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TULONDAKi H A iLE 

llQflftl 

acemi 
berbere 
talim eden, 

pamuğ-.ına 

cebinden 
ekMik etmez 

Sovyet kıtaları 
r: , , 10 Alman 

6 0 cıansız haıb genıısı-aımeaıaı sardı Ar 
-nın tahribi 6 saat sürdü Hariçten yardım gelmezse 

çember içindeki kıf? laırn kur
tulma şans ıan zayıf gör üı üyor 

batan Fraaıııuım blrlnei auuf harp ccmllf.'rlndea 10 bin tonJuk AIJerl kruvazc>rü 

Veniden bir takım meskun 
yerler işgal olundu 

Viıiclen gelen bir habere göre 

Bir Rus zırhlı tOmeni 
tamamen imha edildi 

:/Cec aAşam '. Oemllerlakeadl keadllerlal 
......., ~ _........, 

Moekova, ıs (A.A.) - Sovyet Ju. I beler. pek tlddetli olmaktadır. Alman 
talan, Kalaç ile RlçJıev araauıda 10 lntalarınm buradan kurtulma ıanıla 
Alman tllmenlni aann11 Sibld!rler. rı bllhaaea garbden geleCt:k ola.n Al: 
Bu tUmenJer, çevrelerindeki dalreyı 

yarmağa muvaffak olamszlar-. yo:C 
t:dllmete mabk~mdurıar. Bu Alman 
tOmenlerinln etrafmdaki çember c 
derece aıkıdır ki, tek UmıUeri baıka 
Alınan kıtalarınm dı,tan yapacaklan 
karıı bucUmlardadır .. Alman mukave 

n: an kıtalariıe çember fÇlndekı tU • 
n enlerin gayretlerini iyice tan&Im eL 
me}eılne bağlıdır. Fakat demlryoıtı. 
nakliyat, çok zayıltır. Bu:ıdan baıka 
Almanların elinde yakacak ta yok 
tur. Sovyet tebllflert. Rljev bölgesin 
dekı taarruzıan hakkında llllkat~ 
u.:uhafazad& devam ediyor Bu taar 
ruzun sonuna erıned~n at:tğa vurul • 
mıyacağı sanılmaktadır. 

kahramanlara batlr•a pil 1 evvelce 
H·· , ' urılu!~1~ Cahid YA~, b&Zlrl&Dm!, __ ~DIDDDJ.OrdD 
F:~1·:;.~.:!~a~;: iT.-..-.ıoilf._..D;;._ ıablUtrJ in barat depolll'lnı ata lameıerl lzGrna 

. meti, kuvvetlenmiştir Bu da yakın.. 
' di' k~ı hUcum ba§lıyacağına alAmet 

tir. 
Çemberin kenarlamıda.ki mubare (ArkL•ı Sıtyfa s sn. :; de) 

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

llu,un Franııı11 dOtJtJı..n iıııte b~~ıe- ...1 ~ 1 • 
dikleri' Fran!öaVI gördüler: Fran'i& umanaan, SUDQlj ve er ıer gemıie~ıle TUNUS'TA Tulonf}adır. Biı)Uk, m'lhte"cm \'e 

kahraman Fran iZ donanması ken- birlikte berhava oldular 
~ kendisini Tufon limanında ba· 

tırarak düşman eline g~mekten ı••ı d 1 it •• bildi ~~"!~sı ~::~01;a~~ ~~::~ a ID za 1 a8Ç8 inci lngiliz ordus 
taarruza. geçti 

\e •ıil Fnnı;anın mlijd~io;idir. 
F'l'lul a hali bıltün <liin,·anın bildi· 
ti, lle\'diği 'e hiinnet ~ttiC'i o «'":;i 
bilyttk l'ransadır, Ornda gemi1e:-i. 
le beraber h:ıyutt~rın• fr.ıla ed. n 
kııbramanlar bu buhran dP.\'tf?"'" 
de Pransız 'atanının ııu1 l:lk :o;tik· 
b:ılini kanlarilc temin etmislcrilir. 

Fran .. ız li'ı<'in-.111m or rin 'iır!:\n• 
ita bir dere<'e daha nufuı ediyo. 
tur. Frnnconnm \'ılnlftl;ıo;ı J.'r:ınsız 
milletinin çUriimes11!in neticesi 
~l'!!İldlr 

Fran,.17. milleti ~iiriiHl~·or ki yiik
•C!k kabiliyet \ e me1Jyetlerni işte 
<ıtn)ı c:ınlı nıuhafazn edi) or. Fran 
safla tllriı'H'n \e bıaffiin eıh•n ~Y 
P~'itika<'ı ·~Uruhudur. Bunlar ~~· 
1lkleri mYekie lin ık ul··~aılıkları 
1t:indir ki Fran<Jn•İn rnhi bit· buh
ran hmıule gclm" \e m•·mleket 
ks.n;ren olmus bir beden r:ıanza.. 
ra,., arze<lerek parı;n ııarca di>ktil
lllli•nur. 

Fakat Tulon kahr:ımnnlan is· 
lı11.t ediyorlar ki Fr:ın!4nn•n u,.:ır.• 
:•'er ruba hali t-n rlik" k feıfa . 
lrlık kabiliyetlerlle \':ısamakta • 

dır. Tulonı'la olenl~~ o ftı·iz 'le· 
danan: politit.l\cı ~tmh"""• en 
bılithit ıilleyi indirdiler ,.e '•'?la· 
: Franarz namtıt1Dnıt gctırc!ikleri 
L- eyi kanlarile temi1lccliler. O 
-hraınanlars hürmet. 
ıa!nlon faciaoımıta P.n nıtthim o
-n ci11et budur. Tulnndaki Fran· 
~ donanmuı çifte bir hi\·ant't~ 
........... J,?itml~r. Bu hiyanetin en 
htlYtittınu de esent" kartfetnıek 'i 
tnncLr ki bizzat Fransrz hHktirnet 
:cıanıla.rı Jrtikip etmi,-·Pı-cU'r. ~iin-
tl A.lmanlann hUtHn Fran"ayı ;,. 

~al •ltrna nldı'ldan gün Talondaki 
' Ollalunanın feri mukadderatı ta
"J'J'ln etmitti. Onn or.ıdan bira" 
evv•ı lnu1armak için her ~Yİ yar
"'alı lb.mKlr. Fakat hn~inktı ya
l'alı Ve bedbaht Fransavı idare f!" 

denler bu donanmayı bu feli1c:ate 
~•tnıelr yol)annı kolay1aşbrdı· 
.~· Onu Talonılan aıakla,urmak 
lfill ~bir leY yapmadılar. 

'1i•idekı1erı"n 1r.ı netieeyi k~ tir· 
:•1'lelerin• imkin yokta. Onlar 
delnıanlann Talonu zarıtedeceklerin 
fal!:~-~.?n"nm"yı elP g~:n'le~e 
·---..nndan fUphe edemez. 

of 

Londra, 28 (A.o\.) - Vili radyo 
suna göre Tu!ondakı Franaız nıoau 

nı·n kendi kendini bat,.rmaaı eanaaın: 
da Fransız bahriyelllfri araamdak. 
11ayıat gayet ağır olmuı ve birçoı 
kumandanlar, gemli.erile beraber, ku.. 
mand"m evkilnde ca.n vermlflerdlr, 

Fransız bahriyeıllen gemilerini ba_ 
tıııncaya kadar Almanlara uı.ukave 
met eylemjşlerdir. 

80 PARÇA GE!\IJ VAN.1'11Ş! 
Londra, 28 ( A.A.) - Tu!on llma _ 

ıunda, 8 zırhlı, 1 uçak gemtad ve 18 
bUyük muhrip dahil olmak Uzere 60 
h. rp gemjsı bulundu& uabylenmekte,. 
dtr. 

Tunus civarında Teburba 
şehri işgal edildi 

- - ----o--

ltalganlar Tunusa yeniden 
bir tümen asker gçirdiler 

Loodra, !8 (A.A.) - lfta edildi 
ğine göre, bir mUdde•tenbel'i ltalyan Londra, 28 (A.A.) -- Şi:na11 ' olduğu tahmin edibnektedir. İtal· 
harp gemileri ve Alman denızaıuıan Afrikadan gelen 80 nh11:rerlcre yan .kuvveti.eri, Trabluıgarptan 
Tı..lon limanını kapamıo t>ulunuyor _ göre, birinci İngıliz or<lusn h.t) e • geti:ilmi~tir. Mihver muhrırlcrı 
.ardı. kete geçerek Juşm<\n mevzılerine de Tunus bir miktar takviye kuv 

Marallya 28 ( A.A ) _ Almanlar d?ğru ilerlcmeğe devam etmekte • veti çrkarmışlardır. . • 
·ru.on tersanesinjn kapıstna geldik ' dir. CEZA Y1R RADYOSUNt.N 

T 1 da b .... 
000 1 8 

hl -''dl.iM da ( " rk " ... vf S " · I Cephede bulunan bir mubabiı • HABERi 
_•_•_on __ a_ta_n_:.... ___ to_n_u_k __ traz_bu_r_ı:-_z_ır_•_•_• _de_n_ız_ıı_ın_d_ı .... __ •_··-"'_ra ______ ,,. __ a_ı_,.._·._•_,_"_u_ta_n:_4_de __ ) llen iki saat evvel alınao telgraf· Londra, 28 (A.A.) - Cez.ıyir 

BaJa 11 Çaalla Jf&ll ' 

Lond!.-=~~~~·d~in bar 1 
Amerikadaki 
Rum cemaati 

nameye göre, lngilızler, Tunu:ı\An radyosunun dün akşamki r...,'"Tiya· 
'·ı Memurl~ r koopera- 2~ ki~tre §.imali garb•sinde ve tına göre, Tunuata devriye ~ar": 

"' Bızerte'ın cenubunda bulunan kltı sa.tlı3s kapanm11 Vf' !)ınncı 

kumandanı general Ç'ankayşek :n ı 
rdikası Vaşingtonıı varanı bulun· 
maktadır. 

