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Hind denizinde 

içi askerle 
doiu 

22 inci Alman tümeni 
bozguna ğratıldı 

iki Japon muh· 
ribi batırııoı 

Almanlar yeniden 15.000 
6 hin ölü veı·diter esır, 

Stalingrad 
üzerinde 

--
Dlf er ır ubr · pler 
l ııraç yapmadan 

reı il lıer 

! 
hı. reı.tm b~r Amerlk .. ıı denizaltısı to> ralındar. torplllencn bir J11pon dcstro 

yerinin tıstışını gö .. termekf Pdlr. Reı;!n; deniT.aJtmın prrskopun. 
dan çekllml,Uı 

FRANSADA J,onılra. 26 (A.A.l -T:ımamcn 
:ıskerl~ dolı: bircok muhrir.:.en rn"i. 

LAvAlle bftkGmet 
memoriarnna 

rekkep bir .Jcıron d<'ııız te~ki!i, 
Hind denizinde tir ihrnç harek• ti 
yapmak isterken Amerıkan ha\'a 
kUYV<'tlerinin hUı·,ımuna uğrn:nı~. 

ar ası açddı r:;~u:ın netic~inde iki J11pcn 
muhribi taurılmı~. hir mııhrin de 

,,. Nevyorl•. 26 <A.A.) -. Fra~ı-:- nğır has..ırn 11~-ratılmıı::tır L~i!!"er 
• a Lavil, Doryo, Deat ıl~ hu~u l muhripl~r i'ı:-a<' ru·mak ist~k!eıi 
nıet memurları nrasındakı a·ı!a~. rnın•ı.irn'lar. !!Ür 'at" r k:lmek zo-
ın ı·• ı h k b . -.. - • . e ,,r • az ut.arın \'a amet es ettıf;ı og runda kcılmııı:ları'Jır 
reniJmiştir. Bau Tlran!!ız Afrikn. Jhtan muhn"lodl'k. ·hrRC' k •3 !'il bo 1 tk •i' 1 1 • • • 
n~n zguncu t etmesi derin bir la~ rta t::rnamen ı·nğulını "tur 

te~r hası} etmi~tir. ·---
• \'AŞtl\'GTOl'i:Jl.\ ·n;FSJRJ.ım 1 1 h Xevyoı'k, 2G CA.A.) - B :ı t ? ta yan ahtı 

Fransız Afriknı;;nın mü§t!'rel: d~. 

vaya yardım suretiyle müttelilı. sulh ı·stı·yor 
saf:S.nna geç:rtt'.Si Vuşington<lıı. 
kazanrlıms ~iplomatik ve aJkeri 
bliytlk bir zafer sayılmnkt:ı.flrr. 

. Nevyork Taymis gazetesi. D!r?e. 
"ık Amerika ~rafındnn t?.tbik e 
dilen politikanın t m bit· zr.mana 
u~1Ila si,,vasc.ti o:duğu fnkat bu. 
nun da milttefiklerin haki'ii diiş 
tnanlarİna :karşı bütiln kuvv.:tleri 
ni toplaıruığa mUqalt buh!Mn:ıc:ı 
hak-ınmdan ha1dı sayı?abllccd~ini 
Yazmakta ve Darlanıa başk:ı ~ah. 
81Yetlerin ft.kibetlerinin tayini me 
Selesinin Fransız milleti tanfın. 
dan g-öliil~~ bir ~uh:ıııebc tıjin. 

·den ib:ıret bulunduğunı:. ilave ey 
lcnıektedir. 

Darlan'ın 
durumu 

-0-

Avam kamaraaına bir 
takrir verileli 

.Bem, 26 (A.A.) - Neue Zur. 
Cltm Zeitııng'un Lo:ı<lra muhabiri 
~'attyor: 

----
Kır al ve velialıt C enovayı 

gezerken 

Pencere ıere beyaz 
örtl er as1lm1ş 

Lorıdra, 26 (A.A.) - tngiliz 
hava kuvv _tlerinin bola1barf1ırr.~m. 
na marıız kalan Cenovayı ziyar('t 
eden İtalya Kıralr i:e Veli:ı\t 
Prens Huberto'nun şehri <;e7dik. 
!eri sırad:?. Cenova halkı, rarb 1l 

bitm~si ve banşın teesı:ü.c;ü;ıe ait 
, isteklerini göstermek maksadivle 

pencerelere beyaz örtüler as~r.;.. 
tardır. 

Torino ve Ccnovada bombardr 
mandan ml!te<'f'sir olmıyan haır 
fabrikalar knlnuşsa da, bunlar ç:ı. 
lışmamaktadır. Bunun sebebi, bii. 
yük "ayıda :!!cinin bu iki şehirden 
ayrılmış olması<lır. 

Vali defterdarlıkta 

l11bmbul vali ve belediye retsi Dr. 
Liltfl Kırdar, bu sabah defterdarlııt11 
J:lderek bir mlldoot me§gtıl olmu~tul'. 

--~~--

- Harkof şimendifer hattı 
üç istasyon zaptedildi 
Şimaı"en ve cenuptan uer iyen ordu1a· 
rın bf rleşme! ine 30 m il k mes ie kaldı 

Bu kıs1<aç kapanırsa 500 bin kişilik 
. Mihver ordusunun vaziyeti 
tehi ikeli bir ouruma girecek 

1 JJonılra, 26 ( \.A.) - Dün gece ileri hareketine dtvc.m etmişler- · 
f:o'Jl'f't fü:.berler B~rosu ~u hı.s.ısi <li•. Stalingracl Horknf ;:imcn li. kim yer zaptcdilmi~tir . 1 r:eh:-inin kollarıncJaıı Çır il.c !::,r. 
tebli"i neşrctmişt:r: 1kindtcı;ri... f~r lıattı üızerindc b:.ı'unnn R'ı: Riçk?Vök, Don DC'hrinin c;ar. , leştiği DC\~~adadrr. E.e geç:hilm 
nin 2o in~i gUnU kıt.ılnrımız Al. kovsk, Novomaksimof ve Starin- !<mda Klaç'ın 30 kilometre cenu. mevkil~.rden ikis:nde <.ıtrafı ı;:ı.r_ 
man!nrın ınuka,·emetini kırn·:ı'k maksimof i~ta.syor.lt.rı ve 5 mes • bund:ıdrr. Diğer 2 İft«SYOD D'ln (Arknst s:ıyfn 3 Siltun 8 te) 

A•e il a tayyareler 
TunuSta hava hakimiyetini 

al naya ç:ı.lışıyorlar 
Libyadan yeni. D(in 14 Mihver 
bir haber yok tayyaresi düşürüldü 

Londrn, 26 (ı\.A.) l.ıb~·n"dan se· 
ce yeni haber gelmemiştir. Son v.ı
ziyete göre. sckızinci orclıı cliişm.ı
nı Cedabyn ile Elngcyln nrn~ında 
takip etmektedir. Dü~nı:rnın hu i1rıt 
iİ7.erinde mürlofnnyn gcr;ti~i mn
himdnr. 

Fena hava o;:ırllnrı. honı fıınliyc
tinin ın:ıhrlut olnıosıno schehiYct 
vermiştir. Bıınıı roğmcn hıırn kuv 
vetleriıniz Girdi Adno;ındııki hai'n 
meyd:ınl:ırınn hüc-um etmişlerdir. 

Bir lngiliz gazetesi yazıyor 

Baglnkl Japonya 

Sulh ümidine 
kapılmasın 

Japonya askeri rejimden de· 
ğ;f, emperyalist emellerinden 
de kurtulmadıkça cliinya için 

tehlikeli kalacaktır 
Londra, 26 (A.A.) - Yorkslıirr. 

Post gazetesi diyor ki: ''Tokyo:ı'a 

girmek Berline girmek kndnr mil· 
himdir. Japonlar belki Almnnyıı 

yıkılınca müttefiklerin Jnponyn ilr 
uzlnşma sulhu ynpacakl:ırını düşü

nüyorlar. Bunu redcleclcriz. Japon· 
ya, yalnız bugünkü askeri rejim· 
den değil, emperyıılls emellerinden 
de kıırlıılm:ıdıkr;n dünyn için telı· 
likeli kıılncoktır." 

Birinci lngllrz ordusunun barekitı 
dt vam elilyor 

Vaşington, 2ti (A.A.) - Jlıırhlyc 

ıııızırlığı diin akşnm ıışıı~1<laki teb
liği nC'şretmişlir: 

Sima! Afrika: Amerikan ,.c ln
gili1. uçnklr.rı dlin Tunus"ıln düş

mana k:ırşı bnşnrılı h:ırcketler yııp

mıslnrdır. lngillz hn\'n kuv\'ellerı ı 
pnwrtcsı gecesı Bı7.ertc hııvn nlnnı

na tn:ırrnz elınişlcrdir. Diri çok 
kun·etli \'e 30'u dalın kiiçük ölr;üclc 
olmak üzere birçok infilaklar vu 
kubıılmuşhır. Snlı gecesi İngiliz 
br>mbn ııcnklnrı Bizcr!C''dc bilhas n 
doklar çevresini ve llmoncl:ıld ge
mileri homlınlnınışlnrrlır. Bir ok:ır· 
yakıt drposunılnn çıklılh snnılnn u
zun nlcv siihın lrı rı göklere kııclnr 
yiikseJnılştir. Roınhn ııçnklarının 
hepsi üslerine rlünmii5Jerdir. 

Amerikan orclusun:ı ınnesup 12 
inci h:ıv:ı knlorrlıısu uç:ıklnrı dıln 

Tunus'lıı 14 cliişm:ın ıır;:ıj:tı t:ıhrıp 

etmi5lerdir. Bunlnrın nr:ısınd:ı ao;. 

ker taşıyan ve Cnlıcs'lc düşflriılen 
7 İt:ılynn ve iki Yunkcrs 88 ucnijı 
Yardır. Hundan ba~kn 4 ın~ıl ucoAı 
bir deniz uçağı \'e bir tank <iobcs 
hava alanıncln tahrip olunmuştur . 
Uçaklarımızın hep.;f seri dönınü11-
lcrdir . .ı ü h:ı<;arn uğramış ve !>;r 
pilotumuz do ynrolanmış bulun
mnktndır. 

Birinci İngiliz ordusu do~u çc, .. 
relerinde cliişmnnn knrşı ynplısı 
hareketlerde bnşnrılnr koydctınış
tir. 

Londra, 26 (A.A.) - ŞlmaU A!rt_ 
lndaln müttefik umuml karargo.hı 
r.ın tebllğlnde, birinci lnglJiz ordusu 
ııun hnrckll.ta memnuniyet verici b!r 
şekılde devam cttlll bildlrllmektedjr. 

Şimdiki harckll.tın en mUhlmmlul 
bava faaliyetinin arttınlmrş bulun 
ır.uı teşkil etmektedir. 

Amerikan tayyaralen ha va hft.kl • 
niyetini temine çalışınakUıdJrlar. 

Akdeniz sahillerine 
Alman kıtaları ınen 

• 

Hitler 
aşllumandanlık

tiii çek!iece ~wiş ı 
Londra, 26 (A.A.) -- Daily SL 

keç gazete!'>i, emniyetli bir 1rily. 
naktan aldığııu bHdirdiği bir hn. 
bere göııe,-JAlhrerln, yalnız ünvıı.. 
nmr muhafaza suret !c başku. 

mandanlıktan ~'ki1 i knbul et. 
tiğini harbin gen~ ımay tarz .. 
fından idare ohınacanını ıre br. 
nun da tallilc uğrıyacağmı 1iğrcn.. 
mektedir. . --->--- .. 

Dairelerde 
mesai saatleri 
Yeniden ietkikler 

vapıhvor 
Ankara.dan bildirildiğine göre, 

d:ıil'elerdc teshin ve r.r-ı?k b~nı. 
dan ta53JT'Uf temini ve milnnknle 
vasıtnla.nnda tehacümü önlemek 
ma.."ltsad.iyle bazı bilyii!{ şehirleri. 
mizde m:sı.i saatinin yeniden tım. 
zimi işi tetl\ik edilmektedir. 

Mesaiye snat sekizde ba:;layırı 
14 de veya SMt 10 da başln.Pn 
on altıda son verilm~ ve ara•l:ı 
öğle yemeği iı;in çalışmalara fası.. 
~n V!'rilmesi gibi bir formtil Uzenn. 
de durulmaktadır. 

Böyle bir karara vartlrrsa okııl 
larda da ders saatleri için yeni oir 
usule varılacaktır. 

- ·---0--

Bir fırıncıda 

120 sahte ekmek 
karnesi yakalandı 
Fırıncı Fazı! YoU:ı:nna alt Kuru. •• §iınall Afrika vaziyeti Dariana 

ıtmıatsı:zlrğı kaldıracak kadar ay. 
dtnlanmanu~tır. Darlan kendi sn 
1llıiYetinin şUmutUnU tahdit ede~ 
R.tızveitin beynnatmı bilmemezlik
ten geliyor ınnki Şimali Afrikada v·. , 
t§ı rejimi devam cdiyormU'~ gibi 

h8.?'ekct ediyor. McYkuf binlerce 
dö GoJcUnUn halü serbest br:-akrJ. 
~ memnuniyetsizliği arttır~. 
Yor. 

TAKSiLERE LASTiK TEVZiATINA 
PAZARTESi GüNU BAŞLANIVOR 

Doğu cephesine gitmek 
üzere geri dönüyorlarmış I 

Ç"şmedekl §Ubo mUstahdemlerlnd<'n 
Alımedl.n U:::erl:ıde 120 adet sahte bU. 
yUk elmıek karnesi bulunmuatur. Bu 
karneleri gayet ustalıkla bir kartonıı 
yapıştırılmıştır. BUiııdlği gibi bu §e 

kUdc hazırlanan fişlerle Toprak ma.h. 
Fransıı ! fsvir;ı~ hududu, 21i (A. l nlzonlnrının yerine billıııs-;:ı AvJs sullcrl ofisinden un aıınmaktadır. Bu 

A.) - 12 Sonteşrindenberl, Alnıdn luryalt, Çek ve l\lnc:ır kıt:ılnrı !)C· ndnm UZcrindc aynca 5 tane sahte 
kılnlnrı Fronsn'yn geçmekte ve .4."- tirllnıişlir. Böylece yerlerine b:ış- kUclll: ekmek karnesi bulunmu~tur. 
deniz kıyl:ırına inmekte ocelc ed: ka kıt:ılnr getirilen Alınnn km' t· Yrıpılnn tahkikatta bu s:ıhtc ekmeli 

Lonara, 26 (A.A.l' - Araların. 
da işçi Partisinden Bevin ve mu. 
haraza.kar partisinden Duffi hulu. 
nan bazı meb'us1ar Avam Kam2 .. 
ı:ama Darlan ile işbirliğini ten. 

