediğin! ,:;ytemi;ıtir. 

Ayni gazeteci, relslcUm'lur Ruzveı . 

tin '•harp cinayet leri,. ta birini kul . 
!andığına l§a.ret etmiştir. RcisicUm . 
bur bu ııözlerile işgal altındaki mcm -
lekellerdc yapılan cınayet)erln falı. 

lerlne ceza verllecetı hııkl:maa vaad! 
bu ııuretıe tahdld m i etmek iatcmiş • 
tlr ve yahut bu tablrP. de.h<:ı geniş bir 
mana mı vermek tlzımdır. 

Vo!t, verdiği eevaptıı kanaatince bu 
tabirln pek açık olduğunu ve hıırp es . 
nasmda yapılan zuıUmlerin faıUerllc 

yüz binlerce masumu boğazla.mı§ o -
tanlan jatlhd&f ettiğiJ\l ııöyleml§lir 

Bu mUtalea bqlt& kelimelerle ifade 
edUecek olur-. ııu ~ §lsncli l'llPı. 
lan cm.,.tıerde.n menJ tıJt'idıadar 

hiçbırlnln Vi§iyi Fransız i§çilcrini Hit. cumlarla ııchrln oturmağa mahsuıı 

Jer hesabma çal~tırmak zoı·unda bı • mahallelerlnı viraneye ~cVirlyorlar. 

rakınadığını yazmaktadır. Lflval, mu. Ruslar slper ve mahzenlere sığmıyor 
tareke hUkümterlni tecavUz etmi§tir. ve hava akmı bitince meydana çıka. 
Bu hareket devletler hukukuna bir rak Almanları ateo perdeı:-lh: kar§ıl'.. 

tecavüz ve Almanyaya kar§l harp e. yorıar. Son bir Moskova mesajı Rus. 
den milletlere kıırşı bir düşmanlıktır. lıırm mukabl1 bir hücumla 1000 Alma 
İ§çlle:. bir takım insan1P.r arzularına nı öldUrdüklcrıni bildiriyor. 
rnğmcn ecnebi bir memlekette çalı:ı. Kafkaslarda, MoZdok ınuıtakaaındıı 
mağa jcbar edilmektedirler, Bunları Ruslar bi,r kesimde yeni mevzilere c;c:. 
zorlayan da diplomatik mUnasebct • kilmeğe mecbur olmu§lardrr. Novro • 
terde bulunduğumuz bir bUlrlımettir. Siskin cmıup doğusunda yeni getirilen 
Franım: işçiıcrı Almanyada düşmanın 'bir Rumen tüm.eni Rus mevzilerinde 
Amerıkan ta.yyarclerlne kar§ı kulla • bir gedik a.çmağa m!lvaf!nk oımuşsl\ 

j zıacagı sillhları yapan i§çılcrın yor . da Rus bahriye sllAhendazlan ve Pi • 
!erini atacaklardır. IAv01in Almanla • yadesi 2 günlük ~adan eonra 
ra bıı surette ı.~ranııız filosunu açıkça 1 bu tümene 2000 zayiat ftrdlrmlı ve 
teellm ettiği takdirde yapaeağl yar • bazı yerleri geri almı§tır 
dunın bir ba§ka tUrJUırllnU yapıp yap. BerUn, S ( A.A.) - Sta.llııg"radda 

madığı suale muhtnc;; bir keyfiyettir. bulunım diinyanm en btıyuk traktör 
Vlşl hülrlımell ile djplomatJk mUn~. fabrlltaaı Alman topçusunun ate§ile 
betlerin devam eltlrilme~ınln yalnız §imdi enkıı.z yığını haline gelml~tlr. 

afyda11ız değil aynl zamanda zararlı ÇOK ŞtDDETLt JICCUMl.u'\R 
bir ı;ey olduğunu anlamak B&.Ati çal . Mosko,-a, 8 (A.A.J - Stallngred 
mı§tır. ınUdatilcri muhaııaranın bqmdanbt' • 

15000 Çinli Japonlnra teslim 
olmuf! 

Tokyo, (Ruııt11d )~ Şantutıb mın 

takuında harekA.t yapmakla olan 15 
bln çlnlinln Japon kuwetıcrlne tcs • 
lim olduğu buraya ı;elen en ııon ha. 
berlerden anl&§ılmaktadı " Bu 15 bin 
kl§I rouhtelıt tUmenıere mensup aa • 
kcrlerdcn teoekkül etmekt{ldlr. 

rj kaydediıen en §iddetli tnarnı:ı:lar!n 
lrnrşıl8§tyor1a.r. Buna rağmen her par 
ça yeri bUyUk kayıplar pııJııwna ele 
geçiriyorlar. Sovyctlor ne ohır11e ol • 
sun St;8llngrt!.dı mUdafaa etmek a:ı:. 

mlndcdlrler. 
ALMAl'fLABIN KA l'rBl 

Mokova 8 (A.A.) - Yan reııml bir 
kıı.ynaktan blhttrlldtğtne P"Sre. sr!;me 
A iman askcrlcrjoden mUrekkcp hU • 
cum krtalarına mensup 100 bin k~i 
45 gUndcnbcrl devam edan Stalingıııd 

ber oldukla:rmı tcsbit etmek auret!lc kastedilmektedir. IJllllllra, g (A,A.) _ M .ınr cephe • 
ııuçıuıarm mooullyetjnl t&}'iD etmok -----'r>----. 1 Binde kara. faılliycU yoktu:'. 

Mısırda ıükfinct muharebesinde ölmtışUlr. 

Don vadisinden geçerek StaUngrııd 
mUdatileo.rinl takviye f!tmetı"e çalrean 
Sovyet kıtaları mP-mlerinf "lllb et • 11.r.ere harp mllcrimlcrinln birle.om!§ Bir klsele tacir n_ n Mtıtt;clllt hava lmvvıetleri iılc. Gl. 

nıil2et)ee tcallml için husuı;t bir hU.. b eıenıer ridde bir ma *2mma t&J\1TU2'l ~-
~ konulması bahsindo h1l~tlo Bf1D8 1 ıer ve yerde da#mık bulurmn uça'klııra ~-

\'~!. 8 (&Adyo) - Stanngradm 
&,ftli 1Htird bu!unduğ'Umu ~dl aöy. (.883 tarafı 1 incide) lııabctle.r kaydetm.1'lcra; ... · 
:ı.m k.istıe.rim. tilcoo.n alrp Sirkeci "ivannda bir l--------------

ıılmııl1 garbfııind111 A:lmanlar dUn b!I. 
yUk fabrikalar , mahalleırtne kıı.rııı 

yapUkları çok §!MeUf Mr bUcumdan 
sonra buradaki Rmı ..h&tlermı yar • 

Bu h9ktmet, ııaıp clnayetıerı hak. depoya gotür.m.Uştür. KatmJa: 100 1·ıralık 
""lunda ta2ıkilmt ya.pma.k Uzero birle. _ R~na Jmpan> öla.rsk 1 bin 

tik mlllctıer tıı.raflnda.n bir komlsyon lira ver. Birazdan da mallan gel, 

~ hmN.SUilda hıgtlli hUk1)metjle al! demişti?', banknotlar tedavül-
~" diğer hUJttlmctlerle wblrliğl yap • Hüseyin deıtlhal parayı vermili 

mıL'lardrr. 

Ruslar yardım istiyor 
tnap amadedir. Ve bi.rlmç :!ia&t sonra gelip aradığı d k ld 1 

nmde .auçlu oldukl ıı.n tahakkuk ZRm"'1 tabU ne İsımı.ili bulmu~. ne en a ırı ıyor 
tı4ccıek kimSclerin .sayırlı dU§man mn • de paralarından bir haber alabil

(llafj tantft 1 incide) 
,kanaatindedir. Bu mnhafile söre 
müUtmkelrin taahütlerini tubnnları 
yalnı:ı: yiyecek ''C harp mnlzemesı 
sevki!lc dnir de~ildlr, fiill iş birli~ı 
d,. lli7.ımrlır. ·ıalingrad muhnrehcsi 
o kndar senişlemlşlir ki, kar~ılıkh 
hir imhn muhar~i halini almış
tır. Almanya için ikJ.J cephesi tu ı

m.ık. Stnlingrıtd ım.ıh:ı~ncsinin nt'. 

lntlerı ntlfucmıun yelrlınUe kcyas cdi_ miştir. 
ltnıe muhakkak ki son derecede az o. Neticede İamail on gtin içinde 
lı.caktır. "mubtem eğlenederie 7 bin lira • 

N bu h~met:J.n, ne de orta hU • 'TIJn &Jtmdan gi.'r:ip üstün den çık _ 
k<ıı:nctle:rln maksadı klltlc halinde mL 1lkt3.n eonl1l yaka}anmı:ttır. 
•rtıemc harekeUcrlne mUracant etmek _ ____ _..;. _______ _ 

değildir. Binlerce masum insana kar. 
LlI tertiP odı'lDıJo olan bu cinayetin v~ 
brlstiyn.n!ık prcnslplerln! lihlA.1 eden 
tulQmlcrln tertip ve idaresinden me. 
rıuı ola.nlnnn bepslnl bakir ve muhak 
kak bir oozaya. çarpmnk arEusunda. 
~ .. 
l\ı\RK ADASINA BASKIN: 

Cumarle!i gtlnll :Man,ştakl kllçUk 
S&rk adasına İngilizler tarafından 
bir baskın yapılmıştır. LO'ndrada mU§. 
le?(!k haberler servisi ta.rafından n~ 
~dilen tebliğde bu hususta .~ maın. 

lllat verilmektccllr: · 
Cumartesi stınü Şerk nd:ısınn il ' 

rak öleüde bir tnnrnız ynpılııuştır. 
'-'u taatT\lz, sık sık ve mu"arrald · 
Yetlc yapılıp nonnal olnrnk nelİ<'t' 
leri hakkında hicbir şey sö~Jen 
llıeycn bu oovi mütenddid hnrcke' 
lerden biri idi. Fnknt düşman bi • 
Unmcyen sebeplerden dolayı bu ta 
arruzu asılsız ıcfcrr:i:ıt n5, esile h.I 
~trdfl!i için Ttıku:ıtm şimdi neşri i· 
<:ap etmiştir. 