Bayan Çankayşek ceph~de al • 
dığı bir yara yilz'Jndcn burada te· 
daviye tabi tutulacakt:ı-. 

lerdi. Bile 1'ile dU~ınan!ar~:ı ..... öriim 
ortağı oldular. Fakat kahra!Dan 
Fransız do~ası bil:lhı t':h.,nın 
tanıdığı, ht\rmet etliği Fransı~ ,.~ • . 
blD!leverHğinin ,.e nt-rip hi!>SİJ ft• 
tmın vsrisi olduğunu isb:tt ctlcrek 
dtl"man eline ~eı;memeğl ''e Jo'r:ın
!!llZ vatanı aleyhinde bir silah ol:r 
rak kallanılmamAyı te\'cih "t.ti. '''ı 
tidekiler için bu en mlilhit bir 
d11rbedlr. Tnlon kahnıntanlan 
Fransız vatnnrnda hlll mHtet"~ • 
did insanlar , .. na nn'an t"\lp 
edec-"4cleri yola ~ıtermi!Jlerdir. 
Fransanm dirilMeiinde, bi'rlete
iind• ve vatanı kurtarmak :Cin 
btltlln bararetile mtleadeleye ah
lncağında artılı fllphe kalmann,
tır. 

Türk milletine ve ıeline 
sevgi ve saygı niıaneıi 

olarak 

t:U 1eJlmlıe bir .. 
J I ZI takımı 

talldim etuıer 
Ankara.dan ha.her veri!difine 

göre, sim!ll ve cenup Amerikadaki 
Rum cemaat reisi, Birleş.ik Ame· 
rikada tetkik seyahati yapan 
Türk gaze~clleri reisi Hüseyin 
Cahit Yalçın vasıta.aile Reisicüm· 
bunmıuza, Rum cemaatinin Tilrlc 
rniltetine ve onun tefine karşı bes 
ledikleri saygı ve sevgi duygulan 
ntn ha tuaaı olmak tızıe.re bir yazı 
kalemi takımı takdiJD etmiştir. 

Bu hareketten mtlteha.ssfa olan 
MilU Şefimiz Bi~tfk Am~ilta 
Rum cemaati relliııe teıei*Ur ve 

t·t · · • d w ı k 1 1'eburba şehrini za(ltttın .. ıl~ir. lngıliz ordusu mevzilerinde!! .erk• 
1 1 prrınç agı aca Bu .şehir, çetin bir müca~e'e neti· rak bUyiUt taarruza getJJli~ti:. 

cesınde Mtcezelbabın .ıaııtından 

Dıınkü sn'Ilnızda İstanbul ,·ili- aonra ele geçin1miııtir. 
1 

Yeti memurlar kooperatifine Jalıil Müttefik umt.rnl kar'tı'{abıntl' Memurlara şeker 
tevziine başlanıyo 

olanlara yeniden pirinç t~vzı erli son tebliğine göre bir zlt"!ılt ml\t 
leceğini yP.~ı~tık. Bu sabnh öğ • tefik kolu, dtl;:!r tının bir ileri ha· 
rendiğimiz.e göre. tevziat. ha.:"r va meydanına hUcum '!derek .JO 
Irklar biterse öniimilzd~ki pa~ar· düşman uçağını tahrir eylemittir. 

1 
teı.ı.i gllnü yapılacaktıl'. Bu te·:ziat Müttefik u~aklar düımanın §ima· Şekerleri mutemedler 

· ta, geçen tevziattan istilıka\t;arr- 1i ~rkfdeki münakale yoilıınn• daortacak 
1 nı almıyantara Uç~r kilo r.irinç ve· 

1 
§iddetle bcmbal:unış11lr \'e 2 t:ıy· 0 

i rilet'ektir. Ondan eonra, blltUn or ' yaı-c kaybetme~f'rine mu\tabil tı 1atanbul vılAyeti Jabllllıdeki me 
taklara ~amlr olmctk uzere e~iat ılÜŞlll!Ul uçağı düşUrmUşlerdir. Or :nurlara ucuz oeker tevzii ic;ln bazu 
vaptlacaktTr. Bu te,'!.intın dıt önll · ta fark İngiliz t~bhğine göre, Tt:· (ıkıar yapılmaktadır. Bu cllmleden '· 

·· d J d ki ı ıarak bUtUn reaml dalrelcıre yaı,.ıa muz eki hafta sonlnnnıt dll;ı;l"l ya nus imanıotn o an petru ,.e 
1 

1 
ğ 1 d.ı l b h d cak bir tamimle ber daırenin blrcı 

J.ıI masına ~l~tlmaktadır. Bu 2rı • ya tank an şi •.ıet e nm ar ı · 
nuncu tevzir.tta cld~Jtl mev•uda man edilm:Ş, yangınlar çıkan!nıTf mutemed aeçmeaı blJdırll!Cekt.lr. Xı. 

temetler, o dairıe menauplannın ı.ım 
göre her oı·tağa t.eş kiln ı;il'int ve· tır. ı.rUe seçlndirmete mecbur olduklaı 
rilec'!l?i söylenmektedir MtRvEntN TlNllSTA r 
--------_...;;·---- KADAR KUVVET! VAR! kfmselerin adlarını teı'Jtt edere 

Lond... 28 ( • . • .) _ Ama ... \ 8 gO.terllecek baylllk!ere mUracaa 1 
ll~IA.mlarmın bildirllmeaine Vqing n " "" 

ba...&.: .. e n'·- Sti-·"DUD heyar:a edeceklerdir. Şekerleri yaın&& mute 
ton büyük elçimiz Münir ErtıegılnU .... ....., -· ......., -•-- klar 
memur buyurnıuNardtr. tma gftre, mihv~rin Tanusta 12 · metler ...,...a ve keocU mesuliJlltl 

Şimali Amerika ~um cemaati ıs bin tlltllk bir 1mnetl varc!rr. " a1tnH1a tnzı e4eeelderdtr. 1'1lflı 
refBi ayrTt'8, Başvekiliml?e de bir Bizme Sfu ve Ga.beı limanla.n- bcıırna GOO gram teker verilecf'ktl 
Y'8Z1 kalemi hatıra olarak gönder nt tutır:aktadır. ftalyadan !ıave fiYatı 1415 kuruı kadar olacağı aöy 
mittir. }'Olile bir tllmen daha ıetın!mia l lenmektedir. 

• 
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----------------------------· ·tkern das nın 
. 

ır :çesı l T ·trk arlblnden ! 
ı 1 ................................................................................. 

r r 
' f1 • r 

' 

• 

l Sahte kinin 
'On1prin1eleri 

B" ır Sam tana 
b"r hııyd 

rc Jrb m l~ydası da 
w r mı 'l 

1 ~ı ON dllnv:ı h:ı:-bi hu: iş sa· 
1 U hip'eri;ıc- ynradt. Eunlnr a· 

•----<>-
-2- l ı • 11 ·a knnıaş fabril;i• .. tôr1eriııi de 

Sıhhiye L•ekôlti. "/ RJ"A Ç ,.._VD fl 1 ''TMLk J:lıımgelir. 
VlSDAN AZA m Bu r.rlnm, il, i dünyayı tlol:.~1111.; -' :\. "Y R zan : 11.!J l'.f. ·-~ r. 1im m~nSUl'at ''.lbrıkalan:nı • 

h 11 • ı · • lı · • ı · a 1.~. kadarlarn hir teMi•' ı::-::m:ı: "'*'"-DiJrt erlrcli olflul\11\rı ·ı ı c. , hır ınıı.n "cıser1 \ c ı.ı. :ıraı ıı .• rc..ııı •ı. c.. " 1 en bil\ i.Jkleri devlete ai~ nlnıı· 
tlırlC. ~.:ç:neıni)orlıırtlı. :.:ılı h:ı- ıı~cli . Hallıı, ı.e::ı 1, h~linde ı;orıııı gönderdi BiZ\l\S lı\Iİlıi, l·i":ıy!'tlcrl~ ı:ıııı-. imıı.ı.atoıhı~u t.ılı l ına o~u b le ~u.lı zam:ııııncla A\.·rı ,p:ı 
dın ,an p'.' l f .. • a'll:Ul':ıl< y111.iı:ıden, cc. oııl:ın ho~ uııı.lı.: uı. tltııııı nlnı. doludur. rara':ttır. 3 arı ı .. rek'.1 ~et edem;;y'l•"i:ırdı: 

l i il ı ı ~ıhhı'\•n \"ek a"l • ıı·, n fı k'ldır l flra 1 el h ' " k!'ıh b, i.::ı cbeplerılen ı:clıı<;iıı llu. yı: lıiı mıetm )'c ı.ı: .ı~tı. u; ı.ı. ı ıı ı• - ' " ı:ıı riııa~etJeriıı Jıa..,Jrralurıııılrın hcıııJisi tar .. fm ;ı:ı rwıı ıwı t'. · .l u ·ın bir bmurl:r: yoktııı r,e· 
. d d . l ı ı ! ., ı t ,,. 'er\,. l 'Tiühim hir t ebl!ii. ~·arMı:;tır . l!u . . l tt. ·ı. ! ' · ı.ı !-.' t." I .. ·ı nn orlur, l;aq.';:ı • c ı :lr aH ı. ... ıı ..ı • -ı •• •ıı ::r :ı • ı o • ~ • ı.• • • 1 Q.;m•tıılı ...... •t t•'"•ıı ı •ı cı~ e "OY c ,rı m:'::' 0 ' n u · ' .. r • k mı'·t r ' ..... "'.•rek cins ıtı:...an e . ı· ' 111 ' t .. l-ılı""'r1e h ... J ıo •.ı m .. mlrk~t:mizde uıltnı 1.c, ... ... .. .... • - . 1 'Z ı· ' .... • .... 

n .:r 1!Ü n. bir n .:-hat hıılılu!ur ~crrın"" .ı ';: t c<ter. un n ı ,,rcı çc ·'· J " - 1 ı d • 1 ~ ... 1 r ı ımııaı ntor lıe.neıı ınan .. ı. .;ı' :ı U \.'ül ek J""-1\ • l"''an verıncl: i .. ,.. he: ~ ı . . ı ' 1 D:_-\·lct vc h'.17•}-.y k:n:nlcrirden ıenii1. ı a~ a:ııl\ ıgı ':.- ı o;m •• ı 1.! 1 11 ,, ., 
lı-ııı d" ıı it•ki çık rdrlm·. l\c_l ifl::ri tırmeı .l).ı : ı ıını •• tr'.) on u. '.ir ?.am:uırla, Hi:t;ın ~ i:np;ıratorıı ·"u)tu:ıı, t.ıı ı,.ı.ıı, ı;ot·ı .. ar mı ) ,,. f'"' ek :rnmı.na r.ıuhtı:çtı;. Hiçh:r 

