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Sovyet taarruzu 
inkişaf ediyor 

4 şehir ve bir çok kasaba geri alındı 

o Lıy8p/ÇP"' 
Ntinıç ır:kava,· ..._ . - . 

I 
I 

Almanlar 24000 esir' 
26000 ölD verdiler 
Ruslar Stalingradın şimal batı bölge
sinde 20 kilometre kadar ilerledi:er 

557 top, 2828 mot6rll ta,ıt, 2285 
makinell tı:enk ~ıt nam edlldl 

Moıkova, 2' (Radyo) - DUn gec~ 
yarım neııredllen resmt Ruı tebliği: 

23 aonteırinde kuvvetıeriml.z, Sta.. 

veUerimlz, Almanlıı.rm nevr.ıide.ne 

muke.vemetlnl kırarak birçok t.ahkf. 
me.tı ve dayanak noktalarını za.ptet. 

Lulidını 
' dövmiyen 

•onuntla 
kenJinl 

döver 

1 ~l.Jl ... ON: YAZJ lŞLICK1: UKtt IDAKE: ~10 :.11 ~: l2 

ltalga ıstila tehlikesine 
ma~uz bulunduğu için 

ı~USOLiNi BiR Milli MUDA
FAA KABiNES~ KURACAKMIŞ 

Diğer cihetten İtalyan lıavn nıU 
dafaası zayıftır. Bu cihetle h'11kın 
tahliy-:.si la:mngt"lmekted1r C'.tno • 

~v~·et taarruzunun ıııtlkametl '' köstere nhArtta 

1unusıa 
Müttefık kuvvetler plan 
mucibince ilerliyor 

• hngrad ıehrinin ştmal bat111ından ve 
cenubundan eski istikametlerde mu. 
vaflaklyetli taarruzlarma devam et. 
wiflerve Çerniııetakaya şehrini, LA • 
zufskl §ehrini, Bogodtnoski kasaba.sı. 
nı Tondotovo ve Akse ıehlrlerıni 1f • 
gal etml.Jlerdir. 

ır..tşlerd!r. Düşman yUzlerce ces?t 

1 ;~~rı;·FZ~~~:::~:~:::· 'S~kiz!nci Ord~nuO I !tal ya 
Stallngrad fChrinln fabrikalar ma.. 

ttaııestnde kuvvetıerimiz. faal muha • 
rebe hareketlerinde bulundular ve 
yanı yavaı Uerledi!er. Blr günde 
1000 dütman aubay Ye erini yok et • 
tik. 2 tanla yaktık, 11 mitralyöz. pek 
çok tüfek ve cephe.ne zaplfJtt\k. 

Staltngradm cenup kenannda kuT •. 

zu durdurmak lçtn. bir piyade ve blr ı ılerı unsurları Akdenizin kapılarını 
tank tümenini mutt&rebeye aOrdU. , 
Bu çarpışma kızıgtı. Tankçılarımız A 
cenahlardan dll§man hatlarına glrdı. 1 gadebya zorlamak için 
ler ve müdafaasmnı §lrazeslnt boz ' 

~~::ızT:u:~:;g:;t::."d;tı:~~l:~ I yakınlarında harbe girmiş 1 
mevzl!erinden atarak takip ettiler Vt'! 

birkaç meskiln yeri lege.l ettiler. He • 
(Arka~ı sayfa S Sütun 4 te) Jlp8D)'8 )'lrd11Dd8 

. ilk çarpışmalarda 40 esir ahndı 
LOııiJra. ~· ('A.A.) - ik ''"lil••rc· MiiUeiW.. .......... sıılAa.....mhia. 

sız: Afrikasındnkl müttefik umumi ce ilerlemektedirlr. Yapılan blrlt.1c; 

lilBver kuvvetleri· baluam&JIDCa 
le temua geçtiler proje ıaya dlımıı ı lJakar,-lJarlanın 

karargfthınıu tclıllği: çarpışma neticeslnde müttefikler 40 

, ' esir almışlardır. 

S t • ht · ı "' ı · • Müttefik hava kuvvetlerine men. ovye 1 1 a ının sup bomba uçakları Bizertede dı>k.. 

1 d 
lara v hava alnnlarına taarruz etmi$ 

yı önümü ıerdir. • •• 

Tebrik ve tef ek kür 
telgraf-tarı teati edildi 

J\Jutara, 23 o(A.A.) - Sovyetlerin 
l017 ihtUAl yıldönUmU mUnnsebetlle 
Heıaictımhur İsmet lnönU ile Sov • 
l'eUer birliği yükaek şilrası reial Ka. 
1intn, baovekll ŞtikrU Saraçoğlu !le 
Sovy~t icra komiserleri tıeyetJ reisi 
!Staun ve Hariciye vekili Numan Me.. 
~nıencioğlu Ue, Sovyet haritjye ko 
llllaerı Moloto! arasında. karşuık!ı 
tebrik ve teşekkUr ıelgrafları teatı 
eü llnıi§Ur. 

Londra, .2t ( A.A.) - Müttefik hn.. 
vn kuvvetleri, Sicilyadaki hava alan 
larına ve Şiınnll Fransız Arrikasın. 
daki düşman hedeflerine durmadan 
taarruz etınişlerdfr. 

l\IÜTTEFIKLERIN ZAYİATI 
NE KADAR? 

altına. girdi 
Mare,aı Petea Fransız batı 

Alrlkaııaa bitap etti : 

Fransızlar, yerliler! Emrime 
sadık kahnız ! 

Londra, 21 (A.A.) - Alman radyo 
su Daka.rm Darlantn otoritesi altına 
geçtiğini bildirmekte fakat bu hu 
ııusta hiçbir mütalu 11Avıs etmemek 
tedlr. 
MAREŞAL PETE.~IN HİTABI 

Vltı. %4 ( A.A.) - Mare.pl Petenir. 
Fran.1ız batı A!rjk&llIIl& Te Franau 
somalıslne hitaben, f"ü mesajı radyo 
dıı. okumu§tur: 

Hul amiral Robertir tu husl1!' 
ta Vişiye izaht verdiğııı: tahmin 
ettiğini .;öv!iyt'rek sözl~rini hıtir
mi~tir. 

Mihvercilerin Elageylatlc. 
mukavemet edecekleri 

•anılıyor 

Londra, 24 (A.A.) - Llbyade. aekl 
zınct İngjllz ordusunun Uerl un.aorta. 
:ı, Agedabya yakınlarıncla dU,manıa. 
muvatfaklyetll bir surette temasa 
geçmişlerdir. Cepheı:lekl Röyter mu • 
hıı.birlne göre dU§mau Agtıdabyan:n 

ctnubunda geri çektımeğe mecbur e. 
dUml§tir. İngiliz kuvvetleri AgeylA • 
nın takriben 50 kilometre doğusunda 
bulunuyorlar. DUıımanın bu meYkid<ı 

mukavemete çalı§acs~ sanılıyor. 

Birmanyadaki 
hava harekatı 

Yeni Delhi, 24 (A.A..) - Mtııterek: 

Bern, H {A.A.J - :>i VeltV()1 
ismindeki İsviçre gazettsi ltaJya• 
nın kendini korumak için ddil. 

1 Akdenizi örten kapılan :zorlamak' 
için har.be girdiğini itiraf ett.iğini 
yazıyor. Fakat İspanya AkdeniıMa 
garp kıyıaından İngilizleri kovma~ 
içn mhvere yardım etmek steme • 
cğnden bu proje auya dti§:!DU§tllr, 
Mlhvereiler ne derlerse d~nl~r. · 
Avrupa kendilerine yardım etme
mektedir. lı:ıpanyanın hareket tal\ 
zı bunun bir misalidir. 

Volıvoç, bu anlaşıımamazlığm, 
milttefikl~r AV'nlpanrn muhaııara. 
sına başladıkları zaman. mihveri 
büyük gfö,;ltlkler karşısında bıraka 
cağını ilAve et:aıektedi:-. · 

Tramvay 
durakları 

./ 

Anıerikadaki gcuetecilerimiz 
V8fl"gton, %4 (A.A.) - Ulus ga 

ııeteaı muharrirlerinden Şükrü Es • 
llıer, beyaz Sarayda reıa Ruzveltlıı 
nıatbuaı toplantısında ha.zır bulun 
lllll§tur. Muharrir bııgUnkü 24 te§rln. 
<te harlejye nezaretim ziyaret edecek. 
tlr. 

Vafiııuton, 2~ (A.A.) - Harbiye 
Nezareti, general Ayzenho..-erden 
aldığı bir rapora ~öre, Amrfkaııı~. 
rın Afrlkada knraya ttkış harekeli 
esnasında 350 asker knybeUkilerini 
bildirmektedir. 900 yRrRlı ve 1:>0 
kayıp vadrır. Bu rakamlar kara o:-. 
dusuna aittir. Donanmanın kayıpl11. 
rı iı;e lO ölü, 150 yaralı ve 150 kR. 
yıptır. Kayho1an1arının bo~ulmuş 

olmnları muhtemeldir. Bu rakamla. 
rın doğru olup olmadıklarını tesbit 
etmek miimkiln olamRmıştır. 

''Fransız batı A!rUr.aaı ve Fransız 
ıoma!ial Franaızıarı ve yerlUerl: 

Ye1ı Ginede 

Gona üssü 
işgal edildi 

Londra, :U (A.A.) - Yenı Gine a 
dasında Uer!emekte olan Amerlka'l 
kuvvetleri Gona Uastmü işgal etmı, 
!erdir. Şimdi bu kuvvetler Buna Üll • 

sunun pek yakınlarında bulunme.kta 
dırıar. 

Amerikan • İngiliz tebliği: • --0-

lüzumlu görülen bazı 
durakların yeniden ihdcuı 

kararlaıtı 

İkdam gazetes1ntıı ba§muharrtri 
.\.bt<Un Daver ile Tan gaze~inln 
baoınuharrlrt Zekeriya Serıeı Vaşing 
tona gitmek tızere bugün Nevyorktan 
•Yrılacaklardrr. Gaze ecller Vaşlng- • 
toncıan ŞakrU Esmerle birlikte Avro, 
Paya gitmek üzere bir tra.nsaıtantlk 
thyYareai}e yola çıkacP klardrr. 

Ordu, Ornn ve Kazablankanın 
zaptı esna•nnda bu kayıplara u~ra. 
mıştır. Cezayir etrafında yapılan 

muharcJıelerde u~ranılan kayıplar 
pek hafif olmuştur. 

General Ayzenhover ~on raporun. 
da unusta Amerikalılarla i~birli.~i 
yapan Fransızların 19 ı;onteşrinde 
a~ır kanplara uğradıklarını kaydet_ 
mekterlir. 

Haseyin Cahit Yalçın 
memlekete dOndO 

Asker, bahriyeli, tayyareci, vazife. 
nl.zl yapımız. Si~ eğer taarruz eder 
lerse, kendini%! müdafaa ıdecekslnlz 
Fransızlar ve yerliler emirlerime sa. 
dık kalacaksmız.,. 

AMERIRA RARtC1VE 
NAZIRININ Bt~YANATI 

Va,ington, 24 (A.A.) - Har:ci 
ye naz:m Kordel Hul matbuata 
beyan~tta b•ı!unarak Kanaatince 
Birleşik Am~rikanın garı: yarım 

küresindeki Fnnsız müstemleke 
terinin i~line lluum germediği· 
ni söylem.iştir. Nazır, Mıırtinikteki 
Fran!ltz yüksek komiseri Amiral 
Jorc Ro~ f e Amiral Jon Hover 
ve Amerikan hariciy~inden Sa • 
mueı Reber arasında cereyan eden 
mUzRkt'reler neticesinde memnu • 
niyeti mucip bir anlaşmaya vnnl 
dı~ını ilave <'tm!ştir. 

Hul sözlıerine devamla Fransız 

D 
Guyanı gıöi bölgelerle FransI7.la • 

la akıam MllU Şellmlz taralıadaa ra ait daların yuknndaki :rnıaş • 

k b 1 
maya dahil olduk~nnı ve bu an • 

a D edilen lıtad taşmadan maksat bıı bölgelerdeki 

ıe•abat lnUbal Amerikan vatanda§h~na ait em 
J arını anlatıyor lakin emniy:tini ve yerli halkın -----<>----- iktmadt hayatlarmm ıslahını tt"' 

Atıantik üzerinde mecburi iniş yapılan :;;ıe~~~~~en ibare: bulundu~nu 
b d 

Nam", amiral Robertin Vişi hU· ir zenci a asında bile kiimetinden tamamiyle milstakil 

M
• olarak hareket ettiğin1 ve Birl~ • 

1111 Ş f • lk d b h d•ı• ~ik Amerika hUkt\metinin mevkii e ın son nu un an a se 1 ıyor 1 ~~~=ri;;~s~!~;~i o~~~i~~u~~: • 
O'azl8ı 3 ncll ea;yfada), funu söylemit,t;· 

Çorumda zelzele 
tahribat yaptı 

Ankara, 23 - Cumartesi günii ÇJ. 
rwnda vukubulnn zelzele 20 sanı) e 
sürmüş, şehirde birknc dıvar ~·ıkıl. 
mıştır. O mancık kazasının Karcı 

köyünde bütün evler yıkılmı5tır. Du 
köyde iki kişi ölmüştür. İc;kiJipte de 
150 ev hasara u~ramışhr. 

İngiliz tayyareleri öğleden evvet 
ve 22 ıonteşrln gecesi Blrmanyadaki 
Japon hava meydan!ıırına te.arruz 
ctınııılerdir. Havale.nına pistlerine blr 
çokbombalar atılmıştır. 

Avcıların reiakaUnde hareket eden 
bomba tayyarelerind~n mürekkep bt! 
teşkil Akyaba gitmiştir. Buthldauııf 
civarında avcıle.r alçaktan uçmak K 

rEtlle nehirdeki Japon gemilerin• tc, 
arnız etmlglerdlr. Hiç bir dl1§maıı 

tayye.resine tesadüf edllmeml.ltir 
Magtve üzerine yapılan gece tlll 

ruru eana.smda dllşman avcılan İll 
gıll.z bomba tayyarelerin! önlemtıııei 
ae de bunıarde.n hlçbl.ri hasara uğra 
nıa.mı~tır 

Kandilli Rasathane
sinde bir hırsızlık 

Maraken koltalllarıa ,azıerıaı va btit!1 
perdeleri paketleyen hırsız 

Sobayı yakarak sabaha kadar 
rahat bir de uyku çekmiş l 

Rasathanede bir Je cüzdan düfüren hır•ız batka bir euı 
de •oyarken ~aka/andı 

ıv.,,rcı S ncü sayfada) 

Tramvay S<.'fe'rlerinde mUmkün 
'l>lduğu kadar sürati temin için ih· 
tiyari durak yerlerinin kaldmt 
masınd:ın sonra tatbika:ta görü • 
len bazı hususlar duraklar işlnin 
;·eniden tetkik edilmesi lüzumunu 
'ortaya koymuştur, Vali ve bele • 
diye reisi l. .. fltfi Kırdar. trrunva~ 
,.. e-Jektn"lc umum müdürlilğünc 
~ lüzumlu olan vr şimdi kalk · 
mış bulunan bazı ıhtiyarf duraklıı 
rın vaziyetinin tetklkini emret 
mi1tir. 

Eaz:ı ihtiynrl du!'akların ka!dınl 
mMın?n mahzurlu olduğu gec:eıı 
bir haftalık tatbikattan anlaıııl • 
mıştır. E!lha99a ha~taneltT ve ree· 
mi da.i~l~r önlerinde bulunan 
durakların kaldır.iması hastalar. 
ı:ocukla.r ve :e takiJı f'den '!atan 
d~lsr için büyük milş.klJ!at do • 
ğurmuştur. 

Kntdmlan bazı duraklarda mec
buri duraklardan o kadar uzaktn 
dır ki. buralarda h;ılk tramv .. y . 
dnn atlamağa mectur kalmnkta 
drr. Bu h:ı.lin er g<c: kaza'2rn w.ı 
açm:ı. .. ın•fan korkalmal.<radrr Bil· 
lıa~sa (vatman dur') levhaları bu· 
!tınan yerl~rdt' hu hal ~ıtı._ıı 

ı:öze ı;:ırpmaktadır Lti?.:ımlu ~ • 
:-üten ba:ı:ı durak yerleri yeııide-n 
ihdas olunacaktır 
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Çerkes tavajuna dair Memurlara 
şeker tevzii 

Cocuk Vali J 
Pranrun canı yandı! - Topik - B;ı !ık başı ve ruın çocuğu - Yahudi pa.. 
tazı ve kabak çeklrdeğl - Havan "l ~ndısı - Aman ne kadar lyi olmuşt 

- Çerkes tavuğu na.uı yenlr'f - T:ıbaktakileri kime vereceksin, kedileN 
ıni? - GürcU ıertibl - Ahmet R• 'im ve çerkes tavuğu - Kemenı;e1:j 

Vasll - Onlar da bl: gUnmUş - Bı.r <;erke!< tavuğu hikflyesi - Gelmez 
olsunlar! - Çerkeıı ta\•uJtıı onların r:esine ! - Softa ıstıııl<all 

- Yazan · RIZA CAVD. RLI 
Bu ay baıı 500. müteakip 

aylar 600 gram verilmesi 
için emir geldi O S'.UANLl tarihi akd \'e hır 

yale ~elnıiye<'~k delililderle 
~ıınarı'khklnrla doludur. F;,l.at bii · 

Yazan Mlnlr Süleyman Çapanoiila Memurlara şeker tevzii hakkındA 
tün bunların idnde ı·ekor !..ıran 

tJcaret vekd.letinden diln vl'ô.ye~ ~. bir hadio;e rnrdlt": O dn yimıi bir 
mır gelmiştir. Her memura talimat . 