Ba de·a kamyon IAstlğl verllmlyecek 
yaını .. ~50 taksi listlQi dağıhlacak 

kıd eden bir tnkrlr venni5l 0 rdir. Otomobil lft.stlği tevziatı önUmUz.. 
Runda: "Bu münasebetler devam ôı?kl PRZartest gUnU ba§layııcaktır. 
cdcl"9e f!rtJ1A ve tazyik altrndaki\ • Bu tevziatta kamyon lAstJğl teV1:1 
nıcnıteketlcrde bulunnn dostları- rd'lmlyecektlr. Mevcut 400 kadar 
~n itimadı sar.sılacaktrr ... deni. kamyon ld.stl#i beJediye i§lerl gören 
lıYor. resm.ı kamyon1ara verilecektir. Tewt 

callcoek taksi ltı.stlklerl 750 Uınedir. 
Tevzi listesi hazırlanmaktadır. Yarın 
komisyon toplanacak ve listeyi tet.. 
lDk ettikten sonra vllll.yeUn tasdiki 
ne arzcdecektlr. llunclan dolayı tevzi 
ata pazarteal gUnU ba§lauacaktır. 

yorlordı. Halbuki bugiin. a~ nl kı feri, Rusy:ı'cl:ı şiınııl h:ıııd:ı n~ıı karnelerinin geçende ArnavutköyUn • 
tnlnr görünüşe göre doğu ccblıcslne kayıplnrn uğ:ırynn \"C Stnlingrcırf de yakalanan bir köfteci vasıtasile 
gitmek üzere, şimale doğru akın et ·enubund:ı 300.000 Alınan nskcrio' satı§larda bulunan şebekeye ait oldu 
mekteclir. J.lyon'dan gelen yolculal' nlillıi'l bir ıchrlit kıırsısındn hıı -ı gu nnlaşılmıştır. Karneler 17 ikinci 
her gün cenubrlnn ı.clen Alın:ın B" knn !ehdiıten kurtarmak için So\· ı teşrin tarihliydi. 

yet cephC'si istlknmctindc gllmek1"· Sahte ckmelt karnelerini kaU .u 
kcri yüklü ırenlrrin durmnrlnn !lf· ı . • . . . dlr. rrotte ı:ınıemelt için t'.!!aslı tedbirle 
mal istıknmetınc siltıklerınl <;Öyll' ft:ılynnl:ır dn Fr:ınso'ıln Alınan· alınncaktlr. Bu etlm.ledeu ~ pP 

mcktedir. Frnnsıı-lsvir;re hud~d.ı Jnrılnn tıoş:ılon y<'rlcrl dold.~ırm,ıl: / ıı'ı'len dağıtılacak ck'llek karnelerin 
boyunrlo ,,.e lııırodnnAlınonyo yıı mok.;:ıdilP hıırol:ırn asker ı•oııder- A•JihJk dnmgaıarla tlam;?alanmns• 
giden nnııyolüslllndekl Alman gar· mckıc acele ediyorlıır. dl!{OnUlnıektedlr • 





HA BE R -Alqam Poata1a.-

8';19Hcıb"iij FAS SULTANI 
~~ 

Milli Şef --·-----· ... ········-··-·-····· /&k$·A M..4~0STAS1 
Salliltl .. DetrlJ1lt mUdOrG 

hakkı tarı uı 
BuılcbtJ yer: Va.ıı:rt Matbaası 

ABONE ŞAKTLABI 

Ruzveltin mesajına 
cevap verdi : 

22 lacı Alman 
tömenı bozguna 

atratıldı 
_... (Ua11tarutı l lııcl M~'fad:ı) 

lan 22 nci Alman tank tilmc"j =oz 
ı;una uğratı!mı~tır. 

Batdat elçimizi 
yemete alıkoydalar Bir kazmadan önce 

bin düşünme Tflrkf~.-• l'.cınebl 
Renellk H.00 trr. !7,00 la, • .,ldı ,~ • 14.00 • • 
1 •yldr C.00 • 8.00 • 
• . •Jiık ı.60 • ı.oe • 

Gazeteye ıöoderllen 
levrek geri •erllmeıı 

----~~--~~--~~~~~~ 

Bundan evvel Fransızlarla 
olduğu e:bi 

Mllletıer1mi2. 
arasıadada samımı 

, . ._sbua teessls 
eaece~ur 

Düııkü mwıarel>ckrde yeniden 
ı;:; l>!n esir alınmrııtıı. Bu suretle 
19 ikfnteşrindenbcri alınan e'ir 
!erin miktarı 21 binC' çıkımşt •• 
Bu müdc-::t zarfında nlıı:nn ta!'p 
malzemesi 130-0 top, 4000 nak lıye 
arabsı "·~ motorlü vasıtadır Dı;n 
muharehc !'Ülrıes· r:de 6000 mib. 
verci öliisü sayı'mıştır. 
r>f x GEC•:XU "0\'l'};T n:m.ıct 

;\ukara, 2:S (A.A.) - RelslcUmhur 
İsmet !nönU bugün aaa.t 12 de BAğdnt 
~lçimiz Cevat üatUnU ankayadaltj 
köşklerinde kabul buyurmuşlar ve 
hakkında biı· ııtuat olarak kendisin. 
öğle yemeğ'lne alıkoymu~lardll", 

EDiRNE 
Kartalafanan 
yıld6nlmlal 

Bir reaim hocaaı, resme istidadı olan bir talebeye 
önce ııı hakikati öğretir. "Yaptığını bozmaya cesaret 
eclemiyen bir talebe iyi yapmasını öğrenemez.,, 

Fako.ı bu hakikat ·1eaimdedir· Ama yapmakla boz 
mak ve ht>le 3ıapmakla yıkmak arasındaki fark büyüktür 

YıkmanrT! bozmak gibi kolay ve yapmanın güc ol 
duğıınu bilenler yıkmaya girişmezden önce, havaya 
kaldırdıkları kazmayı hemen indirmemelidirler. Bir 
kavgadan önce bin düsünme lazımdır. Dünden ...... , 

Bugüne .................... ,....,.. 
Be~·az Sara.l ?.G ıA.A.) - Heis 

!.luzvclt, Fns Sl!ltanı Sidi Muhi!m
mcdden aşağıdaki mesaj• ııJ • ..,:~ • 
Ur: 

Londra, 2fl (A.A.) - Diın nk. 
şam neşredilen mutad Sovyet teb. 
liğiude deniliyor ki: tı &]İilg"raua 
fabriknlar mahaIJ~E.ind.e Almn11}3r 
d:ı.ha bi:·çok müstahkem m~vkilc>r. 
den atı1mı~1ar 500 J:işi kaybetmiş. 
:er'.!!r. Şehrin cenubunda Alman
ların Sovyet hatlarını piy:ı.de ve 
t:ır.~ kuvvctle:ri:r1e delmt>k teŞel">. 
biiııü boşa gi tmi~tir. Sovyet ıutıı. 
Jc.1r: $c:hrin şiır:al bli trsm ~a • anr. 
r•ız etmiııfor ve iltr!emişlerilir . 

heyecanla kutluyor Alrlkatta bir kapm. lngil erede 
Berllne göre 

Ruslar büyük 
kayıplara uğrayor 
Selrlzlncl ordanan 

Herleylşt 
devam ediyor 

Ru&arın ba§lamış oldukları taar. 
nız &rkası kesHmeden .sUrUyor. DUn. 
kU Alman tebliği mubnrebclcr hak. 
knıda. §U malfımatı vermcktedlr: 

Kafkaayada sadece mahalll savaı. 
.l&r OlmU§t ur. 

Kalmuklar, •teplnde motörJU bir 
A.lman birliği, dU,,man mevzilerine 
gi.nnJ.f ve onu doğuya doğru atmI§tu-. 

Btalingradın ve Don nehrinin bU 
YÜk direeğinln cenup batıaında dUt 
ı.rıa.n, :mühim piyade kuvvetleri v~ 
tankJarıa hUcumlarma devam etm~ 
tir. Sovyet kıtalan, yeniden insan ve 
malzeme itibarile bUyUk kayıplara 
u #1'8.JIU§tlr. 

ŞiddeUi ııava§lar neticesinde Al. 
r.aa.ıı ve Romen kıtal:ın, dU,marun 
Volga •e Don nehirleri araaındakl 
tıflcumıarmı pUakUrtmU"lerdlr. DUş • 
rtuın bilyUk ve kanlı zayiata uğramııı 
vcı ISt tank ka.ybet.ml§tlr. • 

Stallılgrad gebrlnde dUşman, bir ta. 
k.m hüctırnlarda bulunm111tur. 

Şa.rk cepheılnin diğer kestmlerinde 
Alnıan kıtalan, muvaffaklyetU ha • 
rtketlor ya.pmıolar ve ıtUıırnanm ma 
ba1H hUcumlarını plhkUrtınUşlerdlr. 

Moskova kaynaklan i•e muhtelif 
noktaıarda günlerce suren taarruzıar 
dan aonra Alman!arm St&llngradda 
dar '\'Eı mllstahkem koridordan a.tıL 

drkJa.rmı, bu aırada 62 inci Sovyet or. 
dusuna mensup ltıtalan heyecan için. 
de fÖyle bağırdıklarını bildiriyorlar. 
{Ordumuz cepheyi yardı) 
Almanların azim! 

bir mukavemetle tutunma.ğa çabala.. 
dıklan bu mUııtahkem koridor böyle. 
ce birçok noktalardan yarılmış vtı 

"tarih\ irtibat,, tahakkuk ettirilebil
ıtıl§Ur. Stallngrad•dakl sokak çarpı§ 
nıalannın manznrt\Sı tnmamıyıe de. 
tl}nıfıth'. 

Burada Alman kuvvetleri bUtUn. 
taarruzlardan vazgeçmı, ve yalnız u. 
lllftBizc. kendini mUda!aaya koyut • 
ttıU§tur. 

Kızılyıldız gazet.eal, Almanlar tara 
fznd&n ltgal edilen bUtün bir cad.. 
~hı bir gUn içinde geri alındığ"uu 
btldlrnıektedir. 

4;P1"' 
EIU:ztNct ORDIDı'UN t.i\.' 

IU!4RLE11şı: '· 
Orla§ark İngiliz tebliği eeldzi.nei 

Ordunun iler!eyl§i hakkında ~u teb. 
Ut"t :Oe§retml§lir: 

8 nci ordu kU\'Vetlerj, dUn de Çeki. 
len dUuman üzerindeki tazyiklerine 

.Fas ile Birleşik Amerika e.ra. 
sında uzur. z~andanb:r; dev:ıı:n 
eden dostluk münas::betl".'rinJ td•. 
kim eylıycn me~aJıuızı ııbıa\la 
bahtiyanm. l!HO hnziranıntla Ya· 
pılan mütareke üzerine Fmtaki 
Fran•ıız mCmessiliyle ülkemi=i her 
mütecavize karı,ıı müdafaa v: i~. 
ga] edilmesinin C:inlir.e ~eı;m~k 
maksadiy:e bir anlaşma yan:n~ 
bulunuyoruz. Amerikan kıtala:ı, 
Fasa çıkt.rklan ınrnda şerefimizin 
icabettirdiı;i şekilde tanhhtitlf'r; • 
mize s:ıygı göstcrmi§ olmak i<:in 
müdafaa ettik. Elimizdeki mah
dut ve.sıtalaı·, malzeme ve tiı>tun 
s3yı kudreti kal'§ısmda daha fazla 
müdafaaya imUn vermedi. Mıılıa. 
samatm tatili emri verildi~i ve kr. 
talarrnızın kumandan1arının iiJ. 
kcmize galip !Ifatiyle değil, kuTta. 
rıcı gibi girdiklerine :tit veri'~n 
teminat Uzerine sözlerine il'arımr~ 
bu:unduk. Bu memleketin bEtılr. 
halkı, kendilerini birer ıio<;t gibi 
karşrlactı. Bun(!an başka, Frı .. , ı:. 
~l"fl.l preııı.iplcrl bizce malüm bu. 
1unan , Birleı:.ik Amerika Mil!etiyle 
~imdiye kadar hiçbir nnla"!maz::k 
karşısında kalmamı~trr. 

Bu zihniyetten millhem olarak 
general Patton'a: aııkcri kıtalar.. 
ınız: itibanm•za, toprağımıza. an'n. 
nelerim.iZe saygı gösterdikleri 
rr.üddet~c bUTacfa Nrer tJoıot gibi 
kalabileceklerini bildirdik. Hcniiz 
l:irbirl"rini pı-k iyi tanımryal' iki 
milletimiz ara..c;ındaki ilk miinase. 
betler, hAlen biraz: çekingen gibi 
görülmekte ise de git~ide kar;ı. 
hklr hir anlaşma ve m0te1cabı! iş. 
l~irliği me:rd:ına getirebilecek bir 
dostluk tee~ edecektir. 

Bunds.n evvel Fnıntıa ile Fas 
arasmdaJti münnşehetler ilk ham. 
leile böyle ba~l2nmış ve sonu rn~. 
sut netioeler vcm.htir. Kendisine 
karşr büyiik sempati duyduğumuz 
\•e ~'lllarca iyi ticaret münasebetle 
ri idame ettiğinıiz bürük Ameri. 
kan milleti ik de aynı neticelere 
varacağrmf7.a croiniz. Bu ilmit ile 
dir ki. s~:mi doHluğumıır.a inan. 
marııu rica ediyoruz: Şahsi sa.,.rle. 
tinizlc milletinizin rcf:ıhr için en 
iri temennilerimi sunanın. 

General dö Gol taralrndan 
teklif edilen radyo yayımı 

neden geri haldı 
J.ondra, 26 (A.A.l - ncneral de 

G:mlle tararınd:ın tcklir edil~ rad
yo yayımının ınuahhnr hir tıırır.l' 

hırnkıtma-ıı işinden bııh~eılen harl
cire nar.ırı Eden, dün Avam kama
ra~ı ndR. ~imal Afrika muharehe"İ· 
nin fcvkıılôcle mühim lıir 511rJıay11 
fffrmi, htıhınm:m yiiziin<len, şfm:ıl 
Arrikıırfakf miittefik kııvTetlf'rl lın,.. 
lmrn:ınrl:ınt Rcner:ıl füc;rnhowrr ile 

fKI ORDU RIRLF:ŞMEK f'zma~ 
~fO'lkorn, 26 (A.A.) - Krulor. 

du dtin dfümıandan 15 bin e~ir ve 
3 demirvolu durağı almakla kalma 
mrş, ~ym zamP.nda mihver asker. 
!erinden 6 bin kişiyi de yok et
mi tir. 

Demiryolu boyunca iktlerı.~ğe 
devam eden Sovyet kuvvetleri, şi. 
maiden gelen ordıılarla birl-eçmek 
i~in ancak 30 millik bir mesafe 
katetmeğe mrrhtaçttrlar. böylece 
Stalingr3d cıkıntmnda bulunan 
300 bin ki~ililc mihver kuvvetin;n 
etrafrndaki cenberin tamamiyle 
k?panması beklenmektedfr. Diğer 
taraftan ~ovyet kuvvetleti ~talin. 
~rt fabrikalar ~evre!lindeki mlis. 
tahk~m noktalardan Almanlan tc-
mizlemekte ve clUşmana. çolc ağrr 
kayıp'ar verdirmektedir. 

iLK Ş.\ ~KI"l;J.IK GEÇMİŞ 
:uo .. ko,·a 26 <A.A.) - '.P.fi'wer 

ku~~.-etıeri 'ekfıeriyn muhtelif il!tl
kametlerde t3J11 bir boz~n halin. 
de {'f"Jcilmt"kteyse de. umumiyet t. 
tibari:1-'le, Sovyet tna.rruzunun v~r. 
'';~i ilk şaı=kmhktnn ktrrtulmw~ Pi
bi bir manzara göstermektedir. 

Alman kuvvetlc1i. ellerinde ka. 
lan topçu ili' ric'atlerini örtmeğe 
caha'nmaktadrr. 

J{fü~iik bir rrmak 'kenannda ya. 
Nlıın ra tı!'m' a . tanltlar a ra'3md:ı 
bir carp~a halini alm-r.:ı. bund'.ln 
"-Onra Al!nanlar büytlk e:ıyıda e"ir 
ve mühim miktarda ~nimf"tler b•. 
ml·., ... :>k drıı?·lmrnlardrr. 

Şimnl Kafkasya demiryo]lan 
t ·oyımri'.l ve Kalmu'k botkırlannlla 
Fovy~t tanklarr, muhtelif i~tika~t 
't"rdc Aman nc'ntini keserek bil. 
Hin l"Ür'atl~rivle ilerlomektedir. 