• I' 1 • ı · • bnc'!r? l:iPİ ll korıı rir-:cl: ri olın."cl'· •ı · ı ı ı ı ·n .)"erine gclrnic;tı. iç:} rl,ır, \UI' ·~re <et \cr<;ın, J:r ::un :ı .... :>)'.l .,.. (:\li..,_el ı•a!m:'.•l;:)ı:n 'C l>c:ıdi-.i •.a.attı. 1 • neı. cr1.1 \lırı ııı:ıı•ı' ' · m İ"!I e e , kuıulıor ~nu'n::-7. "i n• ... ı ıı· ı · l 1 ı 1 fa h• ıeusi 'telirti'c rirı , haı:ıka mnr "" · ı 1 ı · · ':ıthı"ııı, ç:ıl oyu:ı.ı;.ın di~ erek eğ. uır ııg ı:r ınrıı ·~emı"ı ~·· r . •' • ııı' lıim"'\'<' cılrıı 'c C"fl·tııli:;j o!Jıı 'ıir c~.:.ı ı~ ınl c ıı ' ıır l ltı. hut kuruldukt:ın sonr"ki k· .. n :ntld 
1 ·ı A • il · ı · · ı ı k· 1ı kinı"nlcri ıı de l.ukt"nct rc top· ... h 1 ı .. ıeni)or!ı!.l'(lı; fı::kl\t bir ':trlıo~lul• .ın ~t ::(\"!tı zcr.ııe ıı. nınıc ar ta'i Scl~·nk .,.11ıtaııı fİlle~tin !\c)ltfn :ıı .Sı.lt:ıııııı a-.-.a .uııııırıı •. ı ·ıı ı•:ı. ıl~ t zaıf•nda tam ranı'lm:a.l<t .,.~Jı • 

fı.leminde, ütü. ötelıi ile kn\:_:aya uğı kalılırııı götıiri! ldıi. ltitılıms olrlu~ı .n .ı i".1ret ecli m e!< re':ı gör<lil~h mu-'.ınc+·l:-rılir. :ıaıiır Ali Hanı ılıı ayııı lil>ıb.-:e !-'nmnz. 
tutuştulnr . ' e ~:ıltnl:ırl:ı. ı:ırlmda . l'itl<em'iıı niifu,,u, ı ·~;;.; "Cnt' .. in t ,.clir. (.Jan I.no;!:nri'<) u:ı n ... t~htın.l. .ı~rattı. Ji:rhi :ı~n d• devlet. J Rbrlkshn· 
hrrnı öldıirdüler. ·le, GO ı erkclı ' 'c lmdın .• ? 83 ~ı •in \'t>k'.ı.let, ter kiplerincc k in;nd ::n lınv stmun km \ ' c İ.\.le gelip otur. ~ıı.tı•ııın eıı ıi,Hule .... ::,·dii';i ııe· m ızı himaye için e<'n~~i m;ı •:a:-ı:ı:ı 

Gerl~·c kalnn üç hi5i, E'rtcsi Giı çocul• olınnlı Uzı:re, ı !)fı l•İ':İYe yiı\< eser bu!unmıyan bazı kompı ime • ~lufüı zaman, <, ii~ nl I'aloulıı~) dimlerinılen ( l' f;urlu l~e~ in~ ::-ııı· yüksek !,'Ütrrük kovuyo:-du ; bı.ı u· 
ııli, tılallnnnı •ı:ı-,lnrınıı to1ıl.1yııı . F clıni .. ti. lcrin k 'nin kompı i:ne'eı·j i<mıi .l l · r on ya 8111t1111 ı lnc• t:ıı l\c) ki\\.,) !erine mil çrl•tirtti. ~ul pe1u•ok A vrup:ı VI" /. r.>crik.ı 
l'n, i'leililderi cinn,rcttcn t;:ok •ııü. nıı adn d:ı , !\'ı;h l'e\'g:ımbcrin trndn. satı~n ı:ık urılmıs ol 1ı. ·u y:ı ııı yıınınn I.:ıı;ıı115, onı•n ... :ı- J:.itUn buıı:ar l tnı )orı·m<; ~i meml•'tetlC' · n~~ rle ,.re:.·!'ı> eski 
tccS!ıİr oldular Ye bıınıın te'iİrı) le, tut an gemİ!.!İne benzi) ır•lu. •~i:-l;~w ırılan tetkilt \"C takiplcı dc:n ;ınln • rnyıııa hir nıi~afir ol:ı r;-.1: 'kon. lıi, sulttıııın Jı:ı: :uta ı.:ı la ıı biı o~· Z'lrn rı ndnnberi t:ı.th:k c<lilnıi~ti r; 
nrtık, in :ınca'!lına, lmc;ursıız y:ı~- hi ... i ılen, bir ı.;\lrii nll.ım ill»'Hİ. !'tldığ'>nd<ın 'luna ~i:ire c; ı •j l '!tle t't· rııııştn. lıı ile hin rnrlili 1.orl:.ı lııri .. !iy.ın h~ttiı. .. imdi de tatbik OlL"lrn.ı.ı..t:ı· 
mrya !:nrnr ,·erdiler. J\:ıdııılnrı Ad:ının "U derdi, yine h:t" glİ•· kihat vcıpılmasıııı. tl .,..v"et ve lüzı Sultıın <t11C'd<liıı) niıı ~n!ıuh ~aptırıh. \ 'c buııl,1ru (Tı\r!,opı•ll •lır. Fnlı • se>n harp iUcUı cr~ehi 
payb tılıır, dilzgUn bir nilc hayu. terdi. J!n\ .. tl:ıtm yai,rmur ıız ~ıt. lny kirıinterindcn mr" la kinin '\ltsnın P.tetılerin! ıiııü~or, ~aha· ~ani (luri!->tbnn ol.ın 'nırli!cr) m3 1l:ır;n.ı kapı':ırı kapadı; bu d:ı 
tı ya amıya ba51:ı•lılar. mcsi, gÖ7.leı·ini lıorlmttıı "arnu:br. ko"'lprime ve rlrnjeleı i•ıın ımhte rıvor· hmıini , cra:t!i. w rli "ıınnyi e b:ıb;nın ıRi'l'! y'lrJ.· 

ller abalı, ailcleri~·:e lirl"kte. boc:alını .. tı. J{uyu1:ır :ı~tılnr lrn~· ~~dıı<Tu hir daha tnsrih c1ilmekte- ·- tile ı;:ııltan•m hiınınr.:·iniıl,. Tarih bu trndnr ııaııhörr.e y.11111· dı. 
snhoh duası eıliyorlnr, ıı:ıınr ~iın . n:ıld r arndılar. Hiçbiri iim\. 'N .ır. tekrar r.i:rans tnh!mn otııraym: 1 nıı. bjr ciııEıyet giıstcrcmcı.. l':ılmt Yer"i "lnr.;. iin i! .. rlt.1T'<e111ri te· 
leri, prot~ tnn u . ııhıııcc m!'ra"İm ıne.li. J)iyordıı im (Ttirltopol> :ulı H•ıi1cn Tıırkl e. 'll in 1"in ern ~M mnli"rınrı r.ıPrrle-

•"apıvodr.rdı. nu sıraılıı, j ııgiltere, Norfo!I• :ı • • • • d t rı·,, ··~ l~!l'\n ... a 0111 ıı l:ırı H"İ hir O· J·. et ı' n k'• rı 1 •r·ııı ·:~pam:tlt v~.va d;· 
,, 1 1 ı · ·ı 1 11 unıve sıle e .. Sel~ul\ ~ııl IHlllll nr1~:ıı n!\llJı u _ • • • .. 

Zaman ~cı;i~·ordu. nu ar:ıtla İn. 'a .. ım a il ııt<?ııfı eri \:1' ırmı-:;, o r mun- lcııntlırclı. '"~ nilıa~et Sult!\ll \'UI\ O\'nnıhl:l:ll'I ıırrntıılm.ımillı 1lır. ra'tmak usul ünü ı;f:y'.I on !!tkiziw 
giıi:t.lerin il:iı;i öl(lli. Jon Adam, bu ra3ın1 ho :ı\tmıştı. Aıla~ı, t>:tı•~rrı _ ll:ıydi, :\fi-;el, dcıli. ~nn:\ • 130l ıle (Aydm'ı Melek l'ilıak) c: ve on ı'l c>kuzuncu as•rlarrln Av· 
r.ln<'31ı slirtiniln içinde tek b:ı ~ına lile .. c ,·:ırıli . Onlar clıı. Jıiiy Jr hir hal doçentlrkler y:-rılmı edec:ğim! (iiinderer~~m ın orclul::n rumchye ~c.·t'i!i 7.\. runanm b!iyJk d .. vleL}nj h:.:l.ınııı;· 
l<alclı. "C''i'nçle, bu e lri meııf:ıya yprlP~ ordularla tekrar tahtına o!urnr· ınaıı u:zan:-ı lmparntonı, cliıırl<'l·İ lt.rdır Halbuki bu usul on altıncı 

Jon .\d:ım'm en za?ımr.tli mcı:- Liler Ve birknç !'tenclerini rnh<ltr:a im (Tilrl•oııoll:ır) la 'e hıri··tİ' :ın r ııırd~ vani d:irt vüs !;ene e\'\•cl 
~al:si, lmdml:ırn, hhyliyen ço •uk. 'C bolhık içinde. orarln geı·iı·diler. Üniversite tedris \'C ida.re kad· uı;;;,liği :.:ibi de yapf;. fiirkler (nlen) lerlc hunl:ıra ıt:tr::ı Türk:."·c.dc tn~ik ~diliyor~u O z...,· 
lam, etin der;leri ,·enncltti: ~iin. Meshur Danton: "iııcı:nı. ':ıt:mı. rosunun genişletilmesi için cir tn· (St\!tıık dl!<lt') nin lrnmnn<la.,,111• gE>lnıcğe lrn.lkmı~tı. m "'n memlekete f;ızls. mal sokul • 
lt\l keııd' i de, <lininin c aıı1arnıı nı topul•larıncla götüreme'.•.'' <lr· raftan yeni bir kanun lınzn tanır· da ı.e'"rteHi~i yarctıınrı ord\\tarl:.ı. D:ıha ilk 1:arşılaşı. tn ı:erek (Tlir rrs.1.dı : bu S'.l\ t'dC k•ınn"rh ve k•ı • 
i~·icc bilm1yordu. nıı>l<te çolt hn!dııhr. Pill•ern'lılr.ıirı ke-n difer taraftan iiıııversitecle (Mi~I Pa:oulu~) İstRnhulu z21 pt lcopollar>, 2'erekc;e aletılt'f • .\yclınh I"" " <; fa'r"Ll"rı pek <:"!;~1 dı. 