B · B• name hUkUmlerine göre şeker dağıtıl :\'a':>m<la ~enç \C güzel bir çocu-EN boğa:tnna tlli:-kun lıır adam 1 ,:\U<;)t dikk:\t ettinit mi?.. ğun, 1056 tarihlerinde sa<lrııznın 
değilim, yemek seçmem, ne ı Çerkestanığu ziyafetlf'ri c;olk ı.ııRSina başlanacaktrr. Yalnız birine~ 'ialih Pa~a tarafından B;1ği!ada 

hulursam yerim. Ynlnız hir iki ye- defn yarıda kalır. bit· imzaya nğ - kanun ayına ait olmak lizere nütu.j \ali olaral< c,önderilmesiclir. 
ırıeğe ka~ı 7.aafnrı ,·ardır: PiJa,·, rar. Buııa daiı· blr~ok fıkrnlar, t.a§ına (5001 gram şeker ıa~ıtılaca.K. Üçüncü Osman gibi, nn~ılsa ka.· 
· b Jd k t • • h'IrııA,. l d B la b tl • d tır. İkinclkAnundan ıtll>aren (6001, 1mam ayı ı \'e çer e-; m·ugu ..• ı' . e er \·ar ır. un r e cı e chn yüzii ~öı·meı!e tnbamınlil ede-
llonlann adlarını i'o;ittinı mi, nele- uydurD'l!l.(lır. Fakat ne olursa ol • gram verllccelttir. mi~·en sndt·:ızam Salih J•aşaıun, 

.1. • "nn b'r ~ · · Bunun için tstanbula l63 bin ki\o 
tıı acıamm · " 1 ~ .. neıo.ını yazıyorum: kıymetli ,·e giizel bir nedimi Yar· 

Bunda (ataviım)in ~oli <lahli Saz \'e söz ehli bir nclam üç beş ~eker verilmiştir. •m~! İsmi İbrahim olan hu çocuk-
ç .. k.. Gü .. .... B ""rkad ~ ıı <1 t ..ı B ı Şeker vilA.yet merkezindeki kaza. • 

ı ar. un ıı, annm rcuyuıı. ::ı.- .. a:>ı ı il\'e e:-ıer. un ili'Ilt çağızı .,ınıarttık~a şımartmı<;;! Niha 
h ~ y t G" · t • • · d ı k 1 1 !arda. 14~ kuruşa ıMt•lııcaktır. MUl . :ım ııa. oıgat ı. urcu a,·ugu, ıı;ın e saz ı;a an ve o oyan ar ı a. yet b.i'r gece İbrahim, <:or.ukhık sn· 
T .. k 1 •ıA ı t b K" ı.. b b b 1 b'' "k lıakat kaza.larm::lakl .;:.ıtı~ıı da nakli. ur ı e pı aVT ~ot se\'er marn a- var. oş >Un a çe:ve a can uyu fiyetile: 

Jd d · · d _ _. d ·· ı f , k ı ı ve masrafı ilave ed[,eı:ektlr. Paralrı.r ~·ı ı nere en çıktı demeyınız, o n uu:ı~m a, şoy e o a t 'i' rrı ım <O • _ Pnşa, demi". Beni neden pa-
ha f t1 1• •-- l d peşin olarak daire mutemetleri tar.ı.. 1'a mın anacı1 tara ın an :;e ıyor: nnqnauu ec;nasınt a em masa<tı sa Y. npı(l dn bir .vere ,~ali efüıder-

• • h ı D d b b' fından aıınarak şeker)er ~ene onlar --Rır rıvayete ,t?iire Bıırsalılar imam azrr :lnıl'. 15ar a ayı:?ın ır ya.ı: ıniyor<;tın? 

b ld 1 l • bü""'k nk""'ml "t1"k"t ·ı ;,r•ı'lmlls ine bı·a· tarafından memrula,-a tev.ti e<.lil~r,ek .. 
ayı ryı ı:o c "eYer ermış, .ru · " "'" , .~ u ı e" ' ·- e • Sadrazamın maimi ı-özleri, ~aı:;ı 
Anamın ela Rur<1ah olduil;una ~iirc. ı ilmciilderini indi'riyor. Derin bir tir. iJe ,·aliliğin , .e paşalığm u.v~nn 
(ata,·~zm) meydanda... şiir Ye hulya biitiin tabiati kıtcal<- dü5miyeceği hal<kınılaki nııııihat -

1Ii1!<iiye m~lıurclor, :\rnanlllun lam'"· Fı·vat tesı.ı·ı,· ,·ş·ı •eri, bi'r türHi snnaı·ı~< ı:oruğım lrn-
IJiri oğluna kımıı , dönnek iste- Mi.,:ıfirlerden hiri hahçeyj se~ 1J fnsınn gimıemi!i ! Sokıl•ta inatla 
m.i'ş, fakat \'Uracak bir ';'e)· yolı. J'r rcrlerl•en, hir se., isitir; <ıert. lıu- T k tepren~n mahalle çocuklnrı ~ibi: 
rı a demet~ni kRJJmırı. ('OC'llji;Un gln <ıorrır: e rar - İsterim de i.,terim ! .. 
b::ıo:1na \'Pr~tmi". - J<im '? Ne"?.. k Dı'y '--gwırm ;;. b 1 , mer· 1·eıl e•t'-rllece e ..... a,..a. asamı~. -Çocuk: ince bir ses ce,·aıı veriı .n ~ • Ya~t ktt('ük olma'!ına rağmen 

- Günah.\ 2'İrdin ba~a! deMi5. - ~ii<;RfirJer. Ankaradan bildirildiğine •;öre, l ,·ezir kadar akıllı <.(w ~öyli;\'en ı;n-
B~nden 7.i;\'IHh• r•ır<isnnrn rıını ~·nn - ihıe mio;afirlerin gırtlağı harp ekonomisi bürosunun geniş· rol< nihayet: 
dı:. kopsun! ('erkestnnı~tı onlarm n~ !etilm~.si etrafındaki hanrl:klal' - Siz sadrazam de6'1J mi~;ııi'r.? 

Ta kucakta dolaşan, yeni emel•· r1in~... ilerlemektedir. Büro, bilhassa fi- Her emriniz yerine g-etirilir! Hl\;l'-
lemiye bıışhyıın hir Rum çocnguna KUfiirler. kal'irler, c;;unturlulnr vat kontrolü ve tes.biti işl~rile uğ- di beni c\Telfı ım"a <ıo11ı·a d.ı \ali 
hir bıllık bası koklaılm, içini çe- Jevam e<ler: ~aşacaktır. Bu işi, belecliyderin yap! 
kf'r, O ya~ta bir Ermeni bebe~ine - Gelmez olo;unl::ır! istendiği veçhile başaramanrkJarı Sözünde dayanmış ka!mı~! 
lıir (ton"k) parÇa<;ı !!;ÖSlerin, Jıe - - l{ırml7.I balmu•nu ile mi dn· ıınlasıldığından fiyat işlerinin tek 1'·~ense ona kar~l pek fıızl;ı 
men pençe~ini at:ı.r, ~umu'ı.: ellt!ri ,.et etti'k ! rur merkezileştirilmesi ic.ı;ı et.ti!!: zaaf gösteren Salih Pa~a: 
•<:ılır. Ilir Yalıudi pnla7.ma ~atlar- - Hele bir daha ~esinller; ,·al- kanRatine \':;rılmıstır. _ Tevekkeltü alellal1 t. 
<'.ao;ınn :ı!{bdı~r, zırlnyrp füırdu~u lah, billatı h:o,·arım! Dedikten c;onra kollarmı c;ıntyııı 
•ırada bir kah.ık çekir<lcği c;öo;tc - ~fio;afirler ':'aşmr, iı;lerin<len bi· Seyahatleri tahdit işe ~iri,miŞ! Ertesi sabah yiizürıde 
tin Jıemen <ıu ar. ri ayağı\ kalkar: 1 i f db.. 1 k heniiz tüy tüs buhmmı~·an yirmi :(. * :f. - Haydi !!İrleıim! ç D e .r a ·~aca bir yaşlanndaki tbrahime bol ke . 

Ç -Ncd~n? d · · tm.KESTAVUGU, bizim evde An.karadan bildirilt:iğtue güre, se en "veıaret'' ıhsamyle "paşa" 
- İşitmiyoı· musun h'l' t · · 1· · ""k ','apıbrclı. Fakat bunu seya.hat v~ nakliye vasıtal:ırım ilk J n inı gaye ınm~! Arlmsm· 

..... " - Ne var? d .1 • v 

a..,ç1 ~":lpmaz. bl7.7.at rahmetli anne ancak mübrem ihtiyaçlara tahsi~ an va hır fermanla Ba~clafüı, 

d - Ne olac>:ık '.' Neccletir. hahn<.ı etmek lrn.,~unda tetkikler yapıl • "vali" gönclermi~ ! 
ınnem, yahut an1lm veya ndun o~fonn azarlıyor. Bizi çağırdı cliye 
Nazikler Y, n"·ardı. maktadır. Bu tetkikler sonunda Çocuk İbr:ıhim "paşa", maiveti 

.. olacak. Iln ~ofta isti'<ıkalini de ~c-: k~ · ı k h d ·ı ı Gürciilerin yaptıkları <Jerke<ıle· • fuzuli seyahatl~ri ön1emek ;çin ya er anıy e, et ii acoı e ~ro a. koyu-,, b, daha durulur mu? .. 
ı-lnkine beıı7.emez. Cerke-.ler, hal"' nakil vasıtala.ı:ınıı :veniden • za.ı:n lop. tantana Ve <leb<lebe iı:inde 

Sazlaı·mı çıkaranlar torbaları . • • 
tmı "Ok katı .vanarJm·. Ek~j tt0y- yapılacağı veya bir kanunla •eyn.- Bağdada ~rmış! 

.. - •· - ntt korlar. l•;:tpıya doğru giderler -
mallar, kişnis ila\'e etmezler. Hal- k . hatin ancak mUbı-em ihtiv:\;larn Vsliyi istikbale ko~anlar, bir ço· - eıı, ı~eri krr t0akallr, ~üzel yüzlu · 
huki Gi\rcüler. cevizin va'"nı bol bir · tahsis e'Hlereği tahmin olunmak- cuk karsısında bulımdokl:lrnıı ~fi-

.,, e• i ~'rer: Nec<letin babacıı ... Yıı; 
ı:ıkarırlar, limon sık:ırlar, keşniş tunda da oğlu .•. l\fic;nfirleri $el5.m- tadrr. rilnce şaşırmışlar. 
korlar, ve cevizi biraz suıuca bll'a- ıar: Dar ve sabit şmıa.m çocuk, burada ~ımarık -
lnrlar. Ve böyle daha lezzetli olur. _ Necd~te rica etmiı;tim, bir bl I dl lığını göstermekten geri lra]ma-

Konaktn hu~n tf .. nrtısı icıittlm fılem yapalım di'ye ... Saa se,erim, gelirliler Jd rll m15! Eljfi' mertek sanarak ka<lar 
mi', o nk5ıım, mutlrılta. çerke11tavu· lfıtuf bu.Yurdunnz, teşrif ettı'niz. kara cahil olan İbrahim pa5a, bir-- r J' ,,,. So J ·r Memur, dul, yetim v~ t~.k:aüt 
b'll so nı~·a ge ıruı. fr.u nkı er, ~Jinnettarmızım, te e'kkür eder:m. knç n:v içimle vilfıseti çorba hali· 

•·ı ki 1 ı ~ maaşı alanlar dışındaki dar ve sa- t 
ll'lt\ f\ şev e sn< ınr: rınm1akları Misafirler otururlar. Biraz ,_.,. . ne solon.aş! stanbula ln]('ak knra!• 

1 1 bit gelirlilc.rin vaziyetleri tcsbit 
nl :ra ıya ya ıya: ,·el İ!!iitiklerı' l<iifürlerdcn ı'stı"skallı' şikayetler ya.ğmağa bnşlamış! .. 

El . • ı · edilerl'k listesi hazırlanmış ve Ti-
- ınız var 0 -.un! ı:ıözlerdcn sonra. bcı ı'ltı''fnt karc:ıı - Koca sadrazam hiç ornh de:ı:.:ı. •• 

A ı caret Vekaletine gönderilalİ'~tir "'1 

- man ne kM ar i:vi olnıu".I! ~mda ":l<ırr.rlar. - tşleri bozmam-Rk ıçın l<endisine 
Derlerdi. Kaclehler bJ>ı,alttlmı.va ba-:lar. Ozım, ·~eli' ve lala olarak \'ercli'~i ketbfülaya, 1iki 
En küçük dnyım Font Çiiriik u- ~n..~-nıtı eo;nasındn, hüyük bey fık- iane hareket etmesini ta,·siye c-

in da her.im Aibi çerl<estınu~ı.ınu raJnr unlatm hjM~·eler siiyler: pekmeze D8rk elen haberler yolladıktan sonra, 

ileri~·e .,;ürer. Paılişahı dalm ziya· 
de ilma etmek için, ~fıya mantı'ki 
oldu~na hül•mettiği -;u cevabı , .,.. 
rir: 

- ~'i'ce sabiler de "Ultanat mıı
knmmı it,ıg:aJ ederler. \'eter ki l::ı· 
lalnrı miidchhir \ 'C akil olsunlar!. 

Sadrazam Salih l'a~anın katline 
ı.ebep bu hacli:,e midir? Değil m!
öir? Tnrib bu hususu miibbeın ge· 
dyor. Fakıt şurası nıuhakkal• ki 
biraz ~aman sonra bir fermanla 
sadrazam Sal~ Pa~anm bo~·nu \'U 

rn!u:ror. 
Hamisi sadrazamın ıw.tlecFliH -

ğini haber alan Bağdadın genç 
\•alisi ttmıhim Pa~a, zaten 07 zıı

manlar isy:uı eden ,·alilerin ma
sallarını işide işiıle tam -:;ımarmış 
lıir halele hulunu;yordu. 

Hemen kethücl:ısm ı çai!ırır: 
- Velinimetim Salih P:l!}a l.danı 

<>dilmio; ! Şimdi biz ne ~·apalun? 
Bizim \'aliliğe bir zarar gr.lmez 
mi? 

Diye sorar. 
Ka\·~nnm zaten onnn yorganı 

başmdu. koptuğunu ı•el•iyi anin -
yan Jcethüda: 

- l\faa7.allah bir bela mulrncl
derdir! 

Cevabını verir. Genı: vali terter 
tepinir: 

- Allah göstermesin ben \'llli · 
liği bıraJanaro ! 

Diye b:lğınr. Bir ı"eyden habe· 
rj olmı~·an askerlerini toplıyarnk 
yola ~ıkıu. Yani isyan b$yrağım 
!)Çar. Fakat maiyeti, bir zııman 

1 

kend;'-ıine- itaattPn son:ra 1ııı1<ilmti 
öğrenince, hemen tbrahim Paşa 
ile kethiidasmı ya'kalayarak katle· 
derl~r. Genç ,·alinin i>lüsiinii 

1 (İmamı azam)m tiirbcsi cirnrına 

l llefnederler. 1057). 
Zavallr u!"abi". cici ııa5;ı elhi..,c

lerini bir <;ene bile ~iyıne~e do~'a· 
madan gözlerini' l•:ıpatn·erJi. Ş•· 
marık çocuğun bu hali yalnız ken
di hayatına malolmalcla ı._.tmadı. 
llelkj velinimeti sadrazauı Şio lilı 

Paşanın da ke11e'linl u~urtmal<ta 
en büyük amil oldu. 

Ilu, ibretle okunacak bir vaka
dır. Şahsi ihtiraslann bir kmnkn
ma.sı olrın Osmanlı tarihinde, µ;UJ -
mek mi, a~lnmak mı lbnn~eldiw
ni tayin ecldflediğimiz bu konıik 
faciada, ~;zleniJmesine rtığmen 
hütiln he:\'bf'tiyl - durur. (Sicil~ 
Osmani) bu Yal l:ın bahseder· 
ken, "('ok gen~ti. ~ii1eldi, kara 
cahihli" l'iimleleriyle işi arif olan 
lara aı:ıkı:a. anlatmak i-;ter· 

- Ne gjinler ya5amısn! Ey g:t
zi bilnMlr! 
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Ben TOrklm ... 

A VRUPA veya. Amerlkada ııeya. 
~ hat etmiıf olanlarm hatırala 

ı mı dJnlerken bunların oralarda gör 
ôlikleri hllrmetı öğnoniyoruz: Sebeb 
Tilrk oluşlarıdır. 

İrk itibarile Türk olmayan blrlsl 
Nle hl:'r gittiği yerde mllnasebet dü' 
h 11cçe ,.e lü:ıum gördükçe: 

- Ben Türkllm: 
o~ııiği zaman alô.ka ile kart11ıJ:ı11dı. 

ğ'ıru söylilyordu. O memleketlerde 

1 
Türl<f' karsı gösterilen al:l.ka eskideu 
de mel"cuuu, fakat bıında bUrmet ka 
dıı.r korkunun da pa.yı vardı. Ha}bu 
I•• Türk keUmeısJnJn l'Urktyede gurur 
Lt. söylendiği za.manla.r pek e!iki l..le 

ğlldU. Bu saadet de lattkllU barblııı 

kazandıktan, cümhurlyet} kurduktan 
~<>nra tam m:ı.nuUe vücut buldu. 

Tiirk keilme11lnln Osmanlı \mparıı_ 
( ı;rluğ'uııdı:ı. lıakııret glbl kull:ı.uıjdt~ı 
ııa nıbal çoktur. Buna mukabil Türk 
olanlar da ••oııma.n.tı., kelimesini bir 
ıırahk zaltm manasına. kullanıyorlar 
dı. Gerçekten, devJetı Türk olmıyan 
lur idare ediyorlardı. Ba.ttA ve:ı:lrl~r 

cJlvanmdan gelen bir TUrlt slpahlsille . 
- Neredf'n geJJyorsun? 
Diye sordukları zamaı 
- Esir pıı:ı:anndan • 
Cevabmı vermişti: zira vezirleri rı 

hepsi dl:' köle1lkten yetl!'Jmi!'J, yabancı 
uktan kimselerdi. Cinci hocayı da 
"Türk:., diye bakir görUrlerdl; onun 
yaptığı zulüm ve kepa:ı:l'Uklerln yilzü. 
ue vurulın&aı anki kAfl değildi, 

Sultan tbrahlmln ülilrill<çllsli Saf 
ranboluda doğmuştu; asli tsml Bilse , 
~·indi. Onun da lkbal yıldızı Saltan 
İbra.himln ;rıldrzmın sönme11ile ber~ 

bcr kararmıştı. Onu da öldtlrmelc ıi, 

zr.re adaml:ır gö!lı1erilml,tl. 
Cinci hoca komşusu Tosun ça.Tilşurı 

t:Yine l'l•ğ'•nmı,ı aramaya, geldikleri 
7.:ıman eHkl bir hasırın a]tm • gQ~·a 

a:ıldanm1'tı. Fakat çn.vnşbaıı onu çıı 
buk bnldu; hasırı kaldırdı: 

- Efrndl hazretleri l'VVt'lce yüksrk 
nıhları ç:ı~ırrrdı; şimdi .&,ağıblt ciıı 

lert topln.mal< için hasır altına. gir 
miş! 

Diye ala~· etti. Cinci kendl,inin iı 

lemıııiaD olduğwlu, el aurıilemlye<·eji;ı 
nı iddlıı edr.rı>k çavu'jlarla çekl,meit« 
b-0.şlo.yıııcıı. fena halde kızmış u~erint' 
yUrümi13tU; ayni zamanda adamla 
rma bağumııttı: 

• Vurun ~u TUrkUn b~ma! .. ıtöy 
letmen. Çekin, götD.rUnt 

Yumrulı; yağmuru altında Olncl 
bcıcauın yüzü gözü çUrlldO. Bap.tık, 
."1lrilkllyerek dnJan attılar. 
Ça.vuşbqı Abdlllfettab ağ• o aöz.. 

lerlJe Olncı hocadan ziyade •'Türk.. 
l.elime~1ni tahl<ir etmiş oJuyordo; 
çUnkü Türlı; drmelı: faziletli, prenı 
clemelrtlr. 