Bu cevrede 3 Alman 'Rlay lnL 
mnt'danr esir ıorlilmif.ltir. 

AL)IAX RADYOSUNUN 
:l\"EŞRtVATl 

J.ondra, 26 (A.A.) - Alman 
radvosu Sov:vet kuYvetlerinin U. 
çiin.cü bir teş~bbüstc, Moekova ba. 
ttsmda, Rjev cephesinde Alman 
meY:'.it~rine girmeğe muvaffak ol. 
dıığunu kabul etmektedir. 

--o-

Yugoslav çeteleri 
iki ıtalyan taburu

nu bozıuaa 
aırattııar 

~dıme kurtuluşunuo yirminci yıl • 
dönUmU diln çok canlı ve manalı bir 
§<iki!de kutlanmıştır. Bu m!lnaıebetle 
§"hlr ba11tanbaşa çiçekler ve bayrak. 
!urla donatılmıştı. Merasimde, 1sta.n. 
hııldan ve Ankarallan geleo heyetler. 
<len ba§lta. yakın kasaba ve köylerL 
nılzden de heyetler b•ılunmuıtur • 

Mutat merasim ve Jıeledj)•edeki ku~ 
lama töreninden aonra Atatürk anı 
tına gidilerek çelenkler konulmuştur. 
Hundan sonra tn.uğ .rurnnlıoğlu kUr. 
1<üye çıkarak güzel fildlmemizin tar! • 
hindeki bu gUnUn ehemmjyeUnl an 
lntmqıtrr. Daha sonra öğretmen Etern 
l:.jr nutuk söylemi,. parlalc geçit res. 
rıılnl mllteaklp törene .son verilmiştir. ____ ...,..._ __ 
100 bin lira vuran 
bir müteahhit kaçtı 

-o---
Ortalı yakalandl 
Millt Korunma Müdıleiıım:mıili. 

ği mühim bir ihtfkllr hAdi&eRinin 
tahkikatına el koymuş bulı;nmıık. 
tadır. İddiaya göre, hadise şu. 
dur: 

Remzi Ersay ve Ekrem BurJZ:aı 
admda iki müteahhit htikümete a. 
it mühitr. bir çelik taahhi.ldiirıü il. 
zerlerine alm16lar ve bu i~tc ihti. 
klr yoluna. sap2r:-ık yür. bin lira 
kadar hak::0z mc?lfaat temin et. 
mişlerdir. 

lşe Ankara Milli Korunma Miirl. 
deiumumili~i vaz'iyed etnıİŞSe de 
mamunlarrıı her ikisi de burnda 
olduğundan vaziyet letnnbııla bil. 
ılirilmhtir. Yalnız Remzi Ali }~r. 
sav if-li sezır ıic: '"" oı t.,f1

: n ' . - ; 
muHur. 

Ekrem yak:ılanmı, ve +,.vk=r .,_ 
lunmuştur. 

Diğer taraftan müdd,iu~urc!lik 
dün. suçlulann :·~zıhıı::ıe1cri"!~ıo n. 
rl'ima y2.pn:ış ve mühim ves:ı·k elt
~cçirilmi-;tir. fümzi Ali Erı;py şicl. 
det1e ar:ınm:tk~adır. 

Altın 29 lira 
DUn bir Re§adiye alttnınm 11atı§ 

fiyatı 29 lira, kU!çe altının bir gram 
!iyatt ise 425 kuruştu. 

Patates dü~üyor 
Patat.q fiyatları dUn, biraz daha 

dü§mUşlür. Evvelki gUn toptan 25 
kuıu§a alıcı bulamıyan patateıı fiyat,.. 
lnn dUn 22.23 kuruştu. 

Başvekalet kalemi mah•u• 
müdürlüğü 

B~vekt\Jet kalemi mahııus mUdUr. 
ınıtnne harl-:lye memurlarından Ne 
dlm Vey~e! İlgin tayin edilmiştir. 

KOÇU=~ HABERLER ... f 
)locıkon, 26 (A.A.) - Tu1coç f 

üzerine yürüyen Yugoslav çeteci. { 
jcri i!<i İtalyan taburunu bozguna 
ı:ğratmrşlar, 200 askeri ö~dürmiir. 
ler ve 500 esir almışlardır. 

devanı •tmiglerdlr. 
Libya AV&§ meydanı üzerlndeld 

iıava ıı:nuharebeleri, bUyUk mikyasta 
devam ctmı§tlr. :Pazartesi geceıt mUt 
tetlk agn. ve orta çapta bomba uçak cen defa mihver ordusunu ricat 
ları Girfd hava alanlarını bombardı.. harelu-ti srrasmda takip etnıiycn 
ll'la.n ~erek büyük yaııgmlar çıkar mahalli polis kuvvetleri, kendi sa
tnt§lardır. Avcı bomba. te:kUlorl, Si. liihiyetletini, UPı;lü dairc~indc, Jn 
curada ha\-a alan}arrna hllcum ede. giliz kumandnnlığına de\Te~miş. 
r!k dll§ınan bataryaları Uzerine tam 

m:ıhnllt Frıın~ız mııkııınl:ırı ar:ı~ındıı 
y:ıpıl:ın anlııo;mnl:ın miin:ı'bşa et. 
meninhenfü: 1ıım:ını gclrıırtli~iııi 
söylemi~tir. 

~ SUnıerlıarık yerllmaJJar mUe11ese 
ıetı, kendi mensupları için yeni bir 
koo_pt!rııUf kurmuıtur. Kooperatlt, ----!.-------------------------:1 nıemur ve mli.!tahdemıere iaşe madde 

1$abe tir. 
Uer k&ydetmi§lerdlr. İşgal orduları bu sefer HUnami!~ 

'l'unu.t batı kıyıları açıklarında §!. deği~miş bir vaziycttle ka~•laş • 
nıaıe doğ'ru uçan Alman tnyyareleric mrşlardrr. Bütlin şehirde İtsly:ın 
del' en az Udst motlMU avcııarrmu polis veya de-vlct memuru olara\ 
tr.rattııdan dU1UrUlmflştUr Yalnız bir tek ~ivil insan bulm:ık kabil ol • 
lÇ&ğlınız Usanne dönmeml§tir. :ııamı.ı;tır. Bütün tinnlann knpı • 

l!'<lotuzLER BtNGAZh't NASlL lan tersinden knlaslnrta vi·~ili ve 
Ut'Lı>ULA.B: kapalı bıılunmuHur. BiltUn pen -
Alınan Ye ltaıyan kıtıılan bundan ~reler ve pancurlar k:ıpanmı~tır. 

evveı B!ngazjYi tahliye ettikleri aırad!l Bin gazide olduğu kadar Barc:ede 
~İvil idareye ait bina.'larda yalnız Arap halk mUttefik kuvvetleri ha
nıahdut l:>Qzı hruınrlar yamnı3 bu. raretle ka~ılamı~trr. fngiliz kuv. 
lunuyorıaroı. SMl ve askeri ica- vetleTi Bareeye eirerken, n:ıa\.ine
rclcr kısa 1:11' mitddet sonl'I' tek· 1i tüfekle mUeehhez 25 ltl'llyaa ve 
~ar icri dönmcği tasarJadrk13rm . iki Alman askerinden ih?.r.:t bir 
0:ın hezncn her şeyi sağlam ola- grupa rıı.stlamışlardrr. Bu 2sker • 
ıcık ~ 1 rd ler teslim olurken, makineli tü. 
F. 1 ·eru Yerinde bırakm~.a 1 feği, kendilerini tehdı't edc·.1 arıın .v er açik kalmr§ ve bütün eşya.• ,. 
ln.r Ycrlcıinde brrakıJmt~tır. lt.al • 1ıalkına karşı mUdafaa i!:in mu
Hlll hnUnnın btiytlk krsmt 'ebir. hafn..za ettikJ,.rini s3ylemi~lerdir. 
d~ 8Yrllnıamış ve faşist idarf'!!ile TUNlJSTA \'A~ITET: 
~lııs ~etleri geri dcnUncc)e Müttefiklerin lcuvvetıert, Trabluıı . 

4 
ada" ~erine devanı etm.iıtir, Ge- garbm batısında bu ıehre 500 kilomet 

?e nıe!!afede kAln bir noktaya vası. 

o:mu~ıardır. 

ÖncU kuvvetler, Tunustan tO kl!o. 
metre uzakta bulunmaktadır. Snhil 
bovıınca Bizcrte üzerine yürümek
te .ulan lngiliz kolları, Mih\'er kuv
vellerinin de\·riyeleri ile çarpış • 
mışlardır. Merkcr.i Tuııus'a yol ve· 
ren iki gcçiılde ınüıtefiklerin kın· -
,·etleri, 4R ~ıınt clüşmnnl:ı çarpış • 
ıııışlardır. ve gcçidleri nı ııhaf. zıı 

clrnislerdir. Bir paraşiitcü nlııyı 

ıııiilıİm hir uçak :ıtnnıııı zaptı•tmiş ve 
alanı ~cri,alma~:ı uı:rıışan mlh\'crin 
bir zırhlı kolunu püskürtmüştür. 

P:ıraşütdileri bir mikrlnr esir olmıc; 
!ardır. Her iki tarnfın uçak fn:ı1iyc. 

ti f:ı7Jaifır. '.\fih-rerin ucnld:ırı müt
tefiklerin kara lntolnrına ve i:ı~r 

h:ıtlnnnıı ,o;idcletle hucüm etmek!,.~ 

<lirler. Cezayir ve Tionıı huı-iını 

eifl'n Alm:ın uı:ııklarının ııdecli, miil 
tefikleri n ordımınıı hücum eflen ıı 
çııklııra nl~hrten azdır. 

Zannolundııtı,ına ~l\re, hava hı. 
kimiyetini elıfe etmek için yııpılnn 
sava~ sona ermt"dlkce Tunuıı için 
harbe ıiri§ilmlyecektlr • 

si dağ"ıtacaktır. 
:f. Sağmalcılar valiyi ziyaret ede 

rek hayvanların yem11tz kalmak teb · 
ilkesinde bulundukları:ıı, bu gldi§le 
~ehre sUt yetiştirilmemesi Ihtlmall 
o"duğunu söylcmlglerdir. V&lj. tetkl 
knt yapılmasını al!kadarlara emret 
JLlştir . 

:ıf. Şehirde son gUnlerde sah~ ek,. 
ılI' ek kartıan görUl mesl Uz erine bele.. 
öiye, halka ve memur!ara verJll'n ek 
mek karnelerini umuını bir kontrale 
tabi tutmağa karar vermlttlr. 

lif. Limanımıza ge!.mekte olan 60 
tonluk Avrupa motörll, BtıyUkderede 
kara~·a oturmuş, yllzdUrülerek dün 
lsUnyeye getlrflmi~tlr. Motörün mtl 
rettcbatx 11 k!§idir. 

ZAYl - Kasmıpaşa nutus memur. 
luğundan 10.4.932 tarihli nlltusumla 
GUmUşauyu aııkeı1 hastanesinin ve 
ı inci piyade alaymdan aldığun ter. 
his veslkalannu birlikte kaybettim. 
Yentıertnl çıkaracağımdan eskileri 
nın htıkmU yoktur. • 

Beyoflu imam aok•k 11 No. da Stı5 
dotulllhı Yavan oflu VaeU Otal&'k. 
oHu. (17288> 

tan serbest 
bırakuan 

1000 kadar lngAliz askeri 
Londraya vardı 

Uıııılra, 2 ( A.A.) - Çöl ch·armda 
Laghuat knmpmda bulunan 1000 ka.. 
dar tı:.gjliz askeri geçen ağustosta 

MaJtaya giden bir deni.z kafilesine re 
!rıkat ederken batırııan Manı;ester 

İDgilız kruvazörunUn 600 luıdar subay 
ve eri de \."ardır. Kamptan gelen!erln 
lıurac'a ı:ekUklerl ezl) etler1 anlatma\> 
ta fakat bundan Franaızlarm kaba. 
ııatu oımadıklarını,ancak,.Alma.n muta 
reke koınısyonunun isteği dı§ındn. bir 
l.ıareket yapamamak zorunda lcJlldık. 

J&rını ııave etmktdirlr. 
--«»-

OSLO'DA 
Hava tehlikeıi İ§areıi 

verildi 
ı.ondra, ;!6 (A.A.J - Stokholm 

raayosunun bildirdiğine g6re, dUn 
saat 13 te Osloda bir saat süren ha\'a 
tehlike i§arcti verilml§tlr. Oslo hava 
kı.r§ıkoymıı bataryalan ate~ ac;ml§ • 
lı.rdır. 

Mak. Artür kaıargahının 
tebliği 

~lac Arthur umıuut karargahı, 26 
(A.A.) - HeSTni tebliğ: Şimal b'l· 
lı ke!>imi: Timor'da uı;aklarıııı.z 

Kocpanl('ı l.ıomlıalamışlar ve bfi· 
yük yungılnra çıkarmı5lardır. Lt · 
ulan'.la ucnkl:ırımız düşman kıt'I· 
hırını makin<'li türenk ;y:ıylımınıı 

t ııtın ıışl:ı rdır. 
Port Darwln"de 18 diı5man ucn· 

ğı k:ır:ınlıktnn i~tifade ederek ta
arruza kalkmışlar ise de hiçbir ha
sar yapamamı5lardır. Uçaklarımız 

claııhiri bir diişın:ın bomba uçağını 
diişiırmü~ Ye bn5ka lıir Japon uça· 
sı ıl:ıha,·a karşıkorııın ate~ilc dfışil

rlilıııüşlür. 
Şimal do~u kesimi: Yeni lrlnnda

da hir ıııiittefik uçağı gece Kan· 
eııg h:ffa alan1111 honıb:ılamıştır. 
Yerde ve kındaki koyl:ırıla Da " 
nık halde bıılıııııın rlüşnı:ın uçnkl!lrı 

tutııştunılmtış Ye yokılını~larılır. 

J.:ıc'de deniz blrlikleriınf7. lıurayo 
karşı bir gece taarnızıı y:ıpmışlnr

dır.D eniz hirlikleimizc mensup U· 

çaklar, ci\·ar höl.ııelere ,.e yolları 

hc.r biri 1000 lihre ağırlıibndn hon:
balnr ntmışl:ırdır. 

Bıına ''e Boııa'ıla hiitün menıler
dc şiddclli lı:n·:ı Ye k:ırıı cnrpışm:ı
lıırı yapılııı:ıkt:ıdır. 

Harp sonunda :z.iraate geniı 
mikyasta bi1· önem verilecek 

Loııdrıı, 2G ( r\,.\.) - İngilteı:-. 
hıı!'p .sonunda. z,raatf geni~ mlkya.a 
ta bir önem vermenjn lllzumlu olaca. 
ğı üzerinde dikkatle durmaktadır. 
Halen faalıYette buhnan tank fa.brt. 
KO.lannın hnrp sonunda sUratle trak 
tör fmnlınc r;evrllmesj lı;jn §imdı: 
oen ıcap ed n tedbirler alınm11 bulun.. 
mııktıı.dır. 

IJJ gUtere6e 
Yeniden iki milyona yakın 
kadın seferber edildi 

J.onı!rn, 26 ı ~.A.) - lngıltere~ 
) eni den bir milyon 750 bin kadın da. 
ta .seterber edilmiştir. İngiltere, .k3. 
dınlardan istlınde işinin daha gentİ 
mikyasta tatbik, Uzl.!rlnde yeni ted. 
IJırler dU~llnmektcdjr. 