Bu taarn:ızun başlıcn hedefi, A 
doda oturan İngilfalcrin mnrfız htı 
lurıdukfan fon:ı munrnt'lclcr :ınkkııı 
<h ilk elden mnOJmnt ted:ıri:.i idı . 
Netice olarak "Kııacksuss Ober . ı 
~eld Kkmandant,. imzalı hir beyan 
rıarnecıc si'ril erkeklerden Manş :ııi ı 
1arıoda do~w; olmayanlar:a 1G 
17 Ya; anısındaki crkeklerdı?n ln. 
tıtlıarda ilcvmnl; ~urctıc cfurmnya•ı 
l:ırın aHclcrilc b'irlı1rte ı\lm.,nya, ı 
5Üriildlddcri lılldirilmektcdir. ı,ıı 
sQlliiin ~! kıstı bir mül:ılct verilcJık 
1eıı som:ı gecen hafta vukubulnııış 
\'e Gtıerncseyden !JOO erkek zo'r!:ı 
gölürühnnştür. Daha 400 kişinin 
8ıtnıcsi ic:ıp etmektedir .. Jurscyd· 
den daha fazla miktarda kimsenin 
sürgnııe söndcrlicjisi tahmin edil · 
Ilı tedir. Ta:ırruzu yııpan İngiliz 
luv ~leci subay ve er olm:ık üzrr<' 
~~kişi fdi. Hiçbir knyba ıığrııın.ı 

~ teb!iğı bu hususta ''erdiği 
ına.ı~atta !ngllizicrfn 00,, kittlden 
:llrekkcp bir j~çl ekibine bUcum e • 
terek bunıan bağladıklan blldir!lmrfc 
t'dlr. TebJI!:' bundnn sonra lngtlizlr 

rin Alman i§çnerine fena muamele 
ettlğinden bahectmekte ve buna kar. 
fı!ık oıarak Dlyep baakmında esir e. 
dUcn blltUn 1ngillzlerln bugün ~leden 
Utbo.ren prangaya vurulaeafmt bildir 
mektedlr. 
ŞARK or;rını:stNDB: 

Alman kıtaları K&fkaeyada ilerle • 
mektcdlrler, OOn geceki Alınan teb
liği bu hususta şu malQmatı ver~k . 
tedir: 

Kafko..syanın ~imali garbf kıs • 
mmda inn.dlı dağ muhattbeleri ya. 
ı:ıhmılctadn-. Terek'in cenubunda 
ordu teşkilleri ve ordunun hücum 
kıta.lan havanın pek f ena ve ara. 
zinin ar.lz:ılı olmMma rağmen ;;ö 1 
ı;üs göğilse yapılan şiddetli b 'r car 
ıııfiJlladan !onra mühim bir pr.trol ' 
lXllgcsindc bul n an Malgobek zap. 1 

t <' tnıi~le:rclir .. 
Salinı::-radrn si.mali garbi~inr:le 

sanlan dil.'llllan kuvvet~r:inin c t ro 
fındaki çe:ıber el.aha daraltılmı1;tır 
Alman ve Romen hava kuvvetleri 
Sovyet hava meyda.nla.rın a Ye \·oı. 
ganın her iki taraf'ındnki dü~ma. 
r.ın Jaı;e yollarma muvaffakiyetle 
t,>arruz etmi~lcrdir. 

llmnn göliiınün cenubu şarkisin. 
de, ormanlık ve bataklık bir arazi. 
de y:ı.pılıın Alınan ile r1 hareketi 
düAmanrn inndtr mukavemetine 
rağmen terakkiler kaydetmekte • 
dir. Alman Stuka tAyyareleriyle 
Hırvat mubarebe t ıı.yyarel eri ve 
bu muvaffakiyetin elde edilmesine 
bilhassa yaNimı etmisl~rdir. · 
Diğer tnrattan Moakova radyosu 

dUn bUttln Ruslara hitaben demiştir 
ki: 

''Her Sovyet \'at<!nperverinin 
1'Er t~k vazifeei, bir tek dü~nce'ii 
olmahdrr: nrrşmanı bozguna uğ. 
ratm11k. Bu v~ife nizam ~ disip· 
lin ister. Biitün millet Stalingı
rnt mtidafilf'rinin kahııunantığm -
&11 ve devamlı aunindcn ilham 
sJmalıdır. Şimdi ya.prl.hğı gibfVol
gn yohı ile Sta.lingxrada 1abcye 
•c mUhimm1ı.t ~öndetilmesine an . 
r.nk demir <rlbi b'r di ;\plin saye. 
ciode devam edilebılir.,. 

An/wra, 7 (A •• 4.), - CUınhuriyel 

,.e merkez Lanka51Ddan verilen 'llla
Jümata frÖJ"C, M.i1'i Sef Hclı;icümhur 
ismet lnöniinün resimerini taşı)·nn 
ve meml<ıkelimi:ı:e eetirilır.ken ~·ol.. 
da kar:ıtya uğrıyan 100 lımlık lınn. 
.konotlar4.1n bir kısmının gizlice 
memleketimize sokuldu~u Rnlnşıl~ 
nııştır. JJu lıankonollar renk, ~ckıl 
ve ebat itibarj.yle Alalürkün rcsiın. 
lerini faşıyan "c tedavüıle huun:ın 

100 iraHık bankonotlaro tamamen 
~rı zcineıkt ed ir. 

l\a1aya uğramış o l n bankonoııa. 
rın tcdaT\ilc çıkarılma~ı Te dr. 

i!C'esıııc .ha~lrrhr. 

So,•yct mah af!li diyor ki : " So\'• 
Ye~r şimdi~ kadar 120 Alman 
liimenini tutmıı{lDr'rlır. Bu go n-cl. 
lcr ~n tl% böylc devam edebilir mi":' 
'.\fütıefrklcr her hıılrlc 31} - 411 Al. 
mnn tiımcnlnl çekecek harekette 
hulunmohdırlar • ., 

serleri ıbukmmadı~ı hakkında mü· r 1 bl 1 t 
l~addıt neşriyat ve ih'inlar yapıl· ec r c naye 
mışsa da halkın hcrhaııgi bir ~ddl J!,, ve iki akşam. Fatihte feci bir 
ıle ynnılarok bonarı amn!'lnın \'el cinayet işln<-miıs, Hoca Üveys ma· 
:ı:arar gömıcsiqin önüne secilmcsi holksinde Kocasinan caddesinde 
içın 15 bi rinciteşrin 1942 tarihin· or.,-an 25 yaşın~ Sotirj nılında 
den itibaren, Atotürkün resimleri. hı r bahçıvan öldfuiilno.Uştür 
ni l:ış ıy:ın yiizlük bnnl.:onotların tc- H:i.=i!e şC:yle e;ereyan etmiştir: 
d:ı,·ülden kaldınbnasına :karar ve. B!r müddet e \"\•el maktul Sot i• 
rilnıiştir. Bunlar, bir <ıcnc z:ırhncl:ı riYe ôlcn ann e!':nden mühim mik 
merkez, ziraat 'ı• iş bankaları la• tarda ernzi kalmıştır. Bu mira~:ı 
rarından ıleğişt•rilerck Ye !l sene o civarda -:mhçı\•:ınhk yapan Ta _ 
nııiılclellc ılc, yalnız merkez hanka.. naş isınir1de birı de ~rtaık ~rkmış
sıııcn knbul olunacaktır. .trr. Bu m:nı., ortaklığı akraba o· 
------------....-- :1an Ta.naşı:ı, Sotirirıin •ralarıuın 

Tamburacı Osman 
Pebllvan ildi 

Tanııımtş tanbıımcıla.rdan Ose 
man Pehlivan dün Sundiyedc bir 
<iostunu ziyarete giderken kalb 
sekt esi nder. vefat etm~tir. 

l 29'.> tevellütfü olan nıerııum 

n:; muhal'C!bcsindc 1':ma\·adnn 
Türkiyeye hicret etmiş, 13 yaşın· 
<in Boı.uk c;aimıığn bneJamıştır. 
Saıınm kem.ı.l devresinde peh li· 
vıınlığa da heves etmiş, spoı· ve 
eanatı en baŞa götilrmüştür. 

O.ın.nn pchlivnn son senelerde 
Ankara rndyosuncln çıı.lı~mukta ve 
çok hcğeniJmclı. teydi. 5S senelik 
sanat hay:ı.tı için sanatkar arka _ 
<iaşlaıı tarafından kendisine bir 
Jlllt.lc hazırlanmakta bulunuyor • 
du. 

Mt>thumun cenazesi bugün Ger 
tepedeki evinden ko.Mrrrlclıktnn 
wnra. Göztepc camiinde namazı 
lubnaıcalk, S3.hrayıccdiddeki aıl:: 
lfabristanınc tc\-di edilecektir. 

ö üy.c mhmet ailesin c ha§ snğ 
lığı <iilc riz. 

ı:ısı!masma. ~bep ohnuş ve bu yUz· 
öen !ıer iki taraf da mah~meye 
dü~r. Bu suretle birbirle 
rine 'b.rşı kin !>Ağlayan Sot ıri v~ 
'f,ııın~ bundan üç ay evvel de Ta• 
t•D~ın ba.hQe.Sind.e münazaa etmiş 
ir:rdir Bu oilnazaa her iki akra • 
banın :>.rnsım büt:'bütün açmıtı ,.e 
tııhnyet ev\clki akşam fazla mik 
t.ırrla rnkı fren ·ve çok s:ırho~ bir 
halde bulunan Sotiri snat J.8 de 
J anaı;ın b;ıhçesine ~itrr i:ı. o sıra• 
da bahcede çnlı'$mnkta olan Tn • 
•ıa~ia adarr.Janna lleı·i geri sö~ l ı! '1 
'lLegc ba~orr:1ştır Bu kfüür'er Td· 
naşia adıun:armı fena halde <ı:nir 
lcndiınıiş onlar d:ı sm k rtikmiy: 
\':myan hüyUk demirlerle Satiri 
ıı i r. üzerin:: saldırmışlordır. ttı; ki· 
1 in:n hür: ırNına uğrnyruı Sotitl 
ı.oarhoı:; oldı:ğu için kcnd~ ni mii • 
ı!atan edf':nemiş. bir hirj arkaııın~ 
~~ru ·an de:>rirlerin 1'ru:ı na ves:ıir 
yerlerine isabellle kanlar ir.ındc 
h::mıştır. Ağır yıırnlı olan Sotiıi 
ılii~e lkalk:ı eVJtc Jk:ıdnr gelebihni!J 
ve bir mü<i.ict sonr a. ölmüc:tflr 'i'A 
nnı<la suc; orta.klan zabıta tarclfıu 
dan yo.ka.l;ınmışlnrdır 

Ucuz ekmek 
Ankara.dan bildirilciığine sorc, 

ekmekle tnııziıa satı§: ~apılmıyau 
ın:ıhallerd~ki memur ve must ah _ 
demlere bunların beslcmcğe mec
bur olduklm ki.mseler.i.n ekmeklik 
lıu~tı iht;yaçlanm toprak :O:~h
sulkri ofis.inin temin edecegınc 
<.iair ihükümet kararının tatbikatı• 
na'ılı.:m~n geçilmek ili;ere Ticaret 
Vekilli.ğinoc bir talimnttıam.c ha• 
zırl.~n:mış Ve valiliklere bildiril _ 
m fitir. Talimatname esasları
na göre, Mtır.dtte kvt usulü 
ka ldm~mı;-, ('l]a.n vilayetlerle öte _ 
ckn1'erı tamim satışı ynpılamıyan 

vilayeılcırimi74c devlet ve mliesse 
selere baremJer.in e tıibi m emur ve 
mU~.Ahdmlerle dcmiryo}lan ba re
r.-ıi kanununun birinci ve :i.kinci 5d 

yılı cctvell~nin şlimufüne giren 
müteferrik müstahdemter bareır.ı 
kanun ları haricinde hususi kanun 
lam. g~ maaş alıan vA.ızlar, r\er 
s:imlar, h:ıstabnkrcıtnr, mUvezzi
ler g:ibi istihkak erbabı aletCımum 
Liıtçcnin masraf tertiplerinden 
alınan kadr.>larda çal~anlar, köy 
t.ğitmen \'e ~lcri, teka ü t , 
du l ve y.etim maa§lan ile mBlüli • 
ye t ve hid~tr vatani.ye tertibin• 
rnem1Jl'lan, radyoda. daimi surette 
mtmurla.r, rdyoda daimi SU?"ette 
!:3~ışaıı san.."!.tkfu-I:ı.r, Ereğli kömür 
havzas ea.ğlık tt>Şkilltı ve amele 
t.irliği memurla:"! ile bllilln bunın
rm cşlerıl, cvliı.•Iarı, anne, hüytlk 
anne . ııc. llıM.deı.e ve torun.lan, ns
ke.rt baııcl:n ~ ,gedkili baremine 
tabi olmllerm kendileri h ariç ol _ 
mak tize-re bc61emeğe mecbur ol • 
duklan kirm;eler billC!" ~nname 
doldu:racaklardrr, Bu beyaıınaıne • 
ler ilgililer ta:rafmda.n Jl\CMUP ol• 
C:ı:ıklar:r dıı.irclere verildı"kten son_ 
re. vi1A;ııet ve kaza! a.rda bu ibeya n• 
namelerin bır cetveli yaptlar.tk 
toprak mn.!mulleri ofi9İnıe gönde • 
riJ;ec«"ktlr. 