KADIRCA!Y KAFLI 

Bir erkek ve bir çocuk 
cesedi bulundu co'k Severdi. Bii;viik kayık t:ıbalc - nükt.eler s:.n·uruı·. Mi .. afirler li!'ltı- Belediye, üzüm ve pekmez fiyat· nediminin de canım sıkaca1< hare· r k tA..I k 

ll\l"(lft. ~ofrnya ~eldi mi, yıizli 11,li - nmm taliikntine, 7artıt'etine hay - 1 ı ketlerde bn1unmamasmr <ıöyleme - ev a d 'f8 azanç 
IE'J'di. Davnn. , çok yemek 1·,,1•11 bı'r J Iarına nark koymuştur. ncir, ti· Dün. Küçükpazarda. Demirbt~ 

.. -. .. ran olurlar. Olur l\ma, biraz en·el ·· go OO km 1 0 ği de nnutmuyordn. VerglS' ğı 9SUI buhnu. .... tu: Tab!';;...., .. bı'r but, k' 1 zum - 1 , pe ez 4. kuru')· t 'l maha!k<ıinde, Şeyhdavııt soka n· .... ~... ı nıuame e;\'e de s:to;:ırlar. Ra~dad ,-alisi eocuk brahim Pa 
bir kol alır. ,öyle hafiften bir ısr l\fecli'sler ilerler, ~·ii:rlere ~iilii - tan fazlaya satrlmıyacaktır. S~tan Şl\nin komik ve "'mınnk halleri bir Ankaradao bildirildiğine göre. tla bir ceset bulunmuştur. Bun·d~n 
rır, önilndckı' t""'"'g~a bırakır, tel,·-

1 
la.r, milli korunma mahk:?ıınesine f k !Ad . . Fene-rcle oturan Tahsin adın a ·~u.. ciilder gf')ir, 4'.aZl:ır torb:ılarındaı. verı'le"el•ti'r . ı:tün padişabm d::t kulağmıı çatar. ev a a e kazan~ vc.rgisi Pl"OJC~ı 

rar bü:vu ... k tabn;;.a saldınr, bu se- .. , ~ .. · d k" ha 1 kl b'tm' · biri$i o~duğu anlaşılmış, ölüm se· .., ~ıkar. Ahenk bnşlar, tnnbur, icra- Sndrazıımı Sn~ih rnşaya: uzerı.n V! ı zır !' ar ı ıştır, b b' . ~,,,· ... 
rer bey:ız etten :ılır, bir parça. yer, Mnn elinı1e alefaclc bir musiki a- Altın fiyatları - Paşa, der. Bu ne iştir! Hi'ç Varlrk VC'l'gisi bu ~ene aynı nıak- e ının te:wıtı ıçın ceset morga 
'"'İn- önün<lekı" tnb:ıc;... .. tok e'"ıorclı·. ı DU b R di t· .:ıı sad t · d ~. d k kgldmlmı~trr. ' '"'-' ,.... .. u_ eti olmaktan çıkıyor, ihtlTaz eden n · ir ~şa ye a.ttmının ıyatı roruk Bağdan ,·alM olur ma? ı emın e eccgın en azanı; 

Bir ~iın dikkat ettı'm, ı'!"ı' "al<tım , "" O k lt . . . . , l-'k Bundan ba,~ Feı;:iköyünde bir eo ~ .. • hır illenı, hıç':nran, ağlıyan, coşan l :> .. ,r; lira. Ulçe a mm bır gramı Pasa, yanındaki kethüc!rı,..mrn vcrgıı>ıma katı surette tat ., ı ma w b 
ben ({ .... _ onun ~i'bi ""apmax.a baı::Ja- ,_ k .. ı ::.raa.da da yeni dogmuş jr lw: ço-., "' ~ (Arlrn.,ı -.ayfa 3. s\itmı 6 da) 1St' 432 kuru§tU. !!ayet akil ve miiclebbi"r o]dtığunu ge.ı.cc~ sene ba..,...anacaktrr. 
{lmı. Ve böyJclikle, sofradn'kilf!'rin cuğunun cesedi bulunmuştur. Bıl 

hepsinden <Jnba ~ok tavuk yiyor ... --------·,--------------------------------------------şıı·------l!ceset de morga ka.ldmlmış, her duk. iki vaka etrafında tahkikata baş· 

Çocuk aJdt Clcyip geçmeyiniz! "Bu sabah saat l:cr;ten beri or. F h b • tik. Tabii, mey<L'ınlarda toplan - lanmrstTr. 
fc;ine yurıyacak neler Yeneler icat dolanın Polonyaya gimıiştir •• ,, ran sa . ar 1 mak memnu; du,•ar diplerinden Şehrin tuz ihtiyae. 

Demek, ..>lan oldu. Arkamda, ku yürüyoruz. 
etnıeı:~ .... » .., • İnhisartar idareal, tuz l§lJyen müea. 

F ,_ 1ı b b "'l' p durmuş g.i'IJi bir ~es: .,. ..... 
a~t U, anamın a ası .-. ı a aese~ere tuz ihtiyaçlarım memleh&L 

sanrn gözilr.den ka~amrıstı. Bir -· '•Pekala, dostum! Geleceğin - Haydi baka.hm .Calbaud ! JRrdan kendi VQ$ttalar1le temin ede • 
wı T ] ı ı· Val'!la göreceğin de var!,. Kendinizi göstermenin zamanı 

glin, o; una gü erek ses ene ı: U I b l 'k D .. k k b k d t.lieceklerini bildirıniıtir. Ayrıca • • Diye ht.murd.aruyor. Hepimiz mumi Se er er ı ten un er ozgununa a ar ~eldi! Teğmen X.. bu ak~ e\·le· - Fat't. tabaktnkıleri kıme ,·e· ıKaplan) vapuru l:zmJre gönderilerek 
kudurmuş gibiy~. Biz harp iste. niyor. Yemeği kantinde yiyeo~ği:.ı:. 

recet.si'n! Kedilere mi? miyorduk. Fakat Avrupaınn sıh. YAZAN: ÇEVlREN: ~üzel bir şeyler hazırlamağa <lil<· tuz yUkleyip Umanmııza getirecek v• 
11o • :r- hn.tini keminm bu mikrobu yok RONE BALBO 6 A. MITHAT KANI~ kat eclin!" şehrin tuz ihtiyacmr karwıııyae&ktn'· 

USTADBI .\hmet Rasim de çer etmek i~in siddetle har~eceğiz. Komutan böyle söyiedi. Pamuklu tevziatınoı 
kestavağımo çnk severdi, o. Nutuk bitti. Ne kadar <la yalan 1 ynğuınuzun güft.esini bilmediğL aramızda on kilometre \' ar. Haydi 1 Ehemmiyetli bir sey değil ama, bCJ§lanıyor 

remekle yemez daha :ziy:ula meze :;öylüyor! miı. bilenlerimizin de ~iilünç bir biraz sabredelim. bu .küçük nutuk bt>ni derin düşün· Yerli Ma!lar müessesetıinin nü· 
Yapardı. Rjze ~ehlii{i 7.amıın b;,bn Gözümün kenarın<la bir şey var. şive .ile söyle<liğmiı marş, derin ,,. * !il- celerc <lalıltrdı. Çünkii kantin diye fus başımı b~.şer metre pazen tev· 
ma: Bir damla yaş? Evet. Düşüncem bİ1' heyecan havas1 içimle çmh. Aradan takriben on gün geçti. kullandığımız yer, e~ki bir hangar. zi etmek üzere hazırlamakta oldu-

- Ha:nmıa söyle. eliyle bir Dieppc'e ~itti. ~imili biliyorum yor. I ' '1leri kolJanmrz düşmanla. tema.sa Kapıları ve pencerel"r simsiyah, ğu numal'alı kuponların tab'ı bi~ 
terkestavuğo yapsın. Glircü tl'rti- ki, korkunç bir mücadele başlamak Bo anı bilihare İngi'ltereye bi. ı;irmislerd.ir.'' Henüz ha\'a hücu ~ 1ınttô. kınlan p~uc-.relcrin :verine miş ve bunlardan liizumu kadar 
hi daha cyj oluyor. üzeredir. Çünkü Hitlerin hazır ol. tap, fakat maneviyatım kowetli mu yok. Rhinin iki kıyısından l!ir ınukaV\·:ı lwmılmucı. hkemle ola- ş~k vilayetlerine gönderilmiştir. 

Derdi. du~una, hem de tepeden tırnat~ olarak gittiğim 7,aman, İn~ili7 birimizi kolluyoruz. Ilu oyun nıı - rakı o;ıralal'ıllln hno;ka bir sey yok Şehrimiz için aynJan kuponlann 
Rir kere clahn yazdım galiba, ka.cla.r hazır olduğuna ~iiphe elma·· do'>tlamnızm, ayakta, hazır ol va- calmzun müddet devam edecek mi~ Camlar si'llek pi~)i!!:int1en kı>.rar - dağıtılmasın'.! da birka<; güne ka· 

111~hur kemençeei Va..c;il, - ki yomm. Sizleri tekr~ ne mman ziyetinde, !\farseyye2.'i söyledikle. lföycl~ te~kilfıtunızı tıımamlıyo · mı"!. Jler kilşecle öriimrek ağları. <hır başlanacaktrr. 
haft1trun h~en be~ ~ününii fıizhn ~örehilece~im, '>t:'\°:?İli karım ~e ri zaman h:ıtrrhyaeağım. roz. Her samanlık, her ahır, her o- - Ha, bakınız, siT.e söylemeği Bu tevziatta memleketimizde 
c\"de ge-çirirdi- Di:re g«"l<liği 7.R· kızım?. Bnzılarmın detlikleri ne ohırsa da, askerle riçin hanl'lanc1ı. Tabii, unuttum. B"'ledi:ve re:sı, alayın mevcut 18 milyon nüfustan bir tek 
ınan, bey3z pnti~ka :ı.ereJi.'ğini ~i - ~ * tf. olsun. bu harpte, F.ransrz ve İngi. memleketin bütün kızlarının etra.· rabibi ve d.aha bir kişi bu miina - vatandM hariç brrakılmıyacaktır. 
yer, baŞllla takkesini. ayaklarımı Aynı gün, öğle ,·akti .. kantin_ lilz, bir tek vlicut ~ibi dövüşiiyo fmda bir sürü insan var. Rüttin sebetle ınio;afirlerimiz olarak. 
mercan terlikleri treı:irir. yer min· deyiz. Radyo ~öylüyor. Gerginlik ruz!. nRkerJerin ahasçayı bir kadnı öğ- - Eaşiistilne lcomutannn! Dünyanın en gu .. zel kadını 
derine bağdM kurar, o;onnı dadı· o kadar fa2la lı:i, yemek ye-meği u. ~ * ':!- retmenle öğrenmek istemeleri ha- Ne yapmalı. Allahnn, ne yaı>-
ma. secılenirdi: nutuyoroz. A;vm gün, a~am. Fransa da kilcaten tuhaf! llrrke<.iin, Jıem:m malı?.. yeni bir servete kondu 

- Na:zikter kalfa! .. Tanık is· "Taahhütlerine sadık kalan İn- kendi VMiyetini aldı. Harbit'. i~'n öğrenh'erdiği cümle şu: ''leh Kantine nezaret etmek bana Somervllle (Yenı lersey) ıs (A.A) 
terim. Biberi, el•5M çok olncal<. ~iltere saat 11 den beri kencli'ni deyi":t. Neler olacak? P:ıric; hemen 1iebebe di'ch . .'' - '·Sizi seviyorum". ait. Ro~ün bu rn:.ı:ifeyi ezici bnl - Dünyanın en güzel ve en zengL-ı 
Rannnefen<liye s{;yıe... Almanya ile hup halinde adclet- lıa.va hücumuna maruz kr.ı.]acnk Kilisenin çan kulesine bir ~öz- dum ! kadınlarından mad.a.m Doria ouııe 

Büyiik o;nn:ıtkfır da, ·\hmet ifa· mektedir,,. mı.? llıtimal, ev~t. ~e ise .• AJJalı cü koyduk; hü''İyeti m~hul bir Bari, c:ideyim J\ö~·ün rahibini K.ronveı, otuzuncu doğum ytldönumU 
ilim ı:tibi. (,'eJ'kcstnvu~ııııu meze eli Kr.mntıının biraz titriyen :;esi: kerim. GCJ'iden haber de alan•ıyo. tayyare ~öriinUr S?:Örlinmez çanı ça göreyim. münasebetile yeniden 17.000.000 dO. 
119 yg, yeyip ktikce ro~ar, Tiitk - •Aynğa tuıU.ın, arkada,lar!., rom. Günde hazan 2 mektup yaz_ lacıık. Fakat, o kadl!ll' çok tayyare Rahip, ihtiyat snbnvlardan. Kı· larhk bir servete konmuştur. Bun , 
-.ur.irric:inin t!ll nefis e"erlf'rini ı:a· Diye lınylnrryor. "llep bir ağızdıı.n dnn. Hiç obluzc;a mektnplanm ye. 1 ~eçiyor ki --mten bunlann hiç de ta~ma tltihnk kin emir bekliyor. dan evvel de bir det-ı yirmi birin~ 
lar, nıı~.:-ler, ibda' eder<li. İngiltere ve Kıralı İçin .. ,, rine gitse!.. fena bir niyetleri yok- çanın Iloş vakitlerini b3şkıt.lanna. yar • ve ikfuci defa yirmi beşinci doğııı:ı> 

Onlar ds bir ı:Unınii-, ! God Savc Our Gracious Ring. Bornda kalacak m1yı:1.? Rhin ile ılıırına<lan çalması lılzmı. Vazgeç - dım etmekle ~ednui~. (Bitmedi) v1!dönümtinde ayni miktara musa.ff ________ ...;..;. __ ..::_ ____ _....._ ____________ ...:.:. ____ ......... ______ .:_ __________ _::_ _______ .:::_..:_ ______ ~.:_:~_::_ _ ____ Lıe.ı::vatıar k.ıuıııaınııl'l hıılıınııvnrnn" 



H ~ B ER - Ak~am Postalı 

Ordu mensuplan aleyhine 
açılan hukuk davaları 

Din Mecliste kabul edilen kanana göre 
' l 

%1.00 kr. 

H.00 • 
ILOO • &.00 • 

1.60 • ..00 • Seferberlik veya fevlcalade hatin hita-
--=--=e:n;__gt;_·:e4:°_1U: __ , mınaan iki ay sonraya tehir edilebilecek 
~·············· · ........ 1 Dünden . 
~ Bugüne 

Rus taarruzu 
ne vaziyette 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Büyük .\fille1 .Meclisi <Hin flefet 
Canıtezin başk:ınlığmda. toplan· 
Inl§tır. 

dan vesika getirenler için adli 
müıaharet .kararı tatbiki mecb~ri
dir. Açrlan hUkıtk clavalarındn hiz· 
zat bulunmak mecburiyeti olan bu 
gibi şah?Slar için mahkeme karn
rile davanın riiiYt"t st"ferberliğin 

veya. fevkalade halin sonn erdiği 
tarihten itibaren iki ay sonraya 
kadar tehir cdile'hilir. :rebir karar 
lan kabili temyiz olup diğer da•a· 
Iara tercihen ve müstacelen tetkil: 
olunur. 

Celf:enin açılmasını müteakip 
Ç'onıh mebusu İsmail Keınaı Alp· 
!ann vefa.tını bildiren Başvekfı.l~t 
tezkeresi okunmu.5 ve hatrrasını 
taziz jg_in iki d:ıkika sükut edilmiş
tir. Bundan sonra ruı.nanıeye ge -
çil-cret .seferde ve hazel'de bilu
mum askeri ~ahıslann hukuk dr.· 
\-alarmın göriilme tarzı ile kira 

1) ı haklarının korunması hakkındaki İcra blerinde a.5ke<rl hizmet ıe-
0 a l'raaıı~ kanun llyjhasmın birinci mii:ı:ıke· bebiJe işinden ayrılmış olmasınrn 
Aa...•--•• da l't'9i :yapılarak kabul ediimi§tir. mali '"azi}·etini boıduğu ve hu ~-

D ......-..-.. beple tediye bakımından kendisi· ll'l•·a ııtı~b.... etti Bu llyihaya göre, seferberlikte ne ikolaylıklar gösteıi]meqni is -
-.. caa veya fevlJcalAde hallerde askeri hi:ı tilzam eden hnTicrde icra bllki'.ni 

ı.~~~d bo1'esinde Rusların blr met scbcbile ikametgahl:ırınıhn borcun bir seneyi geçmemt>k 1.lze· 
-.; C1ın ayrılmış muvazzaf veya i':tivat re taksitle ödenmesine knmr ve· 
~ evveı ~!adıklan ta.a.rruz askeri şahmlar hakkrni'la açılm~ 
lt°"a:. etınektedir. :Su taarruz :Mos • ve açrlacnk hukuk davalarınd:ı rebilir. 
er ~i11nce halk bUyUk blr veya yapilan icra takiplerin(ıe Sefcrb'!rlik veya fevkalAde hal-
t .. 4PllmııtU". Mcııekova, bu kI§ mahkeme veya :icra hakjmf a1aka· lerdc vazife iobı başka yere gi • 
ıı:~. d~·hakktnda §U mal1lmatt ver., ltnrn veya mümes~ilinin talebi ti::c- den askeri ~ahıslar ikamet etmek· 

St.aıı..._ • rine adlt mü%3harete ait hüküm • te oldukle.rı evlere ait kira muk:ı· 
~~l'a.dı kurtarı;ı meyde.n mu • leıi tatbik ed-ebilccektir. \"clelerini fesbedebilirlcr. ~fukn,·e· 
hır~ &vyetıerin bUyilk ve kaU Adli müzaharet.c müstehalt oldı: lenamelere bunun hilafına kona. • 
t~ taarruzu ile btl§lamt§t,ır. Bu ğuna dair mmtc-.ka komutanlığın· ı cak hükümler muteber de~ildir. 
' 11ına.Iden ve cenuptan Alman 
Q ıW:-18.tt mUnakale yollarına. yt( 
CUıtua: 1l'l tanzim edllrııl§ bir hU • 
t't ~i§tir. Stalingradda ea 
'i~ kıtaıarile Don kav.si 1kı 
~ '-?aıımdakl aaha boyunca dura.:ı 
t~11~netlerl §imdi kuşatılma.le. 

S dli§mUşJerdlr. 

HDseyin Cahit Yalçın 
memlekete dOndD 
Din ak,am'Mllll Şefimiz tarabndan 

kabul eollen ilstad 

~i ~118raddaki Alınan 1..-uvveU<• 
l'ıın~ 1ktnn1Jeri iki dcmiryolu ile 
d~orcıu. Cenup batıdan gldım 
kılonı ~a Jimdi Stalinsrnddan 70 
R41rıeroet?-e kadar makta buluruın Ab seyahat inUbalarıaı anlatıyor 
llrı Voda ve Kalnçda Don kav 
gı.n!'11 SeQerek Stalingardın balı • o 

!:~~~ ~iiı:!ctr~e~!~:;1udoi~ Atlantik üzerinde nıecburi iniş yapılan 
la."-f l\nvomunskayada SovycUcr b. • d d b•ı 111

dan keşllruJştlr. ır zencı a asın a ı e 
tııı~ıttılar ayni zamandn en eher.ı M•t 
:: t~:~r:~:ı~~n:!r~a~ 1 il Şef in son nutkundan bahsediliyor 

Sovyet taarruzu 
inkişaf ediyor 
...- (Baft&rarı ı lDd • yfad&) 

,,n.z tamamlanmıyaa raporlara gön 
~ binden fazla düşman subay ve erf,. 