Aft~E!UK~DA. 
Zafer istikraz.ının illı 

bonosunu Ruzvelt a!clı 
nr~ııcı s;ırııy, 26 (A.A.) - Ruzveıe 

ı.lıın eııbah ma!ıye naz.ırı MorgentayJ 
dan zafer istı ırnzının ilk bonosunu 
&atın almıştır. Bu ist,krazın kayıt 

zamanı pa.za r'esı gtlnU açııacak ve ilk 
k!nun zartır: d ı 9.000 O()(l.000 dolat 
toplanacaktır. 

Fransaya hava ahınl«Tı 
J.ondra, 26 ı . .\.A.) - Hava .D&Sll'. 

Iı~ı tarafından neşredilen çarıamb& 
akşamı tebliği: 

Av uçaklnrımı:z bugUn §im&JI 
F:-ansada ve Brötanyada demlı'yol 

tesls1l'r ile trenlere ve baika hr.defle. 
re taarruz etmiş ve hasara Uğratq. 
!ardır. Uçaklarımızdan bh1 ekaütttr. 

Liberti sınıfından 400 
gemi aefere başladı 

Va,şington. 2G (A.A.) - Birle§ik 
Amerika bahriye cncUmenı reiıı m11,. 
avfnl amiral \'ıkerl, Lfbert1 •ınıfnı .. 
d~n 400 den :fazla geminin işe bat. 
ladıklnrmı s6ylemi§tlr. 

Kovno üniversit.?•İ proluir 
ııe talebeleri hapsedilmiıler f 

Stokholm. 26 (A.A.) - Alma.n. 
lar Litva.n~ adak; Kovııo Ülıiver. 
sitesini, profesör ve talebelerin 
Alman taraftan olmadtkhn baha. 
nesiyle kapatmIŞ]ardır. Profesör. 
lerden baztlarr tevkif edilmi.c:. M 
kachr tale'!\c de bir toplı:ı•,ma kam. 
prnn gönderilmiı;lerdir. 

!u sabahki yangın 
Bu sa~h saat 8 de, Kllçllk~amuoa. 

da 2.2 numaralı Tevtik'e ait evde 
)'nngın çıl<mı~tır. 3 kattan ibaret O. 
la:-ı ev tamamen yanmış ve yrkrtmı:ı. 
fır. 

DÔNYA; 
1 

--
:.....=::._.._;...._ __ 

: ___ -· DONUYOR 

Mukaddes inekler 
llındi~ııın1n her tnrarındnn, bil. 

hac;'iıı Beugnle e~·ııleli ile As~ııın hu. 
dııdunda, tııyy:ırc hücumlarına 
karşı, tedbirler birbirini takip cdi. 
yor. Hele bu fa:ıli~eı. Jnponlımn 

tııy.} arelrrle yaptığı btrkııç kt'ııif 
ıır;-ıışıınclan sonı-:ı. biisbiiHin artlı. 

Her giin, her tıır:ırtn, sığınıık )ıır11. 
Jıyor, hava ıııiiJafaa topları sırnla 

nı~·or, tayyare nıeydnnlnrı ıneyd.ı. 

nn getiriliyor, siperler knzılı~or \ ' t' 

islih.kliıııl:ır yapılıyor. 

Bu kad:ır faaliyet fcindt' en lıii. 

yük Jıayrel nereye sarfedilıyor, hi. 
lir misiniz1 "Mııknddcs inekler" ı: 

mıı hfıız mah:ıller hıı11rlnmııyn .. 
Hindolar, ''ficyaz inekleri" mu. 

kadde~atınn sayarlar. Onlıırıı . cl11• 
dokunmnk hile en büyük giinalıtır • t . Bundan dolayı bu ''muknılde~ neı< 

for sehlrlerde kac;ahnlard:ı, köy. 
ler:İe' keyirleri~e göre dolnşırlnr. 
JJıılkın sevabına ,·erdi~i şe.} !erk 
he"lenlrler. 
Hinduların, şimdi en bil)'Ük der. 

df bu. Japonlar tayyare htk:allltn:t 
glrltılrl'1'Se ''Beyaz İnekler" ne ola. 
cık? Onlın, her şeyden ve herkec;. 
1q evvel M>rwoak icabedJyor. Bu. 

oun için de •·.Mukadd~s İnekler" • 
m:ılısus tcrtiplcrclc sığınaklar yapı. 
lı) or Ye o kadar ili na ile ki, bu 
mııkııdcll's runlıliıklar, or:ıdıı hiç ra. 
h:ıtsız olnııyac:ı'kl:ır, kıy:ıınel kop. 
sa da, oııl.ır yemlerini )İyeı-ck ııu. 
larıııı içecekler, yan yalıp ge\ iş ge. 
tirc<'ckler. 

~liihim bir mesele daha var: 8 ' 
''.\lukııddcs inekleri., tehlike b_aş 
göslt•rcl iği z:uıı:ın. sığrn:ıklarıı kım 
ı;ötiirecl•k? Her öııilne gelen, mu. 
knddcs incilin lııı) ııun:ı ip tal,ıımıı~ 
<'ıııiiııe katırı d•1 f:Ölür ıııez; çilnkiı 
güıınlı .. hem dt• lıiiyiık tıiinah. Me. 
r:ık etme)·in .. mesele hallolnnmıış. 
hu 1 için lıir p ıpas heyeli se~I .. 
mlş. Hindu r:ılılpleri, lüzumunda. 
derh'll h:ır,.kete gcı;-ecekler '')(ukad. 
dcs Tııekler" i sığınaklııra götüre. 
cekler. Hem de o suretle ki. "'l'ılu. 

kııddeo; inekler .. ı;:öliiri;liiı ı. n, nr 
olurç:ı olsun, onlnra ~ol verilC'ı-cl, 
yıırııl:ınırlnrsıı, herkes, canını co;ir. 
gemeden. onlara yardımı ._. INt 
\'aıtt. ht'"-'t. 

Mecıele çok mühim, İngilizler de. 
huna büyük ehemmiyet veriyorlar 
ve yardımlarını e.ıi1'8eml70rlar: 
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büyük davaları Jltısralara.CJn 

-~-~ ç-= k .~. ~ ;.__, lf!""'*'1\'~-----
·rıeyen doktorı h;tima~- suı;ıar 

1 M.ı-;MLEK8TİMİZDE ·,-apııan bir çok itler ve harelretıer var ki 
- bu hareı<etler ve işler bUhassa ııon bir iki yıl içinde almış. 

J yürümU~tUr - Bunlara hiç tereddU.t etıneden §U adı •erebiliriz: i!.:. 

'flU <o(ı;:!._rjın ılelllllll•t •,o,J~rjı lİ 1 İ5lcr•• fıaber VellllCtfol\ en•el llİte timal HUÇ! 

tut.n:.dı 1'11 ıli;} orsunuz. lla1,l,11111 '•unu da ~ii~·li~ el im, ..,jz ne l<a(hr Bir 1tmon1;, yUı pare.ya. vermesi !Azım gelirken on kuru!Ja satan 
'ok lı"s •• ben 7. .rnllı nrl,:ıcla-:ınn.ı t!nriıı \'e lıe İl;)<iar ihtiyat<.ll hjr küçtil{ i>lt· ı..&ı.af nasu içtimaı bircllrüm iş!eınls!!le, et fıya.tıarınt y\lk 
çoI. (l\IJ:m, onu •nc-.'tıt ctmt>\ j l'I· ndam!'!mrr.. Uir İn'-an blltün <;et- scllenler, ~irinci b!r;tllç misli fazlaya. l!attıran!ar, zcyt;:nyağına. bil~. 
\cclı ıı. ·hat ı, ııılimi ılo Unıı .u,,. \'eli11a - lıuımsiYle hu serYet sizin karrşlıranırı., 1,;ııu tn.~şlş edenler, !asuiya fjyatlarınt yll.l<l'ıeltenler, 

Tarihin 

z 
.. 9 - Toplayan Muzaffer Esen 

<11111 .. ar!,aılasını :n ın:ıln etliği, h•ı ı l;i gibi cl'.i bin 1nı::;İIİ'7. Jirasıııd:m her tUrlU ltc~ı har.'.l!<e.tlerle halkın zararına ç&lışanlar. devletin men. 
.~. tları, sa·Hlctlcri ile o~ ll'ıdı;1ı er- fazla olursa- ,.c lıiitiin müce\'he- f:ıalini Jııılc.ıd?.!" edenler, sahte ekmek karnesi bastıran ve satan me 
ı, hlcı iu bir çırpııla int;~,:ımlarını ratı -bahu•ml!I hu nıüce,·herler murlar hep bln.r içtimai suç i§lemışlerdlr. 
alııı:ı~ı '1•~ i•teıliııı... Ye işte bu. 

1 
ll!ıtdi~;trıncl:ın relıni'5 kıyrmttnr !ı;tımal lHbiye ve bilhassa iÇtltılal ntesullyet f\K.tjnln azlığından. 

mın iı;iııdir ki uf;.c•lc h.r lııte .-011 j ta5lar ise-- yatn1< oda.,ıncl:ıl.i mi. hl\ttft. azJrğır.dan degil, yoltluğund&.-ı dolayı bu ııdam!arın çol!u bir 
'-u~ uykusnna kanı~turrhığum ni mini demir bir ım"a iı:eri1.in<k suç l~lediklerinı uuonnmlyerek, yaptıklarını haklı ve ıntşru blt- ka 
"1" L') ,. ..,.. • 1 •. c.a!·l r • u' zatı" ve'-'a. :.1:tırar netictıslnde yaptl:nıı kUçUk blr suı1·stlmal diye te. :• ıo;; "" en ın o um acısı.} c 1\fftanır- · • • :.ı .ı ·• "' " 
kem }"ıınmıla hufnnm:ı~ı ı; >k l'.,.ter- "Amma diyecE'f;•'ln:z ki ka!nm l;\kkI etrnı~ıerd.r. 
<linı ••• o ıztıtnp ~eken erl<cl•ierin ('Ok ~ağlamdır, nı;mak içi 11 nthı'r7' Bu ııını!a mensup adamlarla, bu zilınlYctl ta~ryaıı, işleillktert. su. 
antil\amı olacağı ic;in, hona en de· :tnnhtnr l<!fi ge}mcT. İIU"ll'•İ hir ÇU bıuılt ı;örcn Ve l>unu zamanın doğıtrdUİt'ınU ileri. ~rerek, bu dU 
rin bir z~' k yerine gcc;erekti, hıı ~İfre~·i d~ hihneğe ihti,·:ıı: \'nrclır. rumdan istı1aJe etmemeyi budalalık sayan insanlar, -· bıı.reketıerj 
ıııanı:ırnyr C.}TC<!erken , ıicutlıııııu Hatifi. hen kasama ve kııtl::ıııılıi!ıın ni mazur ı;ustermele•l:ll bir:ı.n için kabu.ı ederııelt - l\ncak şu mıı.ze. 
tatlı tıir sarho5hıl< ı-Rra<·al•tı. Yıl· ı sitr"~ i lcim~e.nin bilnıelli"inc 0 krı l'etl ileri ~tireMlırler: 
l:ırd:ı.nbcri ı.ıiflii rnnll7enleorde ~İ':e- tf.ır eminim ki nıı:ıhtar: <.~\,.eriYet. - "Bi" Jııll'eketln, yapılan bir i~in bir memlekette auı;, cUrüm 
Jeriııin a[.zı iiriinıcelc lmıU:um-, en j 'C: ~::r.ıh:rncmi'n hemen ıhima 'ı,ı. eayılm·ısı ;cın t>osyal ilerleme bakımıntlan daha Ustun bir memleket. 
c~1ıi ~araııTarın hile vercmiyeı·c~i lıt<;ız duran çe~tmelcri:ıden lıiri. te suç aı.ı.tcdı\ın-.!al kAJ'ı değildir. M:ı3el~. yab.ı.ncı adam~A.n ôıdUrmek 
lıır sarhocı'ıılc. Bu ı:r.tırnp ı.ahnesi- "ıncle lnralurım. t~n çeklnmıy .. .:.ı ve bunu bir hak V•l.'.lkki etlen iptidai insanlardan bici 
ni seJ rcılerkcn rnlwmdn anlatıl. (l>enınıı rnr) bir yabıın adam öldürec~k olursa., o adama, daha Uslllıı s~vtyede bu 
ma1 bir heyecanm iirperti<>İni dn· lıınan cenıiyetlerın umumlyetle katiller• bir cinayet s1ydıkhrı fçln 
~·a<'alıtrm. canı ~ôzliy!e bı;kmcrn caiz midir? Mademki halk bir muhte!dre, unu 

" .• f<ote böyle Mis!. Şoret bir BudapeJtecle fiO komünist taıtşiş eden, hıı.staıarr ve !;OOukları sUtt~;; mahrum bıralta.n adamlara 
:;:iin benimle k.n~ıla~acak cıtıır ... ı. hapse mahkum oldu mücrim elemiyor, onıara biraz kızarak ve son~nda: "Akı1l1 , kurnaz 
lılZ r:ı.nrı•'a yal\].\.~Til\)'111 ri<'a p. adamLır, 1-~lerinl blll'iOt, kazanmanın yolunu bulmu,lar! lt bilenin 
'lcrim. Yoksa sizi efe cazibemin f'\tol•holm, 26 ( .\ .. \.) _ B:?rlin kılıç ku~n:ııtnrn !,. de,ylp geçmekle iktifa ediyor. 
korl,unç :1.eııcirine takarak artmm radycısu, Budapefiteo ma!ıkemes'. Hu mRzeret. bUshı.tun b&klnz ih,'tlldlr. Yapılan işler ve harekeUer, 
ıla siirüldcr, shi de zarnllı :ırlca. nin komllnist faaliyeti !ltı"ivıc Gf1 Yirminci ıısır t.ayatı ya~ıyan, gcrl'lk kcı'ıdl iç hayatına, ierek dıprıya 
tfasmrz gibi riııiimde di'z <:oktürelıi- kiı;ıivi hapi.s ve kürek ce?.ıt:arına kurşı eıeıe '1crn>l~ dayıınık1ı ve kuvvetli olması l~zımgelPn blr mcnııe. 
lirim. Size de tıpkı onun İ~ilt 'ı::ı- mahkfım ettll;ini bi!Jirmektcdir. kztlr. h~ya:.ı b:li<ımıi1dan cUrUın olmak'.•. beraber, bunhn ötUrU, yal 
,\-.ı.ıın büliiı. zc\·lrforini kısa hir an nız bu gibi karrşık, ı-ılphell işler görer. adamları mesut edemeyiz. 
iı;imfo tattırır, •. ;zi de miie .. sir lıir i Hıı gibi adamlar, aeciyelerl znyrf, seviyeleri dUşkUn, ahı.ilcJllrI tereddi 
~ırtn·~a yahut öldiiriicii bir lıilt-yle Arnavutluğun milli bayramı etmış bir l:ıh.ır.ı huysuz ve clbi!liyetsiz insanlardır. Bunıe.rtı inanmak 
t-lıedi istiratınt uy~usuna k:ıvuı;;tu- j caiz dt>Jilıli•. N:ımııslarına gUvcnmek budalalık olur. C•lukU. namuı 

l6 SONtEŞRlN - 1:1'1:~ 

Bugünün dikkate şayan adamı 
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MAREŞAL SMUTS 
ve 

1 

Cenubi ~~rika Birliği 
Loyd Corç, Sınııt<m seviyor- e<la ile ~öyledi. Onlara. hu "ııretle 

1 du. Ona, tmbin.:ısinıle na - istedi.ıi;i gibi hareket eifeceğini 

1 
v.ırlık teklif etti. O da, iki detli.rt. nnla.tnu~ oldu. Onun ho huşuneti 
medi. Vahın. 1n~i1iz kabinesine lcendi,;ine, parlak bir istikbııl ya.· 
girme'line l>anuni mİlniafar Y;trdr. pdnıamasmdan ileri ~etmişti. 
İngiliz mebnsu de~ilcli. lfaşka va· Londra<la ~{a:t::ındığr itibnr ,·at:vı. 
aülan da. haiz ıleğildi; falmt Loyd tlaşlan tarafmdıın a!kı5lanarak 
C'orç, işi bir ~ide bağl:ıılı ,.e ('lnU diye t:llımiıı etmekle aldarunrştr. 

l nezaret!!İz bir n11.:ı:1r ~·aptı. Sevinç tezabürleril"! kar~ılanma • 
Smuts, İngiliz nazırlnrı atl\o;m. <lıktan baş1•a, muhalefet de çatu-

1 da otunıyor. eski cHi~a.nı, Cenn~ enle ~~ k!lldırmıya ba~lnoııştı. 
bi Afri'kıı. ~·lil<~k komi!oeri Milner- Hel'tzo~: 
le İ$hir~i yaınyordu. - Smuts, Cenubi . .\Ttikıtyı or:rı· 

Smutıoı, hını> de• nm etti~i nıilcl- rnımın ken21rrna ~etircli. 
detçe, Cennlıi .\.fr:.taya (fönmeyi Diyor, yeni haş,·ekilin, nırmJe -
hatmna getirmedeıı, J,nmlı1'it:ı, l<cli lngi!terc~e &\tihak ettirmek 

l fnA"iliz nazırı olar.dl kal<lr ,.c in - i<>ticla<Jında. bulunduğıınu iyn;a E• 

1 ~il terede epeyce hinnt1t etti. diyordu, 
1 1914 de1 K:ırdif maden amclec;i Memlekette l<arga~ahklar. urev 

1 grev iliin ettilrr. \'aıi)·et köti~ydiı. ler ba~Jndı. Smut<;, hmılnn. şi:l • 
nonanmannı i'htfrat ki)mürö, bir cletle t nkil etti. Hnlk, hirl.nc; de . 