O, lROO sene.,inde, iılke"İt•ln rn. bir kısmı ela. kaynlıl, nı:nıa:-ının Miinhal bulunnn bütı.:u Joçentlik· ile tahtına oturdu, Hnkihi ·fan J.:uı !\felek İsh:ık be~·in orclııı;;uııa ilti· Rl' tt:.ınh t·~ı:-Ler t•ıgi.!ı ı;alıirı· 
k~11iz hült:imdarı kılınısu. g se- na ... retini ~elmıiyc lıa51:\dıl3r no. i.erin doldunılması için :\laarif k'lri<>)i <liri diri ele ~eçil"<li. ,.l' lıt>.1< edi' erdileı'. kri tamr miyle scrheı:! cldHilercJi. 
lt!', dert iz. !!tli)ec;iz !!er. ti; fakEıt ğup bii) iiclı:':tleri yer, !!Ö1lr.ı"İlttle Vckalet"ı emir v•rmistir. z .. ten O\lelek islınk Rr:v\ h'l i- Her sanat mensupl:ırrnırı hru;•nda. "' " ·· ·· ı B d · · " • gözlerine m:ı ~elitirdi. .., 
1808 sene inde, alln'.\. 'n, lıir Arue- tutu)ort u. u yfü. en, bırlrnç nı!c, "'nı"ve~ı·tede şun· dıkı" ııalde İk· "İn 1"ııtilmmuıı nlıo:ı·,.··a ~dm;c_ ıi. I,ir ket!ıüd<ı veva vi.,<Yitbaşı vardı. 

P"tl ' ı- d""l v ... · (Saltuk dede) bu yaptığı hiz- " " 
ril•a gemisinin '.·nn:ıstığını ..,ntrclü. ' •ern e <on 11 er. · ı \'e Bı"z.nnc;ı cok feci lılr fLl•~het~ ııi!· Dü kk·ı .. P"antar kefil göstermeg~ e tısat fakültesinde ikt:sat ı~ etr.le, md muknbili tmpar:ıtc,rcbn tek ' • " 
Medeni a<lıımlar görmek onu "e- hukuk fakUltesı"nı'n devı~tler hu • . r:ıtmalda bund:ı da mu,·aH'\lc •l}tlıı. m,.cburduhr. KethUda ve yiğitba• 

• 1889 DAN SO:--'J!A - hir ey rica ettı: \-'nrtircli)"ı>e de, i tiklı:ıliııı1eıı ele ımku, fen faki1ltesinde uınıımi bu· _ Kabilem olan 011 il;j bin \Jiithis bir :,_"llnaim ile !.!eıivr rl r ;rı şr'ard:rn b~lm b~er ele ~evh ve 
korkmn;n basladı 'e hıır1tla ıb 10 89 • d b. . tanı·k, galenı"k ve sınai khn•·a, tıp (D b 1 dii. Biz:ın'I o "-aılar ı;oyıı lmu .. : u J.i vukuf ehli t~yin olunıu-du: eısnaf 

o "encsın e, ır Alllt'rık:tn • .ı ttirkmen ile o rur:ı) ~·:ı :.·f'r e-
hnl.lıyclı. gemisi, Pitl•ern ncl:ısrna ıığranıı5· faklıltesinde de hayati ve trbbt ~eyim. 'ıalİncsimle bir tel• nltın hile btı· nr!lSmd:ı ç1kan ihtilaflar veyn o 

Amerikan gemisirıiıı lmı•!f!nı, tı. Orada, 123 me\'Cutlu bir f'emnat kimya, heziyon patolojik anatr~i Junnıuyordu. t~tc bn. bu lıl~·srıcta- s2n s te dııir diğer meseleler bu 
Valparezo'qı döner dönmez, İn!!~. tmııarntor bunu hemen k~tul ııı"n "ez:ııın. ·dı. c•ört ki"ı· tarafından hnllolıınıır • " •· buldu. nunlnr, 0 lrn<!ar <lı" ... ı?ara ve tiı:;iincü fc; hastalıkl:ırı rioçent· . (S 1 uI D ·-'" ) 1 ·ı. , · ,. Jizce lioııu :nı 85 ki ilık bir ı:.,. .. cttı. a t < c .. ıe ı e oıı ı il .nn --------- dıı. 

ne Y" ıt.·orbrdı ki, kaııtanm !len· lıklen 2.Çık bulunmaktnclır. < • ·ı·k U l 1 b·ı i . ı · 
bposon olaJ,na nn .. ıl te<;nıUır e•· " .:ı'ı 1 t r anen tn 1 ec. "' 'n~a • En rok ehf'IT!miyet veritc-n sanR 

r1ilerine ''ennck fı:tcclik:i ri"Pf'ek Bu d""cntliklere talip olanlnr:ı: l · h"lf · d g ·1 ııı· B • b • tiğini, bunlıınn basındn bulunan ,, vıı ( enıı sa ı erın en emı !"re :'.... ır ex:çı ~i kumaş tezgühhnydı. Yalnız Sil' 
ve !!: .. •erek şe,·lcrin hi ... hirini ka- birincikar.unun 2S. it' de evve1ı\ dil ı· k D ... Tata · t · r hiikiimdarın maccralnnnı on1ntn .,.., " ,. ·~·ere· ouru<'a rı'- am ~ e e ma kuma~ işliyen tezgnhların sa • 
hnl etme<li.ler; ~Unl<li o ~iin, pn. imtihanları yapıtncak+:r, Bunrlen r ı t ı v · le..,t"I r 

anbta bitiremiyordu. ge ıp çı • 1 ar. e \er • 1 e · Hırsızlardan ,.,ldını malı yısı üı; yüz on ı:ıekiz 11i . ~ınr.al: ku· 
lllrdı. Kaptan, onfarn .vaJnı7. pek sonre. nn...mzetlc-r vel<l1ete ~r:ur:ı~ R 1 K "' •t ı (f ı "" "' Haber, tngiltereye 1tudnr ııla~tı, u "ıra< a onyn .:oııı, 111 ' ucc:.· :na.,Iımı resmi <hımga vumlurdu:. 
mulıtnç. b~lundıılılan ilıi.-hrı lıa. cek ve "'Jla.rr.zetliltleri ,·ekalc~<:e ka· ı· ) ı h" k"r(le · (f•u .. '·neıl satarken yakalandı faknt fo••'iliz.ler, Fransıılaria l\"n. • - ( ın a ey ıne .. ~l .. n • daru17a,5JZ kl maş'nr satmak yasnk' 
bul ettirebildi. bul edilenler tezlerini dı:rh'll jüri ı· ) · t • t" (i d ·· ) .., -polyon harplarj icincle hulunıl:ılc. < ın ısynn e mı_ 1• zır: uın F~nerdc m"halle bek,.; si Ali, tı: kıu;akç·lık sayılır \'e ceza ı;ö • 

Bo arla, slmrli, "'iİkfınet T'I" ra~ h""'etine vermcğe meeb:ır ol:ıt'ak • ı 1 ı · k tı• • na ıJ~ " ~· ltın İ"İn, a<l:ı'ıı gemi ,..iindercme· .. ,, mrc e~ nın o,·,·e 1 oruusu ·•• • k ı1·ı • riirdü. 
" " "' hnt içindP. ya..-ıyor. Borafü:lii h:ıl iardır. Bıı suretle vakit gecirme • 1 dn ı. 1.r . bir gece deYrıye ge~er en ı mı. 

di,er. Ilu suretle, Bun ti ft,iJcrinin ~·nn:ımıyara..;;, 0 en 1 pa~ m:l .:-ılın· ve _c:cf ... r .... dmdn li" hırsız va· Bir "r-lrk lstanbuldaki Uç yit: 
ka, 68 '"n~:nda holunı\n Noro Kr. d~n bu ders senesinde doçentlik· r· tm 1 d ı.. '<1 .. .. " onunca u, kellecıini 1.-urı.nrahihli. " ırnr e e • zomn a "'°"' '· B h 1 F l•n tel· ı·z sırmn tcz....:."ı rok görül· ric;tiynn hUkmedlyor. JJu hlikiim. Jer tamamen dol1uru1muş olacak • . 1 k _. •1, .1 • kalnm·~tır. u ırsız ann ener ı;ı.u• .. 

~ • ~ Pek tab.'i o arıı nıdımı ı ·' ı !ı· l'ıım kı·ı 1·qesinin parmnklrkhrmr dü; hem maliyet fiyatını :lil~ür• 
darlık ona, "Bnnti" nsilerinc!en, ur · ı ' 1814 eDe<>inin eyliıliinıle. Ta. •

1 1 • cıı e<lecej'i;i yer, R11an'I s:ırn~·ı ~,, • sö•·np k:ı,.ırr.ıak üzere oldukt,..,.rmı mek h~m de bu ~ınat ndrur.ıarını 
aıhwa ı k o nrnk reı.,lik ctıni" o- "'" " ~iis Ye Brit-On ismincle iki hı.:?,lliz 1 · tli. Ve do~'T'll dostu hiın:ıy~ etli~i antı•·nn bel<"i, kendı'l .. rini saJryer· !ıim:ıve makııadile iki yUz on sekiz 
:ın l-'letf'her l{nic;:tivan'ın ikind t J " ~ 

harp genıl<;i, Marl<iL atlnlannd-ın knca~ttan torunu oln1ası llol:wniv. llu6t.tsi taksilerle mücadele Biınn'i mprtratorunun yanına mn. mek mukabilinde demirh•rl ·ılınıs t:ın .!q:nin k~Jdınlmnsı emrolundıı. 
Vnlpıırezo'yl\ gidiyorlarclı. l'ollnrı 1 . . . iyetiyte krınc.ı ile, ı:ocuklari~Je Ve C'l'tesi gün il G:ılata.d:ı Sf. ıarken nıı ekonomik tedbir J;jmdi Brezil· 
ü • d h • 1 " , ~ e ınhllal ctmlstir. Kendi-;i, hiılfı Vali, alakadarlara ~önjerctii!i ldl d 1erın e, nntn armrın gi3rü.mı. ,1ınçtir \"e Imdırıfar arac.ında ter. ~ gc • ~:al:aa,nmıştır. ya rla kahvenin fivatmr fü;üı1tıe • 
yen, merhol bir adnyo te'l:ıdö.if f't. • 1•1 bir emirletak sile'rln >ıus~ısi oto • İmparator hu gelic;:ten hiı; <le B•k,.ı"nı'n ı"tı"-"t n,.erı·ne hep.n mek irin ... -:<r'll yımn ynk1lma510a, 

tıp ec ı en koşultıra iştir!! k cdh or l< .. r.ıı u.. " ' " "' .,. 
tilP.r. Adnya yanııştılnr \'e Oi'"i\t~a. k mobil gibi kuUanıl~a:na.cımcı ço meırınun lle,Bldi. F:ıkat ilk tlf'fo ele te'lı·kı"f olunarak adlı"ye'-"e vcl"ı'l· imha edilm"s'ne benzPmiyor mu? 
t ,.e oı:oyu lmznn<lığı ıJ:ı oluy!>r. dl · · .J n~ilizce l."Onuşan melezlere te~ll· cıikkat edilmesini bil rmıştır. hellj• etmedL Sultana "On <11..rf'<'e· miştir. M .. n .. ucnt f 'l brikatörlerimlz bil • 
cliif edince. gemilC'tdekilerin hcpı;j M. I!. rı. Öğrendiğimize göı:-e son gUnlcr· :le hürmet \'e riıı~·ct ı:iiste:-ıli. Hi. ~inler ki bizim makine1erimiz ve 
de hıı ·retto knlıJ:ır. de havaların yağl!;h gitme'!i üıe • !!er taraftan <fa 11\Yallmın baştn:ı l ı nlıema tarzımız eskidir. Şim~i 