Yapılacs.k dağıtmadan mütead• 
idt yerle'rd:n maaş veya Ucrct a.. 
lanla.r yalntı asli \'czifelcri üze • 
rjnden ve 'bir cihetten istifade e· 
debilec~klerdir. DağıtınaM. kart u• 
eulü t a tbik ohman yerlerdeki bil. 
;>iikkr 300, küçükler için 150 
gtram <:88.SI :nuhaf~ olunacak • 
tır. Yukarıda e.sı;ı;ılannr bildil'd f • 
ğim talimatnaım"de Tıcaret V ekll• 
kti val11iklea-dcn tcsbitin her tUr . 
Ul ~ıntı ve • ayelkri öniiyeeek 
}- İr &hhat V:C lı3....CU!aSİyetlc Ve! slİ• 
ratıc y:lpr ırna.rnır 'istı-miştir 

\'ALlNIN MÜTALA •. ll 
~ORUfD(ı 

Di~r taraftan .k:ırne utıulünUn 
bUyük §ehirlerde de kıs.men kal • 
dmJneağr yolUJt i:ıki ş.1:;ia ilzerinc 
bu fırsattsıı istifadeyi güden bazı 
fırınc.•J::ır noksan tartılı ekmek i· 
mal edcrd<, ilerde halka fazla fi 
yatla S3.tmağa lrnEumnrşlard ır. -

Vatı \'e ht"le<iiyc reisi Lütfi Kır• 
dara düıı Ticaret Vekaletinden 
ekmek mevzuuna <lair bir tezkere 
E;elmü; Ve dÜŞÜnÜlen tedbirlerle 
yanılan tetkikler etrafında müta • 
ı8ası sonılmuştu'". \ 'ali. tezkereye 
e~ğin karne ile verilmesine de
vam edılmcsiylc şciırin ekme-k me 
eeleshıin kökünden halleclUmiş o
ia~ağr, a.ksi takdirde serbest satr 
~ın eehirde çok :nfü•kill dunımlarn 

MlnakalAt V 
Din beyana 

• 

( tin~ t:ırah 1 incide> 
ciıl hat sur.:>.Ue takviye cdilriii.Ş' <> • 
l:ıcıdt~ır. Bu saha be§ ki ometre 
n.sıf kutrunda.dır. Trakya tren 
~olluındruti ıirtza d!.ı bertaraf edıl. 
uuttir, 

Avrupa hattı bugunku vıw)* 
gfüe çoık ehcrr.m.iyetlid'i.r. Bu 
büyük bir ihtiyacı k&r§llamak\ '141· 
ıiyctindc<lir. Bu hattın lızerinde 
halen 500 lmdnr vagon ylli<h oıa
rak str3. bMI~ktcdir. Bu va g-on 
lan el.irat:k boşaltmak için Sif"'.«:· 
ci .iStasyon.undnn Reşa.di~·c cadde 
&mc doğru MI' demityoiu uzattık . 
Burayn çe'k:eceği.JDiz vagonlataan 
yalnız geceleri tahliye yapacağiz 
Bir lkzmn -;vükleri de Gahı.ta~-a·~ 
çJ'rcceğ!z. 

AlllANl'ADAN Gm"ıRlJ.,f.~ 
MALZEME VE \"AGO~LAR 

• 
Almanyadan ara.mrz:daki mııka· 

vele hüklim!erinc sore, Devlet De· 
tni?lıolliı.rı için :na.lzemc ve te• .sat 
abne.ktayrz. Şimdiye kadar 12.1 
kapalı vn;"(ln. 15 lokoınoıtıf. 10 
tuq:on , 6 motorlü vagon, G römork 
aldık. Bunlar, f'Eki mukaveleden 
dl Y<".tli mukavele ile de 15 loko
motif, 25ö a91k yük vagonu, 10 
eanug vagonu, 208 kapalı :\ Uk va· 
gtOnQ. ve 5 platfoım vagonu gel • 
miştir. DcnizyolJa.n ve limanlara 
'ait ı:nsmcme ve vamtalar dil g'el~ 

mck üze:rediT. 

PENllt~ TERSAXF .... \.;t 

Pcndikt ôlti büyük de .. ·let tersa• 
nesine ait prok1eri.11'iz ha .,ı ı:La.n -
mıştır. Burası t:ı.m bi!" ını,ıaa t ter
&neıs: ' olacP..kUr. Bu,.ada kuııı ha 
vtl'Zkr, lktzaklm- ikı.ıruial'n.k her to. 
najda g.ernileır inşa edilecektir. 
Pavli 8dası ıiJ.e Pendik civanndaki 
crazimn istimJSkj jrin yarnn mil>ı 
·on lira ayt'l"drk, t timlak muame· 

lesine ":ıaşladtk. · 

l>ENtzrOf.1,A RJ TARİFELERİ 

Bütün bunlardan başka DC!li.zo 
yolları • let:mosinin nakliynt tari. 
fckrindc bazı tadilat ve ücretlere 
zam yapılması tetkik halindedir. 
Bu h\l!ll!Sta vckflletc verilm~ olan 
proje ibleri..-ıdc h('nüz kati bir ka • 
rar ve-nniş değiliz. 

Hayd:ı.~s:ı. ~ar arazisi bugü • 
nün ihtiy!M:l'lrma uygun olarak 
geni~tmek zanzretfndcyiz, Hay
darpaşa c:a.ym:nı i~timlA'k ederek 
manevra c;ahagını ve dcmiryo11an. 
nn ı>İt sair me~ tesisatı ilıtiya. 
c mruı uyr-ı.ın olarak yeniden tesis 
c.dccc.ğiz.'' 

nu GEcr: 

ES 
Sinemasıntlıı 

Ginger Rogers'in 
Harikullidc neşeli, ~~ rinc do:rum 
olmaz hir kom<'rlisl: 

Hangıs·ni 
ala ım? 

sebebiyet vereceği yolunda cevap UIKKAT : S E S Sineması ve T.ı-
vcmıiştk, Vali, k:ı.."l'les..iz ekmek sa• yatrosu. Şehir Tiyıılrosunun C$kı 
tıŞT yapıldığı günlerde k:ırşıla!;ı]an 1 Komedi kı mtındadır. Telefon : 
g'irelükleri "e önknemıyen yotsm: a--------· Hl3M _ 
Juklan rla vekAltte ı:-önderdiği mü , 
talı\amıön hC"lirtmiı:ıfü. j 1 
l\AnJK(h't r~o~· U1'' "fOlH.ARI 

Büttin Amcı1Jıa~ 
Hnyret to bırakm~ olan nlm 

AH\hda.rla.nn verdii!i malüma• AL 
tn göre. civar kazaların unsuz kal 
mMı yüzlinden Kadtköyünün un 
st<>klen ta.rnamen t-arcnnmış ve • b• 
Kaduöy h::ıllrt ekmeksiz knlmak 1 il OC 
tehlitt~i\•I-: knrşılaşmşıtır. Kıt • • 1 :s; 
?n3;°!<a.m E1ip Y ~ Ofise miiro • d b ) 
ca:ıt ederek h'U'Canan stok·Rrırı ( Gol en oy 
yeriı.e un verilme~ini istemiştir I Rııpen Mamulyan'm 
Fakat Ofis ilkönce yalnız Kadıkö ı rn bll)tik e~rl: Baı rollerde: 
yünün normaı un mtiyacmr karşı· BARBARA STıANVlCK 
lıyac!!.!,":-ınr bitdimıi<::Se de sonra - WILLIAM HOLDE 
dan iktisat m"iclürl\iğlinUn emTi •-----------N~ı 
t:zerine Kadrkö rüne 72 ÇU\'8] dııh~ 
un vennc~·.i kabul etm!ı;;tiT'. 

Bu S?ıretle Kadı'krJyü:ıe yakın 
kazalar halkı yine bıır:ıdaıı <'kmek 
icrinı t e<l..ı.rik cd~leceklcrdir, 

.Ramazan Takv mt 
Gün 27 

P"roembe 
Ak am Yat,ıır tm!I!'\ .. 

18.42 20,12 5.26 
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Tarihin Düyük davaları 
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Çıkmaz Solıağın .... 

Alfred dö ,Müse· 
nin sö~üdü 

l<aztibi", Müsenln romantik vulyetlnı 
yerine getirmeyi dU~tindU ve "Pam.. 
pa" nın heyecanlı uykw111 l.izerlndc 
şahlanan Delta dö Pavan11.'dan getir. 
diği yeşjl oir ııtiği.i t dalı şalrın ıne.. 

zarmm başma dikildi. İşte. burtınkU 
sd~Ut odur k1, yetmiş Fenedenberj, 
•'RolA." şairini bekledi ve hlmayesiı'li, 
onun yanmdakl "Roıılni'' nin mezarı.. 

Bugünkü ve yarınki dünya 
harbinin hakiki manzaraları 

Esrarı 
- 4. Tophyan: Muzaffer Esen 

FTansanm meşhur şairi Alfred dö 
MliSe'nin şöyle bir ~iiri v~: 

A2ız dostlarrm, öldüğüm vaki'. 
Mezarlrğa bir söğüt dıklnlz. 
Ben, onun acıklı yUzunU severim, 
Onun solgunluğu, bana tatlı ''e 

azizdir, 

Alman tayyareleri, kışta ne yapacaklar 
-.Japonlarla ingllizler- Ol. Dtlvaı nediıor? 
ALMAN TAYYAREI.EJ<i KI~T.\ iı:in ılurm:ıclan boğazlaşıyorlar. 

NE YAPACAKL.\R? i5te, en inanıl:ıoak haberleri,. 
Polis. M.ada.ın Stenhaylin l<aybo· \'UmlQ3 fa.kat hiçbir ı;.ey elde ede· Onun gölgesi hafif olur Am 'k ) A · J \"ates St'er bıırıtya. naldedlyoruz: • 

• U acağım toprakta erı a 1 mıra 1 
• "l' · t d 1' ·• · Mak ,. lan müc.e,herleri !le uıun uzadıya ıuemiştı, Polisin yaptığı i§ler sr.t. yuy · na uzattı • ling, Almanl:ınn ki§ mevsiminde- . .. 111 e r~es 3 J8.flllJ: • .~r • 

uıe5gul oldu. Bu müca\hcrlcrin bir ~ında \'eşil Yum. villft.smm ~çı Ş&iri sevenler, onun bu iateğini ye- "Bjr gün, abmağın biri, Viktor HU. ki hareketlerini, şöyle tahmin etli· 1 tur~~ kar;u-gı,hmd~~ btldlrıyolar: 
listwi bütün kuyumculara, mü1.a_ kadmın \'e uşağm cv~erinin ~ıkı r.lne getirmişler, mezarınc baııına blr goya, fikrince, .. en bUyük Fransız ~a. yor apon ar arazı &ZallllUf r 
yede :i'lc ~atış ı:;alonlanna gönde • ı.ı.kıya. araııması ua ~ardı. l'akaı, söğUt dikmişlerdi; fakat bu söğüt a. il"i kimdir?" diye sormak budalalığııu "'~kwnıhrm "Atlantik ardı dır. Buı_ıılın. dolayı M'lresbi lima · 
r;fdi, fnkat bütlin bu araştırmalar bu &~tırmalar hiçbir netice ,·er. ğacı, son zamanlarda kuruma.ya, baş. gösterdi. O da, kendini k&Sdederek: bombardıman tayyareleri"mn, kı11 ı ~um~ şımalın<le yakı~da. muhare · 
bo~~ c;ılttı. memi;;ti, buna rağmen \ ojirar po· • :ayınca, ,,airi sevenleri dU§!lndUrmeye, "Alfred dö MUae, ikinci gelir.,. dec\l. iptidasında, ya.ni soğ11ğun ve kıı. _ elen? ~ereyan etmıye başlama 