Herkesin i 
nl yok etlik. OçU aağlam olmak u. Bir ülke, için de oturanlatın müşterek çalu:maları, 
zere ıs tank, 29 top, 4-0 mttra!yöz, 3 -s 
cephane deposu ve diğer ganimetler mÜf ferek (!avret/eri, müşterek teşebbüsleri ile yükselir, 
aldık. »elah bulur, ku1Jvet bulur, emniyet ve aervct kazanır.He 
Dığer bir kesimde kuvvet)erim.it, pimiz bir değirmeni döndüren muhtelif çaı·klardan biri 

çember !Çine e.ımm~ olan dU,maıı ne benzeriz . Birimizin vazifesini yapmaması bütün ma 
kuvvet}crile muharebeler y•pm.akta • k ineyi. aksatır . 
rlır. lık ma!Oınata göre, t&kriben 
2 bin esır, ıs tan, ıo top, 70 bin ıı.,eır Hayflt değirmenini döndüren kollar arasında kii· 
ıoo den fazla beygir zaptettik. blr çük, büyük ayırt edilm ez, hiç kimsenin diğerini eksik ve 
turn,nin kumanda hevetinl ealr &ldık. I ya fazla gormeye hakkı yoktur. Hangi sımfa menıup o 1 

KuvveQerimiz Stı lln~adın eenu • l ( b ••t .. • 1 b. . . • 
'. tı ı dil uua o ıun u u n ınsan arın ır vazıf esı bir ehemmrye 

l'Aında muvaffakıyetle ere er ve • b" I I · ' 
dti§manı birçok meıkfl.n noktalardan tı , ır ayr .:ı~_ı varcl~r ve .'~~anın ilk vazifesi hayat değirJ 
ııttılar. Ye.Jnı:z bir kdtmdtt dUşma.n kazmadan once bın düşunmc> lazımdır. 
muharebe meydanınde. 1 binden !azla L 
cı:set bıraktı; enrlor aldık. Bin oto. _._ ________________ _ _________ _. 

mobı! ve kamyon zaptettlk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~E!!~!!!!! 
Nalçıtı"m cenup doğusunda kuvvet_ 

terimiz, dUşmanm mukab!1 hUcumla 
rını pUskürttUler ve 2 dUşman PiY•. Vakıf' ın 
de bölüğtl.nU yok etUler. 

'liıapsenin şima.1 doğu.aunda 
Yen ı Edebi Romanı 

mevzii mu'harebeler oldu, dU;pnan 
bir "'Ün evvel F.aptcttiğimis tepeyi 
geri e almağa teŞebbüs etti. Bir bö
lüğe yakın piyade kuvvetini inı:ıa 
ettik. Di~'er bir kesimd~ küıtiilc bir 
gunıpumuz, Alınanlara hilcu.ın et
ti; birkaç atef noktasını ve kaza· 
matı zaptetti. Düşman 100 deu 
fazla ceset brraktı. 

J.OXDRA .... , "IN \ 'Enn JGi 
HABt:ıu .. ım 

Londrn , M (A.A.) - Rue kuv· 

BiR MEVSi MLiK AŞK 
l jlkkllnıııı ııalı gününden lttbaren '\'akıt gı.zet,e&inde tdrlkaya bat. 
lana.caktır. Bu rODlAnm adı kadar mevıım.u,'l"Bl<Hı, ihtiva ett;iğf tipler 
a16kh \t!' mıı&k veıicldlr; roma" s&rtı> vo esrarlı bir hayata, rah 
Alemlnlıı ~b.11 köaelerine \'e BeyoğJanun k&rlfık, dolıunb:ı~·h a.rlm 
sokaklarına unllml!J bfr proJe:ktlJrdlir Eserin muharriri Çıplakıru-, 
Açlık, l'erdentn Ar~ıuı, CleylAn &'n, 1mrah l:!ıtmll romanlann mu. 
eııırı Rı'flk .Ahmet vengtl'dtr. 

vetlerinin, Sta1ingrad şehrinin do- 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiii 
ğusunda ve cenubunda ba~ladık • 11 

lan taarrllz h areketleri devam et • 
mcktedir. Sovyetler her iki bölge· 
de de ilerlemiilerdir. Dün ak..,ama 
kadar alman ~i.r ıı.dedi 24.00Q i 
Te ölü

1 

adedi de 26.0 00 i bulmuş· 
tur. Mühim miktarda. ganaim Rmı 
kuvvetlerinin eline geçmi~tir. 

Bu hususta Sovyetlerin, ehin 
gece nc~rcrtilderi hususi tebliğ, 
Stalingradln şimal batı bölgesin· 
de RuslaTlll yenid~n 1 Oil&. 20 ki· 
lomt:tre kadar daha ilerlediklerini 
bildirmektedir. 

Birçok ke.sabalnr ve ~irler ye· 
niden zaptedilmiştir. En ileri no'lt• 
ta Şormi~\bya kasabasrdtr. 

23 sonteşrin akşamına kadar. 
557 top, 2826 motörHi taŞJt, 22GO 
makinclitUfek elde edilmi§tir. 70 
uçak, 157 tank Ve 137 top i.ınlrn 
edilmiş ve 32 uçak ile 35 t ank ife 
yarar bir halde ele geçirilmiştir. 

P RA VDAXIX MAI\: A.LESİ 
Stokbolnı, 2t (A.A. ) ...L. MOt\ko

kandll ,I rasatbane
slndekl lıırsızbk 
frfV• ki gl'Ce, Kandillide Profe· 

sör i'atinin r&sathnne&i l!Soyulmuv
tur. Öğıcndiğirnize söre bu garip 
hrre:.z.lık Mrlist'si şöyle cereyan et 
mittir: 

Meçhul bir hırsız e\'Ve lki gece 
yarısı rasathanenin arka tarafın· 
de.ki camı kırmak surctile ig.erlye 
girmi!i ve mı@afir ouasındaki ma.· 
roken koltuklardan iki tanesinin 
yüzünü jiletle keeip ntmış, pence
relerdeki 9 tane A~rikan bezin 
öen yapılmış perdeleri de sökmü~ 
tür. 

KONUŞMALAR 
(B:ı~ taralı :l inci saylad&İ 

bir dünya oluyor. Kemandon gı • 
kan nağmeler bir seı gibi ra • ııyoJ\ı 
Şarlnlan gnzrller takip ediyoıo. 
bıstel~r, JK'"re\·ler galınryor. 

Gazel ol u~ annı, lıi'Mioluntna1 
bncaklanla sa ldı lıeyecaolnn :va • 
knlnmak i ter gilJi hazan )111\.'a§lr 

yan \"eya rüz.grlann lmcağnıda 

u~u~ ince ııeYldere yeti~mek I•· 
ter gibi hazan gürleyip ylil.-seJcn 
esinde, bülbtilJeri tn1di(I eden Ok 
iıısanlnnn \ 'ecdi \"e aşln, olgunla.,_ 
nıı bir hUncr, tekf•müı etmi<ş bir 
kudret olarak tebellür ('diyor. 

~?'dır 
lıi ~ hfiY'Ü'k çeviıme hareketini i• 
dr:ı~ Ordnsn yapmaktadır. lhı or· 
t21~ arı biri cenuptan hareket e• 
~e e " at1(a ını geniş Kalmuk çc• 
ı-~~ dayaınakiadır. ic;mnldcn b' 
"d.ı g tbnel:te olan ordu ise sık ık 
~lldl!r ~en ~imal batı kurları~ ordu 
e}'!Ul6. "e bugünkli büyük ta:ırnıttı 
~ın n son ~ünlcrindenberi h:mr• 
l'trQJıı~ ~ :ısen Sarnflmo'fiçin ... 1. 
l" ~ geri alınma51 dünkü So" 
l'tietıl!li tebliğinde bildirilen h:ı• 
htj aaaı ll ehemmiyetini ve :ıürıulü 
"tı!~ "11r. So.rarimo,·ic, Don'un 
~ilotı'; ktl':ı~ında ve Klctslcayanın rn 
<>ı-d~re ~fmaı bntısındnd1r. Ru 
"~ 80 liurada kanh muharclıcleı• 

lnglltere ve Amer•kıı.yı ziyareto ıerlo ,aoııl'a alvilleı-e yemek veriyor • ''ada çıkan Pravda gazeteai. Sta· 
davet •dilen TUrk gu~tecl!eıinde.ı ınr. Blr gün elimde tlrkaı; hurma oı. lfngrad çevresinde §imal ve cenup 
ba§Dluharrlrtmız Hllseyin C&hlt YaJ. ıoasaydn az kal.mı aç ka1ııcaktımı tPJl başlryan Raı5 • taam.ızundan 
çın. Adanaya kadar t ayyare Ue gel . Doğruau yaman bir seyahat yaptık. bn~gedt'rc'~ di~or kl: 
dikten sonra dün akşam trenle An • Az kalsnı öbUr dünyayı boyluyorduk. 'Rus mıllet~. Stnlıngrad çene· 
karaya vumııtır. Ilındiğ'jmlz tayyare,, Atlantlk nze. ~inde .~e:and~gımıt. m~v.nffakıyet • 

Hırsız gecenin ilerlemi§ saatin· 
de ve llKl~ta çrk1p gİ.tmekten.-e 
.sobayı yakıp uyumağı te rcih etmit 
\'e ~ab:ıh1eyin paketlediği e~-yala.r1 
alarak kaı:ml§tır. Ancak hırsı& u• 
yurken odaya ibir cüzdan dü§1lr 
müştlir. 

Fatin Hocanın polise müracaBti 
üzerine tahkikata baılanmıo ve 
bulunan ctiıdıtndnk; htlviyet Vfl.• 

rakasma ~l're. Muhırrr'"m adın-:Ia 
birisi y.ıkıı; •nmıştır. F'akat Mııhar 

Büylik hey, v.e,1de dinl iyor . ... 
faSİ taşkın ••• Arada odadan crlnp, 
biraz ~ışarda kalclıktnn onrn ge· 
lifor. Saz fasılnlnrmda da, bir 
havım trlnrtı 1 öteye kadar geiiyor, 

Çeıi'e t:m.ı~auun cevizini mi 
dllvtlyor Birnz evvel biıldetli hid
detli konıısan büyük bcyl11 ii:zle • 
rine bal.,Jı~s öyle oJaeak ! 

1l'IU %Jc ll?'a Almanlanıı cennhınd:ı 
ıt ~ eın hir . noktayı bir müile 
~aı-~~ tlc geçirmişlerdi. Bn mu 
11 ier 'lttf'de ltalyanTar bir kaç bio 
~ 11l'btnıtşlrdir. 

'<l l;t> ı:rafta.n PntTda gazetesi de 
~ tında Almanlarm Stalln 
'btl' ._ 600 tank, ıooo uçak, ıooo00 
~. ~ •r kaybettiklerini yazmak. 
l1ıı, 

•. ~ Piresin Londra muhab!n 
· ~Ilı radaki &akert §&hsiyctı, 
'"'lr 'llo ıı.rı1arrn Stallngraddan çeki 
1thlc bt ıı he.hrinin batı aahllinde 
~tar hat teals edecekleri kana 

lldık'!a .. 
~"tıı • rtnr :bildirmektedir. 

' taıı;n 2?1.Uhabir, Nazilerin nivct 
~ttıt'°\'\n-Jan ne olursa ots.un 
1l1~tl· ?in Alınan ordusuna çok 
tİ'tiba: darbeler indinnek için 

lttecn alıt:.rş o!duklnrrnı bil<lir • 
.\Jııı~-
hda tebliği lııe :muharebeler hak 
~::.:aJOmatı Ytırmcktedir: 
l'tltetı da mevzi! .mahiyette bazı 

lı.'eb,er OhnU§tur. Stallııgradda ve 
Uttll:la l'i dil"8eftnde. Romen kıtaları 
!"( }'a diyen Çetin fbOdnfaa sava., •• 
İJ?)l~PtnaktadırJar. 

tôlllnun oenup doğusunda 
~I' ~ tankıarıa desteklenen mu 
\'.l'ı tı~lllları tıırdedilml§tlr. 
b~lKAsı ımANSASJ DA 
~1raı NA tı.TJn Ui ETTl: 

. Darıa.n dUn Cezayir radyo 
~~ ;;.r hitabede bulunarak de • 

'lı'rarı~ 
~ .., Afıikası halkı, 

: . ~CCek bUyUk blı baberlm 
,, z bıı.tı Afrika.sı serbestçe 
lltrllı!ı Ue benim emrlmc ı;-lrdiğjnl 
.!tJıtıe ~e bay}cce marep.te verdiği 
~~ ba tk Olduğunu ispat etmi~ttr 

t.ı Afrfkası yllkaek koınl 

Mlll1 Şef Relskümbur lsnıet lnönu, rinde kazaya uğradt. Heplınlze c&n. Jeri buyu~ bır sevın~e, :ırn.rş.rlıyl\· 
lliltıeyln Cahit Ya~mı dlln akşam' l.urtnran \'erdiler. lç!nde iki Uç mi\. caktrr. l.üıı.lmu~dnn f"ar. a 1Y1m~r 
kabul buyurmu~lardır. · yon zencı bulunan bir adaya indil<4 olmamaln~. Mıll~t du~~a~ın he· 

HQaeyin Cahit Yalçın tTenüen in .. Aaımm rejiml de cQmhurlyetçl ldl, n•iz t:ımnmıyle ezılme~dıg1nı ~7 ye· 
dikten ııonra Ankaradakı gazeteci!e, Bu ~meller bize Milli Şefin .son nu ni maceralara atılecagım hı ıyor. 
ıe iı<nları .s6y1eml§tlr: tuklarmdan bo.hsettuer. Evet 'l'Ur~ Kuvvetleriı_:ıiıin , ~r zamandan 

.. _ F•vkalAde lyi bir eeyahat yap. )t'nln ısım ve şöhreti a.rakt tutmu .. ıiyade mut~yakktt bulunmaları 
tık. Her taratt11. iyi ka?"§ılandık. Ge tı.:r. :;;g_e_rt'_k_m_ek_t_e_d_ır_._ .... _______ _ 
rek İngftterede ve gerek Am~rlka.d9. ".İngllt.nede, aUslenen ve ipek ço • 
b:i~I izaz için ne yapacaklarını ıatır ıap giyen bir kadına ıeıadllf etme , 
<!1lar. Amerikanın bllbaaaa ha.zıl'lıkıa dlk. Yalnız Türkiyede değil, Amcrf • 
rı mUt.hlı. hattı\ ba§döndUrUcü, aa, l:ada da trenler gecikiyor, fakat kin\, 

~itutgarda 
Mrler h er l§e h&kim olmıya ba§lamı ·~ aldırış etmiyor. Herkes yalnız bU.. 30 
lar. Seyahat edeJ"keD evvelA asker • yUk galebeyi dUşUnllyor.,. ton yangrn 
_,,rl umumi ...ali Buvaııaoıs ııe ordu 
kı.mıandanı J'ener&l Barronwı aydın 
•ata.nperverJ.i#inden doğan bu hare _ 
Jı:et general Jiro, general ~~ ve 
umum1 valı Şatelin kuvvetlerile blr 
lf'şniı bulunraaktadtr. Bu mUmtai 
§ahı!lyet)erle Fransız batı Afrikası . 
nın müdafaıı.aı fc;in en iyi yolu seç • 
mlş bulunuyoruz. Beni, ccaaret. dlstp. 
lin Te yurtseverlikle takip ediniz. 

Ya§aııın Pranıın., 

Bundan .sinra radyoda Marseyyez 
çıı lrnmııtır. 

Bundan b~ka Amerika birleşik 

devletlerinin Martiniktekl ınümeıısill 
Ileber ile Fransız yUkıek komLserl 
amiral Rober arasında yeni bir anlıı.ı,. 
m.ı yapılmıştır. Bu anlaşma Frnn • 
"iZ Antlllcri ile Fransız Guyanını VI. 
gi hUlt1lmetinden tamamlle mUstıı.kil 

kılmaktadır. Amerika bahriyesi an . 
lal'lllBYI fyi karşılamıştır. Bu ~an91z 
topraklarının A nıerlka tarafından 

~galine lUzum bırllkmıyacağ'ıs anıl 

maktadır. 

Yeni anla§ma cumarte81 akıaonı 
lrnzaıanmıpa da teferruatı hentiz bi!. 
dlrll.meml§tir. 

Dakardnn radyo Ue bildirildiğine 
;;ere. mahalll askeı1 valiııl, kell'\ll 
R:?lAhiyetleıinlt §1malt Afrilcadn milt. 
~flklerle 1§ beraberli~! yapan amiral 
Darıanın emrine tevıll etml~tir. 

·nıxu ITAKt J>UtUJM: 

... 
<;t;vredeki mihver kuvvetlerinin sağ. 
lı.m tutundukları ve i.)'i bakıldıkları 

burada tahrrıin olunmakta.dır. Mütte 
fık kuvvetler kendi gerilerindeki sa.. 
hPlarda hava üsleri tesis etmektedir 
ler. 

Buralardan havalanacak mllttef!ı: 

uçakları Alman • İtalyan kuvvetle. 
rınln Tunu9 ile Avrupa kıfası ara. 
.sırıdllki blltlln ınuvaaa!a.smı önleye.. 
Cı>k ve buna mAnl olabUecektir. c.,_ 
nur- Tunuı1takl durum kan§ık obnak. 
hı beraber, ınUnferlt Fransız kuv 
\'cUerin!n, .M!hve.r bllyUk kısmı lle 
lı•tlbatıa.rının önüne geçmek lçln A!
nııın mll!rezeleriııi hırpalamakta oL 
duklnrı muhakkaktır. Amerikan • ln. 
glliz kıt'aları Tunus demlryo!lannı 
ellerinde tutmağa df'vam etmekte. 
diri er. 

Pozar günü mlhver bava kuvvetle. 
ri 13 Uncu dein olarnk Ctzayirc ta • 
arrtız f'lm i~lerdir. Ha\•a tehlikesi sa. 
h11hn kadar sUrmUııtUr. Şehrin muh. 

tt-li! nokta1arına atıJan bombalar bll 
}lassa hastaneye hMar yapmıştır. 1 
ölü sayılmıştır. Dilşman hava kuv • 
Htleri bu anblih yeniden Cezııyire 

tnıırru.z ctmi!!lerse de bu son bom.. 
t•nrdıınanın neticesi henüz mnliım de 
fildir . 