.Ton Adn.nı, tr.giliz ~emilerini Erzurum - Sarıkamış hattı dne bir!:ok zenginler taksileri an· c.etirteeeği belfllarr, arumıığ,, h~~ Köy ebeleri terfih f"dilecek Avrup3dn bizim on beş l~rmi kişi 
görlince, bunların, kerulMni yn.. 1 gaje etmişler ve on lan hıı'i:.!Si ara· !adı. Ve nihavet SnltRmn yanm· ile yapılan İf; İ iki üc; kiri ile y:ıpa'l 
Jıalar.lnğa geldilderi'ni rıtnnctti. .Ankaradan haber verildiğine ba gi~i lrullanm.rya basfa:nr~lar • tin si\lıilik yı~pan bir Ruın hi1 met An..lcarodan hab/r vcrlldiğine gö ı:on si'"tem makineler vnrdır; fır-
Korlmsu geÇtiği :taman <la, iuıp. göre, Nafıa Vekflleti Erzururn • ciır. Vali, bu gıbi takı:ilerrcn bir ı,: iııin 511 c-füünli elin(le hir senet re, Sihh:ı.t Vekaleti köy ebeleri- ııat bu fırcınttır: sulh zamı:ınmda 
tnnlııra, maceruc.rnı anlatmsktnn Sarıkamış nrastnda dekovil yerine ı tanesini tesbit ettir.niş \'C be:nin tuttu. Hiu:1etri şunu llenıi~ti: nin terfi ve terfihi htıkltında bir ecrıebi m!llt:ılile rekabet edebil• 
~ekinmedi. feniş demiryolu in~ası için bir ka· kartım aldırtmıştır. ö r.cı şube - İmparatorum, Sultnn İneıl. kanun proJ~ı hıızrrlamaktadrr. mel< irin fobriknlarenı:r.ı baŞtonbn· 

Kııptnnlar, onu tc kin Pltller. nun projesi hazırlam~tadır. Tak· mUdürlüğü sMI 1"'em'.lrları1 tnlt • ılin (Saltuk De<1c) nin yanınclal>i Bu proje ile- köy ebelerinin maaŞ n vcnil~mek fırsat•nı hazırtamnlı· 
Arnrlan geçen znmanm, kl\htıllat. r iben 120 km. uzunluğuııd'l olan tileri srkı su.rette kontrol etmek - Tiirltlerle nnla5tı. Onların yaTflı· df'receleri bir miktar artırılacak dır. Gec:en harpte lw~ ve tspany:t 
terini unuttnrdoi:-uno, bilh!ls~a ~e- bu hattrn bes nltı milyon liraya 1 tedir. Huscsi çal·~an bü~lın tak • miyle ,.e maiyet:ndeki Tiirkl.-rJe Ve bar('m esa.:>!ar.ıııa gör-;: tahnk • bu fırsattan çok iı;tifade etmişti. 
f'İrdi~-i hayntm c:ok nam11 k:uilne mal o'ae!lğı ümit olunm:ı.lı:tadır. silerin benzin knrııesi aJmacnktır. rnrapnızı anıımn lıa~ııral< ' 'e lli kuk ettirilecektir. KADI RCAN KAF ll 
olm:ı.sındnn affa Jil.yik bulnıııloğo . ·-------... -----ıım--llft-------------" nu temin ettilCT İlllıs:::mıı:m ____________________ , __________________ • • 

fnglltcre, lmptnnl:ınn verdiği Fn.kat, ncııba ~e~nıe~e nıısı! mu. h b • Bu harp esna~ır.da ilk <1.-fa rla- Emniyet müdtirümüzün 
ha~r 07.erine, adnya b:'r semi ı:on vnffa1c olmu ! Uünyncla Jlı> tuhaf Fransa ar ı rak bir endic:er•in c;al{llklarınn l değerli çalı1malan 
derdi. Gemi, Jon Adamı ynkala k d 1 -• ' R J d d lnttıTrınr hl•seıJ:vonım. 
mak i~in gelmemicti. Vnlnız (l)"n ·a m ar ''nrnrr. n <n ın n, b ., Emniyet Müdü:-lilğü sıl<ı bir t"" 

, " bnbeğ' , .e ç ... nt ~ · .. ıe b"rl"kt bir Hav. di '.·ilrü, .-.~r,.em ! Oi'irmiiyor 
biten cı.. ... ·Jeri, ilim namınn, t."L. " 1 " a~ı_. 1 1 e kiple lokanta vitrinlerinde Yetn"I< 

u<0o1 ·•" ınnrs" d" ... 1 b" d b. mu~un ki aı;;keder durmadan iler-l<ik ,.0 teslıit etmek istemi.ti. • .. n 11 hgomın< an ır en ıre teşhiri hakkındaki memnuiyetin 
ktırşmuza rıkı\'eNli, Kantinrle a-:çr liyor!.. · ·1 • · "..i Jon Aıfarn, 1809 cne.;ioı1c b l k D k k b k d yerme getirı mesine gırı~ı..,.,ir. 

oldU. olan koc:ı.smı 0 önnek ~çin Coımar' Umumi Sefer eri ten iin er ozgununa a ar 'f. * "" Diğer taraftan Emniyet MüdU· 
dan geliyor. Fakat n~ç· baden YAZAN: p:vtREN: Ormnn i'ı:inde orrlugi\lı Jmnıyo. rü HalfJk Nihat Pepeyi'nfn fmn· 

'ADANIN' MACER
1 

ASI DEVAM bi~t mlyol:: ileride! Ben. bu 1<adrnı RONE BALBO 1 O A, !tUTHAT KANIK rıı7• F.trafmmcb nıihet~iler •• kcc:-if lardaki ekmek sstışlannı, piyasa• 
ED YOR mı ra uz :ıtesf ara'lıno r.aru 4''1h. ...-a iı:in ı:ı'kan hir ı.ohımıı7, ıliı~ınnn nın. çarşının \.-aziyetlni halk n.nı· 

vereceğim? ----- o---ı:c ıarafmrlıuı tamamen "inıhn'' t>ıltl· fılna bir mli!'.teri Sifatiyle ka~a • 
Jon :Adam'm öJllmii, onnn ma

eerasmr tamnmlamrştı. Amma nrla 
Jlm sergUze,ti, dnhn ;reni hMlı· 
yordo. 

Pitkern nda~ hari'tnlara geçin. 
ce ve medeni bir Jıfü•h·et alınrn . . ' oraya, birkar ~nh!lrlr tnşmrlı, 
nnnlann arı:ısmifn, 1 ~2R ılc ı::elen 
Jorj HUn Nobs iı;mjnde bir ser;c 
ri rlc vnrdı. Adı> ıln hrılannnfar 
hu sreglize trivi. pı;p:ııı hliknnı.' 
flar intihap ettiler. ' 

A_dnnın ııüfırnı, 87 J.i~iye :çlil. 
"cldı : fnlmt ir.ee.ek su " Jmclar n:r 
rlr ki, "asoz ktılmrık i orl;u uıııl'I•; 
1 awn mla h~lln 1 icrete knrar \"er
cli'ler Ye 1831 N-Defiinde. h!.'P bjr. 
den, Tnitlye nakieftiler: fııknt eh 
l"ılmzlılitn. alıp ~·ürümilı; ofıın V" • 

'it. • ,, • "'" 1 
mu ıtJcrıne ı fl"ar.tndılar. Onlar, 
":ıclc, nr...muslc8r ~n~nmıya nh~nıı<ı 
fnrdı . .:ı'cJ;rar ııclaJnnn diinrllılcr. 

1'fR nV'YtJ]'{ ~R'F-1-"r>f-:R 
TJl~J.At1I 

.. r Ka<lm simdi ~\ilüYor. Ç11ruk l ltolun •İ:re Cla~·anflığını hİ'i"letmek 1 . il k 1 k ! 1 ra.k, hP.ttil polis memurlarına c!n.hi 
G':7leri yn'la. dolu c'araı. b:ın.11 dıı.. • . oldukça ~ı'lmıtıh. Galıha bira:ı i;t• mı!!. nvntt:ı a an tt.> er çı l ır. 

bıd<ı)or. B ullnılar U7nktnn geJ· B ite"· tebec; ,\imii ne l<aılıır .,e. ri'yorıım. ınt".1, Toıılar c;irlıletle ı..'iirlııror. l\O• kendisini tanıtına.dan, l>izıat takip 
mek sonra t . . • • 1 u 1 ,.. eı • mut:ının hakıu ynrını41.. etnı~cıi el!' ııynca memnııııiyeti mıı 

' nm ga;, e)e erı~ır •en \·ivorum !. cip neticeler verl!'lektr.:dir. 
mu\'nffak olıımamnk. · * 'i- ~ (tıerincle ~·lirilclılğümiiı a'l'a?İ Nt•? ! Gerive mi !!:İdi)·orn1? Znıı 

Gu 1 l d 1 "r..,·et ammn, onn bı"r otl,:. lıııJ . nı:t)'inlenmi~. . Evet, lmrku\,·oruf•\. 7ettij:imi7 toprP.1d"rı terk nıi eıli. ze m ın.arn. fena e~·ler ~:;y. a: . · ı 
leıneğe muktedır o'mı.rnn l:omuta. ınal<, ,..(iylcmc'i<ten dnlıa ıor H0 Jlrr ndnncla ölümıin i'nı ">ararmış rnrıu? Herke" hirlrl!'ıteıı "

0 ıı~·or, 
l 1- .. ı·.· ·cııı"n k.·trı.• .. ır:'"" l:ü••lik lıı' r tljcı) erini "'Ö .. terebllccei!İni, ,. ! bir f:ıl\ftl itnat P.di)•oruz. Şirıı<li ~ iııe 

nımız >11 ant;nry:ıl, b:ın:ı ylllderli. ,.., ·' .,.. • .., , · ı 
Ff'nn ıle~il! ı;:i•tçi kn.clın otunıyor. Oraya ılo~· o.~!; darhe.,,iyle ~İLİ bir h: ... l•a rliln Fran<ıa<l ı, miithis l\'hlJıno ınttının 

ntla,·ornm. r:ıya. göwll'rehik<'cğini <lh~1ııı:nek hı:lu:ilik ettiği Fran'-1\Clnytz. 
Palmt beıı , bu kürü!\ l<atlını o · 

kadar iyi nnlıyorum l•i .. - "JJoııJ·nr Uıırlam. -.iıe hh hos olma<ıa ~erek.. :;. • '>f. 

aile !'etirr)hn. Ilir antıc ,.e ilıi v.ı llizflen enel b;ır:ıclın : ,j ..... ur. 
llı;)di lm~"Jım. Cir çare bulma!< 

l.izım. flulclutn. Şınd."l hir bebek .. onları- lı:r y.ttak TNe g('('mi5 Ilıınlnrıfan hjrj t 1 
•t ·r· ı lıutmnk itin <t'\lin iyi 1,n 1lıi:•i1c ı::ii · ölii \'etmic;. Fal<:ıt irinıiııl~. !·or· - "l\fadıım, çok mu ece; ı ını. 