St:?nhaylin mazisi de uzun ıızn · Jlı!ll üçüncü defa ol&r:ık Ueminiu hattA kederlendirme.ve bıqladı. Evet.. "Ben, llrllc olmak ıtı.N.rile bl- t' - .. k ceph 'nd hıu·a hareket. sına. ıntızar o!unmaktaclır. Gene • 
•'ikin l ın _. esı e r l J\la.k Art" .. t 1 - • 

urya ar.ışttnldı, ressamdan İnti _ 'illıi.nın alt katımla'ki oda~ındn. Şalrln mezarı tıaşına, yenı bir söğüt rlrıci olmast ıazunge!en bu c lerini felce uğrattığı zamanrl.~ A a . .. urun ayyare~!1• g.e 
krun almak istiyen bir kimsenin liiı araştırma d:ıha yaptı, miiddei· 1 dikecekler; takat eski .söğüt ağacı ar. şair" ir. son uykusuna. ninni söyleme!~ merikanm. ,ark sa.bi1ini ziyar.et et" ~e günduz, Jnpon kun•et1f'rane 'e 
buhm:ımry:u~3ğı sa.bit oklu. Poli!J, umumj, polj~der, Remi ile beraber Jantinden gelmeydl. Arjaııtinden yeni haktna, yine, bir lklnct Arjantin 8Cl. ınesi ihtimal hari'eindc değildir. ta"e ha~l~n~ bomba sa'\:unua.k • 
thlJyar madam Ja.pj ile de me~ul 1 alt katta.ki odaya girdiler. Uşağın bir fidan getirilmesinin güçlUğl.inU dli- ğUdunUn hatz olduğu kanaatindeyinı. 8u Dı«!iele imki.ruıız bir ~ey değil· tadır. lenı fonede, cenuba •o.kul. 
oldu. Bllha"'"?. z.avalh ihtiyar 'ka • 1 e~yası yeniden karm~kar!~ık edil. ~tinUyorlar ve kederleniyorlardı. Da'!la yen! ı.levrilmiş oıan s1k d"r mal\ta. olan Japon lmn•etleranJn 
dmcnğrzın iılümii için l;ir sebep dı, bu sırada RP.minJn ,·o.Jiılni an. Arjantinln sabık naı:ırlarlndan ve dallı Eöğtidden bir dal almalı, onu şa.. 1 

,;Son gelen haberlerden anla'jııl. ~:ı-se olun~~l•~~n <1İmal ~ahilind~~· 
bulnı.'lk son derece mü~kül ~iirii - ~-an bir polis birdenbi're arkcıda5- meşhur muharrirlerinden eııan ve ııi~ irin fanı cesedinin çllrUdüğU toprağ.ı dığtr.a göre Alman:vrı. bıı.,.lin bü. uç ·Tapon u<;sune 'lddetlı ha\'& hu · 
uüyordu. larını çağırdı: dl. Parl•te ikamet eden Oyhanart. daldırmalıdır. Buradan, yeni filizle:- ;>iik mesafeİer Mabilen ''Hen' l\e] eumları yaııılilr. 

Hıızir.ı.nm onur.eu :;unu PDIİ!ll - Buraya bakar mmrnrz! Fransız.tarın bu kederini !şttınce, bil fışkıracaktır. Bu da, vatanımla Fran. 177'• isminde ye;ıi bir hombardı • "T~y,,·arcler, bll!ıMsa liman te · 
l't!adAfl! St~nhayli, a.5çı kadın Mari Başta müddeiumumi olmak üze- jşle alAkadar blr mecmua m,UdUt•tine, sayı blrleştfren ruhani bağın devamlı man tayyaresi meydana getirmi-, b.ı.~l~~·~nde, ~epolar~a. hangarlarda 
o.et \'olfo Ye ucınk Remi Kuyyerdi l'C herkes ,·alizin ba5ına gitti... şu mektubu yazıyor: blr remzi olacaktır. · ı Ye bunun mi'ktarmı artımrnkfo. bu~.ük .. ta~:ıb!lt ~:tptıktan so~ra 
lı.'r daha. sor~ııya ~-ekti. Bu son i"i. Ya.lizin me,inJni öı·ten ast.ar ü~e • "EJer :buna imkAn yo~s, ben, azız me,gul bu)unmuı;tur. Bu tip tey - gerı d.~ndu.Jer, Muharebe yerlerm 
tin~!:ta bilh:ts!la nsağm nka ~e- rinde bir pa~r sökühnüş bir dL "Doat ve a.ziz müdür! 11ııtad, memleketimden. bir Arjantin yar ler 500 kilo bomba ile Atlan• <le, muttJhk k.ar:ı. kuvvetleri, dü'f 
<"t.-sını nel'e<le ''e nac,ı) g~irdiği k;} \'&rdı Ye bu söl•fili:ten bir me- "Ben, biraz esklc~ olan bir gazete. söğüddalı göndermeyl taalıhUt ediyo~} tiğie a;ııya , .e hiçbir yerde <lu! _ manın harel~~t ~okta.lannı devam 
nc!.ıefu."JQ!da ışrar edildi, fakat Re· şin L!ıeri~de parlıyan bronz bir den, Altred dö Mtise!li:ı mezarını. yorum. Bu sayede, güzel ağaç, vadi. mıya ihtiyaç "Örmeden üssüne dtin lr ı;urıette, mu~!'lır ateı.ı altma alan 
?'i bu .mese~c ~traf~n~l\ ilk verdi~i "R'' markası görünüyordu, dost ve hazin gölgesiyle saran söğU. nin bekt;ısl olduğu gibi, ?er • U.,ez miye uınktedi~dir. a\·eı tn~yare!erınden yarrtnn gör . 
ıfndesınd~ltl ı.ozlerı, Meta ne b~'r Dikiş' ba!llt&nba~ .. kf'l dtin, za.yıflama•mdan dolayı değil de, mezarlığtnde. da, mukad~ı,s mezarı "Tayyarenin ağırlığı 83 toıı e_. roektedır. • 
&.elime iJii\·e ederek ne de b"r k 1 

- - so u er, po • dıı.llarmm fazla büyümesinden çöktl!- saklayan Frarunz toprağı köşesine, b"ld·-·· .,~#e 7 000 df!n·z U:en "Gon~ra] lUak ArtUriin !'IOn teb. 
. • • 

1 e. li~ elini uzattı, ,.o meliiin ile nstar ,,a ı ıgı me""u ı 1 ı · · · uh b · • 
l.me ek!':ılterek tekrarlaılı: arası da.ki ltkt.an , b" .• ğilnU anladım. yorgunluk eııerl göstermııden, bekgl. :t.il" v sürat· de 480 kilometredir ıgı m are enın Moreshıye kuş 

- Her ~ece ııa.at on bir ile on i. dan ;ıkardı~üdrl .~rı .'~ cı;z l "Okuduğum gazet"', kıral öld\l, ya_ Uk eder... H. B. Oyhanart K~na~hnnı ılda.re eden frenler ıs~ u~nsu ile ~lli. kilometre .~esa.fede 
k~ nr:ı.,mda ,-jl~iidan ayrılır. yirmi Rem.iye .sordu: eı umı ,.r ıa ş~m kı~al" diyerek, şairin başucuna, .Mecmua mtidUrU, neşrettiği bu yesinde, pike hücmnhın da yatın- Lıılunım ~.~rııbe'b,~ld~ava1kl5ınd~e ıce: 
sinni' b~ <ln'••k:ı f117.akta bulunan Bu rf" . ... ihtiyar s~ğUdUn yerine blr genci dl- biliyor. Bn tayyare, 2.000 milli'.- rcyn~ ett~g~n .: ırme .te ır. kı 
cvjm .... kıcl:ı.r giderim. Yol iize-rinde - ., -~ ~y senın mı. k!Jmesln1 tavsiye ediyor. ymoer~t.ubun altında, ıu sacırlan yazr.. bir mesafe dah1linde 3 ton bomba tnrnhn l<c<;>ıf mufrezelerı a.ra.t1m 
beyaz tn\'şan me •haneRlne uj'..rrrya. JW:mı gozJerı cüzdanda c.evaıt "Bl:Syle bir şey yapıleaydi, bilmeden ~ıvabiliyor. dr. muhnr;beler cereyan cdıyor 'ı! 
ra"K bir iki bardak şıırap fçtiiim verdı: , .. büyUk bir yanlı§lık yapılacaktı; çUn.. "Fransamızın bu tam ve mümtaz "°Şark cephe<ıinde kış başlaclrğı Jnponlar ıler~kte de,·am edl · 
de olur. go Mayr!' gecP..si saat on -.- Evet, f~t on beş ~uıulen _ kil, "Ebedl,.nin ba§md& münzevi bir dostuna, bUtUn muharrjrlerlıniz!n zıunan, ha.Ya hnrplerin<le bir de • yo~1!.r· . • • 
biri yirmi dn.!•İfoı. ~CC'lrken erof'Y" ~rı kaybetmrttlm. bekçi bulunan bu sU(;UdU:t ~ere!ll bir minnetini e.rzediyoru1~ Per • IA§e:z:de i;i~ildik göreceğimiz §Üplıeısizclir. . ., ;'lld!. rnl~ttefılde~ın. m~ıayyen 
ıl~m. Uımu böyl" d:ılcikmıiyle bit • Müddeiumumi bu kısa oevabn. ka sergUzeıtı vardır. Bunu, mecmuanrzı:ı devrilen ağaç artık yeoeremez. am~ Alnu.nfarm şnrkta serht'st ka!a.cak ~:r h:ıt ıız<'r!nde ka~t bı~, müdafaa 
diğ:fnin sebebi ba"liti>r. ÇıkmaJc u. ni olmadı. Cüzdanı nenle ı.·e nasıl okuyucularına halrrlatma1'Ja bahtıya. yenlleştirllebillr. Bu da, Arjantinden teyyareleriyle, İnginz adalarına ~n ge(mel~rı beklenıyor. 
zeı:J?ı hft7.Irlanrrk~ll Mföıyönün ya • kaybettiğine lçersinde neler bn - rtm. gelirse, şaire ve onun :ıcem\eektill" tekrar hüe~a. g,eçmclerini Ye Al. _Arnstr:ılyanın :\feJbn~n lleral~J 
tak ndasrnd:ıki 7.il çalındı; lıaym lırnduJana dair izahat istedi; Jıe. "Memleketimizin bir şairi, ınemlcke ltarşı beslenilen ı:ıurmet, iki kaUı manyanın ha\·a hücumlarına kar~ı nJan'>ı dn muharebeyi ~..,yJe t&ıı\ır 
ı::ee.enin bu saathırle uıak çağrr - mj mUddeiumumim"n s11nUerine ce tlmln bir halk şairi otan "H!laryo As- olur. müdafaasını kuvvetlendirme<;ini e<l~~·or: .. .. . 
nmk adeti olmama.Jtlıı beraber der. vap verdi. Fa.kat bQ sefer sözle • 1 ni beklemek ic