~KKiZt~ct ormUNUN Ht\RF.iKETİ 

bombası atıldı 
15 Alınan, ıo lnglllz 

tayyaresi dişti 
J..oıİdra, 24. (A, ,\.) - Stutjart 

taarruzu ile İngiliz tayyareleri 
doğrudan doğruya !tal.raya da bir 
darbe indirmişlerdir. Çünı<il de:'!; .. 
ve hava motörleri inııası :~in ınU· 
hinı bir merkez olan Stutgart ayn• 
2aınanda Alman~'lld:ın lt!llyaya 
ynprlan nak!iyatrn diiğüm noktası
dır. Bu, Stutgart üzerine vapılan 
onunmı alandır. 1ngiliı tayyacele· 
ti bir ayclnn fnzla bir 7:>..tr.anJan· 
teri cenubi }.lmnr:yaya ~aalTUz 
Hmemişlcrdf. 

J.onclra, '?4 (A .A.) - 1Jçan kır 
J e1er ve I~iberatör tipindeki Ame· 
rikı:ın bomba uçakhtrr. Framada 
~en Xnıı:er doklannı bombftla.ıııış
ıar ve l~ aÜ!ıman avcısııu dttttJ r
mUşlel"diı-. 4 Arr•t'rlkan ~ft ka· 
j-Jptır. 

1ngili?; tny~·areleri d~ rıanr ge· 
ce.sj Ştutgard, Hamburg Ye Alman 
yadaki ıliğer hedeflere hUcu!n eY
le~r;lerdı r. İngiliz borr.bn u~akları 
Şttltgarda yüksek infilaklı bomba· 
lardan 'başka. 30 ton da yangııı 
hombn•u ~tmışlarctır. Bu gece ba· j 
rekfitrnda 10 tayyaremiz kayıptır. 1 

Stut ... arcl sehri civarındaki kar
lı tepe] :r, <ı:hit'Cle çı!ı:an yııngmla· 1 
rm alevlerinden pırıl pırıl parlı • 1 

rr;m: 
- Ben hrtbIZ değilim, mağdu

rum. Zira ctiv.d3nmu meçhul bir 
hrrsır; geç~n gün ~vimde-ki ceketi· 
min cebindt-n ça!dı' demiıitir. 

Bunun üzerine tahkikat geni§ 
l~ti1miş ve dlin de Tahsin adında 
birisinin eYi soyulurken R,::at Çe
tin isimli bir hır.oır yakalntımış • 
tır. ReıJnt Çetin so:-r,uya çekilince 
raıathaney; soyanın kenJ;ıi ol -
duğunu itiraf etmiı:. tevkif olun 
nmııtur. 

Çimento Fabrikasının 
kamyonu bir adam a çarptı 

Bakırlkö~· çimento f~br:lrasrnın 
421 numaralr kamyonunu iJare 
eden şoför Nı>.hid <lün Bakmcc -
yfin<Tcn geccrken. Hü!nü adında 
b:risine c;arpmı«tır. 

Hilsnü ağır surette yaral:ınarak 
hastnrıeye kaldırılmış, ~oför yaka· 
ianmıştır. 

Bir m üttel ik gemisi batırıldı 
Yifl, %.J (A.A.) - Blr ltalyan uçak 

te§kill, Akdenjzde 17,1)00 tonllAtoluk 
btr mnttefjk ta§ıtma s lsabet kaydet. 
mlş ve gemiyi baırm~tır. 

Oran açıklarında, blr kafileye de 
taarruz edilmiş ve iki m•1hrjp nfrr 
blr aurette hasara uğratılml§tır. 

Derken, uşak, biiyüeek kaydi 
bir tabnğı sofraya koyuyor; misa
firler öyle yan gözle balU)orlar: 
lhti!lamh, i tihnaver bir ~crkcsta• 
\·uğu!.. Tuvaleti de ek ~ d~Jt 
Celi'.ıin yağjylc taratorun üstline 
tiı:ekler yapılmı.;. 

öy]emeğe liizınn var mı!' .. MJ. 
!-afirler: tah2.ğft s1dmyoı·Jar, tn
bak, hO"l.gnua nğ'ramış bir orduya 
döntiyor, <lnnnadağın, peri n .. , 
l\lnam:ıfih, bundan sonm bir iki 
t:ıbnk daha geliyor. Tıpkı öteki gi· 
hi, <'fehdebcJi, sü 1ü \ "c 15.tif •.• 

:Beyefendinin, hiddetinin scbe • 
bj erte i nb:ıh anlasıhyor. K6slce 
her z:ıınan gelip giden bir ana 1..-ız 
vamıış. ikisi 'le Gnyıtı oburJanlan
o:ı . Bir hnftndır misafirmi!:lcr. 
l\" ecri etin babnsı yemek nıernkh ı, 
bo/fa1m1 e,·en bir adam; mutfağn 
ı:?İmti's, kollamn sıvnmı<ı, misafir
ı .. re bir çeı'ke ta\11~1 )'apmış. J\i 
lere •rn,·mu . Anıı J,17., o ı:;ıin gid<' 
ccldem1i~, r~rlcest:l\ uğuna ~öri.in 
re (ln~·annmamıslar. tabağın ba•n 
na geçip midelerine ~(.çiirmii ,ler1 

m "-ahibinin j )anı Jınksrz de. 
ğilmis. Ben olsam )"nlnız Jıiddetlc 
hafrrmnldn kalmaz, eljme "lipiir -
~eyi' :tlır, arkalnnııdan liova!P.r, 
teomiz bir sop:ı ~l>erc'linı. 

Mi.i nir Silleynıan ÇAP ANOOJ. 

Kaıılı b ir tarih oanlanılor ..• BÜ) i.ık hlr ı;annt ,.nhlanı3 or ... 
' Bu per§embe aksamı 

LALE SiNEMASIN 
Amerikanın 4 büyük. yıldızı 

f'LAUDETTE COLBERT - ELlSSA LANDI 
CHARLES LAUHTON -FREDERlCH MARCH'm 

Yarattığı: T ürkçe 

KANLISALTA 
,\ ıurlarııı e,,ln l yaratamıya<•ağı en muftu.am Abldı 
Rhtün basları döndüren .onıuz bir lh(Jıı:ımdır. 
tltKKAT : tık nkpm ıçln numaralı 3tırlcrlnlzi elmıliıfPn 

unutmayınız. Telefon: 43.;US 

Cezaylrdcn blldlrllen ha berlcre gö 
re mlltt.efik kolla.r kıyıya ve Bizerte 
Twıu11 cephc11ı U11tUnde yelpaze oek . 
l:r de açılmış auşman mevzileri isti 
l<ametlnde cenup batt)"a doğru bıı.s • 
kmlarına devam etmektedirler, Bir 

Roma! ordusunun takibine d.."vam 
eden 11cki.%1nci İngiliz ordusu yıldırım 
hız.ile Agedabyayı geçml'J ve Elagey. 
ııı. istikametinde yoıa koyulmuştur. 

SEkizinci ordunun, mıhvcr lruvvct!erf 
bl.rada tutunmııdan evvel Elııı;eylll... 

ya ııla§ncağı colı: muhtemel görülmek 
ttdlr, ~'lrdu. ·----------------~.~aı;;mc:~ım• 
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Genç kızları 
AskerliRi sinema
cılık zannetmiş l 

MAREŞAL SMUTS 
ve e lrleyen doktor Cenubi Afrika Birliği 

ropıayan: Muzatter Esen -4-
Arlt:ula,.ını }~'a ı~ıorc in arka· 

m!i. tal.nn 1mmiser l\lnrtoıı ıluk -
.oru takibe dernm ctmfati. rnktıt 
1.ıun<b.n ~onrn hiçbir ı·crc ııgrnnıa 
dan do~ru cYiııc gitti, Mnrton im· 
ı•ıyı ı;ozct lcmek \';:ızifc ini ba.,l<a 
lıir arkndn ıra 'erdikten ı;onr.ı 
raporunu y;;mıal: uıcre Skotlnnıl 
l':ırda geldi. 

f-:ıtc miıfettiş ll:ıyncsin bir ölüm 
lıabcrile nynı ~nmnnda aldığı ra " 
fıonın Iıuıı,,a ı bundan ibarettir. 

1\lıifottiş Jlaynes bu rnııoru o • 
ku<lul;tnn so11rıı dcrlıal başınufet • 
tiŞc bo~\ urnrnk eı.~<i i:ıte~ini, bu 
llcfa a:ı!ıa si.'dtletli bir ısrarla tel< 
rarhırlı. 

Ba,müfctti' yeni ölüm \'aknsı 
kn~ısınclıı \ 'e l~\'a FJorcsin con 
cöcıteNliği inc;nnın doktor ~el o) • 
ıluğuıı:ı dnlr elinde me\'CUt ıınlis 
raponınu c :ıs ttltnrak btı defa Ne. 
lin ta\•kifi \ 'e e\İn.in al'8,tırılmn ı 
için enti'r , ·ermekte tereddüt et • 
nıedi, 

AHtPLERiNE 
GÖl\'DERtLMJ l' ~!' 

lUEh."TUPI .. 4.R 

Erte»i aabahleyin itlerinde mu -
!etti' Rayneıııin de dııhiJ bulun<lu
ğn bir heyet, dolıtora hem ikamct
;:&h, hem de mua)·euelıanc \'aıife
~jnj g6ren Vnterlo C'İ\'annıln Moni 
~tritde 27 :rmnııımh binanın knpı
ı..ında bulunuyordu. 

l\toni Ştritdeki 27 numaralr bina Son günlerde, blrle:ılk dnletler itikat yapml§, tabll ııUphı cdece!t Jan Kri'ityıuı Snıuts, harbin ba· 
Ü~ katlıdır. Ze:ııin 1catırıda nıııı n· Amerlknsının bUtün gazeteleri be' t1lr şye görmemiş n ınhklkat evra. :ıını1unberi, (jeril!a Jınrpleı-iı•de ka 
Jıibj olan fs!; ~yıılı l<adının ı.ontl • sütuna ynalanan büy!.lk barlıl "beşin. kını tııtzetm!J, fakat fotOğrat'ı, birin bilfyet \'O cUr'et göstemıi ·ti. J\aııa 
rr.dalij g-e!ir'lcrlrıin i(Jaresine lı el kol, blrle~k devletler Amerika ısa. cı bava ordu•u kumandanlığına gö•ı. ı;irmek, ha11iı • ayaklandırmak i,i, 
knn rnşlı bir ad:ım otunır, ikinci Jılllerlnde faaliyette,. eerlevhaın aı • Jermlg. onun eliııe \'erihli. 
kntı dolıtor Nel muayenehane ola· tınd:ı bir resim neşrederek ortalıfı Ordunun ae§rlyat §Ubesl reııt, Smuts, 3-10 liı!.m:ınıJonun IJ:ı m· 
rak ı,ıı!lanmalctı:ulır. Ocüncı.i kah i· ht-yccane. verdiler. ı{eslm, Uzerlnd3 b!r.:b~ı Ltıy Farnol lsm!Dde birisi. da, Jııgiliz çenbeti ora.sındRn sü -
<;e doktor )·l\ta1< odnsı gibi lrnlla· 'ıcyaz bir !eke bulunan sUrUlmeml§ Muhbir Ted Fokı, te::ıklllltını bı dllnıiye \'e Kapa gim,;ye muvaf _ 
mr. b!r tarlayı gösteriyordu. Meraklıla:, ra}a kadar Uerletim:e blnba,-ı L1y.ı ı fak oldu, oma ht.lk l crin<len kımıl 

Sabahın erken saatinde kapısı • pertevsızıe baktıktan zaman, leke Famol üzerinde durmuı ve yaptığı damadı. 
nın \'Urulduğunu ve dı,ardnn "kn-- n'n (9) ınkammı o.nd:ran bir §ek~~ t:ıhklkatta, bu blnb~ının Hollvıın İngit>'zler t.ouladı, ~muts kMt•. 
nun namına n~ımz !" "csleriııi hi"' benzediğini glSrdUlcr. men~cll birisi oldufuım ruııamif. Bu Dağ, dere ı:ıkı11 fnerı .• saldırıp ka· 
clerek en zi'yade .;~sıran Şmit Şut~ Gazetelerde, birde, nlm"esmt mahl. adam, Hoıtvudun ş6hrclll direktBrle l'llll a<lnm, artık 0 sıskn, cılız ile· 
ismin'Je bu ihtiyıır t-.l•oçyulı oldu. yottc luhat vardı: füı (9) rakamı, rlnden blriyml!l. Ordu dairesi, onun lilrnnlı değildi. Tam bir sıhhat ki\· 
~eceliğin ıi:r.erine aleliirele bir ro~ı casusların dU~an bombardımıın tay. t.

1a reklAmcııık kuvvetlndt>n lstlfadıı Zfttırnı,, Ytirutçn pek p;cli~ıni~ti. 
diS ~ambr gedrerek lmıııya ko.:;tu : ynrelerlnc yol göetermek için, tar!& etmeyi dUşUıımUo, kondiılni blr1ncı Gerillftlar, onA ;\'ıtranu5tr, Hu ~il • 

~lir Jıabinc. 1005 senesinde. yer:. 
ni. liherollerc tc.-;llm edince, Sıııuts 
a~rhal \aputn atlnılı \'e ı.oadrftyn 
gi'tti. Orsda, nnzırlnrla temast. ı;e 
lerck. eenuM Afrik.-ı birliği IUzu -
nıuııu o kadar ate'li ,.~ maharetli 
bir • ekil de rnUilaf:ıa. etti ki, bat• 
\'ekil J{anıpbel Bnnn~nnaıu ik· 
naa mu\'afl:tk oldu. 

Ila5vekil. bir ltabine i.s:ti'maında 
onra Smutsu faftrttı \'o ona. hii -

kiınıetin l'rans\'ale muhtar bir idıı 
re ''ermiyc muvafakat ettilini hil· 
llirdi. 

ntn ADJ)f DAHA ı.A'l.11\J 

- Ne i.:;ti .. ·or.ııunııı. , ba,,·lıır'f ya koyduk!arı iıarelmlo. hava ordusu netrlye.t cubeslne D~ ıctle de !;et~ciligin bl\tUn gU~lük • 
J dl t ı ı • ..ı t ·n etml Sıııuts, bilJ·ük bir memnuniyet Bu <twılı' Jrayncs Jmrsılııdı: Bu hava s-c, bU Un O m1 ! .nme., • ayı ş . ferine dayaııabiJiyorılu. 

- BI b Lft. ;ı,~a ı ! ~çinde rnemle'rtetine <lffndU. D:!\let _ Doktor Nelin nmn .. ·enehnne· knda, tek bir kl~t ınan.namrı: Va n a~ı yn rno gc en toto.f. Smut , hııfta.larcu, ıtylarca. <'e _ 
ol d ı ı d "S " ıı -"irince tahtdk t · ku~, ba~mm etrafındo. do1a~ıyor '-İn<le \'e evindA aro<;trrm,. ~·a ıı:ı- şington a, nt ıar e en tar., gavı ra. ıe ne bY" • a m ne nup Afrıkamn kö~e bocağını"!ıı do- 1 

<'ai'.:"17.. tcıstntn muhbiri Ted Fokı, bu muh nettce \'erdiğini sorup l!Ortı§turmadaoı Ja~tı. Çok d~falar, ele ç;etnıck ibo- ılıı. Arkadnslarr. ngilizlerin \'er -
f A 'k ı ln ı t d k d ı ö t mek ve bu &a'-'ed bl k diği söze inanmıyorlarur. O, hiçhi· Uzun bo.vlo, dimdik, bembc'-·n1. t> r merı a gazetel.'ller n <: n e en ın g s er " e r rey ·en, malınretli birer hare'kct1e, 

ol h lk lltb dahil yUks ı k ı · · rini dinlemedi, eline gecen fmiatı D"lı ihth.·ar tı,lt""yn!ı "bn"'Uru· zaten §ÖhrcUL \'cya Ut i r e e mo nı:ıhzlerin elinden ynkft ını kur-
,. v-. " " u ı ... b ı k ı ı bUtll.!J ga.zct ı yersiz 6Uphelerle, kaçırmak &ate -nu:d" diyerc...c geri tekildi. MUfet- Tcd Foka, işl §Upheli sur ncc, ha. vu ıc,, u ma ç n, e er tarmıyl\ muYaffak oJclıı. 

ti• Hu.·necıin relıh•rlil< etti~i im • rekctc gcjyor. !ş, adı•yeye intikal et. den, adam çağlrtm~. \'e onlara !o • Smutsla t~telerinin katlandığı meldi. 
'7 s · ı d bl ka ,. f bl dlkt ll"'İ1tcre, \'erdiği •ÖZÜ tuttu. file merdh·enlere do!:'T1ıklu. fakut tiğı !ç n, ora an r iz ya lıyor, bir tot>rn tn rer wretini \'er en son. mesnkkat \"e güçlükler, flsyanıla· 

'· h !ta ,.. k•- so n ı n ''bt ı lk d ı t A Jk0 sı sn l~rtc j Sene, Cenubi Afrik:ıy'l bir daha merdivenleri ı;ıltmnğl\ bacı • nl!Ç a u.;ra,nı ""n nr • tar nnın r • r eı eve ıcr mer .. mıyacak k.t<lar uğ:rdr. Jfaftr.Illft:ıı 
•-· bulu or blllo lnd ı k u tf ı glt•ter ı ... · konıis.von giineercli. Koıııili'-'<ın, bir lnmadan mUfetti., ihtb'nra !ll'rdo: ycr ... ı Y · r e yer eşme e re n u... · uy m neuır lıilmıyorlnr, :tC: ''c SU· " 

. .., "-b· '· dl tU hıı ı ı ... _ ln ı k ı b '·k d bey• k ı te~kilfıtı c nsi .. ·e kanunu "'BJltr Ye _Doktor cvdt: mi? -ı;, ... ır, "en ne, seyyar ccar mı o an .,..ş c o.. a ... ın a '· .. uz ·a ıyorlar, parça parça clbi • ol <J 

1 k k" ı h bl kit tO 1 be b ı ı ·ı derhal tatbika ba..fndr. fhtiy:sr, bevaz saçlı ba rnı sal • 1 \'crere , uydc, tıır a s:ı ı uy camı yanntta u unmu,. ~c erı e soğoğa, yağmura daynnı -
" ı c uıı ... , hbl d" t j h ı ı J ilk intihap, Bota iJe SnıutMın b)'llr:lk <'e\'np ,·ereli: { S!l B .e nhbab oluyor. T3ir ,un, ..... u r upor a ını ar.ır oyıncay!l yor nr< r. I\endisi, lm1"5tınlara gö • 

k d Ta "'' ı A ı ı ~. k' lehinde tecelli etti. Onlar. Trans -_ 1.annp<lerlm, nkşam ı...:etd:k- ".le, karısı ile yalnız knlınca, onu ıöy. a a.r, ._yn u arno, mer ka ııar n:ı.. ı.'ti~ ~erme .e, hi~bir tehlikC> önün 
" ' t ff k M ı d ·ııı k h ı ı - \ 'nim )·egiı.ne söz: sahibi' adanıht.rı tf:n sonra bir daha çı.ktrğım "Ör _ le meye muva a o}uyor. ese e ou: zarın :ı mı a ra•nan ar sırn!tna 1 c pen·a _n-ostermem~kle komando 

m~im. RUscl BUi, birltlLç :ıııfta evvel, p? girdi. Belki de Umlt eıttlğt gibi mira • larm:ı nümune oluyor, oıı1an ar • oJnıu5l::uxir. 
Müfettic:ı. lln"'ne!> berab"rı·nde tas gUbresl almıtı. Çuvatıarı bo§B.lttı\< Io.y dı\ olacaktı: takat Ted Foksun kasından sürUklemiye mumffnk flotn, b:ış\'ekil., Smnt d:\ mü•· 

" " k ı ı "'I< ö t j "St t ı d ı u d tcmleke umomi katibi , .e maarif komiser !tf:ırton Ye bir tC'snıi po _ ten sonra urutma~ C n, metru r por a r, ar., gaze es n e n şn oluyor u. 
}İ!i!lc bt-raber v. ukan~·a lfl'lntlı. ii • hlr tarlaya yayını~. O gUn de, oradaıı ra bar;layınca, Hollvudc;u hlnb!l.,ının tngilizler, Jfl02 senesi ilkb:aha • nnzırı oldu. 