( \"eni ·onırı. Ocl"n ,le onlnn s· ' "' fıuı1an clalıa Jrun·etli bir seviııı: hi-. 
Sizi ıleri~·e bıralt:ıın:.un. tnnıam, 

te!'>!!m cd!'\"im." si \"llr : ~lm?.n toprnğınr ı:iJ!.niyıl 
nğlıımağ:ı htı Jaclıl) J":ıknt .• güılc-

- 'l<'nknt efendim, hrııim l<al r1ı1 ! Almanyııyı i"tirı etmei;e lıa'5· 
rin"Vi c;\lj iz. g\iı:!l nııııe <bakın, 

hinılrı j~·i oldıığımıı ı.;j7c !.im o~ le· l:ıdı~t ! 
· 'ine miiltcfit olu~·orum. nıı •~ellim di?" Gerçi onlnrın •.lı> Zidrir! tı:••':-. 

rolüm ıleğjl) !. - "Göılerir~:~ l<iil;Hr: ıiııı!., rı var: rnımt, im da. !c: mi':' ııir 

''~lmrli. size htılaC'11~'lm Iıir odtl. Hakikaten ~ok ~ı17rl ! hanı]:"fle 01111 ela 1a11terle<'e~iı. 
da yat ıcnk ımı. Varın, l•oranm 7.ifi'ri bir karnnlık. • •. korlmn~ J.jr giiriiltli ?ıepi 
2·1 snnt nılid<letl.- ynnını1.n gön- - ''Kolunuzu ''erir misiniz, ~fa. mizi yere 3ttr. F'!hn~ınm: Y.? :ki er 
dermek için eı :mclrn geleni ~·npn. ıJ :mı ~ l'olu l~·i l•ilmh·ornm." ''kıı~·ıp" olarnk gö teri1oı ekler: 

Hl ,.e 17 tkin<'İ1e<.:rin 1 !J!'lll. T ch 
li~ "llitche mrntı.ka,.ınıfa siıldctli 
bir hiır.mn'' ılıın "i!,j tnrnf torıru
snnnn s=d ıletli fanliy!'ti" nelen 
hn 11<ı?ılerck.. 

niz io;e, hnrnkiıt ""lı:ı"ı"tn tıım 
nrt11"'"rl ol ~ıı[:ıınıııı. iı;in, A iman. 
yanın haldld hir t:ı:lrru7. t~l'rııh<""'İ 
,·:ıyıtı!;r 1ian:-:ıtinıleyi1. Riıılcr<''! 
i•1 :rn ileri lmll;ırnnı1a hnr"1 lıiicu . 
mn <Yef;~rlcer., nrtıf• "!1"..::r faalive 
ti'' nrlcn hlttahi hnh :?dilemez. Bu 
:ıt-ri kollar, Ma)ino hattmn tekil 

Altın fiyatı 
nun bir reşadiye altının fiyntr 

32 lirııydı. ------------------

Altın 

B t • refikimiz, borc;aıla, ft!tın11' 
~österıli~i marifetlerclet1 

''.lhc;nclPn hir lın\·adl o "U serle''"' . ,, 
hovı k•ı\'ınuQ: '' \ltın tutunamı:ror 

.Altı~ın u'rmnnm:ıda ~B'tte;Ji~İ 
'tl:trifct lıir hayli yamandı. Anıası· 
lıyor iti son tınrarlar, onun tuttJ• 
nva'-ı yerle-ri bir hnyli aznltııll~ 
tır, 

Dil5il ü pek feci olncağn bcntİ• 
<'ft~. Eğer bir tt1.n yersem, ka· Yarın sö1Hn baruta nit ;,lnr'\r,ın1 çiinkü han•ya TI~an ,·iiru~lnmıılr;n 

Ada hnTin, sakin, :vacıarkeo Jo:r. balı at ~izinilir." hilcliğ'itıiz h:ı1<le li'lçiılt ,.c ı!ılı bir ıı:rh!r şey buhmmryar:ıl< •• 
yııh ifil isminde biric;i, rıka ~eldi. Qira2m!!DIEll----------------·----ıra:::lilllD1 ________________ ... ________ -=----------ılilcr. (l\(l'":ımı \"ar) pır. 

Bürhan BURÇA/{. 
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. H A B E R - AkŞJlm Postası · 

ll~!~:rl içki ve tltlae 
:.:;~:,~::::.. yapılacak zamlar 

Tulondaki haile 
~ (Haştarafı J l!ı.·I ı;ay ~ada ı 

lı:rl .zaman limanda bulunan denızal • 
tı::ırdan ikisi denize açılmış, bir Uçlln 
cUsti bir Alman tayyaresi tarafından 
rt[ llan paraşü t!U mayna ı;ıırpara k 

lın vaya uçmuştur. ABoNE ŞAJ<'l'LARl 

Türkiye Ecnebi 
~lk M.00 k r. 27.0C kr. 

' •)'bk 'JJ50 .. u.oo ,. 
• •l'hk 4,00 • 8.00 .. 
1 &!ilk l.fiO " S.00 " 

Gazeteye ~önderlleo 

Eftak gert verilmez 

B<\HH.il"E Kl.iMAI\ D ·\ :SI SERHE!S'l 

BIBAKlLl.)l Pazartesi gününden itibaren yeni 
f l·yatlarla satış yapılması muhten1el ti::a~:~:n;!n1<~~·~a~1~;~~~1:ad~ 

ğer Fransız amiraUe;i sabahleytn' 
Tütün ve içki b&)'ile:·,nin ellP- I Cı1ınektedır. Bunda, bazı ~lıYalde A:manlar tarafından el altında tu:uı 

ı·inde bulunan tulun, sıgart. ve talepler i karşılamakta güçlıilt re· muı;ılarsa da. verdikleri söz tizerıne 
içki cec;it ve miktarları l:akkında 1

1 kilecek kadar devamlı surc!t: ar- scı.radan tahliye edilıniş1 ~·rdlr. ~un · 
- ~ ı·k ·ı · t'hsal ar "T i b · muaınele.sınc tabi ola ~ .... • "• • 6 •. ·• 6 • • • ı..w beyan name verme mıicldeti bu ak- ı tan iı.::tih a 1 e ıs ~ . a .. n' a , l.ar ser est esır . 

~ o•• d t ~am bitecektir Beyanname vtrnıi· bir muvazene temını arzusunun 1 caıJıı.rdrr. un en b ;.enler veya. .noksan ve h:ıkikat~ 1 da amil olduğu anlaıdmı.kt-ıdır. Fh.\~51Z ASKERLE~d.'.1.1N 
•• El ::ıyl~ beyanname vererek ellc.rin- ı Yapılacak zamlar tülün ve ıdga· s tL.A.HL..\RI AL~Dl Bugune P, d('ki mallan kı3men veya ta~~ - ralarda yUzde 60 1 ı;eçmiyeceği, Londra, ıs ( A..A.) ~ Almanlar, 

'~ ,,......ti men s~ıyanlar hakkmd;> tav.:ı;a- ı kı k'losu da 5 lirayı bıı1eca~ı j ınütan:ke mucibince Vışi hükı'.lmeti. ,,.., ••••• .. •o••••• ! k b 'b 1 ·ır k j ra nın ı d ıs. ho.k 

1 

ta geçilece ve u ~ı • er ~ı ı ' o- .;öylenmektedir. Buna mıık:ıbil, • ııın sı!Ah altında butun urmaı;,a ... ~ 

T 
' '

• nı runma m;ı.lıkem{'lenne \"e'rıll').::eK • [· 'lk a alkollil içkilere a!ıştır:l- lı bulı.;nduğu azami 100 bm kışıJık u on 1 ma tir. ıa ;npr:nsipine sadık kalınarak Fı·ansız ordusunun silahs•'>:.landırılma 
1 • • : İnhisarlar ida:esinin . havi1er • ~~~va vaprla.cak zammrr. !;i~ede sını emretmişterdir. Bu I<'ran.sı~ or -
ışgal edıldı l den beyanııame ıstemeı:ı bazı ın 15 k .ı:n.ı gecmiyeceği tahırıin o· d.ısunun silA.hsızıandırılınası dün ak_ 

1 hisar maddeelri ne yapılması ka· 1~ u::b<lrr. Tuz fiyatları al'tırı • ı;ama kadar bitirilml~ ohnak lA.zım -
.... i J rarlaşan zamla alakal ıdır. Bu zam- ı ru;ı cır. Vişi bahrjye ve harbiye komiser. 
ansız harp gem · ı ınm, s igara kağıdr, mukavva, şi:ıe ı ıacA. <t~.. . v alü.kalı • !eri, mukavemet gösterilmt~meili ve 

le•ı k dl kendile• vesaire iptiJai madde fiyatlarının 1 Yen~ f~y.atl.ar tes;ıt re azar•csi hMiseler <;ıkarılmaroa.sr için emir ... en yükselmcsiP.clcn dolav"J artan nı!'l· !ara bıldırıldıkten on abp • \'ermi"lerdir. 
· d "t"b r ser est s<ıtıs· " İ . . . flal batırdılar ~iyC't ::ııasraflarmı karşılamak mak· 

1 
sabahın an 1 ı a en :. Londra., 28 ( A .A. ) - fşa. edıldıği_ 

sadile zaruri bulunduğu te"::bit '!" lara başlanacaktır. ne göre, bir müddettenberl İtalyan 
liıUerin verdiğı bır emir üzerine iıarp gemileri ve A)man denlzaltrıarı 

Alnı.an kuvvellcri Fransa toprağında dl l i e Fr n Tulon ıımanını kapamış bulunuyor -

-3-

..... 