I h:ıfta yetere);: IHHfa.rdı. ı\m~le fa, ken<li..,ini öldimni~·e kı;}kıştı. 
ı;N>nlen \':17.~eçmer.IN··~e, lı:ır-bi j O. l1Uyül< bir ce111ar-etic, bütlin te -
ka:rb~tm~h tehl;kc::ıi nırd,, 5ehbii<.)ere !l;Öğüs ~erdi. 

Loyd Om·t, bu ir;;e, genel':d Smuts, A!ınnu müstcmlekcı;;ine 
Smut~u memur eti. 0 1 hu :!İhi iş • lılir.um ettiği 'n'kıt malal")·ııy;ı ya -
lerde mahl'lrr!t s.•1.hibh'<li. l\fomle • ka!annuştı. Onun tcıı.i'riy!c. e::;ki 
l•etinrle, ml\den nmelcsi grc\leri cen :-Jirı:tiııi nıuhaf<va eclem~~H. 
içinde epeyce ri~ıi~tl. Gallite:ri 1 Y~rırnı\a kendic;ini irşaıl eıır~ek: 
ılc koJa~·ca yola getinniye nnnaf- esl•i. şefi Bot:ı dıı. Y?l~tn. V.nzi~·.cte 
fıtk oldu, hfik m ol::ımadı. Ven? ınlılıl\oat ı:;e, 

Smnt!llan I.ondrıılıla ra. di,iter hir 18 il~: "lom•a rnınlartı l<tı. ~mnto;, 
lıizm,ti fle. J <lndnınm ilk defa 0 • ale~·hmd:?ki carc) nnı hertllr"!l et • 
JaraJ< Alman tayynre!eri tnr"f,n· ntek iı::i.n, t.abine'.'.ini i<>tifıwa nıe<" 
<fan bnmlıl\rtlm\Atll u,erine 'ulma lıur ettı. 
geldi. O, ~'eni bir hava. miidnfa~ f\::ılıinenin Hif n'ir, lntilıalıı;trıı 
~istemi tn,·~i:,·c etti' \'e bnndan fny ıfcr~ll\1 )'aJITlm:ı<;ml İrap ett:r~İ. 
da ~önfülll. • Snmt'> kavbettl Ucrt.rn'.!: lrn:t.:tn<h. 

rnbilirim. lla.Uiı belki bir ııarı;a <la Arıt3\·utluk sefnretinılcn: ııuz. nnmus;!ntı herhangi bir dalavereli işte öne sUrebtlir. bundan as 
} b 1. • A ı ~ ··ı· b 1 k" Smuts. harp bitln('e~·e kaıJar, 
.ıa e er Jy~ ~ı<ler, üiiirn iJı tı'H:,.1,, .. rı rnavut ugun mu • '!J'1'1l.mrnın n çc ır.meı. - "' " tngiliz nMlfhb"l'tU muhafoz!l ~tti 
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ıle r.ırııınan 'llcndıınuzun kınıın. yıldönlimü müna'>rl etiyle, 211 ı1·111. Uumını:ı. hc·ı aber, ı~ın jçlnde ba~ka blr nokta vard.r. Bu noktayı d • \"e Loyd C<>r~un ver iği bi~o~c i~· 
farım !',"Örrnel• i"'in Jııı iıt)r,. 11 •'akı- teıırin cumart~i günü saat or. ile. d11. yarınki yaz-:mda .:ıolirtmeğe çalı""Ca~ım. l' Smttt<;, intilıabntta k:uanam.lpn ~ .. u ~ e leri ba~nmtı~-ı\ n\u\'afıak oldu. 
kalalımızda y:ınında kalmak ce. te. Ayazpaşadaki ı'\rnavutlıık se. en, ııır.·ml::-kette ılıır:ı.madı A\'t~ıpa 
s:ı.rctinl gostcrcbiliriıu. fareti yurdda~1arını kabu! edecek. Aşık nice etsin ~r.mı hicrana taho.mmUl L.\Flf'IRt SMUTS, CENUBİ AFRİKA yn onu1an d:ı. Amerika3a "eyillınte 

"I<':ılmt bu ilıtiyatrnı:t. Y>e:rh•ı.ıc tir. \ BAŞVERlLt !:lktr. Het· tıırafta lı:upte oltfoğu 
olnrııl\lır l\lic;! Çüıı'kü ·iz de heni ---------------- •----------------------- ------ gibi kar<;iıl:ındı. 
~ı.iriir :--örmez, telılikeclen hah". r't· ş S d ıo Smuts, ~eyahattc hulunurk<!n, 

d • la d mub, !iUUı konfer:ıusın a, t• f • 
nı.z o!Uağn halde, tıt>IU bir ' ·Tfall tan an g . o un an memleltetimlen altlığı hf\ber!~rtlcn ,, . l'tl<ada.n gelmi!5 olan Rotan ile bir. 
ı.;oren. onclmı Iut"mnk i-ıtiven, f.·t. ı· l t bıt!!'\'e!dllct solunun. ,,eıHli!1lnc, .. ıltte, Ccnub Afrikny• temsil e ti. 
J{nl 111ılatthr.nz hir ktn, "'tı'n t· _

1
• tekrar açılmn k iitcre olcln'.':.,11111 ' ~ · • 11111 n H Konferan .. ta. bir de, al<\'am rcmi-

ı h le • •ıinı 'l (lo~ru :nıJ:ııı !ıir ~'rı· ııııllmmmııım ımıııımımılL~11millllllllml~i1ttınmıı1111mijffiOOlllmını~~nımmııım:~ ~·eti proJ~tıi hıuırlandı. Bu projeıle anlıyordu. 
nn gibi baıı !.~:elerel<•ı"ı1 1-r.. Ve tn~iltf'rc, büyiU• deYletlcrin bir · " ki fi.kirler llendisinin ıleğll. Anıe • 

tıp lu, mlmılo!ıımı !iıbi ... " A . t b. . . rika Cllmhurteisi Vilsönun ileri ~oı;ııa ile beraber. alon nılkya.,nıı 
P.:111 ı•ar<:nlannı n.vnen '\h~w .. w vn JŞ ayn I r asa nsor satın aı 

1 
n )~ terketmiştt Herb:og İr;;e, nltıtı ın~t. ı;ilrdilğü. es'ialaman ahnnnştt. 