3
p eder. .Japonl:ırm buyuk kun·etlerı 

hal yafo'k orla11ına çılihm. &röıııyiJ, rinde eski em.njyı:ıt yoktu. biraz ~@~~-~ ~!~!I!~~· ~~~ "İnl{iJteredeki kamıate göre, O\·~n Stanley ~ağla.r.ı?un en lmıı· 
c-.eketini çıkarmış, pantolona aya. §a§ımut gibl)'dl .•• Kelimeler ağzın P ~ ~ .,. ~ ı\lma.nlar, şark cephe,.in<len ala • lı kısmını g.e?tıler, I.J~man Avu!I. 
ğıTl(fa, ıııaaf j elind~ ~ömhıenin ya. dan ıe8ki inançla çıkmıyordu. 1 caldarr bi~.ok tayyare filolımnı, Lralyalılarınkı~d.en ~aha a~r olan 
mndt'.. duruvordu, beni gifriince: - Nasıl Jmybettiiimi bi'lmiyo. mareşal Rolnelln harekatını kuv to~larının .. fnilowetınden • ı~tlf~e 
.. Remi, <ledf, Eaatfm dormuıı, biJ· nan, ~ param, bu <'ilzdana Yahudiler ve F ran11z kilisesi 1 "Yeni nıza.ıu, tazyik ve ki..n.le tesis 'etlendi'nnek ic:in Afrik:ı~·a ı:;eı,;i • c~lıyor. Dusnı:ı.~~n kU\"Vttını mö • 
:tük ~lon<faki r;aate hl'\lrıver/ der .,ymam, yaln1Z içerısinde terhis ~-· ln Frib h ir.de k edilemez. Sulh Ue beraber bu yenl nl. reoek "h:n·a kuH·etforinin biiyök lıımsememt.ye_ lu7.um yoktur. Mo 
1 ı . . . . .,...viçren urg §C r . çı a.ı.ı 1 ' · ı d -ı d b 1 ıa emrrnı yerıne getırdi'm. Saı& • tezkerem, bil' iki mektun vardı. , t 

1 
L b . k zam, ancak, vatanıınızın asırlık pres- l· m ,,_ d ı "'İl°z uılalarınrl:ıki Hlö"t:ve er ug ar ara .. ın a u a · · b. r 'Htirrjyet gaze es ıyon a§pıs o- .ıı. ı ıw e n,. J b" . b' Jfd 

~ın On ıri yirmi geotlğini ıııöy!e _ Onun için o~etimin !ç cebincle ı_,g k d" J 
11

' , , 
6 

ıuı tljini, tecelli ettirecek olan mareşalin ı-anay·ı mer'kezlerinl bomhalıyar.aı.. nan ın me. trelik sarıl ır vac e 
d O , 1mı pol'll ar ınal er ye nın ey pa. . . ~ 'r n U J rd 
ım. raf•M çı alt lb~re iken bJ. cüzdanın durup dumıadığı.nın pek r.ar günU kil!ııe kUrsU.s1lnde okuduğu bUyUk seııtnin davet eltili rtkir ve tır cereyan e{ıı,, or. n 11on :; n t e 

zim bay bir el i'şııretlle beni rlor farkında deAildi'm. ı:ainız 011 ~ ' B dikka ka!b birliği sayesinde husule gelecek :.Müttefik hava kun~tleri "im_ ~nğan ~iıtifetli yağmurlar, \•ıı.dide 
dtrrdo \ 'e sor,hı: "GidlyoT mn~un gtin kadıı.r e\-"Vel ütülemek içio ee- protestoyu aynctn yazıyo~·· u ft •·ı d: adalet~ hUrmet y0Juyl1, t•h•lckuk e • diki ha.ide, muhtelif taarruz• h::ıre. ııkıtn ~elleri kabarttı. Bu tabir l· 
Re • .,, "E ., 1 1. k te ;ayan protes oyu aşa,,ıya o .... e L. il 1 - J ·ı . k 

mı. \'et < e< ım. Biıim. bay etimin. oeplerlni bo'}llltırken cüz. · debi l'.,. ketlerj'nde mt\'eudunun yü7.de 5 rı:r.I\ n.rıı. nı;',men, • Rf!On ı era "' • 
<Ja}gm d~"'Ul yüzüme ba.ktt \'e danmım yerinde olmadığını fnr • yoruz: Fransız kardlnallnJn bu hıtabesinde ını kıtyb•t'"'_._._dı"r. Bu lo''· ''ll rakolları mevzilerini Jİnt ilerh•t • 
"tN:I k ''Yahudilere kar§I icra ".:lilen tcb"id " , .. ""'oc 1 E,.-er en kapıyı k&pftmftğı unut. kettim. Evdeki \'e buradaki et ....... , ki ~hemmlyet bunun, papaııttn teı ~·"zd• 1(1 .. hulurıJa ag·•rr olur. tt .t!r ... 

!" ,.,__,.. ,,_.. tedbırlerı, bUtun iııgal 11.razleindcı, o _ u "' ... 
ına. "'-""ı. aradmı, Bllll\may-rnca b!r yerd-e dü kadar acıklı manzaralar JTleydana. ge- kini ile yapılmaamdadır. ••Eket" Almanya, bu kış, tngilte <;gSERAL DÜV,\L .Nt~ ntYOR·? 
Uşağın ifadeoıinJ borada keııJen .,Urdtllümü sandmı... ttrlyor l<i, bu hal, bı.zi, vicdani protes. Bi1 lsviçrelinin fikri rtye ı..arşı, büyıik milcyasta tayyB· 

mm~~ sordu: • Möddeiumwni ei,i:ıdanr, açtı, tomuzu yUkııeltmek mecburiyeti (ibi ı Çiffell isminde bir ı~, içreli, re baslunJarma. girt"ir<ıc, Ameri • ~1e~hur ı~ransız tl!!keri mub:ır • 
- Mösyö St::nbayl her a'k'}am ~inde U§ağın •öyLfıdlği gibi tcrha!I ellm ve zaruri bir vazife kar2ıaında lıarp lHlşlom:ıdan ev .... cl, lıir lnııiliı knnm da tngilt.ert>ye fazla mlktnr_ mi, Stnlingrad muharebeleri' hal<. 

<:r°!{arl~n si7.e kapıyı kapamağr tav t~el"di, bir iki mektup ve b11n _ bulunduruyor. Yaş, z&)'l~k. hastalı:< gn zclcı.lne, lnsillcrr.cle al mcrnkını da a\ cı tayynre5j göntlere<'.eği şUp 1' nd:ı. ~ fi!tirdc bulunuyor: 
~~ eder miydi'? Jann -n•ndn uf-•· bı·r dı"zı" ,_·11,.1• 1 b h lıeL• .. z<lı"r. "Stalingr:ulın 1.nptı nihayetle _ ,,,_ - '"' '- !arltı gözönünc alınmadan ailelerin artlır~cak bir tn~ııvvuı-unı an o - ~ 
U~lc e;;al<in sakin cevap venli: bulunuvo-ıu. ı·r,· ta-'"'li on ı"k;' inci· "ifasının, böyle h1"r te~ebbüste niyor. lf:-ttfı, nihnyetlenrni' gibi B • 1 • n ·- • zıı.llmceaine dağıtıldığına ııahlt olu. s~ lmiş. " 

J
- den g.1.~ erken baym odaam• c.len ibaret ufak bir dizi ••• O z.ınıın yoruz. Binlerce inaana. reva görülen ls\'lçrcli. fngilterenin bütün yol111. bnlunucağı, Almanların ikim•i CCJI• tell'ıld!i etmelk Jilznndır. Alman or· 

~ ,nır.z nn ıiı. •• Ak~ dokuz do fi_ .. :ı_ on, on ı·kı' bı"n f-ıık !oy • ı lıe mu••le"ı"yle fazla mes.·mır olma dıısıınun \'o g:ı~·a ,·arm.asnıda.n Ve ı Jm-.ıı.: - • • ... -~ ... ve görUleceği de aşikA.r bulunan bu rı, patikal::rı üzerinde nhırlı ole "' ~ ::.· 
<U7. ·-'"'t:m ı;onm lfö~yö St.en • m-""-de bir ..ı~'-ı" 1·ncı·... 1 1 1 1 d ıarınılan ""nlas, ılıyor. Amıın .... 8 , bii,· toplnnnr, ~ehlr \'e nehre hlkim te J li '-" vwu 'c" ınuarn-ele ka.rfıııında, tnsan ıztrre.b ler kurncnk, huı ardn 111 nr ııı un u· ... .ı .ı 
•ay .. ~ gömıe7.dim. Bu iki ilene- .Müddeiumumi sordu: dııyuyor. rncnk, hu ımretle . bir ~erden cJii(rr \e bir tehlik~nin ancak havu. hfı - pclere yeı-I~tinnesi'nden 'onnı., 

ilk biı:rttctjm arn-;mfla ilk defa _ Bu uı· ,.1·1-- d ... 
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... :n mı·~ı·r•. kimı'yeti 1·ıe ı....rta.r.ıf o]a~aiTınr n~k So\'~·et lmn etl'!rinin, yaşanııya 
• .-,,. ~ &...."- • ""5C ... ... " "Biz, Fraruuz hl.iktlmetinln hallet . hir ~ere nlla Hİlmek imkanını ı~ .,., ... "' 
....... ~~-.. ""~ 11.u- Iıiidiı;_"<lir H k" • ld - d .1 i'.'ı· bilı"r. ts_t ... bund:ın flola'\i,'tclır, tl . ı , h!m~ket r.tmiye de imkan t.o · 

-....ı...""'«-~ • • - a.yrr, ımın '> ugunu a meye merbur olduğu bir muadele ol. min edecek. Bu ı;ıı.yccle, <'Acrcı t•r " 
":'Tlertr,:o sert ~ıy]e 'kmaca em. bı'lmı·yorum, kj', son ••elf>n haberlerin <le haber hnnm1y:'n hıı.robeler cıu.hns1nda 

,~ cluğ\ınu ' e unutmuyoruz ve hUkCıme_ rlc, seyisler de, ol e!cllcr de pnrlı ., • 
l'~ı: 1 B • 'le ' ı •t h' ,·r.rılı"g-1• gibi, Alman,,·ıı ..-9vretleri· lUUka\·emet ctme!!inin az ehemmı. 