VAKf l 'in yeni edebi romanı 

Aşk 
ı ilkk8nun salı gün il başl!ycr 

4;.'ııılakl::ır, 4. çlık, Perdımln Arku~ı. ( ,.~ ı.rn :nı, tmrulı rıı;n::ınıarınııı 
müellifi l, !y .net Iı edip Rt>fil< .\ hmet !Sl'H'n~il'ln \'akıt jf'iıı hı• ~ırıaıhğı 
" Ulr llev,.lınli li A~k,. ın his V e fikir ur::-ılled ., j;w derin b:r crlrbi :t.l'\ k 

\ 'ermekle (:alı :.ı~;u:a!<, çok canıı ,,. liU\\t•tli bir rl'aıiLlll \'t'rl'.('\P~İ 
jçlı.d•· canlı bir tl'Z bu!uı•aı, ıııu_ Bj,· ·'lt'\.,İ nlik A:;ık, garip '~ P~rarh 
bir hilyata, 1 ul a•enıinin glLll. ı.ö:;.elerınl \l! Uı•yıığ'lıınııı lilt'l<;ilk, ılo. 
::.ımbaçlı arl<:.ı .... oı;;alilarıııa ~·~\Tilrııi ... bir projı•l,tıırdur. 

Doğu cephesinoe 
Londra, 28 {A.A.) - Moskovad:ı 

n. ı;redilen Sovyet geı.:e yarısı tebliği. 
'/.7 ı;onteşrin günUnde kUV\'etıeı-i • 

nılz ueri hareketlerine butUn kesim 
)erde devam ctınjşlerdlr. Stalingı-aJ 

taarruzu esnasında 1 mesltun mahıı. 
daha l~gal edilmiştir 

Stalingradrn şimal batısında. AL 
manlar mevzileı·ini muhafaza etmek 
için ellerinden geleni yapmışlar fa. 
kat ağır kayıplara uğrıyarak, Ruslar 
tara!rndan tardediimlş!erdir. 

' . o:arali ::5talingrau şetınııc ıtıı.rıı.dan 
Lak vıyc gönı..ierıl rııiştır 

vı,ı, 28 (A,A.) - s•:ı ı il" ta ,;n şl 
rrıaı h:ıtısında Alman ve R.)men kı a 
!arı iki ılUşmnn ırıevzijnl şgal ~tın s: 
J{rdir. ' 

:Merkez kesimde, 'l'orp"z ~cslnılnde 
Ruslar tnanuzla.rına devam etmlşle~ 
takat hiçbir, netice elde Pd M "il ş • 
lerdlr . ı.aıaıı .. ,_ ·ani Tulonu da göre • 28 er bın ton1•1k Dünkerk ve ketine mümanaat e lmes n v a -

"'""" parçayı, :ı: · sız ordusunun az emin bulunan teş • ıardı. ~gaı ctnıışıerdir. Berıinden bildiril. ~tTazburg zırhlılartle 22 500 tonluk . JT.\ 1LE :.;: \ SILCERE\".\~ Errl tlr. Diğer bir kesimde bir Alman ıe_ 
<lı~ı·n,,, ö d .. G 1 · ur e'!ki tiP P~vens zırhıısı bulunmakta. kı!ıerinin dağıtılmasını teıısip etmış. >\ ''nzım merke7ı' Rus k·•vvetleri tara • "' ""g ı·e .bu tedbır o o cu un.o • ·ı ~Iadrit, 28 (A.A.) - 11ğrenilcliği . u ~ .. 

Bir kesimde 51 tank tahrip edllml> Bu kcajmde bir Rus zırhlı tUmcnl 
;ıon neferine kadar imha ~dilmiştir. 

!arla. ala.kalı olarak, vc,nlen teminata <lır. Bunlardan Dünkerk ve Strazburg ı lerd.ir. . 
1 

I' 
tatıı:ı. f'li 1937 de hizmete girmiş modern ve 'ı ./\iman ve 1talyan kuvveUcrı bu em. ne ~Öl'C, Tulonda bu unan ·ran~ıı 

en hazırlanmış bulunan ve ı ,.,....1~1er ve İn "enlı"len"nin kenrli kendilerini ha. htıı. k h" t ha. kuvvetl1· iki gemiydi. Silı\hıarı 8 tane rl ayni dakikada icra e.,...~ • "' 
anmak Uzcrc olan ıyane • ıt d Jı e tırınn!arı emri Amiral de T.aborık l'ekeu.,,.;...,,_ 0··nune ge,.uıek Uz.ere a • 330 !uk, H. tane 130 luk topla 4 adet gıliz Amerikan teşviki a ~- a mar .~ 

lı --..... "' ı ı tarın goster C"'- tıırahndan ~erilnıişlir. Bn h.ıptuld :ı.ınıl'itır, nıxer taraftan öğrenildiği. 47 llk 8 adet 37 lik uçak.ııavar top. ket eden bazı e eman • b 
ı· 6 

llltf' k meti daha. doğma pli\ıı. en·elre tanzim edilmış ıı ı:ı. e gorc, fülırer bu tedbirden Fran • 32 ağır ınitralyözlerj ve ı katap .. , istecilldeı·i mu ave . · 
1114 d ' k ve 4 tayyaresi vardır. ı r.:an öldilrl'ek birl<aç saat ıçınde ken. ml\·orclu. Filonun kum:ındaııları. hu evıct maı·e~ali P~teni bir me ·tup - i plf;nı tasvip etmişlerdir. Ktımaıııfo n ıa,lıaberdar elmı.ş· tır. dı'erine verilmiş olan vazifeyi tmam 

1940 ta. Fransanm sukutunu mUte. ' l:ır. hirbirlerine şu parolayı Ycrmis. 
l'ulondan oğronjldlğine göre, Al • akip Cezaylrin Oran llmaw civarında e:. Lmiş~:~~r ._.."'"•'ŞALE ME KTUB U 111

"11 kuvvetleri dlin .5Ubab saat 1 te lUTL~, •'.ln.J."-""' Icrdi: 
ı 1 Mt-rst>lkebirde bulunaıı donanma. ile 

1 
. al münoaebetile Alman Gemilerle tieraber ~itmek teşeb • 

.:: ona girml§lerdir. Zırlllı kollar der. beraber İngiliz filosunun baskınına Tuıouu_ ı~g . ı .Ma. e~a.l Petene u hüsünde bulununuz. Eğer gitmek 
l tersaneye (loıı-ru ilerlemişler va b hl d St b .,. d(vJet reısı Hıt er r • 

t 
0 pğrıyan u zır ıJar an raz ur. . u önderm.i§tir. Alman mümkün deği!se gemileri ıb:ılırınıT. "erııaneYt? gırınışlerdır. Bu dakikada, denize açılıp Toluna ka,.maıı.a. m u • zun bır m. e_kt p gektubunda. ezcümle • d'b' 

.. r .. h- k " 0 b "emilerle birlikle ·aeniıın ı ır:ı.> -usu; filosuna. mensup gemiler en. vaffak olmuş, DUnkerk ağrr surette devlet reısı u ~ " 
~i ke.nd1·ı.erını· batır:"' .Qlardır. saat ıı:> . .. . 1 dcmektedır- hoylaymız. Her ne olursa ol-; un hiç .... ,.. yaralanmıştı. BilA.hire tamır goren ~oy e • . 

1 
ve 

lla deniz üstünde bir tek gemi kalma. bu zırhımın da diğerıııırııe beraber Yalnız ihanette bulunan amıra l>ir gemi mir'l"ercilere bırakılmıya 
l§ltr. Yalnız Berllnden bildirildiğine Tulonda toplandığı bildirilmişti. goneraııer yüzünden almağ& mecbur caktır. 

E:ore Alnıan istlhklı.m erleri birkaç Gene Tutonda. battıtı aanı)a.n saltı !:aldığım bu tedbirler Fransaya. :e Amiral Laborde tarafından gön 
barp gClillsini kurtarmışlardır. Bun • harp kruvazörUnıin 22,500 tonluk Bre 1 bizzat Fransız askerıne karşı d~~ıı_ iierilmis olan ~enı; subaylar, filoyıı 
~ra gemilere vaktinde çıkarak in!l tı.nye sınıfından Provanıı olması muh dir. Müttefikimle beraber besledığ"ım alıp gÖtürmek Te bu mümkün ol. 1
"k nıaddelerini zararsız hale getlr • temeldir. Bu gemilerden Bretanye ııamimı ümit, Fransa.ya hlı:; olmazsa marlığı lakdirde gemileri batırmak 
ı>ııner ve donanmanın intiharı hak - Merselkebir baskınında. batmış, diğer ;-;a kendi devlet reislerine \taat ve bu pJfüıının icrası Jiizumunn tcyid el. 

.. ~:~ Maı-siydan şu tafsiUı.t verilmek ikisi lskenderiyede, birisi de İngiliz sı:ııetle devletler arasında vukubula. mck iiıere TulonA gcl<llkleri zaman 
limanlarında siıa.htan tecrit olunmuş_ cak herhangi anlaşma ve muahedeler Strasburg zırhlısı ba!ırılmış bulunu 

f Saat sabahın ü ;iinde Alınan tu. hıı.kkında bir teminat t e§kil edecek yord u. Tulonu ferketm ... k-"içln ,-akit 
'oınr.ardtınan ta~ :.-;ır:!lcrindcn mil Bunlar 22.000 tonluktuı·. l 916 da o?an bir ordunun Franısaya ta.ere edil !(ccikmişti. l\Iuka'\"emet için de Ya. 
~'"kkt'p mühim bi-:- dnJga Tulonun filoya. iltihak etmişlerdir. Onlar adet mesi IA.zımgeleceğl 1bnididlr. ldl kalmamıştı. Almanlarla ftalyan 
ı:stilnde ı1~arak şehre aydınlatı_cı Z40 !ık, 1 4tane 138 llk topu, 8 adet EkseıA.ns mareşal bu hal şimdiki !arın zırhlı l;:ollan, tersanenin ırn. 
O?:ııbaıar ve limana manyetık , 75 lik ve 5 adet 4i lik uçak.savar topu anda size ne Kadar acı gelirse gel pısıın "dövüyorlar ve l \nıan <;:lhilin. 