n~n hu mektuba. doktor rln hİrt.i. J..oyd Corç, onu bozm:ıtdı. Hatta yasını muhı\fn:ıacla ısrar ediyor • 

~~~cle~a!:.~~1i;rleııı~~:~ il~e".~~llaı",!:. Orlo.ıya, :iliııılc: iıı uilı• kuJ,ıy ko. A~ ıışlayrı. prati.(, ır• 1 .ı. 11 lıııl·a t. tirdik len soııru, Oniversitf'ılen çı~~- projesi.'tıi Vil~na ~önderdi, O d::ı, ~:ı ~:t~~;;::;du.miı~!::~:· ,.:~;;~~ 
~ ·' "' lay aıılıy,ırııudıi:!ı " lz:ıfi ,,_Ycl ıı:ız:ırı ı:ı ı · ı ı - · · ı · · • aynı fillritlerde bulunrluğuna bU -lrorına'c~aclır; fakat hu ild lıihi. ~· 11 ı;r şey an aaıac ıgı ıc;ııı, ıarısı mış, cvınc gıdıyorınuş. J<arşısın \ karr,tıkça lmrı~tı. 1tettıo~ t"ie, ka· 

• 1 yc:-;i,. din· lıir ilıııi ıııc~rlc :llnn ı\yuş ııııı idarc~ıııc 1-i'·i buhınnı:ıktaclır açıkgöz lic.ırl'I ıcllallarıııılr.ıı hi·,·i dircrek ~~nerali takdir etti. • d ed' d 
.H'tııı 1 e mti<ıt~r.:?lt olrlıı••ıı bir ııol. Al • · " · Bot"- sulh konferııncı 111'ha.•·eL • naatın e •5mr ıyor u, "' ln~·ıı, ııınny:Hl:ın ı•ekilınh ,\ırıeri l\'tıf" J t.1 • • • ı J ı k .., • ~ " ta \ ;ır: n q,nhlnnn i~l<enre ~'<lJı. ı..sı t ;ı. aııno, rı)azı ıııesc c er.c çı ·ınış ,.c as:ınsiir 0Jı11 alnııyacagıaı Smuts, 'ıııiyetin mll~naıle~iııden 
ııı:ı r.trııı. ha.,J.alarının :ızn"l "Pkt:. kıı) a gİılip )"Cl'll'şııı işti. Si;n ı: i. or ı. ıııc~ı:ıııı olduğu ic;i n, tJ:ı!Rın ve unııı. sormıış. Profesör, kiın bllir ne dii- lenir niha~·et1enmez CenııM .ı\fri • i.:tifadt? ı::ıtmeli \izrre, memlck~tine 
~. .. • du, uir C'ııi,·crsıl"ılc ııı·o. f'·~o··ı·l:·k , ı o ı 1 L 1 " . luıua döndü. Smuts, belki de, iten· ımıi CTf21•1-:.>l•tcıı Jı:ız ılınan l•ir rııl:. ' ' ":ını ır. • ıı JOr.• uvnrınt a ııı;-:ı)ır- şiııır:eler içinde inıiş ki, derhal: .J diimlii \'e ~ürti,üııcle aldanmachğı 
• cı111ckteı:·r. ı k k ,. A di-.ine teklif edilen yeni bir hı .. Hr .-;:• l!st rulın. >en. ona ·arm :ıeznrcl etme tec.;r, - lırım. nı ıl:ı nnfa.C:ı: ('tink\i bli~·iil\ nüls · 

' 

A~·ıı~ ..• '· :ı da, lıc'. ·111 1,,ı·ı·nı· ,.0 1,· , .. ). ı·ı cJ · D . gi11z ntlzırhgrnı kabul edecekti, , ıı c bu ll'lrlis~ <1e :ınral.: bu ~ı.. J " - ' • zn nıın:ı: emış ve adamın teklif clliı'ii fi. kiilatta ı{:ıfan Httrltog, 01ıa. anf:ı~ 
, - ·ıı ı ı •ı.· ı ı ı " fakat Rotanın a~rr hl\'lta ohltıi!u • retle J'İ<ı'.'ro'ojj balumınff:rn ~'.alı ... ıı 1 ııı · 1 anı ııı ı ıııuı ı :1 ,.:ını ır. - Blr alim karısı olmak, bir ii1. yalı kahnl elmiş \C adresini vermıs. ., •· ına \·e baı:oliht~ ('nh~ma tck!ifinclc 

c••ı 1 .,. Hem •le çPk ılal"Jll. bılııdan c!.ıl:ı,,·ı, l . . .. " ı· 'f 1 mı haher ('lllft<'a, I..-0ndradu. <Ilım.~ b 1 
(?rf 1 1 .. : nn',!miarırıın h·tt~-J,·lıJr " t 111 JÇIJl C'll SUÇ iŞ ır. c]Jfı, ertesi ı;abaJı. C\'e flnıııl,ı. i r ·ı 11 ntvlu. .. ' ı · •· ı • ı ıı · · · ı - marlı Ye Ccnnh A n •a:ra •fa, b::ı~ #('ind,.. ~·ac;;'.l~'t"ları:ıd:ı.!1 ii1.ii• .. ıı, on. ıır,o.c .ı.ı:ı: ·:t l:' rıııı ı< :ıre ('{!ı ııı;v".. Derııckleılir. mış YC bir ıısan~ör ticarethanesi nıı. Smut-., :ınla')tn:ıya ynnn~t!;,'1 t:ıl; 

•· k • ıı ı· • \·e~cilin S<lll nefe'-İnde yetişebildi. 
lnrı lcııt·!-f?'• !< İçjn iilılıırc.n. ,.. re· \'.ızı~e rı ır. O, tl:ıh.ı ~t .ı~·lı~,ıı l'rofcsiir, öleklnln lıcrikinin pa. mııın bir mukavelename "clirınis.. dirde ba~\·ekiibt <oanil:ıya~mn ofo, " ı ı • k ı · ·ı · " ~mata, pek miitecs!'lir göründü 
ı.ı.rlmnlnıt Hn j,!ıirl:en ı"ı.tı"t,"p'." rıııı ı en ıerı, urı nrıııın ılıkl"ıl \C ı :ı· r.ı isll'ınelerini, lavsi«c isli.vcnlerı ra s b h ı k d mı":ır:ıX1 "'İbı· r:ıl<ihı'nin rrıc\·kı'f ... ·, . .. .• , \ rı ı, u :.ı ·arşıı-ın ıı, ~tışu. ,.e bu teesı:ıtirü n 1 tında, be.şveka • -' .. ... " 
s"yr~tmrht:?n hnz ıTıı.nrn rırlı, ttıın ın:ıı~ıııı:ı ıı:uhı:ı\· lıuhıııınu;lıır lıi1; reddrılcınckt~cJir. Karısı, hı:r mış; çünkü Aynşl:ıyıı, kira ile hiı< let sıuıd:ılra<1ına lmmhlu. ilk k;t. rle ltuv\·.at?endi'rcre~İni :\l•l~dı~ı 
nı::ı11•:ı"i.•·lc s:ıdist"t~·r. h.orıhırı ılcılık: ~·iiı,ldl .\rnşt;ıyıı lınliııi ı::öz iiniinclc lıulunrhırclur<u i. apa ... ı d ol .., d i"in, hir tniithlet. ne e,·et, nP.. ı1c .., - , • ınıon :ı urııyor. ıw :r:ıplır itine ic;timarn a, naıır arkadaşları· ' 

lhkto:ıın odn<:ıııtl:ı l.ıııh:n:ı.ıı ,1:.. iki t>nr.lki k:ırı~ı iilrli:ğıi i"iıı şıııı c;lrı oıı:ı ııılir:ıcaat cılcıılc;i ele i<la. nı:ık' nibi hir ~.c'.' llc, k~. rı 1,.~cıın . • l Jıa~·ır c1i~·cmecli. Dir kcnıt"'ll <·eki. - ı · · ı · "' -' " .... na, ai:,'ldarını açar açmaz: 
;.."t'r 111 lituıılar ıhı n<:;ı·""· nıkırı ık 1ı hlz:ı i~linclı J,ıırı-ıılır. rr ı•ınırkfc,lir. h:ııı~rndan bile ~eçmcmiş. _ n.-n, i<lıırei nıaslnhat hil- )erek uıun uzun 4lil~ihıı\U \f' nih.ı 
n~ııı fi'.irlcrin. fa'ınt l ıı~·:,'l' ı:1 ._1;:ı kiıır-i knrı~ı. r.ıofrsiiıiiıı lı:ıy.ı. .\oııerikan gazc:~ıcri. prc,fc·sıiriin l\ıırısı, prnrc.~ö riin cfnlıunfığı :·ı mem. Sabırsız hir ııclnnıım da, ne-- yet, aııl:u~maktıtn ba~kn <:~J.~r rol 
f(elinıc'crk iraııc .. i rılılu~ıı İ('İıı ! ·ıı unıl:ı ~·ok hib iil, k~iı !er Hıjııııı~ g-ıı ip bir ıhıl~ııılı~ını y:ızılılar: anlalnıış ve füürler tliliyerck tcllülı ni ol<lulıım J.rihi kabul "tmeli~i·nj7.. olnıaılı".ını l\f~'-tirert>k Jfort7.'l;tın 
rn_d:t 1 O}J.)'eleriııi \rfnıcf.:c Jiirnm .ır. .\rn~la)·ıı, oir giiıı . derslerini bi. savmış. Ri>zl~rini. hem de l"tihfafl<fır bir 1 •u:Htı~ı <'}j !'ıl•tı. 
~:rırnıii: orıım; .rnlıl';r. rnn ,, ırb;:,.,: ·--------:aıı--------~----- 1 n11 :rnln":>ma. ~nubi .o\frilm hit 
o':ın ıı;,n l•'lorrs'in ti'iiınııııılnıı ı;,1 ~ •--------------------------••C111•--------eıii~i icin fa:rdalı oldn. Ort~da lıı. 
r J•' ' ' • . . 1 n ·~· ''( cı ,\a ntn ,1:•nw•ı rı MI .\lba;-ı1 re\·('~İm. \'(' sen, lıııgiiıııleıı ilılı:ın•ıı rıı,ız J c, Holanc1nhlıl; ~İfıi ikilil\ 
':wlı~ n:el.tu•ı d"<>cılcrlıııl"n eı·ı .. ,· ·• V/ D y s,'6tll'ril'l üc;tilııde ıı,:ııl'"llt• 1.<·I' •• .,,. fe.""'lı kalmadr. bteml.nl'e~. ,.,..,...,1• 

J ... " .. ıı~ gere onun lı:'l~ı ı.ı-ıııııla ılııalnr• o "· ' .. ,. 
<'C larldr oldui'.'1.1 \c J>oJj., '"'m1·..,e1".1

• ·---- ____ .., --=--• ·---- d:ı; kirpikl!'r, HİY.li ihtirao;l:ırın ' "e bir h!itle lıaliıırlc mii ... 1,iıl:h: ~ı·. n , nı lıalmeıfr.r Ye J!l'I t'keııi ):lp:ır'>:ııı ·' 
•forton"ıın rn.porand~ da _••.-cerl lc~iylc yanan ymı:ıldıtr:ı ıloğrıı ;ı·,. 'lı' ,.c se?imı:-te "•lıtr. 
. ,.,._, :o1cni zan~in Nlr.riın: aı:si ltıİiılırcfe - ~ 

hır hii.di•-:.eJi a·,·dıııJ::ıttri:·ı 1cin ı,11 1 . lor gibi ııtıııııror<lıı: d11d:ıkhır, ~ .. 
" ıeııı k11ılır:nıın şey l:ınn bilr t·n ~;-

mcl<tobun <la bıv.T kı'iınılıırını alı. v :ırlet Ye n<'~·e '.\'n'1nııırirl" ı:ı~ilnı~v· 

'
·orum .. :re etmem. 'a7:ın : llusçadan çeviren: 

r ı N V c~oı J I '1h7.ır hirer y:ık• ııu... F:ı ııı yin· ,,... uz ıaşı, son l.climelerf Ö\'İC' ~<'I • • '-"" SERVi. T LONEL :-.ayın .Alb:n: 1 · _. ınıi h:ıll:ırrln ı•;ykr iirrırrliri. l:cı 
"İ' · l ·' sese söylcrni~ıi ki. riloıof nııln<,11 __.l-----

• :ıayar •le ~iinforiniule s1•7c ·r rl ı•w kunç lıir :,rv rizlcııiyoılu. Filnıı-' 
l l 

1 :ı e rl l!{İ nınnnn lamrııııİ\'lc aıı. zr.l "" S h k l t · ıı:· JI! :ır lı:ıyı\lı ~·arj::ı.trın Enı FJo. !arlı, _._ · _, .. vnını. •ona n :ıre c mcyı le boğazını kırdı. Yüzbaşı hıışı:ıı l.:ıılhil"in hirrlrnbirc nrı :ırı "11hıl' 
c<;'j ebc,li~·,·eıı l<a\"hettiı::in1! İ<'İn - Arkoıııclaıı gr.11 Derli. y:ıhut h:ıkkınıl:ı hoş:ı ~ilrrıiyecek çevirdi Ye ona ii~tilnde kil:ıp hul.ı ~ını hi<..-etti, c;:ınkl Mri <.I, nl'Şl' l\ı-
nzl.~ tlzülmh·e<;iniT. dj~·e "İte laı bir siiı söylcınt>yi aklıncfnn ,l(cçirc. nan küı;ük bir sehpanın önllndc. <;ırğno;ına knpılar:ık ın•ı('n hir ~:~. 
atıııt\rı ~-:ı11~·orııııı. Tıı'lıAıı çıklıl:ır. Yüzhaşı lıiriııcı rrk ol:ın:n kim oldu~unu hfl-;rv. başı ncııncla yer ~östcrdi. lnbnh!!ın rırt:ı.,ınrln h!nl<'n!ıirc ;;. 

''Siz<? r··r •övlı'".' crei?ı'rn ~n··z .,, oılnnııı kıırşıo;ınıı ılıişrn ıli~cr od.ı, ıiıııı. ,\ilah şıılıirlimdir ki, o kim. Vilozor.· ' ı·ı 1 ! h l • .. _. .. , ~ ı m ı 11:1<;1 o\•ımoy:ı :ış 1;:1orı• ı. 

ı "'<' r t ·ı· · nın kııpısını açtı. Film.of, hıırıııı'.ll se hcnı'ııı kııd 'hl' t · ı f "C ': ır, ı1c\ lh ı meırec;;lni:ı:in iilii. •· nr 1 ıyar~n m ı :ı rn ç <i('ne na~ıl olr:ı reçrr" rlfn Y:ıkııl rlıı(!:ı!darı. <.!illil.JC'r ı:i: ; 
nıınc I :ıt'iry~n ii:tiihııe\'İni1 <'ıi.,. silııık iir.qc hir dal,ik<ı kınl:ır ı:ı~. tocııkl:ır1nın ~iizünü giirnıck ıın. ılii,üıırlil. "ıınııı lır.y de !>enim her l:ı k:ıllıirıl' \:lpı51rı f'ıni~·ortlu. ıı;. 
•li 0 !\i.zi lmt'iy,nm ı.ıe\'nıi~·nrcltı. lıkfıı ritırıltı YC iı:ılı cd<·nıcdı~i lıi! sip olmaıalı; rikr gençlik ı:n~ıııday. iki ct>himJ s:ırı nltııılnrln <lnlılıırıır". deııbirt> C'nmı yilı11ıııl:! korlrnnr 
,ur•ıı "ze ::r;or:ıı, i~lı:ıt cıleı'ı>cinı. koı kıı} in C';iiı..tcıı ~cr;li. Otlnnııı ~er ı sa :ın:ı ve Jınlııısın:ı k:ı,·115aın:ızc11 \t' O. !lrlırı.ıyıı :r:ıkln~lı ve hir cl:ılı,• n,ln:ı hir ~"" ı;:rırdU. D(·ll'ıct iı:inıle· 

• J'ıı"ıı n t · · 1 kırm111 1·i111lcrlc tlo"scl.•·ılii. l·:o .. l'ıl•-. 011ıın cc"eclf ,. ııc k J• · ı "k Ü '(' • . • n : rc<ı1•1u e l•~r.ı lıcr ~ ' ., '" _, ır 1 ıı~ .ı rn 'c ı~ • <> ·s· rıliikl"n ~onrn elr:ırınıl:ı ol•ıı> ' .:ıd ı' rlh c ıı:ıy!orılı. ı:tii7]crh1 
ıır ltcl'ip•r <:a:ıtlerrc Iı.ıcı 1 :ı~·~ 0 nıııkı:ıddc•s fusvır!criıı iin!inclc, cıllııı rılıı \'nh5i lı ;ı\•Yan lorrn; Yf'lll 0J3r.ıi; hilcııl,.,rp nldırı~ rlıneclrn ,.<' iiliiııiiı' ha~k:ı lnraf:ı ı:r,·irrll. sııranlı Y!' 

t'.lrriıık, Jıa'in hlitiin 7C\lfleör;)ı,1eıı s,rırınlıırlıı i5lcıııııı' ''O ~ıwnJ,J:ırlJ bıral:ılırı!ı. F:ıknı \C':ll lı;ına, hcni:n ~·li riinc lınkm:ırn r::,.nrrr rtrncrlcıı ıfonl:ırını okıımııyn de,·:ıın t'lli; hı• 
"'t:rncı ... ettil•t"n ~nnı-a iı;tikhafc siisliı ınavi kı:ıdifc yorğ::ı11111 i1'1ıi'l. kır t·i~·eğiın. lll'niın hılılırrınım, b"~ olmnı~yn lın5]M!ı. Ort:ılıit:ı illii hir oıııın iildlirıl!lğli C'aılı~·ılı. 
a:r faflı Jnılyalı:.r da ırnrrlıık mi'ı de iilü r:ıfı) orılıı. Ynlılızlı k;i~ıll:ı. niııı kımırııııı. ~·ii•ıku lı:ıy:ılımın .,,._ ııcs<;i 7 Jık ,..0··•·tı"ı. 'l"ı·ı 7 h:ı .• ıııııl ".ıkııı G • • ,.. ' " ,, • .unr5 hnf:ırkrn öliiyii kili~cH 
im bir t:ı!.;ım Jı.:ırnrlnr \cr.ı;ı,· ra s:ı:-ılı uıuıı mıımlnr. ~li'ltliizüıı ri kalan kısmını nı·'.''r.o;İ7, rJUencesiz ~-İllir.1 111· rıır,·nıı·ı. tt 11 .. 111·1.1,1 )'.tlr.t··ııı"' M •• • .,. " "' ı , ıtolurrJiılrr. ı• ilrızof, hir oınıırnylcı 
ıı l;3rc!1ln .. sizi -.irlılı>llı!. "ıa·•,,·,·ııJ,.r :ıydınlı8ı fı;indc ka) holnıı rlon·ık ilııi~·nr gfo:leı-iınılen aknn iri yıı~.·ın. b:ı'"ıı1 ı · ı b .. " . ·• " n c '" n :ı51nı ynv:ı~ ynvnş o ~iY:ıh tnalrrn t:ılıııhınıı lııt11:ror ve 