P • • • • - o ınrı r .. n fi z~ aı ır can. tin göğUs germeye mecbur olduğu ko1.onmıyo muvarfnk olacald:ır. " " 

m eı.. -,_ geceyı nerede g~rclı. tada bulnn""•"'mı n• .,~retle ı'zah ~· . . 'li art ırmısttr." yı:ti vardır. ~~ clah 1 ~- " ,,.. mllşktiıa.tı ölçüyoruz. Böyle ti<en, b:.ı Çifteli, :ıraya harp girclie• ıçın, • • 
ı ır.c s an atınız. ed....,. ... ks" 'z" "!<;!ıe-mmiyetli olan cihet, bıf.7At 

'U ~ •. k. 1 ...,_ "'"'"' ını.. karanlık saatte ve bize vl'rill'n ıztı • planından .snrfııınznr elmiş; fak!'l t İ 1 ii . ]d b 1 ~ *' n.ynı su nnet c uıeVMn et. B • h t ~ be • t t l . . ,JAPO?lı'LARLA JN11 f, ZLER Stalingra.< m~'\'Z n1' e e u tınfıUr 
-:...~.. _- nnu ıza. e rn .. a;e nce ım..- rap karıııımda, sanın kendisine 1 - son 7.amanlarda, nı:ıillr. ı;tazr t>cı~ıy· .. ..,"..,,,.uı· 1.~ • rnak' mesele<>idir ki, Almanlar, tn 

Sö 1_,lıV• ..... ~ ruan yoktur. Cüzdanım .ı;abnınmı \ 'e man edenlerde yarattığı mümtaz şi- le I.ondrnda tekrar buluşmuş ,.e Türkiye halkı, Pııı;lt ilcte ynni 
""T- Yıc:u gım e'\uen ,. ... tnn. ;..· b 1_ '1 •· d kt ı-.:ıye<b, Vo1g::ı.yn. k!:\dll.r olan C.? _ 

-.......,, .... ,~n - .. .2 k .,,,uıe u mo er "on u an ıon.ra a.r iktızasından olan meııken ve aile plılııını tatbike l.'alı~ıyormu,. SRlomon nclalarile yeni Oineıle, 
.oe,v.. ... ~~·'='·' m Of'nD•ı•n. gec;ıer en b vnJ ı. 1,, • "bn' . nııbi Uu:-y:ı,n cllerin<ic bulundu • 
~-- u-4....n .. :.: " bi ,_ 1 a uma yoer11r1.7tir! ıstır. masuniyeti hakkını, mukaddes a ile h"itreliye ı;öre, harp zarureti, ,Janonlarla Amerık::ı.hJ:ıtın n'\·ıl 1 k R .1 "'""1"1"1W .._.,LI •mVıe r AA)ll( R.n ı .. . t' rtl~'Or !l.r. IlU J{:tf :l!'! U!l!l'lbl e 
fiı:ı~~'llll <1cd:m, bakar bakma7. bi- · nc~~e.r ~-~o Ste:nh:~yle g_tı~ bağlı!ığı .... astını, in.sanlık hukukunu lnı:ıllizleri ,·ılıi:r.:iler<lc ya5nln&ya 'c hoıtu"makt:ı. oldukl:ınııclnn halıer _ nıcrl<ı;'z.İ Rusyl\ nrasındalci kara. ,c 
~ ,J:-\ke ben; <'ağırdr. "GeJ Remi t~rilc;llii v~t. guze! katlın bu ın· ytikseK ııeale teyit etmek istiyen idi!" harnından İ!Slifnılc cımiyc se\'kedi. 'iİ:O: g;'hidir; ı:ün~fÜ g3.Zettlerimi1cfo n~hlr ollnclr~le hıttlaruun ara!llı 
iki har<fak ~ekelim. Poloda hara~ cıleri.n ken~.suıc aı.t ~ gerdan • scyi, kim muaheze edebhlr? Böyıe yorn·u~. Goıeteler, bu pl:inın, harp her nedeml'\, bu lınrpl'!re pek az ~.esilrn!5tir. E,·et. biitlin nıul;:n,\c • 
biT pn.l"f.i <1.e BQ1ot ovnom'• "cki:v lıktaıt çıkananı.5 olduguıın derhal prensipleri terı.etmenıek. bıristiyan 5encıll'rinde bir ço!' rayclalnrı ol:ı• yf'r 'l'!rilmektedir. Hulbuki, Japon n e t IH"t'ı:;unJ· iı:in Ifafk!'l~ya.nın !!L 
pek~ bir n<mm değili~, a~ tanıdı. medeniyetinin §Crefl, Fraı.ıanrn :ereli cağını, bu f;Urellc de ot muhabbeti. lar, Av.ı;;trnlya yolı.n;, :u::nıalr, ımtEnt!'!, ds.ha y:ıpılmMı leap eden 
Bö~ta ba.vrbrmı.. Hemen &:eri~ (Deı.·:unı var) icabındandır. nin tekrar uyaırncnğını yazıyorlar. Am~rikolılıır i~e bu Y<• ı ı 1 e.pıınıalt ~~;o. '<.?r ,·ardır. bkııt iı;;~al fl<lilme&i, 

~&~-~~i~~~~~r---~-------------------------~-,·----~------------··------~-~· Lnti b~ ~~ı~ ~n~m ~un~M ~ de Tenildim. Fena. !'lmir • ~f.ıımgclen ımnbka. çevrllmi~ ,.e 
~ 00f? He kallrarak mey_ Böyle olmakla berı.ber, 11&ray1n ha. ntn ;-<iz:d<'ııi benim kıı.rımdır., diyecek arı,Jmı~tır. Alman~·a. ,ark!\ olan 

lmnedoım flrla.dmı. l'e1ll daJrealndeJd kac!mlar O del'eee 1 -~lı~-~m olsa, ona: - Sen deUsln' dl)'CCCkler. son Jtaml~ini yaparnk bu hu·a]i. 
Polisar:ıJrk tahkikntta bütiin bn aıkı ciiz hapsine alnımı,ıa:-dı ki, ııa. .. ~ ~ d.J. ye :;?;elmi,.tir. 

n<>~ te~k etmi!ıı. Reni Kuy. beni& bir yere ~ıkmı&k ve)& blr ya-; 1 _ 12 L Kobon biddetlnJ;:;ı di-,letlnı ~ıcır<L1. "l inci ~:ıpolyon, .S.,nt·Elende 
vann:."r'a& ~I on bir buçuktan bancı ile ırörUımek lnıldnıınz gtblyd[. ~ tarak uyumağ'a Ç$lı~tı .. 1Jyu~amnur. 1812 cl-:ıki Moskova 5eferin<len bah 
~ 'f.;i!:.ı"ek · lrnbncny" kad~r Re • Hacer, koeaaı t:u0onu öılememlı 8aray bayatı onu aıkmağa b•t-;;luıııı~ . '·C'derken, c;n~< <:nhuk gitınel\ iste • 
~n meyhanıesı"Jıde şar:an ;. defUdl. Hatf;f. bir Rbah Cafer ataya: TAR 1 H-1 ROM AN tı. :r-iaıııl olup da kadın ııfü ime u,)'ıırıı.k ır•e!lini muahaz:ı etani~ti. O, bu cu. 
ftln!''JCJ oyıın onı~r~ ~e~k ihti _ - Kobon ne yapıyor .• onu görüyor .BKğdada. geldlğ'lne şimdi keııdl de retle, Ru!.ra ile harbini, b1r defa 
;TIX~lmııeri bal.ıra 1"ers'YP., ı:,e. DIUIUD? 4 !>&!ifl'Ordu. ICarakurumda, nrk:ı.claşln- el bitirmiye kalln~mıım:u" ic-ap etı 
ztı"i(-<m-a~;J°a-:ı ,.c Feım?nin ik; o:v11n Diye IM>rmaktaa da kendini alama- • 8 ~ YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi rı ona "kazak Kobon., ı.:erlı:rdl. O, t:ğ~ni nnJa.tmış o1uyor. Yani aske" 
m'~ ifnıle1e1'!1e f.efırnt ~t - mqtı. hiçbir zaman kadın ııözilt' ... areket et- d lıir mfer<len ziva.de Rusyayı i11. 
~~i?r; ~,., icfn im noktııJnr et • Oaft>r, Hallfentrı ıröıdeajni oevap11z ı Oafer bu l~in tehUkeli olduğunu - Niçln? Yasak mıdır r mezdl • !' n ı etmiye ~hemmh•et \"erecekti. 
1'lr~ "hi<:bir cıev !!H'lnnaeı.. U\:mm bınkmadı: ~ylemekle beraber, Hac.af' &Oz ver. - E"'et· Halile hazret!Prlni" emri Kobon bir arıı.lık Bağdattan kaçm'.l. tı;te, Almanhr, hu he~nb& ~öre 
~ TI<:"tğr rl~nl~ckle jkt':f; - tyjdir, dedi . ~ak11ıklJ bir erke!• dJı Yardır .. mulıafızlar dalma bekAr er· yı dUııündü. Fakat, güzel ' Hacere o lgi:rüyorlar. Onlnr, harbin ikinci 
~~ - • • oldutu için, tim.diden 1.-lrKaç maıu. - llk fınatta Kobcnu görüp, ar:m- !•eklerden se4;111lr. Çünkü, ber mııhafnı derı:ıce bağlrydr .. , onu o kadar bevlyo~ r.en~ind<", bütün A\·nıpa Rusyas1. 
R~lıı"ldve~infu bnnt'lan ft<la~ı katı var. Aradan a~·lar &;ı:çene, aev. lannı kf'ndlsfne ıöyllycce~ım .• nıer•lk gecesini gündüzliııü bura.<1., vaııce ba. du ki.. um "ahlbi bolnr.uYorlar. 8o\Şet 

gyyt !':t1 ~r<>t~ a.nlattı: &'illlerlntn a&)'lıını • sanırım ki • keP. • etme! ~ın:la ~eçlrmeğe mf'cburdnı. B.ı tecrübeyi bir türlü :yap:ım1~·or, Rusya, bunc!:m ı.;onrn., zirai, made 
- 'Ev" ~;ınm 7.amftn bnc;ıru dl de unutacak. * :f. • - Garip 1'CY! onu bir kerecik olsun görmeden su . ni ,.e srn:ıi ~.-aynaklanınn en bü. 

ıV°JU~vo.~lı. ~rbal yat:ı ıi,11ut ~i,. . CJofer bunu kut.en aöylemıuı. Bel. $arayın muhafız kovu~ 'ltrmdıın hl. - N:ı o .. aen e"·ll misin yokııa? ı aydan uzaklaşamıyordu. ~iik ktıımlannden mııbnımdur. 
•lttn. ~~~h1Jı_yfn ~~ °i~h"ım ela ki Hacer bo 1Urette Kobondlın nefret rlndeyiz. - Evet .. evliyim, ve hallle benim PV Bir gün, .._obona, muhafız arkada,. "SO\'Jetler, bunclan ıo.onrc., en:el 
<~ VR°fı:dttan ıZ8 nmmnth;;ır,.. :· eder diyordu. Oysa ıd, thcf'r bu ce. ı O g-ece Kobon nöbetçi ıll'ğlldl .. k'>. lı olduğumu biliyor. .. tarından biri: ki harp ynsıt.nlarına mali"ı< bulun -
r.iı:ldir. ~.m..,;-M:m7 !;;JA kn~~ .. ,1• • v11bı alrnca kıııkan,lık da.ınan gale • ı vujıa yeni arkada' oldu;tu muhafızlar Jl:trattan gtılüştUlcr. - Seni \•tızlr aratıyor. Acaba ne mt\'~ifar Ye dahn. :lZ uzun bir 
T"l'Tn ~tar bu hst ı.rık !lfk hn.er. yana geldi : dan Bağdatlı Abdullahlu bir kö,e:l·• Kobon hiddetlendi: · ,-ar 'l' c4?plıeye ç~rparo.k]arclır. Bunda.n 
tna geDr... • · -~ - Aman ajactfım, deGJ • ten de ' konu,ııyordu: l -~eden gülUyonunuz~ 8f'n ~-alan Diye •ordu. Kobon dudatmı biıktü: ı.onra, fı>aliyetin, belki de ban.sı 

bilirsin ki, ben onunla ıw'lydlm. Na•: - Sen kaç ~,Jdır bu ur:ıyl!.ı bulu. söylt"rri ,\·orıım. Halife, benim karımı - Klmhllir? Benim \'Czlrle alıt vo. dahıı müsait ~·erlere. meselft ~ima. 
~ P!'!T.~cn &! ol~ .H.obon benim kocamdır. O be. ,

1 

nuyonun? da tanıyor. rblm yoktur. li Afrikay:L Ye orta5ıLrka intikal 
~Zhhit !!.-;:~ Dt ıınutnaan1ttu. Belki bcılife ıriinür: - Uç ~-ıldan faz.la oldu. ( ..,... Haydi sus .. budal&! 3urııya evli Bir haremnğaın o gün ıı:obonu mu. etti~i göre<'eğiz, Belki de. Ma9' 

blrl•d.- hfttdc• btlcıu "" l>l'nl ona 91. - ~lu\r ıımıın? erkek alınaı.lar. Sen rllyl\ ~örUyorsun ba!rzlar kovutundan .Up götürdü. h. denizinde ve Atlı.uıti.kte bava ve 
GBZ8b>ıl.ı1t tenlrid data yru.ıfa. l'&t edeJ'. Uu lhftmall kt-MIAin" IWITl<'I - P.:lbPtte bekirrm. r;''l nh:ım hf'. l{oboa fn,:ıla b1r 'Py ıö~·leml"dl. be, 10§ bir yerde bir gölıre gördü, deniz harplerine Şahit olsc.ı.\bz. i;; 

:•ııdan Jlı,..ten.nler m1l<Meir dit .... delı omtdlal 1;..,..,_1~ .ı •'!'1 muh11ftzlıtml! alırlar mıydı? Zatf'n daha llerı gldf'rek: ''Halife- (Oe\·amı '\Ar) te, istikbalin sım bnrndadır." 
11 
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Milli piyango 
Dünkü çekilişte ikramiye 

kazanan numaralar 
llJlk ikramiye Bastomoal)'e çıktı 

Millt Piyangonun on birin· 67157 ile niha.yeUenen bütün numar~ 
e;j t:rt.ip 3 UncU çe~i dün An- lar bqer yüz lira kar.aıım•~lardır. 
l;arada 19 May15 stadında san'. 15 i 
tc Qekilmiş Ve çeı.ltiliııi kalabalık 
l>ir Jıs.i.k kiltle3i takip etrn~tir. 