" , t.ı •· rt t l T t t dana çık•• 1 k Ih kı·r· Smut • aıleti olduiTt1 üzere, deh· !;:llncti kıı.trn .... iri"' lmprı:ını 'urdu r n! .. e ayyare geçm ş, ayyııre oyns mey .,.. nnc a. te rar sn tc ı ınılc hu - .. -
Am•rı· La ,,.•herl·rı· ., ! & ! ljl b1 dl BJ k hafta. 1 f t 5 f r J 1 ı h ::etli hir laali'-'ete h:ı~Jadı. Giinlc-.. " .... "' ,.e hızla ha~1tır<1ı: ''Doktor Nel, oto0 rn c;ısı, or naı r manzara • r ac; evve, o Onra ını ne~- un< u nr. Ener er, :ırbe ıle\'am " 

oa1lralarına b~nzemez :.:iıe söylü,·onım, lmnnn n:ınıma ye, baş ve potastan bcynzlıınmış cu. retmeke, hakkında medhlyoler yaz " etmiyc t.:ınıftarrlılnr; fakat ınem • rini, ~ccoleriıti ,-azifesfoi lıa~.ır -
.J il 1 1 ı b kt" d Am ·ı a n•atcıc l '·- r-·~ mıya hasretmi'5ti. Fa~t o hU."Slll k:ıprvr arınız!'' ,·11 nnn resm n a mış \'C sonra unu, ınn .. yarı.IJ e on erı t g...... • ençt, c.:ınkete karşı koy,.mıyacıt~< ,, 

Bir Macar :ıtctecisi An.crikıın ". n h 11 bl ı dl d t 11- u " • rt tmdl h bl ,. d H"'llv t" ı 1 · ln_ğu, ter liği üzcrincle.-di. Ön tine. Dot.-tor kapryı :ıı;ta. hn tao;ını bir IJ p e r. ş ye, en z ""'s nun ''· O ı cp r abız an. " u ... .ı :nı ar, perı-:an olmuştu. " 
askerlerini J:oşku millellcriıı ıısker- j\·iı ''e bir rec;mi poli"İll bcrahe - ı tlhb:ı.rat daıreslne vermiş. Daire, ta?ı. binbaşının teczfyesfnl istlyorınr. 1 ~clcni hırpalıyor, incitiyor, klli;tü· 
1erile mukayese eden bir yozı yar.- rliyordıı. Mekteplere ait heyetler 

:rinde görlir.ce i~i anladı: PP nrr --------·-----------------------ı:=- ım DEf'A, SAGnAN" GERt •1 d • mıştır. Bu m:ı.kel"*'in :·ıohuı1rJ o- temenna er c bulunmak İçın, :;el· 

lan l\lösyö H:ıns H:ıbe muhteıır mı:. ke~ild~:~s!i~~~e;:~z~ordıı: : ~ ~-~ ~· !:~~ il~"'° Snıut-;, c;ullı fclilifi lrnrşısında, iliklcrıS· ."l~d .... nl; ! k. 
JctJerin or"ııt:ırını iş başmdn gör- ~ ==s 11!!!.:!!i~r&J. ~ ~ - . 171 uı ı}'e<'e t \'a tını yol•! müş bir ndnmclır: İtalyan _ Hnbe- Komi~r ~nrton bu gibi hııtıcr· .- 6 ~ ~ -·- A ~~ teredıliit etmeden karıınnı , ·erdi: Dil·erek m\ili\.k:-1tları J..-ısa 1ie i-

ll·e· bir fo·m·ı·\il ha. linc P.'elen be~·lik,..... ~ :....,,_ - llan;i millet. mcmlclcf'ti ıı~ _.. ü • şisları Jıorblnl tııl.:ln etmiş. Frıın- ~ - - - _ _ __ :_\'omu; ~ nkii o, mel>teP işlerılc. 
•· cıımlelerı c;oyledı · rıınıl:l, bizim ı:ihi harbedcbilmis - .z-. d &· 

sızların, lsp.:ı n~·o,'lnrııı, Alnı,"ıılorın · • • • U..smsma:vı e.-ıl. eenubi Af'rit<n 
J " - Doktor Xel ~eni J<;\11. Florcı;f tır . Dır., ~ercfimı7.i knnurdık. Al"" b' ı·-· . ı·k d d 

Te Ih:sl:ırırı rnısıı hor• .. ·ttil,•l•.·rl nl f"I- ır ıgıııı a a a ar ~ en meseleler ıı... ' ''e rliğl'r hir~oll ~enç luzlnrı iilclii!- K . k . k h tı'lt. milleti öhlürmiye de hakknnıı 1 - d • 
kff. clıhJ"'.<ı, Ccnubt Anıcrı'kıdo ..... u•• ç •• o ır a raman e ugrnı::ıror u, ftfaar1r nanrh~ı '"' • ""' mek cıtıı;:ını~an do!Dyı k:ınun na • U yoktur. Buncfan sonrn. onq dü,Un • 

1
• On --ı ., 

"'"'llhat ederek "Skcrl kıı .. ıırnr.hl"rı • 1 . b ncsıneyı ı. un ~,,ı, bıı!j sanual· " .. • .... .. mın:ı te\'l>ıC ediyonım cvini:r.ıle ıle m Ye mcc uruz. J'k.. • d d 
öolaşmış "c ıısker hoyntilc Nk )'l\- •rn,._tırma Y•"P ........ ;;,z. Dedi ve bn .. _rlcri, teslı'm olmai'Ya yaya ' 1 umı, anıyor n. 

... .. .......... Js,·ecıe. ,\'edi \'aşında hlr "0Cllk, Görenler ko<.,up cocıınu :raırlan cı_ .. ''-c:\'cı,·ı nota du·· ru'' ı;t S" ... ·m· kından cliıkodnr olmu.,tur. Bu hıt· k " ö • f J t r • ~il 1 • , ..... ı ı " Do torun yanınn ~·nnn-:;an re-;· mekıen dönüsiind" bııı ttıtmuş bir knrmışlor. nıınıı du~·nn lln.,,·nni'.!r munı n mt e t rdı. b' -.:ıı d S t 1-d 1 k 
sustn bir •·ok -ıreslkalara malik O· • ı· •· ı ,, · .... " " n ·ı s · ld ır uuam '· mq sa, ar... a~ 1 e • ~ mı J>o ı"4 ne epçc~·i doktorun elleri· 5tıyun ken:ınnda, bir ör<lelHn bu~ Cemiyeti, -;ocui!ıı bir lrnhroınan füııı ottı 1 e mat"' teslım 0 ular ,.e fliyor, yol {?Ö~teriyor ve temiz bir 
Jan Mö yü Habe tU nc!iceyl cıkarı· ne ifnl;'Tu yannşurdı, dol>ıorutı bi· l<e.nM i~lerilr, uğra.,"1Tlak Uzerc • 
yor: ''Amerikan ordusu rulıeıı '°" 1 1 t • k 1 .... lnr ıırn mdn knldıijını, cıkmnk için ctmlş ''c ınükiıfot ol:ır:ık hlr ku'ı: P '1 reıslik • apıyordu. 

• e' erıne e epçe Ht'rin hir scı;<:j7. çırpınıp durdu!tunu görilnce, lirde. rctoryn;\ n cöndüler. Kapın dört miistemli?kesjnin, 
maddeten öteki ordulardan cok ıııc lçe-r!iindc \'Unıldn. iti kıırl:ınnnk mnk"inctiylc su~·n ~:ık. oyuncak Yermiş. Alfrt'd !ilner. İntiiliz hiikiınıeli ııyrı n~"rl ihfiya.çlan ,.ftrcb. Onlann 
farklıdır." llu fctrk oş:ığıki noktala- Uinanın Uçlinrli l:ntın<lnl•i :rn . l:ışmtş ,.e bir RYıli:;ını bıırnn ilsliirc Çocuk. şimdi, hay\·nnları lllm:ıyc nin rc<>nıi mümessili -0lmuş \'e ka· her birine !aalllik eden m~leleri 
ra d;tyaıım:ıl.t:ıdır. l:tk o(la..-.ının, banyonun, ltlidi~c bir hn!öırıcn, huz ('ök•ııü ş ve kendisi ele Cemiyetinin nza karlını ela taşımak- r115ık sartl:u içinde bulunan mcnı- birleJtinnelc bu suretle cennbi Af· 

ı) Amerikan askeri icfo a~kcr calonnn bir kütüphanr.niıı arnştır- su ·:ı yu,·arlnnnıış. tad ı r. lcketi te51'ilntlandinnıra koyul- rika birliğinin temelini atmak icap 
h~yntı \'C si\·11 hıı:ratı diye iki nyrı m:\sı mUhirr. bir nctiC'c , ·ermedi, muştu. ediyordu. Jhr memlekete ait, ba1-
yıışııyış yoktur. A.ınerikolıya göre ~·alnrl 1nitüphane-yi clolclı rı-.ıı hi tap bu''yu''k ~muts, fanliyetinde iTIU\affnk !edilecek siyasi, i1ktısadi \•e ticari 
ncker olm:ık hrr Jı:ıngi bir me ır- lıtr Rra111ırdn '>tr:ılc mc.ml<'ketlcrcle Dünyanın en nebal yapralJ olıunamı,tı, anııı, istediği gibi, ta· ~leler ,·ardr. Bunlar halledil • 
ğc girmek gibi hir şeydir. Birbirine yeti~n zeJıir]i nehntl:ırıı d:ıir ya · rımahilınbti. O. limlt~i1Jiğ0 l<aıu - medcn, hirfr'~e ,;ıcut "ermek, ...,k 

1 il · Jmıc; ı ı i 11 1 Ceııııhl Anıerikad:ı, :\ilorcr kns:ı. Hu neb:ıtın çiçekleri de, .rnpr:ık. ı k b' b' 1 ı;, ..... nısgr en " Amcriknn gencinden 71 e-;er er ~ ın11Yu :\<; carn ı a- a<'a tn ıatte ır a< :ını değildi, giiç bir fati. 
J 1 1 "ll ı ı· k'tft"l"rr ki r. ilf tt• ll !ıamıclnrı Viktor"n Rcjyn isminde !arı nisbctinde bü,.·ükliir. Hıı c'"rk. ""' k ·11 f t .. l ;.<, 1 r oy:ıt n ne olacaksın?" ui\·c r ı J' .. n ('O u,..-ıı m e ı~ ny· " • v·«&<'a ı ' ırs:ı. ı Yaırn amıyn ta- uotn ilo Smuts. yılmadıtn uilllSI 
sordııJ"ııı ,·akit pek tıltı "Asker oİıı- ne~in ~iiziinılen kaçmtaclı. bir su neb:ılı \'ıtnlır. Bu ncb:ıtın Jerden 7!i s:uılimclre hlr ınulılt le~- lr ıyordu. Onun lıtı!ilıca gayesi, 111- "'Orlardr. Bu sa.vede, D~ırbanda, 

ıt •• ı s r. • ı·ı "I \'ııprnkları ve ç!ç'cklcri, di.inyarla ~dl edenleri n:ıılir <lei'ilJdir. Bu •·i- ·ı· ı u•·· t' ı" n T 1 " cıı"ım rcnı ııııı :ıhıb:ıir • onra a~.;ıyn ını ı ~r • . , ııayeııc " " ~ı 17. ı ı>ııme ıı ue ram\'a) eyn c ılört mU tcnılekenin mal'l\hhasla • 
2) J)I ı il " ·ı. ' ı · "t ~ b ı 11 cı;.lcri olmn.·an büviikliiklcdir. çekler, ~üze) bir koku nesrecll'rlcr. t' ·,.· muhtar b'r ld k ı c; p n ı•nıerı ... an ordusuıııln ıane;\'ı ara,.. ırmaga :ıcı n. ı ar. " . ı ı~.ın ı are op:ımıa ,. rmdan mürekkep hjr konferanıı 

hoş:ı sltrııcH'n lıır şey driildır. Jl.ı- llnynesin ilk •hfa has\ıtrılıı~n lıir \'iklory:ı RcJynnın yapr:ıklnrı. trı. Yeni oçıldıklorı umon, ciccklerin tı. nu İ!le· ııncnl<, I .ondrada bir Juı· toplnııdı. Konferans. aylarca mU-
7.ı metnlckcllt'r kı) melleri hırbırinc ceza dolabı olJu, dolnb:n nnnlıtarı- nııınıiyle nçıldıkl:ırı znmnn 2 metre orıa~ı nrguvant kınnm ve hunu 1 lıine ch~ğişme<1ilc. ln=:iliz iılnresi - nakns:ılardan. tercdılUtlerden son 
karıştırılır. Di~iplln lı ddizulınc'r nı doktordnn sc,rdular, doil'tor lın Jmlrundıı bulumırJar. Hnltfı 2,G3 clrafı beyazdır. Ç!çeJ,1er, gccmeie rıin muhafnuıklll'lnrıbn libcrnlle - rn, cenubi Afrilm birliğini kabul 
Jıoşn Ritmi •t-cak bir ş y dr."ıld r. _ile :mzıhan<'siııin S.'lğ tıır:tfıııı i5a mcıre kulnınılo ol:ıfıları th ~örü• - re ~~ı:mesilc tahakkuk cclehilir<li. etti'. 8 

• - n , 1 · ı• bıışlodıkl:ırı znmnn penlıc rc:ıge bo. g ftı. l>iıriplin kendini umumi nhengc ııy- ret eclprek yalnız "ornd:ı'' ckıli. mli~lur. u yaprq.,: arın ı;e\'resı • mutsun ~...,ırsrzhkla bekledii;i Smuts, bu konferansta da, rol 
ilunnak \'C flııot etmek dcmckt:r. ( Dc\'nmı vnrl cıncırc 28 s:ınlim ıuıuror. ynnırlor. fırS3t. ı:ok ~er.ikmedi. 'fuhalıua - oyn.nnuğa imkan buldu. Konfe -

~kat disiplin nomınn erleri yokiıık~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ mıı~ı~~anna hi~bcl~· 
fecri inde bırakıp. tfıonıp diıılt'n. ıle: 

mcdcn <:tıh lmn~k demek dcğllclir, ,.e hl:ı:im scyyalıl:ır yaımnğn siı:i. V/ D y hnşlıynn hir yol, hiililn d:ığm cır.,. ' 11 tilibnlj irice düşiloUniiz. Oy· 
Oı dunun nıolorl:ı~ıırılnıaı;ı lıa.} ler. Filozof bey, iknnıclgiılıını dış~. o _____ ·---- fındn dolanıyor ,.e :ış~Aıyn k:ıdnr le hir te<-~•ilutı esasb·e kanunu 
v.ınl:ırın verin<' maklıırleriıı kcw- rırlan tetkik etmek isliyordıı: f:ık'.lt ----· ·---- forrck ll\'lııntın y:ın1ııdo.ıı geçip l;ö. nıeyclaıuı. getiriniz ki, kolay kolay 
nı. ~ı demrklır. merlknıı rrınııı biililn gnyrcliııc r:ıl:meıı Jıiı;bir şey ye gidiyordu. l"i1010f onun korkııq: 7oılelencme"in \'e necıll1ere i'nti • 
oş sanııcri de \•nrdır. Aıncrik,ın göremiyordu, her ~"Y •.i!iniyor n ~·iiksekll~inl gözleriyle ülciip. grcl'. imle yol bull\bilsin. Bu, öyle bir 

eri ı.:nlı$ır, fnk:ıt hlirnlınt de eder hlrhirinc karışıyordu: C\' bir ayı Ynzaıı: g Huscad:ın çeviren: ~i ~cynhnll h:ılırl:ıyınc:ı, y:ı b~y kı:ı.nun olmnhdır ki, frrtrnalarn d~ 
:..-c <'Rfonir. şekli nlıyor; lıncn rektörü anuırı. N. V. GOGOL SERV!T LONEL ıll:ırının cok nkıllı, yn knznkl:ırın yannbilsin ve beyaz ırktan olan 

3) Amrrikıın orclıısıınun rt~r.ıok· yordtt. O, elinl silkti Ye yalmnğa - --<>-- k:ıfnl:ırının çok sıı~lanı olduğundı; insanların elinde bir sulh '"e ıe· 
rnt bir millelin ordu 11 olu~u bir giıti. toni, y:ıpr:ıkl:ırı tilreşen bir nrmul Junun sık s~k ncfc scslcrlyle çını:ı- Jrnrar kıldı, çiinkii sarhoş olıluklıı. 15.met. müeyyitlesi hiikmünl1e bu • 

-·-· 

noks:ıa değildir. I>emokro i hiirrı. Filozof uynn<'lığı uıın:ııı lıütün C\' nğocı c,•in lam önünde büyü)·ordu. dıAını söslerlrordıı. A\·lu kopısır.ın rı h:ıldc koc:ımıın nrııhııl:ırı ve YÜ'• lun un. Birbirimize ltinınt edelim 
:ret çııhlhi olnn her in :ıııın Jıiyık telaş icnidcycll; Recelcrin bey kıcı Al'lunıın ortasında iki sırn Jı:ılinde dışındo iki yeldcğirmcnl vnrclı. B.. lerl~·Je birlikle haş nş:ısı yuynrİ::ın. \'c böyle bir itim:ıt ha\a ı içinde 
lclııl:ır mc,·kll lıulmn<1:1 ılcmcklir ölmüştü. Jfizmelklırlor ııcclc acele bir k:ıç nnbar vordı, hunların orl ·• \'(n nrknsındo bnhcelcr uıııyıp gl • mad:ın s;clehilmi~lcrdi. Filo:ı:of, nv .. cenubi Afrik:ı. birliğinin azametine ..... 

nı·n 1 1 A · . J • d 'd 1 1 b! il d Ar. 1 1 1 cnlı•a•Jım.'' :ıcn:ı cy ı mcrıkon ordusun. or:ıy:ı buraya koşuşuyor :ırdı. ı,c. sın ıın C\'c sı en )'O sen ş r ~o. c yor n. ,,ne nrın ıırıısınc ıı n ye. unun rn yük~rk ycrinrlc duru\'or. ~· 
lıı rl.ı lıOrriyel s:ılıtlılcri çnlı:ık ;\İİk cnknrıl:ırdan h:ııılıırı n(llıyordu. llil kağı nndırırordu. Anlı:ırl:ınn :ıık:ı. şillijfo sitlencn e"lerln b:ıc:ılorının <iıı, nksi tıırafn cfönüp Jı:ık1nea bü, Deyip dumıuc:tu. 