ılcıı lrnrarlnr olJn••unıl:ın ı;r~ro . J')ıklnrııı 1 sııı;ıyorl,ınlı. I\r!lcrli lı:ı,. rı k:ıftaınmın l'lr\:iiylc ~ilt'rck "er( . tarııfa "<'''irdı' , ....... . -. " ' ' , oınm:ıırıa hıız s;ıihl snjiuk lıir scviıı 
ır<:ı:•ıiz memnun ol:ı<'a!!"rnızr iimit lı:ı, iiliirıiis ününde olıırı!ıığuıııfon rirkcıı heniın rHi~m:ınıın ııc~. ·e lr, fıı. IJildrrine kıııl:ır •ı· ır"rlı". 1·;nı"ııırl<' 
l f 

• •• , lrm:ıs ellİKİni hic;sediyorrlıı. Yiil· 
' ivorun. iloı:of onun ~ iiıiinıi ı;:-iircınivordu. de yiizecek YC lıcn ınec:ılsi·1 1'lıt i. · ·· " - " c~ınc ~·cr)·ııziindc rasl)nnmaynn ı:il !Ja51, ölüoıiin d:ır mc~kl'ninin sıı(!_ 
":;, .. !•lorn<.''n han·ı nnlattı'·J'\. Dııyılu~ıı sô;dcr f ilozofıı ltıo\'I ele Y:ırl:1 njzlirfrıı rrizli.re :ıl:ı)• crlrrcı,· il .. ı· 1 f k K • ,. ' ZC C!r l{IJZ(' 1 ) r '17. yn(n.·oı·rftl. JJı•-' }·İİSl'SJ.11.J C'ft.\'fC (ti r k ··11) [ 

.. i J ıli·ı~ı·ı·rrlı'ı' .· > ' ·• 1 
" :ı · rı ren ~ · ırıa ;:-or~ . r. z ı~r 1.. :ı 1•:1 h h~Tn :ılır· ' lir. h i r znıııaıı •.·ı"ız lıofl·,ır1nı11 lııı ı· l "' .. ı ı;vorr u. .•lalırnl şckliıırle ilr: ınııe 

•:; ,,·:ırı"J·tn' ~r ı "' inin!nn ı•ı - - Ce:l'· ;\:>}la, hayrı in k:ıııııı:ırlan O hirı!cnhirt? rTıırtlu, ~linkil ı:oıt. k:ıı!ıır k ... ~•·ı·n ,.c nJınnklı' l·fr "''tz"l· r J 
1 ~ · ' " " " • ,.., '11 r~i hıılurı:ııı, vornıılnnnıış \'C k1· 

...,r \e l' :ıbnh "'::wİr.~İ~İ ra:ı.ır l:cııi C'Jcı:ı \C !,cderin;lc lı;l'IJ'ı»,a siiııii pıırçnlıYlllİ keder scl:~r htllııı. lik İr.inıJc fa•,ckkı'ı'J C'lt·11-ı 1· nu"r'.'.I· J J • kM 
l . ,, , ,.. rıırmı-s 11 ışap '1lise. ·o~·iin hcnıcı• 

J s '1". ;.:""'r ı:,n FJorcs l>U:!llll lıır.ıkııı lııı ıHiıt.'".!(fDl1 n,·,·,..u··'l .,,..,·ııJM, ılc ,.,·,·zı-· ı b 1 .. o ~ - ,, , ,., ., "' ınr en oşnnnııyıı ın~ı:'. mcmışlı. , rnrılı nibi ~.·atı•.·orrlı• t.I ı ·' l .. ·· ı 
h •• , fırı"nt•a o!!.:ı~ılı, ... ;.. lll"t ,,, ııc ~:lll'lllYOrlLm, hcniın ~C\'~lli kı. ınrşt,. Giizel, kr-r "ı'lıı', ,,"ı·ı·mı'ı'ş crı'lıı·" lı'ıtı'r ışınr fll'ul yr, ıu'ıın ıc:reliylc kı~· 

1- • • • • ·• " ... ., \·ctcnı::iz bir mam:nr:ı 11rzec'\iyorcl•: 
.. ·ı··ırıı '"llnı·l•rn o ıl:o ... u j-.'e- ı-ıııı. Sl·nın öliiınıin<' schCJl olnıı Bıı lcsclli bula, nıı•. :ın kcrler rı'lı·. ı k " ıı nı. ~::ın ·i cliişiinc<'yl' ıl:ılmıo;ıı: k:ıs- Orıırta hnyli zomandanheri hic bir 
~:ıe:ılc~ı: e~eli ıl~i~nıanımın kim oldııijunu 1 ınfu rikk:ılc ııclirmi~ti. O, ı;k,.iir<lii hr, Rlinesli F?lindl' l:ar:ınlık ğrrc>ytl'. ayin yapılm:ıdı~ı helli~·di. Her ıas-
rıon ..rr""·lc~İnİz. :ı1j7jm .\)ha. hılmeılığımc Yanıyonını, lıeniın ~ü. • ''c ~esini hlrnr. temizlemek ni.Ycti _,._ı · 1. • .., ..... 1• t i · · ınel.' ve KJ\Tak ~·ny ıtihi~·rlJ. k:ıp:ı'ı virin öniincll' mııml::ır '.'anı~·or .. ıı 

·'· "'"~' ! mc res nazın y~par~ğJ ---=-----------------·-------------------·•™---mwww••----------------J-... "-= 

SON FIRSAT 

lfcrttog ba~\'ekil, ~tnutııı hle 

ııuıı.tu. Geçinip ıddiyıırle.rdt. Getıe• 
ralin yn~t ilerliyor, lııl~' e!<ilclc 
g~mok itmi·tıcri zaya rtırordu. J 93.l 
ıı.eneıı.inde tltlnya uflf.darı himen· 
hire hatt) dumanlarile kararınct\. 
Snını1uıı talii ıııtrlnıh. 

hıdl tere, Cenuhi Afrika birli• 
ğini rle, A \'u-.ıro.1~ n ,.e J<ımaıl:ı ~i
h!, kendisine ~·,,,rıltnm cJıı,·t-t <ıhi. 

Bıl~\'Ckil llertio~: 
- Hayır .. Gcnuhi :Uril<a Ilı'ı·I!· 

<il. harbG (!;İrmiyeceli. 
Dayint>e, ıf'icneraı Smtıt!I. paı Iıh 

ıncnto 37.ahırma bir göı ~ezdird;. 
El•seriyctin kendisine tar:ıft:ır çı 
kacağınr kestirince: 

- E\'C't. İn~iltereye yardım c. 
dereğiz, 

Diye gürledi. 
!Uc<'li~. Smutı;u alkışlnrh, Hert • 

zo~ eh i\tifadan başk!\ !:<ıl'e bnla • 
madr. 

General Smuuı, başvekllete e-e!: 
ti. ln~iltere de, onu, fel"1nAr~a: 
lığa Y~'-eltti. 

Smuts, bugtin. 73 ya~ıln, ~ -
nubi Am~rika lıirli!inin ba~·ekili 
ve 1n~iliz orda<mnun da feldmare. 
o;ahdu. 

._ Bt'M1 -
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-·~ .. YAZAN: ISKENDER f. SERTELLi 
Abnll;;.ıır.ır <!.•rlıı bir ~:ı.1'kmlı'c 1. Abdülgaffar yUlcstk sesle sordu: 

ıçınde bocaıı; .. ıuu. - O halde neden 11.yrı )'l&§lyorlıır •• 
<Jlnler oııa neler sü.-lt•nıl~tl ! nntcıı hlrlL'!Jmlyorlar? 
:sır_, h ömerln ~etlrl!iğl cariyenin ··- l!::llfe o;ıu aarıyda hapııettl. 

kını olduğunu b!i!li bılnıly.ır ve onuo l'-orn~;J:ı.n çıimmı~or Fakat kalbinde 

lt:ıQ.r olduğuna lnııuı) ordu l<'ııkat I I~o-,nın se\ghıl yaşıyor. onıar çok 
~bdOlıraffar BaI:d.ıdın ınyıJı bllgln yakın•ıa blrbirlcrlne ~.&\'U'jl\caidar. 
-t::rıııdt•ndl. O y1ldıLlnrdan iter balcllm - Koban şimdi nerl'd.?ı oturuyor? 
\, ötıenl'o mahir t.ı r mllnecclmdı. Onu ı,fm 1-Juı:ıye ediyor? 
Oııdııa hiç khıııa bir ıır !lakla3 :ım l'l. "- llob:ın Uağdnl <'Jvnrınds bir 
lla. ar:ıp knbllcııinln )':lııında otııruyor. 

t\IHtfttgalfar bir gttn - daha pek K:ıbUc reisinin himayesi altındadır. 
WPntken - b~ı11 or:a: \ e Hacr.rf bel.il yor.,. 
"- t'lnJer lnııanı hiç bir r.am:ıo - llacerl ben dP. ı,ıe\'rnbjtım. Onu 

aldatmazlar. Onlar yalın ,,ö.) lemeıılni {•ide t'demcz miyim'? 

bllnıPzler." "- Boş 3 ı·re tımMP kRJıılm:ı. D<ı 
Dcııılşt,l. Eğer cı.o:erlıı dediğine l • ceı Kobauın naıılbldu· Tnnrı onlıırı 

ııanmu gflrekııe, Zeyn('ıı hullfenl'l h:rblrlne kawıştura4'ak E~er bayv"· 
kÔ7.de,.ı değildi. L4kfıı Ze3 nPbJ o kil ıı. bir he\•esle on lan blrblrjnden a • 
llar se,·ı.,·ordo kl, • ,yırmnğa kullmrııarı, hlr glln gökten 
Artık karşısına H~r ı;ıksa bll,• !necel< bir kU1;Uclik kuş Hl'n yatnrkf'U 

'"a ~"Bn gö7Je olııun baknııyıı(';llkfı. gl':ı:lerlnl gııgolayıp ırör ederel<tlr. 
l'ıtı~·ar bUyücll bu noktadan Uzül J(ör olm:ığ:ı m:ı.ı olurPıı, llaN"r snna 

ıtıllJordu. Onu nflden aldııtmı,hrdı ı ı ı bili ' c a nncı p o D r .,. 
Seyit Ömer böyle bir dolap çe\ir 

10ti'e nPden 10.ı:um görmıı,rn'? AMillgaflar tltrlyerek gö:ılt>rtnı 
itte Abdülgaffar buna llzlllllyor açtı: 

1110detJenlyor ve: 
- l 'lolerfm beni aldatmaz ama, 

l<!JOar ~lr yalaneL.. onlara biç gU • 

'"alın kalmaclJ, diyordu. 

O timdi (Hobon)on yıldı:ı.ını bul 
ınuttu. 

kobon da kimdi f 
Yük.ek ve karlı dr.ğlarda doğup 

bD7&ypn bu adamın e:ıtdatta ne lıtı 
l'al'dJf 

AbdUlpffar evinin dıam.ndakl pen 
CPrfldı•n ~1Jf'rlnl göke uzattı. 

- 1"1u Tnnrım ! ( 'Kolmn) d<'Oilen 

kuhunın kim 1>ldııjtu11u IH:rl'nuıek '"· 
tl3orıım. Ooun yı.ldı:r.ı.,ı> eıurf'f dl' b3 
1111 hokllmtJ elh·lr.11fn 

Dlyl' yah-ard~ Koıtannı bfr:l7 ııon 
ra gtlfııUollr> tiEtUnd~ ko,·u.;tcrdu, 
~:ı.lertnı kapadı. yan nrnr ~bl bir 
Ya&lyett4ı bqm1 ÖDf' tfdf. kulağuın 
tızaktan töyle bir eeı ak"t't tt: 

.. _ Kobıut Oenli& b&ll e!Uileıılndeıı 
1hPrt temla )1U'ekll ve c:Hur bir kah 
r&ınandlr. O aotulı •.kllmlerdeD Bal 
cla4lıa Har.er yft:ı.llnden geldL Hacer o 
11hll Y&ln'7 ııevctllıd Miti' aynı :r.a 
lnaııda da nlkA1ıh ırnnııııdır." • 

Cl1 ..... 
<.;, 

- Oh .•• blrdt-nblre ı:-ö:ı.lerlm kffr ol 
mu, gibi ne kadar korktum Dak!13.1' 
yılda ı:-ördllıl'Um ,u l'lnyayı bu gtt.e 

ki ksclar gllnl ııey,..tmenılştlru. A • 
c-a.b:ı ıw:rtanl bir hevesle keondlml lt:ı:ı 

lıednek, Ha<'t>rl ıııtt•mt'ktr ısrar mı 

ettim! Ya gli:ılrrlm kör nlnrııııT_ on 
d~n ııonra gcleeel< SRadPfln nP değP.r• 
C"tlur? nemek iti llR<'er Kobanın na 
ı;lblymı,. Fakat. ben l!ıtC'raem, göz 
:erim hahnııına da oba bu nasibi bo 
ı.:ıbil~"eA°lm ... VP Hacer gtınOn birinde 
benim olablle<'ek. 
AbrJUJ~artar fazla bir ecy aöyle 

medP.D odasına lndl 
Şimdi ihtiyar dıtık hlıılrrt fikirleri 

'i'e \k'.danfle mUradl'le rclh·ordn? 
Kolınntr. kim oldu)tt1nu anl:ım11tJ. 
Harcrtn aşkı omı Karnko,.um dag 

lıırından Baj!"dadu kadar sUrUk1emlş 

tL Alı l~ıt ffar: 
- Bu ne kuvvet il aık ! ... o ne deh. 

~eti! kadm ! ... 
Dlve llÖylendl ve yatağına u:ıanclr. 
Abdülgaffar çok heye<'.anhydı. De 

nebllh ki. ihtiyar bily'\kU h"tUn öm 
dDde Q •ccekt !tadar .... ,.._,.. dili . 
memı,_ıı. .Rlr yanda ~ok &evılljt 

H A B E R - Ak~anı Postası 

4 

2 
3 .,._.__.._,._ 

• 1--1--1--+-
5 .__.,_.,_ 

' 7 

8 
9 
tOL..Jı...-a..-a...-

Sl)fdnn s:ı*a: 

ı - Bir nebat, 131k verir. 2 -
bir hastalık, ön, 3 -- gemiciler 
kullanır, bir mevya, 4 - Rusyada 
bir dağ, kmlacak eşya, 5 - AI. 
d~tma, bir iskambil klfrdr, 6 -
lstikbal, Fransızca bir harfin o.. 
Imnuşu, edat, 7 - Karadenizde 
bir liman, bir nota, 8 - bir kuv. 
vet menbaı, iyinin akei, 9 - bir 
millet, ı O - dost ve komşu bir 
deı·l.c-t, fırmcılar kullanrr. 

Yakandan aşağ 

ı - Çocuklar sever. 2 - Tllr
kiyenin en yük.sek dağı, geniş de. 
ğiJ, 3 - Bir kad?n ismi, 4 - bir 
nehir herkese duyurmıık, 5 -
güzel' anlar, 6 - lir nota, bir 
harfin okunuşu sual, 7 - layık 
görmek, istikbali ke,if, 8 - insan 
ölünce bıra.krr, bir hayvan, 9 -
hnyvanlarm evi, solUk, 10 - iş 
yapar. bir h:ıyvan. 

Dlinkll bulmacanın halli: 

ı - Kartal. ki. 2 - ani, LAmia 
3 - Rayet, Emir, • - Prağ, A. 
zade, 5 - Uı. F.dip, Es, 6 -- Zil, 
Olan. t 'I - Sap, Eh, Em, 8 -
ÖtmoC'k Ark 9 - R, Erat, U, O, , . 
10 - Surat umak 

Zt>)'Debf vardı. öbtır yanda da gö:ı.lert 
babasına kavoşabl1ttetl lf'hhar Ye ı,, 

nba7 bir kaclm ••• llaeflr. 
O, bunlardan hangf 81nl tercllt ede 

ceğlnl kestiremiyordu. 

Şeytan bir kere ak~ma rtrmlı,tt, o 
na: 

I 

i 

.... .;.. ..... 

-
-

1 
ı:\' 

Yazıurs 

Aleksander Vert 
t01 Qevtıeaı 

~uzaller Esen 

•ada faşistliği hakim t:ıl:ıhilere!;i-
11i muhtemel Körüyorclu. Demek o· 
luyor l•i Pol 1'"or 1''rano;ız <'linıhuri 
yetine olan imam he':' l•I cncl d~ 

1 
lıeş yıl sonrakine naıarun dalı'! 

1 fnzla değiid~. . 
Bnrac:!a bir p:ırantez :ıçm-:1<, bır 

noktayı işaret ctmelc ic:ııl eder. t\o 
no harpçi. kabinesini kurt.ıran ha· 
dise Non·~ harU oldu. JH, '\'nr 
\ik deniz muh:ırcbcsindc bir gün· 
ıle yedi Alman torrıi<lo mı. hribi'nin 
batma'!lı hiidisesini J?öiıo •lii':-İİflC'C
ısiz ve nisbetsiz bir ~kilılc bir 
harp propagandası olaralc lml1nıı
dı. Ayn.n ve mehıısan rnrrlis~e~i 
ka~sında milttefiklerln Nor\·eç -
teki ilerleyışıerinin !:Ok iyimser 
bir tablosunu çizı'll. On beş glin 
Fran!ada ya1nız Nar,·ilcten balıso· 
lando. Sonra nisan nihayetine 
doğru bu propagandanın tcpkiri 
başladı. An<lalsmn boşaltrlma!ı 
eok kötö bir tdir bırakb; \"e ıııa • 
ynın ikin<'i haftası iı;ersinclr- Nor
\'ei: hezbneti bütlln çıpl:ıhlı~iyle 
mevdana tı'ltlfl da Çemberlayn dn 
istİrası günün mesele'>i halin1 
ahnra Rönonan me,·ldi <hlıi h·lcr. 
aarsıJmış oldu. Bir rn\iddet için 
llönonon dunırnu Çemberlaynm 
dunununda.n daha telı1il<e1i snm~ • 
dı. Hatta bu yüzden bir İn~iliz 
i'Ki mebusu ''Non•et, kötU bir tn· 
giliz kabinesini iktidar me\'l<iindt" 
bırakan, fakat iyi bir Franııız hü -