İki:ımiyc kazanan numaralar 
~unJarcbr; 

S0.000 lira kanan nllJD&l'S 
218206 

ıo.ooo lira kazana.o nmnıualar 

02809 229920 260478 2002" 

5.000 lira kazanan nnmaralar 

193196 -11771 2181551 2490115 238081 
890IO ' 

2.000 lira kazanan numaralv 

leuM 91304 298908 151770 118760 
29228 173899 183169 27(\403 119!10 

348211 1~215 108822 118514 7~ 
28861 339197 886'63 mooa 221584:5 

1.000 Ura kazanan namanlar 

3H673 298858 70947 241637 278585 
221865 330260 1338t'>7 85243 206()3 

1?655 314928 41489 23506 135916 
ııuo srsso&1 180935 22146 222524 

165224 91362 382279 150135 241179 
li8996 125320 23608 150383 359861 
193fl41 141949 278102 168956 39108 
3373U 248686 282363 26861 l 367379 
208118 28148 235143 129581 215989 
20.Cl97 313358 327483 22tı66 78705 
215825 309399 175008 109688 81111 
2724tı 210008 209814 227367 16595 
389477 !94588 48750 297480 27775!) 

45097 393977 259147 87342 75145 
22&795 176751 2so~2 382475 s842ss 
129455 78904 27003 282835 224/j'j 

Mil lira lcuanu namarala.r 

Son dört :-akamı 00':>9 41Ft i66S. 

er 
•• 

9 
cı • 
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tJlt 
QI 

~ ... 
' o ... ... 
:: = c:: .. 

100 lira kazanan numaralar 

Son U.ç rakamı 68'5, 319, 7151 ile nl 
lı&yet.kılen numaraıar yüzer Ura ka. 
zanml§!ardır. 

50 Jira kazanan .nmnaralar 

Son Uç rakamı 882, '528, 232 tıe nı... 

hayeUenen num&ralar ellJier Ura ke. 
zanmıılardır'. 

20 lira kmanan namaral!lr 

Son ttç rakamı 1127, 11158, 872, 212, 
471, 962, 306, 186, 924, 822 ile nlha.. 
yetlenen bGt1ln biletler yfrmlfer lira 
kazanmlflardır. 

10 lira lraqınan nnmaralar 

Son ild rakamı 82 ve 6S ile nlha.. 
yetıenen biletler onar lira kazanmı§. 
lardır, 

! 111-a kazanan nmnftralar 

Sonları '· 1, 9, 2 ne nihayetlenen 
biletler lkl§er lira ikramiye alırlar. 

Kazanan b91etlerin satıldıkları 
ytrler 

30.000 liralık b\lyilk ilmuniye 
kazanan 218206 numsrnlı r.ıilet Kal!l
tnmonuda .sııtrlmrştD'. 

10.000 lira ikramiye kazanan 
l:Ue&rden 092809 nu~aralı bilet 
Anlrarada, 200299 nu?l".a.ral1 bilet 
1etanbulda, 229620 numaralı bilet 
Devrek, 269·l-78 numaralı bilet de 
Adaıwia sahlmıttır. 

. ' 
5.000 lira ikramiye kaza."l"ln bi-

lcUerden 2 tanesi İstanbul, t ta
neei İzmir, b\r taneıııl İzmit, bir ta-

• 
~ 
lll 
Q,, 
:11 --• s ,., 

;; .... 
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Haber 'in bulmacası 

Soldan ıağa: 

l - Bir c;eşit puta ııatan, 2 -
Bir dil, bir kadın ismi, 3 - Cok 

durm~, :bir tezkere ile birlikte 

gönderilen kA~ıt, • - Tablıttin ge

ce feneri, son. 5 - Tekne, ters 
çevirin bir nota olar, e - Muhern. 

med peygamberin annesi, birden· 
bire, 7 - Leke yapan, ek.mele, bir 
ölçü, 8 - A'k1qt. zoraki ve sureta 
yapılan, 9 - Cansız cesetler, bir 

nehir, 10 - · iskambilde lıir kMıl, 
başına bir (b) getirince bıışınıu 

giyebilirsiniz, 11 - . l3ir sebze. 

Yukarıdan aşağı: 

1 - Sultanahmet civannda bir 
mahalle, 2 - Belediye,· Japon hü· 
kümdarı, 3 - Dcmiryolu, bazı 
sazlan çnlmaRa yarar, 4 - Birinin 
Uzerlne ytı.ltlenen, bir devletin ar. 
ma.sı, 15 - Sona erdiren, vaktiyle 

Klbede bulunan bir put, & - Gfı. 
!erken çıkarılan seslerden, çabuk 

oknas1 llıırm, 7 - Dilini mntemo. 
diyen dudaklarlyle ıslatan, ten; çe
virince kış bahcesl olur, ,8 - Kal· 
hurdan geçiren, 9 - Kokmuş leş, 

e:ııkiden f1karaya he-dnva yemek da. 
~ıtılan yer, lO - AJfabeden iki 
harf yanyana, çingeneler, 11 -
Uzuy!arımızdan, bir yerinde delik 
açılan. 

DDnkü bıılmacammn halli: 
1 - Şehitolan, Ç, 2 - Afif, Ya

ralı, 3 - .Heba, Uman, N, 4 -
ne. AkJm, Ha, 5 - Di, 1basa, Ar, 
6 - Okul, Çeken, 7 - L. İ.enn, Cıs, 
8 - Akur, N, JCe:me, 9 - Nns(p, 
Da, V. 10 - Ba, 11eten, 11 - Ka. 
Ieduvan, 

· Pazarhkla Kereste ahnacak 
Devlet limanlan i1letme umum müdürlüfünd<!n: 

İlkeleler to.rulratJ i~ muhtelif ebatta k&Sıklık batlamalık cM5femeU1' 
olarak gerek lstanbuld& ve gerek Mudanyada tullm edilmek prt!le çıralı 
~an'. oları.k razarlıkl& 2'10 110. 280metre mtkA.bl kereate eatın almacaktır. 

U!l\k r.aTU clarak vaki olacak tekliflerin nazara almacag-: taliplerin 
e1&rtııamtyt hergün levaztın müdUrlütune müracaatla görebl!~ek!eri ve 
tekllflerl:ı nihayet ltl.10.9!2 pe11embe gUnü akiamma. kadar levazmı mu_ 
dUrlDğılne tevdi edflnjesr !!An olunur, ·(386) 

ne:;i Toml, ve bir tanesi de Eski
şehirdc satılmı~ttr. 

Şubeye dav« 
1 - Balatta SuJtanha.nıam ya.o 

nındıa No. 19 da oturan mimar 
2.000 lira ikramiye kuanan Faile a.ocle ~ye milrncaat ede• 

biletlf'llin 7 ta.neai l.etaııbul, 3 ta- ~. 
n~si Ankarn, ve bil-er ta.nesi de • 2 - Bu zati taruy.uılann nere_ 
Köyceğiz, M.anisa, Akfehir, Ab'on, de olduğunu bilenlerin Fatih as -
Sivee, Buldan, Bura, Menin, ve lmUk f\tl>etine bildimıcleri. 
Trn.üetc aatıimıttır. Fatih Askerlik Şube&lnden: 

1 - 339 dofamlu jsllm ve ga~ 
l.000 er lira ikramiye lcuanan ıi iBJAm erat ile bu doğumlularla 

bilet~r.in 'l ıaneıi Ankara. 20 ta- 1 n-meJıeye tAıbi diler doğumlular 
neai lıtllnbut, • tanem tmıirde ve 

1 
eevkıeıdileeektir. 

c!:iğederı de )"UZ'dumuzun muhtelif 

1 

2 - Kula Mmıetli gayri isllm
yerlerinde eatnmıetır. 1-.rdan da heniiz ecnedilmcm~ 

olanl:3r da l9C'9kc tlbidir. 

-
- -

-

- -

\ 

Sofya nıuhteliti 
istanbula mı geliyor 

Ha be'!' aldığımıza göre, Fener. 
bahçe • Beşiktaş !lı:lilpleri Scıfya 
muhteliti ~ekiln.dc kuvvetli bir fut" 
bol tnkmımı lsta.nbula. getirtmek 
llieTC Bulgar futbOl idarecileri ile 
U-ma.!la gesmi~r. Yaptlan gö
rUemcler müsbet bir neticeye var. 
mak Uzettdir. 
Anlaşma yn.p:ılirSa Bulgar fut • 

boleıılan C!lmhuriyet bayramında 
~ehrimizdc bulunacak, Beşikntş, 
Fcncx:b:ıhce, Beşiktaş • Fencrl>ah• 
çc muhteliti ile üç maç yapacak. 
lnrdır. 

T ekirdağında pro
fesyonel güreşler 

,o-.-ı:..aQU.ı., oııu.... -·J•-
ba§lık .)&il~ caı-1111 ~,...weo.aca.ı ek 

Uyere.k göader9()0lıl olnıpıeularam1&111 

ticari mably~tJ :ıatz oınuy;u, kb~Uıl L 
IAaları paraau D~UDW',J 

• Orta boylu, "rta vUcullu, 13 rı 
.saçlı, kara göalU bayatta kimsesi oı. 
mıyan, yeni ölen kccumaaA da: !tal 
mıı bir bayan kcndialne uygun bir bay 
la evlenmek istemektedir. (Yalnwm 
88) remzine mtıracaal 

• Ya, 25, yükaek tahafü1 aylık ka 
zancı 200 lira olan bir bay, 18.222 ya§ 
.larmaa esmer gtlzell, haSEaa bir ba.. 
yanla evıcnmok i•teınekt«llr. P. Y. 
18 remzine mllracu.t. 

it ve İffİ arıyanlar: 

• Ortamektcbl iklnc! aınıttan ter!< 
etmek mecburiyetinde kalaD blr 

genç ehven bir Ucret.ıe 1§ ıınyor. Dak. 
lilo bilmez, fakat öğrenebilir. Dok
tor muayenebaneainde çalıfınak, tiCll.. 
rethane ve mUeaseı.elerde aatıo me • 
murluğu, kasiyerlik glbt ifler1 yapa • 
bilir. lstlycıılerin (Yatmur til) rem~ 
zile En Son Dakika gazete•ln~ mek . 
tup göndermeleri. 