srlirlt'r. Amerlkıın ordıısund:ı ı:ını yük bir knlnhnlık. soııki bir şey r.••. !llnda, o,·ıu knpısının yanında bir- tepeleri görGnüyorclıı. lıiilün h:ışkn hlr m:ınznr:ıyl:ı k:ırşı. İngiltcrr kır.ıh 7 nci Ed\'ftrd, 
ü~avııt ''ıırclır. suha•·J ... r ,.e erleı · k d ı birine knrs.ı ftç l\öc:cli. yine s:ıman. n·· - ı.- 1 ıı 1 ı- l:ıştı, 1909 sene!iinde. tatbik eflil~ck O· 1 " .. rccckmis ı;ilıi citııı or ·nsın :ın ıcy ., ulun .-oy, ı :ıı:ıı n srn ş ,.e t :ıt lnn tr5l<ilitı esıısh·e tuınununu 

m·n ~·eınrlU Yerler, y:ılnu: suh::~· c,•ine h~kıro;tJ:ı. Filozof fırs:ılı ı:rrı. in örlülmiiş iki şarap mahzeni '·ıı r. çılı:ıntısınn sı~ınmıştı, Yüksek dn.tı 1\öy, d:ıı'.j çıkınıısiyle bernber ,.0 1
• • 

'""dl101 , .. ·nıcllı'ıı ıı."r:ı.~ıııı ''erır i <lı 1' 1 · ·ı ki' d •·ı d w• ı· tas< ık edinre, cenubi Afrika bir • "'"ıı)" ... '" "' ·• ~ . ninıel hilerek gece ~örcnıcdlA yer. · >Un arın pıramı şc ın cı> n- şlnınl l:ır:ıfı kaplıyor ve onun ctcgı < ıyc tlo~rıı iniyordu. Uçsuz lıııc:ık .. liğj diinya;ra ~cldj. 
n!Ulclı:ıw;sıs ılcınrk Arııcrikıın !eri ıeıkikc fmyulrlıı. llcy c\'İ, eski 'ıırlnnndn kiiı;iik hirer knııı lnılıı- nvlunıın hemen y:ınındu nilıayctle. sı7. CDl ırl:ır nlahildiAinc m.nyıp si. O 

Orrlıl rıınıl.·ı rıır··J,•kl"ıı 1>."•l::ı 11;,. ntı''Orc'ıı ''c knpıl tfl ı- l"rl -ı c 1 k ı· M. RASİM ZGEN 
1 

, ' - " .. , . , znm:ındn TTkrnynnd:ı iıı~:ı eıtilcıı ~O· " .ı :ırn r ıı 11 1 r • n yort!ıı. nıı ılağ. nşai;lıdnn }J:ı ·ııı ·:ı < ıyor ve 117.nklaşlıkr;n nçık ycşıl <D~vamı var) 
1 r şeyden :ıııtnn•:ız demek ılri:W· lınkot, ldiı;-ilk Jılr lıinn idi. Ç:ıl ısı simler nokşeclilmlşli. Hıınlarıloıı !ıl. clah:ı ılik giiriiııiiyordu, yüksek :ı:ir. rengi koyıılaşıror<lu. 'fiı u1.ııklord:-
lir. ;\merl:rnıı orclmlınrl:ı her \'llZi· somnnlo knplıyilı. Evin küçük sivri rirıe fıcıyn binmiş bir koz:ık rrsıııc. \'esinde şurarla burada lıiiyliycn c.ı.. sıra sıra köyler mavimlmık şckıL 
e için, o isi me~lck edinmiş crl~r nı yııkorı kıılkık in<;:ın ~öziinc 1>en, dilmişli, elinde bir ıııcşrapn tulu • lıforın i~ri d:ıllo.rı, siyah tırnnkl:ır lcriyle ıeressüm cdfyordn, serci Yegilaycıların kongresi 
·ardır, fok:ıt lııı rrlerirı ht'nsi ıı~- 7.i~·eıı lck pencereli cıkınlıc;ı, lıoy. ~·ordu, ınoşrııp:ııln "hepsini içerim,, cilıl, ~ök yiizünü tırmalıyordu. O. birbirlerine olıın mcsnfeleri en aş:ı. Yeşilay gençlik şuhesi umumi ka. 
·crli;lin umumi halııl:ırını ('~k iy• d:ın hoy:ı acık m:ıYi. s:ırı ho)·:ı ile sözleri y:ızılıydı. Diğer k:ırııyn bir nun çıplaklığı \'e hoı rengi ins:ıı:o ih ylnnl kilometreydi. Bu cnyırl.l. t•pllğlndcn: , 
illrlrr ve hu ~ıırelle Amerik:ııı bo,.·nnmış ''<' kınnııı htUıllerle s(ic;. şi5c, hirk:ıç <;ahan ve y:ın lor:ıfl:ıra, lıiiziiıı Yerjyordu. Her tnr:ıfı o;cl ya. rın s1ıt larnfınıln da~ .silsilclerl u. Ycşilny ve gençlik teşkll!tının 29, 
rdusunıın Mülcha!lisn erleri lam leıımi~ti. Orln yerlerine kndor Y".t- ş.ıüzellik Yersin diye, cifle :ıtmayo t:ıkl:ırı \ 'C yağmur yoll:ıriylc oyu:. zuyordu. ,.c cok uımkta J)oeper ıkinclteşrtn 19•2 pauır gllnU saat 9 ,30 .,,,. 
skcr olan hir hiiliin l eşkil cılcrler. vnrlok. nU lıır:ırt:ırı nllı köşe, tcpr. hazırJanıın hir nl, lıir çubuk \'C ıer muşlu. Dik ynmncın iki :rcrlndl! n<>hri belli belirsiz bir çJzgl h:ılfn. dcı. Em1nönU haJkcvi salonunda yap:ı. 
5> Ve lıüınn bun 1:ırclaıı Jı:ısJ..:ı lerinclc ~ü<>lii ııj{.1ç ıopıı:ılar· bıılıı_ rcsmeclilmişll \'C "Snrrıp, knznklo.. sipsivri iki kııliihe duruyordu; de y:ınıp ~önü~·ordıı. cnk!an kongreye bUtUn azalarmm 

·ranı;ız, 1nıtllb:, Alman knrnr~filıh- nan mese :ı;l:ırınrf:ın sülıın l :ır:ı io:li-I rın e~lenecsidir, cümlesi yazılıydı. hunlordoa birinin fü:;t lıırofındn Filozor: ttşri!Jcrl rica olunur 
ındn diş fırcnsı ~lncnıo vr C<'t.11. nat ellirllmi ıi. Bu ('ıkınlının Pllın- .Anh:ırlnrdrın birinin lrı\'nn :ırası tıiiyü.rcn, kökleri knr.ık \'C hlr )'ı• - Ah, ne Jiıtır ~·er! ded

0

i. lşıc bu.•---------...------
nne oldu~u hnldc kndın lsçilt'r ela. her iki lrır:ırınd:ı t:ılıtn sırnl:ır penceresinden do,·ul ve borul:ır l!G· Rın loorııkl:ı lııkviyc cdilmi~ lılr el rndıı y:ışnmalı, Dncrıerdc ve göller. ZA Yl - Dün nkş:ı'11 8 de Tam.sim.. 

•oktur. Sivil h:ıynt:ı girı-n kadının hulunnn kO('ülc hir m~rdh'rn h:ı't rliniiyorrlıı. A\'IU kapısının ön l:ır.ı,. mn ağacı dollnrını kuliihcnln do. <le hıılık tutmalı, tuzak ~nlıııt ıii. Strkec.l dolmuı bir otomobilde pars 
erf hoyat:ı glrmesirı'"n Ameri. ''ıırdı. g,.in krnnrl:ırın<Jo, nynı şr. fınıl:ı iki h:ıv:ın lopu duruyordu • nııno ~·n)'Tllışlt. Rii:ı:ıı.irla kop:ın el fekle ,.·:ıhıınt ckdek vl' keklik ov1o. cll~danımı ve anahtarlarımı kaybt!t 

=ahlar ftrkmltşlerdir. l"nrnrı;.ihh· l:il ıll' hıırmn ı;filunl:ır:ı rlnynn:ın sn. Her şey, e,· sahibinin c!ılcnccyc nuılnr hey t-viııin :ıvlu:o;uno katfor rnnlıyılı! Mnnmafih. '5y]c ınnnerll. tinı. Şoför ltltten Onlata, Bozkurthan 
a :ka(hnlann ynpnhilcliklrri la r w·hnnl:ır hıılıııııı\'ordu. Tr.prsl hrlr. diişkiin bif ad:ırn olduliıınu Ye :ıv. ~·m·:ırl:ınl\·nrdıı. Tcpcrlrn ililı:ıren ''orıım ki hu çnyırl:ırdn ıov lnmı F'AHASA şirketine müracaat et3\t!.. 

~4!! sfrerlt!1'. ii:aı.IP!l!l .. Dllml~-119----ımıı--------------------------·•-----------------•"Mt'mnıın edlleeekUr (1726~). 
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ROMAN 
YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

u. - Ucn buna yapamam, Halime? 
11• t:kmrflnt 7edJflm kapıya aadL1' 

• '41rııak i•terlm. Sen beD1m flkdnd 
!.'\!lınete çaJıf17onaa .. yoksa beni Rn 
«eo lıtfyen bö7le ,.akı:ııklı bir deli 
•ua1ı Ql1 var'l 

le)nep arka~ının atımı yoklaJt. 
lfa.ıtme ihtiyatlı davrandı. 
- Hayır. Böyle bir ldmııe yok. Ben 

,. ıJeet ana acıyorum. Kurdan ağzı 
U• dihımu, bir kuzuya beaztyoraan? 

- Kurt ıktll. Dhlerf ve tırnaklan 
'0kiılm11f bir ulanın eJlncle;rtm. .Ba,, 

O. hi~ zarar vermiyor, 
- O halde memnuıııun elemek .. S6 il • 

• lıatka 4Jyecek aö:tt1m yok. 
- Ey, biraz da kendinden ba.haet., 

• C&ıum: l!kıı bAlA "lenmly~ek mi 
~t . 

- Çlrldnlerln talibi ıuzeı olar der 
aeı &nıa, 1&fDD ytrml7l buldu .. hll:A 
-.Sbtıa~ 

- Maballealzde dellkaıtlı yok ma r 
ka - Var. Hem de pek O<>k var. Fa. 

t Olllann he>pel rakkaM'Jer pesin • 
11• ... Bftılm 7btlme b&lıcmıforlar. 

- ~n de biraz bece.ribla sörttnö. 
'or.ıut, BaUme? 

- Sokaktan ıeoeolerl sorla evı a 
1~k dt'ttJlm ya. BPm .en benlr.o 
~banun ne aksi •e mu~uıp blr a "•?il oldafunu bilsen buatı.n ıöyle • 
llletaını 

- Acl&m eea ~. Bf'n ııt.ereenı, etır. 
llıe]erlmJ sözUme -er, ,.OZUme in 
ee bir ttıJ örter, mlı kokular ılirllnfü: 
,..~ 1>tncerenJn aralıfmdan glSrUmlln 
l.t.1tJrdlğf dellkanlıyıı gllrUnUrltm. 

- !lllkAhsı7 erkr.ğ!' görllnmek gU _ 
113h ııer:ıı mi~ ~ 

- Günah.. evet. Hıı sl!Ahı dalma 
lli.ı: unallılara ka11t kullanırlar. Hele 
hır lce~ de halifenin sa.ra,,na, vezir. 
''"rln kApnelerlııe, d••ha sonra ,a 
?"11rir.lerln kö,klert11e btr bak .• hep 
'inlll )1l'l.lerce sözde•l, carıyesı.. oda 
lıty Tar. Onlara güa:ıh yok mu T 

llaııme Zeyneple ıronu,urken, haz. 
1 etin odaınnda.n bir .Ca duyuldu: 

- Zcıynep ... buraye Kel'· 
ifa lime: 
- Huret aenl t.aflrıyor, dedi • 

11•Ydl cit. Ben de evime ""di:\"Btum. 1 ••• 
ıırar lelm var. Yann ırenft ırelllm ... 

11 7.ıın nuın ıwnn:tu, de.rtle,lrlz. 
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llalJmc evine gitti • 
Zeynep de A'bdlUgaftarıo o:lınıllf 

geçti. 
ŞtlPHELl BİR ADA1'1 ! 

- Gel yavrıım, otur karıııma ! 
Zeynep bilyUcllnU.n yamacına otur 

~. -
- Heol boraya nlı:ln ı;ağınlnuc, 

Jıuntf 

- Sebebi var, yavrum! Halime ile 
güzel konuıturken, bo;., yere rahatı 

nızı bozar mıyım T 
:A.bdUJgaffar aolatmafa ba§laclı: 
- Biraz önce 1Uphell bir adam geJ. 

dJ. Bir.im memleketlmlu tamamlle 
yabancı bir adam, 

- Faı mı ba.ktırdı!I Yol<ta bir bil 
yU mu yaptırmak latedl't 

- Banlann hiçbiri defli. DedJm 
ya, çok tllphell bir adam. Hem bu 
herif aana pek de yabancı olnıaaa 

j;'erek. 
Zeynep birdenbire t-a,atadı: 
- Benim tanıdığım hltblr erkek 

)'Oktur. 
- Blr«knblre lnklr etme yavrum! 

Dem bu itte korkulM'.ak bir nokt,4 
yok. Bu adam bence hUtaclır. Zira 
zaman zaman bazı klmselerln bu haı 
talip totuJdufu çok görUlmU.,tur. 

- Sözlerinizden bir "ey anlayamı 
yorum, hazret! Ftkrinlı.l açıkça ne 
den söylemiyorsunuz! 

- Şimdi anlat,aeağım : Bu herif ııc-. 
nl ııev!yor. 

Kurnaz bllyUcU bunları ııöylerkcn, 

gözünün ucuyla. carlyesln} tcC'cssl\• 
etmek fıraatmı da kaçırmıyordu. 

Zeynep hayretle ııordo ! 

- Beni mı ıcvlyor T 
- Evet. .. 
- Bu adam blr ddl olmalı." 

- Aklı ba'mdaydt. Bana dedi kl: 
"Ben, halifenin ı;ö:ı:desl H11cerl SC"Vl . 
yorum. Ondnn bfr haber a)amıyorum. 
Bana ondan ba.h!tCt .•• tUt,ıılllerte onun 
bayallnl bana göster?,, 

Zeynep birdenbire titredi. 
Az kaldı Hacer rofünU oynamayı o 

ııutuyordo. 

- Ben böyle bir kfmıe tnııımıyo 

rum. 
Diye bağırdı. Abdlltgaffıır: 

-Te~ etme, gö:ı:Umiln bebei! Sen 
taormamış olnblllrsln Dedim ya, bU. 

ti A B E R - Akşam Postası 

H~ber 'in bulwacası: 
1 

1 ~ .... 1 ___ _ 

2 .__..._ ...................... 
3 ~._..-
4 

5 

' 7 

8 
9 

.__...__._ 

Soldan sağa: 
ı - Anavatana kavu~an :rer, 

harpte alınır, 2 - Dua etmek, 
aemıa edatı. 3 - Tehlikeli bir o
yun, i~et, 4 _:Basit, rah.ıt c<1n.· 
t.J nota. 5 - Mutfakta yapılır, 
6 '_ Suat, İnandırmak, 8 - · Bo· 
ğalır, edat. - Fransızca "hayrr" 
ı:an, : O - Ü§ütmek. 

~ 

Yukardan aşab: ;ı• 
ı - Boğazda bir yer, bir ot, 

2 - Anıtlar, 3 - Nasb, lezzet, 
4 - Dört tarafı su i le ~evrili, rus
çıı. "evet", 5 - lngilizce ''evet", 
Trakyada bir şehir, 6 - Hamam· 
larda bulunur, bir elektrik ıstıl:ı· 
nı 7 - Dikkat etmek, 8 - Dağ· 
Ia~da bulunur, memurlar hel<lcr, 
9 - Bir kadın ismi, ince kumaş. 

Dünkü bulmacammn halli: 
ı - YeniMray. 2 - Adalet, 

raf, 3 - Ddirmek, a, 4 - tn. 
meal el 5 - G, m, n, esma.. 6 -
As i, . cmi, k, 7 - Rakkase, fa, 
S - Ma, makar, 9 - :Mai~. nal, 
10 - İnlemek, ka. 

yüklerin kızlarını, karılannı, gözdele. 
rlnf sevmek Bafdadda eski bir haıta 
}aktır. 

- Bu adama ne cevap verdin f 
- Bahsettiği kadwın benim yanmı 

C:a oJd::ığunu aöyllyeoek d'*1ldim ya. 
Tüt6lllerle ona aenln hayatini de göıı 
teremezdlm. ''llk önce yıldwııı bul. 
mak 14znn. Bakalım hayatta mı, de 
ıtU mil' Bun!J öfrenellm,, dedim. Yıl 
dı:r:fık bir gecede bana bakacağımı 

ıilyledfm. Vo gün sonra tPkra.r gfll 
mek Uzere yanımdan ayrıldı, 

- Taha! :ıey! Bu yabancı adam 
kimmiş acaba.! 

(Devamı var) 

t'azav. 

Aleksande1 Vert 
it-i'madı 'nr ~ibi ~özüküyordu. llıu 
bin' uzun o!acıı.ii,ı , .e Alman,ranııı 
<:ıbluka yüzünden yıpranarağmı, 
3·ahut Majinoyn saldırarak kınla. 
c-ağrnı hco;:tplryordu. Sonte~rintle 
lııiyiı1< bir m,_.mnuniyetlc ı;;ımlnrı 
ı.öyledi: ' Fransa hcnfü iıtilil edil. 
memi5tir.,, Ve ilk dllnya harbinde 
bu ıni!ddct zarfmıla Fr3n" ımın 
415,000 er 1ı:aybettiği halde bu 
harpte aynı müddet içeri .. inde yııl. 
nıı; 1600 ki~ilik zayiat ,·erdiğini 
hatırlattı. Majino hattının imnle 
doğru uzan.an ,atıesinin sağlam ol 
ıhıl:uno ,.e durup dinlenmeden 
tak\·iye edilciiğini ilih"e etti ,.c 
meb'oslıırrn şiddetli alkışlnrı eıra 
<,mda "Fran'>ız kanıııı akıtmak 
hususunda çok tamnhldiııı,. ~llnı
lesini lmllsııdı. Dala<lyeyi aıı~,şh. 
\'an meb'uc;Jar bu srrnda bu sihirli 
~üm:e~; nıüntehiplt"rinc tcl<rar e. 
~ebileceldcri'ni dü~Unti\'orlnrdı İn. 
..anJı".c b:ıknr.mcbın ~ok gUzel ,.c 
:ınlaşılmaq kolay bir fikir. fnknt 
i5in felaketli tnnıfı bu "kını duk. 
meden Jı:Lrp , . fikrinin birçok Fran 
sızlann ruhunda kök c;alması olılu 
~·e harbin knnlı de\Tİ ~elip •:nttı~ı 
znmıın hiçbir na.7.lr bunn manen 
hazır değı'l<li. l\IUhimmat ,.e mal· 
ıemesi daha ckqjk olduğu holde 
bi~ Fr:ın"n: ol'du!lo 1989 eyliıliin. 
de taarnıza uğramı, olc;a~·dı 1 !l10 
ma.yı ... "\'e hazir~mndn'ki1ulen <lnlıa 
iyi bir sur<'tte işin i~inden rıknbi. 
l~oektl. 