kftmetinin dli,.ne.,ine c;ebep olan 
garip bir diyardır'' nHktefii'ni s:ır 
fetti. 

Fakat İngiliz mebusunun b11 
tahmini doğru çıkmam, Mister 
Çö~il M~ter Çemberfaynnı yer· 
ne geçti, fakat Mfüıyö Röno iktl • 
dar mevkiinde ka1dr. Fak1lt bn ka· 
1ı, b!r hayli möı;külita mal oldu. 
Eğer Çt.-mberlnynın istifası:n kısa 
bir zaman içersinde Holnnda ve 
Bel~lkanın istil!iı;ı takip etmemiş 
olsaydı, bu iıı;tlfa)ı R<inonnn i-sti· 
fa•n takip ede<>elcti. l\faıımıtfih bo 
istilanın ba..~lal" .. ı;teınd!! Riino ~1:5s. 

-
-

\ 

·-

1 J 1 

= -o 
"" o 
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'yö 1'1cren ,.e Mösyö fb:trne"arc,·i 
l<abinesine ginneğe razı ct~:iş ~]. 
saydı, D:ı.lm'ycnin intikam proje
leri ıı;r h:ılıikat hıtlini :ıl:t<'ak ,.,. 
Hönoııuo yerine Daladye ı: :~ecek 
ti. Sağa menc;up bu iki ı:ı~fi., RI). 
no He i~hir::ği :\ apmaıı haşYekiiin 
'azivetini lmn ctlcnrlirdi. zir'l bU· 
!\İımet sağ Utt9.n başlıyarnk Beli u. 
ra ka<lar m~<'li .. :•ı Jıer fırkn'iimı j. 
ÇP-rs~·ne nl:ın milli birtilc k~b!r.c"i 
ınnıızarP.sını alınıştı, 1htiyar bir 
l.orcnli oı:ın ftloren Röno k:ıhi'le 
~ine hlı: c;iiphesiz ~ol< temi:ı ,.e \"a

tanpel'\'er:ıne niyet1rele girmiştir. 
Fnkat l\lös~·ö tbamegnrenin f'İYel 
lerindı-n 5üphe edilehllir. Mazisi • 
ne n:ızara.n tbrsneJtnre de 'L'Ul'lirni 
bir mtanpen·erdir. Ate" ha('lar ha 
rekctincle birin<'I derecelle o:ı n:vlı 
ğr rol İsp:ınya b:ırlıt SJ':'ll."tnılıı \'e 
<la.ha "<>nra general Franko ilP !IY. 

la ternnc:Jan bu fikri pek 11z deği~ 
tirelıilir. 

Bı•ımnla beraber, tba.rneır.tre • 
nin bundan sonraki hafta1art1"" 
billın~sa miltar~cnln ~mmlanma· 
sın-lar. e\'\'el ve sonraki h'\r~ket't 
rj bu 7.atm 10 mayısta Rilno ka • 
binec;int' ~rme!;e ran ol11şanıın 
c;ırf ,·:ıtanper\·crane sebeplerden 
ileri r,eldiğf nda \'e gizli hiı malc 
eat giltmediğinde şltpheye mey • 
elan \"ermemektedir. 

Buradn, ~imdiye kaılar gttnl!gtl. 
nüne anlattı~ Framn bozgunu 
nun ilk gtlnlerffie gelml!ıı oJTiyoroız, 
hııtıralanma yeni bir tef!lir illvc 
etmeği lüzmp91n bu1nyomm. Fil • 
hakika bu hatrralar Franct7. boz • 
{Ytlnunu kendine mahııa" bir ta~ 
da, yani pa~:ı pnrra anlsttYor. 10 
mayı<J ile 1R hnzi1'an arastnıla ırc
(en hldi,.elt:r ~ü g1inüne. birbi
rine b:ığl:mmadan yn7.l1mıştır. Fa 
kat bnna rağmen bn clt-,·iı· llzerinıte 
dnrmnyor. yalnız Fransatt1n tP.ııll

nıi'ni intae eden hareketin nasıl 
billiırfaştığmı izah etmd~e r.ıt1w,ı • 
~·orum. 

(Devamı var) 

5 

,uuqemt&ın ~ • .,...._. 

ba~hk yanıoııakl tarill ~veeloJ eJı 
ılyettk gôn:ll·~k 'lllU)'lKolaruaaaır. 
ticari mablyetl hala olmıyaa kllçW. 

1 
lllnJan paraııı:ı. neırotuaıu.) • 

Evlenme teklifleri: 
• Dir b:ıh:ı aşağıdaki evsaflııl 

kızını evlenılirmd• islemcktcı];. 

Yoş, 17, boy, J, 52 kilo, 53, balık · 
tinde, lıcyaz, güzel, kara gözlü ' 
s:ıçlı, kız tic:ırct orta okulların• 

okumuş, fpkat m:ıll \":ıziyet dola. 
sile mcklrbine devam imkan k:ıl . 
mamışlır.. (D.F.P.) remzine rnüı •· 
ca:ıt: 

• Doy ı, 80, kil • 72, JmAday L ,.. 
nizli, 22 yaşında, 70 lira mn:ışh hi · 
memur uzunca hoylu, giyinmesini 
Ye Efl'Zmcsini hilen, b:ılık etinde ı • 

miz lılr aileden kız Yeya dul bir lı · 
Y:mltı evlenmek istiyor. (A,F. 
remzine mürncn:ıt edilmesi. 

it ve İfçİ anyanlar: 
• Eski TürkçP, yeni tGrkı:e ol. ır 

yaıar ellnrle daktilo şadelnaml ' 
bulunan blr bayan; her ha:ııl l; ı 
müe<;!'ir~rde )!ışmak islen·cktecl ı 
(F. tez ) rem:ı.ir.e mfiracaatlan. 

• Blr yazıhanede 6 lira lı!lfta!Ilrlı 
ayak işinde çabıaeak bir genç anı 
nryor Fotoğnf ve el )'UUile yazrl 
mi§ tercUmelh&l mektubt!e (E.E.ı 

remzine müracaat. 

• iktisat faküitesine devam edt.ı· 
Anado!nd.ı mubh .. Jif mfitsse çlerdı ' 
calı.ş•nış tecrübeli, insili:ı.ce bllcıı 
bir 11rnç öAleden sonraları 11e eılcı 
icap ederse aabohtan akşama şadaı 
herhangi bir nıilessese veya yazı • 
hanede çııhşmak istemektedir. nıu 
hasebe derterlerinf de tutmasını 
bilır. Ofim) remzine milracaat 
* Bir üniversite talebesi jnzıha. 

ne ve ticarethanelerde ölleden son. 
ralan veya biltün giln çalıfmnk i~ 
temektedlr. (Şahin) remzine mnra. 
eaat ..• 

* Bir bayan yalnız bir bayın c• 
ı,ıerlne bakmak ftzere ı, aramakta, 
dır. (Gnler yüz) remzine müracaat 
AlJınnız: 
<A.G.) (A.U.) (Acele IUC.) (B.,,. 
klm8Uf•l (BahmmuJ Ba7 l'alk• 
(Çabuk ol8!uı (Dadı) (11.I'.) <il.il.. 
fi'. U. Ş.) (I'. D. iL) (0Gn) (Glller 
ytlZ) (21 .. t.tfJOrWD) (l'etbl UT) 
(il. D.) (ll. • 49) (NeDI) (O. 1)" 
(Özbaba) -(P. A.) (19 remam) .(R.AX 
(Samlmt) 
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inhisarlar U. Müdürlüğündent 
1 - tstıın!·ul blra fabrikasında 31.15.943 tarihine kadar birikece 

tahmin olunan 84.000 kı]o kırık ve tozlu saman pazR.rlıklıı satılacaktır. 
2 - Pa.ıarl.k 8.12,94~ tarihine rastıtyR.n salı gilnU saat 9.50 de fü, 

bata§t& levaz!Tlı ~ubesin:leki alımkom!syonunda. yapılacaktır. 

3 - Nti:nuneler ber;;Un Bomontı bira fabrikasında giirillebillr. 

t - 1ıotckıı;uin pazar]tk için tayin edilen gUn ve ~aatte yUzde l ! 

gU,4mme pan:arile birlikte adı ge~n komjsyona gelmeleri na.n olunur 
(1565) 

M .. '1.V. lstanb•ıl 4 No. 1ı Sa.tınıı.lma Komlc;yonun.•an. 

Ordu ı~tlyacı ıçln 75.000 adet kuzu pl"lsteltisl pıızarltltla lhale cd!le 

cektl;. 

Muvakkat teoınat ~0.625 liradır. thale3j 3.12.9i2 p~rşemb~ gllnii saıı. 

115 te F.ı· .: : f. ıda s:ıttnalma komisyonu binasında. yapıtacfl.l<tır . Şeraitin 

öğ"rerı.me'.< V'! r.i•mı:nesinl ;;örmek istiyenl~r hergün komisyon1 ~ür::ı.ca'l 

edebilirler. 

TaljplTln t>ellj gün ve muayyen sa.:ıtte komisyonda buı ınma.ıarı.(1661 • 

M.M.V. lstanbıtl 4 No. h Satınalma Komisyonundan: 

Ordu ibt:yecı için 715.000 adet koyun pfüıtekisl pazar·ııkla ihale edili' 

.:ektir. Muva\tka~ temına.~ 67500 liraaır. İhalesi 3.12.942 perşl.!mbe gUnil 

saat 15.3C c.!a FındıkJıdıı komisyon binasında yapılacaktır. Şeraitini ög 
renmek w• nU'llıınesini görmek lstiyenler hergiin komjııyona müracaat ed.., 
bl11rıer. J'ri"ı>lrin blli giln ve saatte :tomtsyonda. bulunm'1.ları (1662) 

M.M.V. İstanbul 3 No. lı Satmalma Komi!yonundan; 
1 - 25 .M3 faorlka çam tahtası. 

, 2 - 29 a<let muhtelif eba.tta çıralı t<>mruk, 
3 - 3 Mü!ıtellf ~batta. numunesine göre 10 ar kilodan 30 kilo sırım. 
4 - NUw.wıesıne göl'e 60 metre branda bezi. 
& - 10 adet Rulman, 6018 nuır -&rll veya madill. 

6 - 4 kalem muhtelif ebadtta 1.5{\ metre boru. Valflara mahsus ~ 

kalem muhtt!li er.atta 70 adet pirinç vidalı buhar için, 13 kalem muhtelif 
tjns ve ebatta 207 adet eğe.5 adet dUz törpü, 5 m/m kaJmlrğında 10 metre 
bezli lft.stik !c>vha 3/8 cıvata 40 s/m boyunda 300 adet. 

Yukarda gi'~terilen muhtelif 6 kalet malzeme 80 ikir.citeşr}n 942 pa 
zartcsi günü pa.M~lrkla satın almacak~r. 1ııteklilerin muııyyen gtin ve sa 
atte TopbanP.c.e Salıpazarmda M.M.VekA.Ietı 3 No. lı satmaıma komisyo 
nuna ~elme!er•. .. 

NUmune 'e eootıa.rmı görmek ve haklarında malumat almak isti 
)'enltr hergiln komisyona müracaat edebilırler. (1692) 

• 340 do8umlu, orta mektebin 
ıon sınıfında okuyan bir genç; tah 
siline devam edebilmek için her 
hangi bir işte çalışmak iste:nekt~

cfir. Kadıköy YeJdeğirmcni Ra-sinı 

paşa mahallesi sünger taşı ~oka~m 
"da No, 11 mürar:ıat, 
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KOMEDi KISl\fJ 
Saat 20,SO da 

c\.SRtt.EŞEN BAB!\ 
(..umarte!!I ~e Pazat 

giinlel't 
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M u hasebe c i 
Gölcflkte ~ui~ı:an Deniz fabrika.arı umum mUd11r1Uğt• emrinde lstllı 

dam olunmak ve ko.nunı durumuna gdre 'l6U ~l.r:ıys kadar Jcr~t verllrneo1; 
Uzen~ bir muhasebeci aı:nacaktır. <üçük Cari Hesapıçr 

.·94311<.RAMıl'E FL.4!Vi I 
KES/DELER: I Subat. 3 Mavıs 2 A~ustos 

1 /kincitesrin tarihlerinde vamtı1 
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ı'Urklye lş Hıtnka•Ulıt para yatırmaklll yalntt para oırtkttrmı~ "· 
f,ıf,. 'tlnıı• "'"'"7 ıtvnt ""'m""'"' t.lllltnı,ı lfP 1""'""'4 •lı1T"4•ın•ı .. 

İstanbul Defterdarlığından: 

'insi 

Srra: 73 Bançekaptda Robyar ml\haUeııınin hanımeli 
s..ı~a~ında 92 pafta, 307 ada, 10 parsel 
ef.";(.l G/8 yeni 6 kapı No. 1ı 1550 metre mu.. 

l\f•ı hn.nnnn 
bedel teııılna.t 

ra"obat arsanın 1/2 hissesi 18000 .ı.:ıoO 
51217/1114 M<..Cidiyeköyünde 9 pafta. 63 ada • 4 par 

111 sPJ No. lı 22831 metre murabbaı arsa. 68493 4675 
Yukarda yazılı ga:1trimenkuJ!er 16.12.942 çarşamba günü saat 15 te 

milli emıa.k müdi!r-lüğünde müteşekkil komisyonda kapalt zart usulile sa._ 
tılacaktır. tstek!irerın 2490 sayılı kanun hültümleri dairesinde baztrlanmt'l 
t?k!lf mektup1a;:ını ihale günll saat U e kadar komisyon relsllğinc tevdi 
etmeleri ve nüfu3 hüviyet cUzdanlarını ibraz eylemeleri m ıktazidlr. l<'azid 
izahat !<;in millt emla.k mUdürlüğüne mUr:ıcaJ.tlıı.rı. (1626> 

M.M.V •. tstanbul 4 No. lı •atınalma komisyonundan: 
Ordu ihtiya.t:ı !Çin 8.000 met;re nU.nune gibi keten t~ pa.zarlıkla .ia. 

tm alınacaktır. Pazarlığı 28.11.942 cumartesi gUnU saat U de Fm.dıkllo>\ l(j 

komisyonla yap:lıı.caktır. 

Katt teminat 1740 llradır. NUmunesi bergUn kom!.syonda g1SrU1eblTt• 
Tıı.lipıerin muayyen g11:ı ve belli saatte komisyona gelmelet1 (U597) 

-
..... 

- -

lstekıltcrır; Ankaraı.a M. M. V. tJeni.z mUsteşarlığr:-,'l ve htRnl-ıuldıı 

da Denız ı..uvt..zını a.mirliğine hemen .nilracaatıarı. {lM~) 

-- Devlet Deniz Yolları İs1etme Umum, 
Müdürlüğü lİanları 

Denizyr.ı::~r• umumt yUk navlun tarifesi. yapl!..s.n umlar dolayt.sil-:> 
tBr:lll edllm!~·Y.ır. 

l !Jkkiınun ıi1:ı tarıl:ıntlcn itibaren 1strı.nbuldan har~ket ede;:ek olar• 
vapıırtarla y:;:pıl:ıı:ak nal'tiyatta yeni za.:nlı tarife tatbik olun!lc:ılqır. 

Acenta•ernsı.:ı jzaha.' lmbilir. (170~) 

-·-~•.r•ı•r•Jı•a i•y•e•ç··a·· ;nmw~ı:aı~BJS;•ıy•e•t•ı ~-ı, 

ZiRAA T BANKASI 
" tiurt.11Uf tsrUıl: U'M - Sl'nnayeı<h 100.0011.00tı .l'tlrlı l.Ull.Q, 

Şube •~ &J&ıa !MledJ: ~ 

Zira' vt. t1e&r1 her oevı cıank.e muameleler\. 
Pltn:- ~1!"1kt ~ ' ... ,.. ,.-,. l ... ıuw• llrA t~t'Yl:v .. '#•!"lVnf' 

Ö~d.ö..:ıJ.lltlf;I A!,.;UJ[Jblh. • • -it: ... , •"11·'"', ._.().& 

~ıı ıu :50 'lra.ın tnııuıı~Jara ııenedf' ' ele.ta <;eldJeceJr ıı:ura ll• ~a.aıcı 
~:Ana ~ore •lO'aınty" ı:!ağr"..ılacaktır. 

l il.det l,001) IJ.ral.ı.a 4,l)OC llnı Hl{J &41"1 50 Urahlı 5.000 ıtn 
c • !iCO • ı.ooc • 120 .. '4 • C..JIOO ., 
4 • !M) • 1.000 •/ t6o • ıo • uoo • 

• 100 • ~Bil-O .. 

1 

·-~ ...... ··•· 

·. 

= ..... 
= 
·~ 

--

: -;, 
: ..:.c:: 
. o 
=~ .., 

t': 

j 
' 