"" .Almanca deralerı • usuıu tedrilı 
mükemmel olan blr Alm~ tstretmenı 
almanca deraleri -vermekt. dlr. Pazar 
dan maadıı herg11n ll&&t • ten 7 yo 

kadar. İstlkl&.l caddeal ıss No. lhaan 
bey a~rttmıuı 2 lDCl merdf\•en 1 inci 
kat 6 No. ya mtıracaııt. 

• lJI y&1ında, ort&mektep mezunıı. 
eski harfleri bilen, taaı Oir gene. b:': 

flrket veya bir mOteah'ıl• :ranmds 
lf aramaktadır. Ta§raya Je gtdebilit'. 
(A.U. 19) remzine mOracut. 

Aldırınız.: 
Aşa ftda re.nWert rııalı olu • . 

lnıyucuJanmımı oamıarauı reterı 

mektuplan ldareb&ııemlzdea ( puar. 
lan barlı:) lıerstıo ~t.aa iftleyr 
kadar " ~aat n df9 80111'8 aldınna 
lara.. 

Tekirdağ, 7 Vakıt mulıs.bir:n · 
den) - Tekirdağı panayırı vcsi
lesile buglln bumda. ba..s-pehlivan 
Tekirdağlı Hiiseyinin de iştiraki
lc gUı-eş ınilMha.kalan yapıhnl§ -
tır. Ortada gUreş:n Hayrebolulu 
ı:uıeyman ysğh gUreştc iki rak1 -

lıini de ycnrnışt.ir. M'.ilfıyimle J{a. 
rsmtı:rselli Ahme-t arasında yapı -
lan serbest güreşte Mülayim 50 
dakikada. rakibine galip gelmiştir. 
'BaşP. davet olunan ~ Hilıni 
Pelli ücretini peşin aldığı h:ıtde 
TeklıdağJr ile gilreşc gelmemişti.· 
Habeş Taha.ri ile gü~ek Uzere 
Dincrh da bu gilr~ dnvet olun. 
mu.,, o da gJmemlştir. Bu ':aiiyet 
karııısnıda Habeş Tahari ile gU. 
reşmek mecburi\"E!tindc kalan Te
kirdağlı Htiseyin 35 dakika suren 
çok hyeoo.nlı bir gUre~ten 901".1' 
r:ıkibi 120 kiloluk Habeşlinin s'!l'-
ttnı yt're getirmiştir. (A.U.) (A.0,) ( B.Ş. kimııesız ı 

Vali ve yüksek rütbeli komu • (Buıunrnaz) (B.TJt. &HDA.!ı)(F.U s) 

tanlar gll~te ham- bulunmuşlar. I' .D~ F.lSF.) •(26 GRU) (23 ~ is. 

d tfY.en) (İJıan) (lyi &11nl (Llle 11) rr. -::-::==================· (K.K. 19) (ll.S. 86) (Jl.E, 49) 
3 - Şubede toplanma gtınU (R.T.) (P.A.) (S.A.E.ı (S&mimll 

l O. 1. incite.~rin 942 ısaat 9 dUT. (Tekkuı:ı K. 7) (Y .P. 18) 

• 
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Ormo.rı Korruna Genel K .. Sotvıalmo Komı~yonundan: 

, , ; . • ·:· - , ~ r ": . :" . . ., ".' : "'° , \.- , : ; • ~ 

~I °'?4tS. dit 

1) K A ~ K l S M 

KlŞ MASAL1 
Jlt0,[gflf ~ 

1 
ı . 
1 l . 

.. -//~·" -:,. '"-fj'·" ....... . 
~· ~ i#Ji!J.; .· 

.. '........ -. ile sabah, öğle ve akşam 
1 - ~rt1lu9TU! ı~tlya.c:o ıçta 2()()ıJ La.M.ım kışlık elblse.nıD dlkiaı! kapa.1• 

art wıoua. ~ıı..rney~ ;;omıJm~r b'ıalNi 8. ı»ruıettO§nıı ~ pe~bE 

gnn~ .. \ ~• tr CTrınlU\ ~ pD* K. bl!ıa-md&ln ıı&taı.aım. komuıyo. 

r.ı :.UQl!I Y" 17' ..aca .. t /,f . 

!8.03 Saz eserJ.eri. IS.20 Peşrn, ı;e 
mai ve şarkılar. 19.00 Konıı.şnı:ı. 

J9.l5 Dans müziği (Pl.I 19.30 mem• 
leket saat ayarı ve Ajans haherl~ri. 
l!l.45 Serbest 10 dakika. 19.55 Fa
sıl heyeti. 20.1;) Radyo gazetesi. 20 
45 Fi!ıu parçaları (P)). 21.00 konus 
ma. 21.15 Müzik sohbetleri. 21.45 

Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman dis~erinizi fırçalavmız.· 

J - ~ıfol.&mml!D ~ 10600 lira OOıp llllrY&k:k&t temuı&tı 787 liftt ~ 

ım.u:.ı,.ı 

S -- 'I'a.l1pler lhah? :ııı.atbıdetıt hır n.ıı.t ıı~·et.:ne l<&dar teklif mektup. 
-~ •;r.mi'>yn>1a vermiş olat".akJaı:'ld.rr. (8188.10281) 

Beden Terbiven Kocaeli BölJlen Baıkanlıiıntlan: 

Vilayet merkezinde lô9S:l,04 lira ketlf bedelli olan stadyum Uıata du. 
varla.rile •!VVfLce yapllm!J} olup bil!lure sellerden yıkıla.n duva.rla.rm yeni. 
dm inga.ıJt J..10.94-~ tarihtnden itibaren yirmi gUn müddetle kapalı eksl.ltnı. 
ye konulmufl.ur. Bu i§e alt muka.vele projeSi ve diğer evrak nafta mUdUı. 
lnğilnde t:ı.tll günleri hari.ç olmak üzere hergün görülebilir. 

Muv•.kltşl teminat 1198 lira 79 kuruştur. tstekli!erln Nafia mtidürltl. 
~den .ı..acıı.iüan vesika, yeni yı!a ait ticaret odası kA#ıdı ve 2·!90 sa.yılı 
kanuıı htl.küuılerine tevfl.Kan tanzim edecekleri m.ektuplarile b\r\ikle 20.10. 
94-2 salı günU eaat (15J e kadar Vi!Ayet makamında teı:ıekkUI edecek ih&l~ 
kMnl!:;'ônune mUracaatlıı.rı Jı\zımdır. (410) 

l.ıanbul Jandarma Satınalma Komi•yonundan: 

Bir giyimine (44) kuı'U§ imaliye \icrett tahmin edilen (illO) S'iYiııı 

.11.t.lmıme ve .artnameıine uygun nala ait im&liye 1.§i 19.10.942 paza.rtecl 
gt!nö aa&t lC te İstanbul • Ta.kaim J. Sa. Al. komiayonumuzda açık ekail:. 
mıe ile ıhCe edilecektir. Na.!. demiri bilhesap aynen müteahhide \'erilecektlr. 
Gerek d~tre ve ~rek.ee taı&liyeye ait ilk teminat (2478) lira (28) kul'U§
~. Numune bergün komieyonumur.da görWür. Şa.rtn&melli parasız a.ımır. 

IClmlltm~ye girebilmek için kanunen ibrazı tcap eden veırl.kalardan ba§ka 
e't'Velce n&ı :mal ve teslim edlldiğine dair velik& gösterilmesi şarttır. !etek. 
!terin t~miLat mektup veya makbuzla.n ve icap eden veslkalari.le ekıriltm' 
vaktinde knınisyona gelme!~ri. (108) 

l - Müteahhit r.am ve he&abm& olmak üzere nUmuneli mu•.:ibin~(250> 
gdet yaı=.gın iı.Creği pazıırlıkl& ntm almaca.ktır. 

2 - Pt:ıal'lrk 23.10.1742 tarihine ra.etııyan cuma gtlnU eaat 9.30 da Ka. 
. bat:ı.~ta ı~vuztm şuheıs:lndekJ alım ko.misyonun.da yapılacaktır, 

3 - NUmwıe lıergün sözll geçen ıubede görillebilir. 
~ - htekl,!t:rin pazarlık için t&ynı edilen gU.n ve saatte yözde ı:s su. 

vearr.e p:-raı<.rile birlik~ adı geçen. komayon& gelme!el't Uln olunur. (t27) 

• 

. . ! ....... ~, ... ... ............... . 
.Radyo senfonı orkestrası. :?2.30 
memleket saat a~ arı, Ajans haber • 
teri ve bor!alar. 22.45. ~2.50 Yarın· 
ki program ve kapanış. -Canh model aranıyor : 

Güzel Sanatlar Akademisi MüJürlüğünden: 
1942 .. 1943 ~ers aeneain.de aka.demi atölyelerinde çalışmak üzere kad~~ 

mod..,Uer aıınacı>.ktır, 
Tallplt>rin Fındıklıdıı.ıd güzeİ sanat)s.r akademisine inüracıw.tl.a.rı. (218) 

A'$. Tıbbiye okulundan 
Okuluı..ıı;za girmeğe uıtekli ve namzet k&ydola.n ta.bib, kim.ya mtllıerı .. , ıj 

dj.;ıı v.ı eczacı okurların imtihanları 20 birincite§riıı 942 tarihinde Fen Fa. 
k'Htf!sinde yı:ı.(>ılacakt.:ır. Okulumuu. ı:ıa.nuıe_t kaydo!.a.n okurla.mı imtlha.na. 
gıre-bilmeı!l iı,ın okulumuz kalemine mUracaatıa. vesika almaları ric-a C>lu. 
nur. ·tl3M • i52) 

Amele alınacak . 
latanbut. Elektrik, Tramvay ve Tünel ltletmeleri 
Umı.ım Müdürlüğünden: 
Umum müdür!UğUmilzüıı Sjll.htar elektrik !a.brUr:a.at i.çiD mtiteaddtt 

kazan killcU ameleslne iht;lyaç vardir, Tebeyyün edecek ehllye~rlne gö 
re bu:ılar& ııo. HO kurtl§ yeTmjye, her ~ sa&ü için IS KUnJ§ "gtinde 40 
kuruc,. prim ve hafte.lık t•tll gününde Ç&lI§madıkl&n halde yevmiyeleri ve 
&Yf!C1. a,y ntb;..yetmde iııtihkak!arı tutarı U.rinden ~ 25 pahalılık 2l&Dl 

mı ki cen.::.:ı günde 210. 250 kuru!} g1lndeli~ '"rilecektir. 
Bnnda.o. l:-3.§ka em.aa·ıleri gibi her il gihıtinde kendilerine idare tarafın.. 

dan parasız oimak ti.zere bir kap sıcak yemek ile yarım ekmek wrllir ve 
ağtr i§Çl Mn11'ma. da.bil olurlar. 

• ukeı-l~kle ala.kası olınıyan ıııteklilerin nUtu.a httviyet cUzdaıır: hümU 
hal kA.ğldl 4. adet vesika fotoğrafı ve §imdiye kadar çall§Dl?f olduktan 
müesıı?selı:ırd~n alınmt!} lyi hizmet vesika.!&rile birUkte llS.10.942 pıet"§embe 
günU sıt&t 14 ıen 17 ye k!.dar idarenin KetrolıAnı zemhs katmdakJ zatifleri 
ve sicil müdtır!üğüne veya Silfıntaraf&da. fabrika. mtldürlUğtb!e mtlracu.t. 
l&l'I llln OlU..'1ur. (432) 
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ikramiyeler: 
ı adet 1000 lir&.lılı 

ı • 500 • 

'· 2l50. 
lf • 
ıo • 
'° • 

• 

100 
ao 
28 

• 
• 
• 
• 

"" .... 
..:: 

' 

J 