Garp cephesi lizerinde tı:'ı;bir 
Jtldi9e yokken Finlsndiyada harp 
patladı. Harbin ilk aylnrında 
"eslerini k~ip raha~ durmn. 0}311 

Frnnc;ız c;ulhrüleri, hatta bunlar 
nra"ınd:ı Hitlere aleyhtnr olanlar 
bile mü<;;:ıit bir fTNat bnlmı.ı.,.1nrılı. 
Rus;vanm Polonyayı i-.tilil etmiş 
olması kötü bir hareketti. ı,·:ıkııt 

Finlandiyaya. hücumunn tahıım. 
nıüt Mliteınezdi. Tnn, ~lntı-n Aksi· 
yon Fransez ve diğer hlrrok c:n ıc· 
teler AlmıLDya ile harbe '1c,·anı c 
derken, Ru~y:ı ile ~iyasi miina e. 
lıetlerde devam etmeni'n mana 11. 
hir $eY olduğunu yp11lılAr. 

-. 

\,levltta: 
111uxaller l:.ıen 

1'aıı J!ll:tetc~i, Rusynyn knr ı n. 
• ı lac·ak hir ha rbin müttefiklere l:ir 
~o]• ~tr:ıtejİI• fırsatlar tenıiıı cılc· 
bileceğine i~arct etti. Ilakfıyn h\\. 
crım imkiınl.1rı ııçıl•tı:.n aı:ı~a deni. 
:eceli bir _ekihle münıtkn~n celili. 
~ordu. BütiJn bn mUnnltn ,alarm 
arkaı;,ınd:ı Alman.rn ile top:ıl bir 
ı.ulh raı>mak \ 'C miitter~derc iltİ· 
hal• eden A b.ı;:ın~·a He hirlfüte 
!Jütün topları Rusynyo çe,·irmek 
fikr.i "İlliy<li. Almanla ile du,·ü~ 
ıııeyi pek az nrı.u eden bır'=ı•k ~n . 
tl\nlar Rusya ile dö\ li~mb·e mii,. 
taktı. Britıı.Jı~·aılan gelen kıttolil• 
askerlerin lıolşe\'İkler ile clOYii:S· 
mt'k i!:i'n Finlanılira~·a gitmeğe 
rnn nttıklnrı .,;İl'lı:-nirnrdıı. Finlnn 
ıli~·a~-n yard•m etmediği için lıilkfı. 
ınet •onğ meb'u-;l:ınn \ah::i hir ıliiş. 
m:ınlıf:iyle l<a~ıla5nı1Qfr. Du )iiz. 
ılen Dal:ıdyc lıiıhum '!ti m:ı~luıı ol. 
ılu ,.c istifa ett?. 

Bu öfkenin çıf.• znmnn <Je,·nm 
etmediği \ 'e billıa~"n radil•ııllcriıı, 
Daladyenir. yerine geçen :ıntı gür 
<lilkten sonra. Dala<lyeyi <lü':iUl'<IUk 
lerinden pi-:mp.n oldul\ları doi:'TU • 
dur. Zira ,im<li", Dulnd.} emin ye -
rinde hilkümet ba~Hndn "lngilte -
renin ndamı'' olnn Röno bulun • 
mnl<tadrr. Bone gibi ~üpheli teliil•· 
ki edilen birkaç zat knhinc<len il· 

7akla';itınlmı~trr. Bunfann yerini 
clolclunn.,Ic ~in Röno so.;:yali'st par 
tisine iiç naurlı'k, iiç de mü..,tc5ar
hl< ~n<lnl~·Esi wrcli. Sonuna ke. • 
dnr harbe deYnm etraftan olan bu 
k:ıb!ııeye kar-;ıı mecli in takındığı 
tanr <'esaret \·eri<'i olmak~an UI.ak 
tı. Saö- kanat. 6 . ulıat Jnyamıntı trı· 
~·ık homnrıl:ınmnlarln, Rcinoyu 
lllurnl:ı l~birli~i yaparak Dnlndyc· 
~·i dUsünnelde ~Uınm etti. Jfiik\.ı -
metin mecHsten knznndıf.'1 itimat 
feyİ, muhn}jfJer;n \ 'e kasten me<.'• 
liste bulunmrynnbrm büyüle ekso· 
riyetinılcn ;\nC':ık iki ki!!i fnr.la~·dı: 
hatta merfic; r ei'-;i lleriyonun rey -
leri t:ısnif ederl\en yanıldığı ve 
Röno lmbi.n(siııin me<'li,ten itimat 
alam:ımış olrln; nnu iddia edenler 

cJnhi oldu. ı J>c \ amı var) 

-~ 

(Gazetemlz.lıı birinci aaytasında 

ıu,lık yanındaki tarlb çerçevealol ek. 
ı~erek g6nderecek .,lnıyucolarıma.ın 
ıı~arl mahiyeti balı: olmı\·au klçWı 

ı lllnlı rı paraııı. neşrolunur.) 

Evlenme teklifleri: 
• Y:ış . 23, boy, l, ,75, kilo,· 7r 

Fen fnküllesi mezunu bir bay.jcmi1. 
kııraklerli, iyi bir aileye mensuı 
slizel bir bnyanlıı e'l'lcnmek istemek 
ted ir. 

(M.K.M.) remzine mQraeııat. 
ı:ı Yıış 50, kısa bo~·Ju zayıf esme· 

Büııde 7, 10, lira b -.ncı olan bir 
hııy şişmnn olmayan Jslr bayan · 
evlenmek istemektedir. Bayın ra 
' 'e kumarla ilgi i :roklur. (Fırın 
remzine müracaat: n. 

I f ve i.fçi an yanlar: 
• I\otre Dııme de Sion'daıı m. 

zuıı bir genç kız; fransııca, riyu! 
le ve fen dersleri nrmektedlr 
01.D.) ı i!mzine müracaat. 
* Ticarethanelerin muhasebelerini 

ldure edeblJeeek bu .luı.susta ıere · 
ııazııri \ 'C gerekse tatbiki malumat 
olan uir senç iş aramaktadır. (lzer 
ı·emı.fne müracaat. 

.ıı Lisenin son sınıfından ayni 
ını ş rİ)'azi)·esl J.:uvvetli edebiyıı 
meraklısı bir genç gazele Ye mee 
munl:ırn ehvan hir ikretle hlkft) 
yumuk istemektedir. CM.G. remzi 
ne müracaat. 

• frtın~ııca ve inglllıce bilen 
dnkt!Joyo \'e defler uhıslrrine 
kır askerliğini yeni bitirmiş 
gene; :kııtiplik ve buna benzer bi 
iş aramaktadır., (A.K.) remzine ııı 
rncııot. 

• Lise me:runu, bir seneden zl)"a 
de devlet memul'lyetlnde bulunma 
nynzlyesl kuvvetli, malt muhueb 
den onlar, az çok do!..1ilo bilir, bl 
genç; hayat şartları dolayısne h 
ırOn ö~Ieden sonra istenilen saat' 
ktıdar bir mOessesede Teya bfr tf. 
cnrelhancde cohşmo kfstemektedlr 
(Çalışmak htlyor) remzine müra 

eaat. 
* Hukult fılkültcsinde okuyan lilr 

sene; bir avukat yanında çalışmak 
istemektedir. munta:r:am defter tn 
lar knnatkardır. (F. Ertürk remzi 
ne mürncaat. 

°"' Ynk~ek tahsilli muhasebe u 
sullerine bihakkın vakıf bir,lıay.Gü 

:d bir tlcretle Öğleden sonra iş ara. 
maktadır. <B.C.) remzine müracaP.f 

- J.ütfen sayra3, çeviriniz -

. 
~ • > 
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Müzayede tehiri 
Emlak ve Evtam Bankasından: 

80.11 .9t2 r•r.zaı teııl R"tinU saat 14 te satışı mukarrer Teevt'<lyedekl lk 
parça arsa' aat.I§muı i§'arı ahire kadar tehir edildiği ilA.n olunur. (166S) 

Muhasebeci aranıyor 
Gölcükte bultır..an Deniz fabdkaları umum mUdUrlUğU emrinde IAtih 

dam olunmak ve kanunJ durumuna göre 260 liraya kadar ılcret verilme· 
il.zere bır muhaacbeci alınacaktır, 

!ate:i<ll~ruı Ankarau M . M. V. Deni% mUateşarlığınıı ve htanbuld• 
da Denlz Levı.ı.z.ım a.mirhğlne hemen ınuracaatıa.rt. (15M) 

• flk mektep mezunu eski \"e ye 
ni yazıları bilen munmcldt işlerin 
den anlayan daktilo bilen ı:.sker~i. 
linl bitirmiş elinde bon5ervi~lerı 

1 

balunan bir bay şirket ve tıcaret 
hanelerde. mu:ımellllt işlen vcyn 
dakliloluk aramaktadır (Yeşilköy 
Sofra .L:öytinde Şükrü Akbulıık) ad. 
resine müracaat .. 

• ıs ya~ında C\rta mektehin ikın. 
ef unıfından melUn bir genç h~r 

· hangi bir işte çalışmak lstemekt:.". 
dir. Sirkeci karadivan otelinde 
Taşar Kulapluna müracaat. 

• 18 yaşında bir genç kız ailevı 
••ıiyetinin bozukluitu doyayı~ile 
calıfmak mecburiyetindedir. Dak 
ttıo hflir, yazısı düzgündür. Husu. 
it müe.s~s• ticarethane n buna 
8"11DUil yerlerde ı, ararmoklnılır 
lultaruelim cadde-'li No, 43'de Me 
allhaya müracaat. 

· • Tctn.et ıı.eeinjn son ııntfma ka_ 
tar OkumUf, saruret dolayıaUe t&hsL 
lbll bır&lmı.a.k mecburtyetlnde k&l • 
..., h88&bl kuvvetli muhuebe n 
dltt.er uullertne vt.kı!. biraa da dak.. 
tl1o bJlezı bir i'f!nÇ, her1ıang1 bir işte 
oaiılmak iatemektedir. (12 K) rem • 
8lııe mllracaat. 

• 27 yaşında, ortaboylu bu!lday 
lıınli, çok okumu, n yazmış, şimd i 
llt &Jda 170 lira kazanan, musikiyi 
le\"eD, fransızca bilen, bir evi bu· 

. bınan, neş'eli bir genç;, Genç bir 
hala evlenmek istemektedir. Piyano 
.. ya ı:eman çalanlar tercih olunur. 
K Davet remzine müracaat)' 

• 

• Yaş 25, boy 1,70 kilo, 72, aydıı 
100 lira kazancı olan bir genç; ken• 
~ yaşında küı;iik kumral vasfını 1 

' 2 
J 

haiı temiz bir aile kızı ile evlen 
mek istemektedir. ( Acele gel ren 1 

zine müracaat.) 1 
* Olımn bir külliire <>ahip. ylmı ' 

sekiz yaşınıfa iı;ı:ri, kumar, ve tepi r 
maceralarından m:nk., t i c •ı 

retle meşıml Anndolıılıı kumral hl· 
genç. Pürü~sü7. bir mnzi~i olıın m ıı· 
nevf ııervetle ff'meyyü7. etmi~ gliu' 
bir bny:ınl:ı evlenmek ic;temektrr!i• 
f Esime ilham rPmıinP miirııı-n :ı • ' 

• Hnyat p:ıhnlıhllı yiiıiinr!,.n l:ıh 
ııiliııi orta meklchin hirinci sınıfın 
rla !erketm5 17 ~·n$ında hir ge:ıı
bir miiec;~eserfe her,qiin 1!U!O a kn. 
dar r:ılı~mr.k io:lemekleclir. (A .A.) 
remzine mür:ıcnııt 

Aldırınız: 
&pJıda remldert tarih alan • . 

lruyucularımı:ım aarnlanna ıeteıı 

mektuplan tdarf'hanf'ınluf'ıl {"87Ar 

lan barfç) berstın sabahtan lffley• 
kadar " aaat n delt eoura aldnma 
lan, 
{A.G.) (A.U.) {Acele M .K.) (B.Ş 
klmeeaiz> (Bulunmu) 81.y Faik' 
(Çabuk olıun {Dadr) (E.F.) (E.M 
tJf. U. Ş.) (:lr. D. K.) (Gilnl (GUleı 

yüz) (23 lf !Jıtlyorum) <Fethi 127\ 
(M. D.) (M. Bl 49) {Nf'ill) (O. t) 
(ÔZbaba) (P. A.) (7D rea,,.am) (R.AI 
(Samlmt) 

SEHIR TiYATROSU 

KOMEDl KIS'qa 
Sast 20,SO da 

A8Rh.iEŞES BAB~ 

OumartL..,I ve Pazar 
gtlnlert 

15.IO d& Matine 

H AB e! R - 'llrıaın ltostslT 

TURKiYE iŞ BANKASJ 
~üçük Cari ·Hesapla· 

:943 l l<RAlVıı l' E F L .4 lV t.I 
K.ESIDELER: 1 . Şubat. 3 Mayıı 2 Aıfuıtoı 

1 lkindte.rin tarihlerinde vapılır 

1943 IKRAMIYEL~Kl l 
1 adnl l999 ~rah.11 _ t999.- ~ra 

9W.- • 
"88.- • 
l'Jl.- • 
666.- • 
555.- • 
144.- • 

8""- • 

ı • '99 • -
1 • ~ • -
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
t • 

lO • 
110 • 
60 • 
ı50 • 
llM • 

• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• .. 

-----
- 2220.- • 
- ııt'JO,- • 
- ·~MO.- • 
- 3~00.- • 
.. 1674.- • 

rUrklye lo Bankaıuna ı>ara yatır-maki• yalua ı>ara blrllrttrmlt 
'"'" .. ımı• "'"'ll' ı• rıt ,,..,..ın-tq tJtllln•,; ı1" ı1<>n•• nlo •l•th•ınıı., 

M.M.V. İstanbul 4 No. lı Satmalma Komiayonundan: 

Ordu ihtjyacı için 75.000 adet koyun pöıtekial pazarlıkla lhale edile 

cektir. Muvakka~ teminat &7~ liradır, lbaleal S.12,942 perıembe gUnU 

aaat Hi.3C t!a FxndıkIIda kombyon binasında yapılacaktır. Şeraitini öğ, 

renmek n nUmmıeılnl görmek lstiyenler hergiln komisyona mUracaat edt!,. 
bilirler. Tıi')>lrin blli gUn ve ıaatte koml.ayonda bulunmaları (1662) 

lnhitarlar ·U., Müdürlüğünden: 

ı - Şartnameıi mucibince ıs.000 kilo fabrika. vey& al 1.§i bel ıpı pa 
zarlıkla satm a!.macaktır. 

ı - Pazarlık 27.11.942 tarihine re.etlıyan cuma gtlnO aa.at 10.30 da 
Kaba~a~ta ıeva-:mı ıubeıılndekt alım komisyonunda yapıl&caktır. 

1 - Şartna.mıtler 221 lrunıt mukabilinde aözU geçen ,ubeden ve An. 
kari\ tzmtr b~mUdUriUklerlnden &lmablllr. 

4 - lateki.ilıerln pazarlık için t&YlD edilen g1ln ve saatte yUzde 16 
gUve!U!1e para·~e birlikte adı ıeçen ıtomı.ayona geımelerl uı.n oıunıır. 
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(1285) 

24 SONTE.~RIN - 1942 

l\1 . .\1.V. istıınbu! f l'to, h Sa.tın1thna Komisyonun •a•. 

Ordu ~ ~tlyacı ıçin 75.000 adet kuzu pôsteld11i paurlık\a lba.lı edile.. 
cektir. 

Muva~kat tecıınat :•0.625 liradır İhalesi 3.l2.9l2 perşembe gUııU sa&~ 
1:5 te F. r.ı::k ıda ı:ıtınalma komisyonu oınasında yap ılacıı.'<tır. Şeraitini 

öğrerııne'< v' r.fımııneslnl görmek istiyenıer bergiln ko;n lsyon& mUra.ca.at 
eJe bilirler. 

ra ljpl•ln t>clll ı;Un ve muayyen sa-'tle komisyonda b•Jı •ınm'lları. ( 1661) 

~--------------------, Ttırlllye Cömburlyeti 

ZiRAA T BANKASI 
~w~ l.ıLrüıJ: ı~ - StırmayeoJ: ıoo.oou.~ !llı'k ~ 

Şube ft ...,._ ıuıeo.ıı ~ 

E1ft.' "" tıcar1 ııeı oeV1 oao.Jca muameleleri. 
Pan Cllln.k! •el' ·•r• ~.O'WJ ur-a • ıuauıı.yt Hnyoır 

Glr').&! SanJıa.auırııs •umoarıt.l.t ,;e Ult•&rı<u .-.ııarruı rıuapl&fTDda 

•D u ~ !traa:ı tıuıwıaı:ı.an aene<Se • cıeıa Qakiltee.11 kUr'a tle ıaf&CJ4&k ı 

,,iArıa gen uaamtye dagrtllacaktır . 

: Adet t.000 tırald t.000 Un 

c • $CO • 1.00I • 
• • 860 • LOOG • 

lfl • ... • 1.000 • 

ı~ ~ ,. dnalılı 5.000 ıı.. 

uo .. '° • &.AOI • 
ı• • " • Uot • 

OIKKA1': Beaaı?tarmO&kl p&ra.w bir Mile t~de 50 liradan qafı 
!1lşmtye.nlert iknmiyc ;ıkt.ığl t.a&<Urcıe IJG, 20 raz.ıuııe ver1Jecekuı. 

gur'aıar 1enecıe • defL U Mart. U tiaZl.TaD. Ll SylllL 

1 ............... u .. Blrtn .... ci.ıı•a•nun .. <Sa .. •çe•k•U•ece .. k•u.r ................. ... 

M.M. V. fatanbul 4 No. lı ıatınalma komiıyonundan: 
Ordu ihtly .. r.ı ~çln 8 000 metre nıt.nune gibi keten tel! pazarlıkla .ta. 

tm alınacaktır. Pazarlığı 28.11,942 cu:uarteııı gUnU saat 11 de Ftndıklırl'l'I! 
komisyonla yııp:lıı.caktır. 

Kati teminat 1740 liradır. NUmuneaı hergün komisyonda g!SrUteblh.
TRlipıerin muuyyen gU:ı ve belli saatte komlıyona gelmeleri (1597) 
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