:ı-.aYnler atarken tiiğcr bazı tay - ' vardır. sin bir devletin di.Siplinli ve itaatli ae sıığa sola dağılıyordu. Tersane, 
ateler d~ limanıı, etra~ında mes Tulonda bulunan ağ'ır kruvazörle - bir orduya. malik bulunmadıkça na.. çarı;abuk zorlanmış. muhafızlar ila. 

~~r bir vaziyette bu}:.ın·m istih - l'in miktarı katı olarak malum değil. nihaye mevcudiYetlni devıı.m. e t tire_· ate mı.>rhur edilmiş 'l"C Almnnla.ı:ı 
anılar üstüne inf!\fık bombaları dlr. Bir Ct>nevre haberine göre 3 veya miyeceği hususuidakl nedah~t .sizi~ It:ıl.ranar, Stralsburg zırhh~ının de. 
l'aknuşlal'dır. -4 hafif kruvazör, 28 muhrip ve 20 ıc,-;.n teskin ve teselli edici bır keyfı. mirlemi~ olduğu l\filliaud tıhlııııını 

. liçaksavar batary,ıları derhal denizaltı vardır. Londra, 10 kruvazör, yet olacaktır. Ve ha ttA gene buse • islilii e~nişlerdlir. Alnı:ınl:ırla tıaı. 
~.~s açmışlr,r V!! ba11 Fransız ge. 2il muhrip, 26 denizaltı gemisi bu bet>ledir ld, size tam bir itaat göste. ~·:ınla:', zırhlıya ı;1kmak i.<>leıni~l<'r 

1 
eri demir altında buh:.ndukiar! ıunduğunu bildiriyordu. recek bir ordunun, bahriyenin ve bava i'e de zırhlıdaki Fransızlar, topla. 

ll'ıe~kileri terked-::.ek limanın mah 1 Fransanın 7 ağır ve 15 kadar be.fi! ıcuvvetıerinln yeniden teşıtuatıandn·~l riyle alE'ş etmi'.iler TC diişmanı clur. 
~~~ınj tlltm:ı•~ıl. teı_;cbbüs etnıi'~ler- kruvazörti, 80 kadar muhrip ve torpl mıısı Fransa için bir fela.ket değıl durmuşlardır. Bunun ü'Zerine lt:ı\. 

· Fakat sür2.tle 2:•~ien Alınan ctosu vardt Bunlardan ne kadarının b" .. kis bir saadettir . ' 'anlarla Almanlar, zırhlının rnah • Zlth} . ., • . •" d J 

.. 
1 kolları bellı bl~lı binaları ve Tulonda bu1unduğu ve batırxldrğı ma, ı .ı\tm1ğa mecbur edildiğim bu a L volma~ına, elleri kolar! bnğh bir 

t rsan · · ·kı · da · 1'""' mak busu,. ı ir ~Yı ı!':gaı et•ı erı sun lilm değildlr. . . ' nun Fransa ile lşbir LE,• yap } ynziyetle şahil elmu~lardır. Bn es. 
1 Alman kolu d::ı Strazburı:; zırh Alman. başkumandanlığının tebliği. ı>undaki arzumu hiçbir veçhlle za.ytf. nada Amiral de Laborde tıır:ıfındaıı 
~•ı~tuvazörüntin ~:-ına~mı~ bt~lu~- Alman orduları başkumandanlığı ıatmadığımt ve bila.kls bu iş birliği •iiıı lerilnıi5 "ıaıı 1-r<'nç z:ıbitl<'r, filo 1 

\tj~u n~~tnna do~ru ıler.emı!?tıl'. tarafından bu bMise hakkında şu teb ! r..ln gerçekleşmesi ıçin 1A.zıtn olan kumandanlariyle birlikte diğer ~e~ 
Alrntalyozlerle :n~ce!-ı~~<'Z bulunan ltğ neşredilmiştir:. : ~arlt muhtemel olarak ihdas ~dece mileri :ılıp götürmek fe<'riibesinde 

an askerlerının D•uıkerk zırh- İngiliz ve Amerıkan kuvvetleri ta. l ı<ın· bir de!a daha temin emnedı. bulunmaktan ibaret olıın "B ı~ 1 
\(..,, •• il ·· · d'l kt k ı i ı. 1 Anglo P .ını .. .ı} ·u.Va__zor mm tamır e ı ~e. e 1 afından Fransız mUstemle e araz s ı Bundan maada, Fransa.ya. • nı icra etmek miimkün olup olma 

fından işgal edilmiştir. 
Blr gUn irin de A lmıı.n kuvvetlen 

192 Rus tankını tahrip etm .. ıcrdlr, 
Stalingradın cenup batısında Sov. 

.rtt ilerleyişi devam etmiştır. Birka, 1 
ıneskfln mahal işgal edilmiştir, Gana. l B • d '7 k t 
hxı ve esir aırnmıştır. 'r arsa ~ ~ pa e 

Bu bölgede, tahşit edilmiş blr düş. 

ruan kuvveti, cenup ba.t istikametin ero'ın hu urıdu 
de blr yarma. hareke tine teşebbüs et: l.l l 

mıı;ı fakat Pike uçak1arımız tarıU'ın • iki sabıkalı er()İnci 
~an bu hareket önlenmiştir. Düşman yakalandı 
ağır kayıplara uğramıştır. 

Stallngrad şehrinin iÇinde de Sov. 
yet kuvvetleri ilerlemeye muva!falt 
olmu~lardır. Burada Ruslar 400 llA 

5C-O metre hatlarını ileri sUrmUşler 
dir. İ~çi mahallelerinde birkaç bjna 
işgal edilmiştir. 

Kafkaslarda topçu ateş teati edil 
mlştir. 

ÇEMBER tÇlNE ALINAN 
ALMANI.AR 

Be:rrııt, 28 (A.A.) - Rul!I eephealn. 
den alman bir habere görıe, çember ' 
lc;!ndr. kalma k üzere olan AJıman Ye 

Romen kuvvetlerinin rlcat edebilme 
ıeri için yalnız 30 kilometrelik bir ko. 
rıdor kalmıştır. 

STAL!NGRADA. T UVtYELER 
GÖNDERll~Dt 

Londra. 28 (A.A .) - Dün ilk defa 

Fenerde, MtiflUa!ı ma haılesjnde, 
oyun oynıyan çocuklar b r arsa.da 
taıııar arasında 17 paket içlnde 13 
gram eroin bulnıu~ıarjır. Çocuklar 
bunıarı karakola teslim etmi lı:rdir. 

Yapılan tahkikat sonunda bu ero
lr.j buraya Atika)ipaşıı da oturan aabı 
kalı erOincileröen Sefer Şışmanın bt_ 
raktığı anlaşı1mış, sJÇlu ile arkada~ı 
Cemal yakalanmıştır 

o-----
Macaristanda tlltls 

salğını war 
M0t.kova. 28 (A .• \.) - Moskova 

radyosu, Macaris~and:ı, tifüs bas
talrğnun bir salgın halinde b;:ı~göe 
terdiğini bildirmektedir. 

Budape!'ltede yüzlerce ki~inin 
öldüğü sôyl~nm~kterHr. 

Tıu ih canlanı,ror ... İstanbul .)·erindt>n oynuyor... ll:ıl~ ~-ılgın' 
bir sel halinde durma~an L ,\ L E• ye akı~ ur. Çun!cu: 

KLA UDETTE COLBERT - FREDERIC MARCH 
ELiSA LANDt - CHARLES LAUGHTON'un 

en büyük muvaffa.kıyeti olan 
TURKQE 

KANLISALTANA~ 
BLJgün LALE sinen1asında --------Uutun azu .. ıet V\l ihtişamı ..... Sonııııız güzeıııı, ve deh~ctlle 

büyük mm·affaki;yeti oımw}tnr. 

5cucnin en !trıı undugu haYUZ ile Fü{. AlJcrıyo i.izerine yapılan tecavUz harekMın 1 ~aksonlar tarafından gasbedl}en roUs 'dır.ını tetkik elmi~lerd·r C ·ı . 
r·r Vazörlel"inin ve .tiğer ba-ı:ı ha- o&.n sonra Alman ve İtalyan kuv • 'ı ~<>mlekelerini yeniden aımak hususun b "' k 

1 
h 

1 
·. 

1 
ı ·d · e~:ı er. 

: kruvazö•lerle pek ç.ok destro - vetleri, İngiliz ve Am&rikalıların yeni ca Y. ardım ,.tmek değişmez bir kara.. Aalre ·e e kl:ızır ~dnm1ış1a.r rı_ı1·• ·akaı 
• erl · . . - 0 k ınan uça· arı. rr la ın ı ık etlitı 

1 erın ve torpttunun yana.!'1ml§ bir tecavüz hareketlerıne karşı Fran. ı·ı•rı<lır. Bütün iddialar hill\fma oıara dd le t •· ;_r· kl . ' 111.•••••••••••••••••••H••H••••••• I 2rUndukları doklar boyunı~a va - sız orduslle elbirJiği yaparak mUda Ye Almanyanııı elinde bulunan bUtUn ~rn e _r,
1 

en_' 1~ ı5e erı ıılıııışlar 
'lrı~ct alınıl.larınr mütea.kıp birden fa.a et.mek Uzere, o vakte kadar işgal vasıtalara müracaat azmi ile buna 'H' ın'lyın ~r },~:\ mt~şl:ırdı r. 

Yerlerinizi lutfen (>'ve-iden kapııhmz. Telefon: .t3:S95 

Uthi~ bir infilfı.k ;şitilmiştir Bu edilmemiş otan Fransız mıntakası. k . b ıunuyoruaı Ne Al • Bunun uzerıne fılo kum:ıııd:ınla. 
lles kendi kendini ~tan s·~azburg na gjrmişlerdir. arar vermış İ ul Fra Sl~ mUetem rı. ıoocu zabillt?rinc barut ıınb:ırla. 
l!1 :1'hlrsnıdan "tkm.I" ve ibu·ı.nfı'likı t bütU mımy.a ne de tlağya yınk ..... k eme· rını berhava ı-lmek emrini verını~. ını " ,, Umuml müdafaa tertiba. ına n ]eke. ımpara.tor u unu ..... • 

1 1
. B . ı 

1{1..,.~ncta bulunan bütUtı gr.nıilerle te~.killerile iştirak edeceklerine dair llnde değildirler. Yeniden kan dökUI err ır. u sıırelle ~eıınılercle bııh 
fiı· b"tar~~larmca:ı yükselen in- ı Fr&nBız kaı-a ve deniz: kumandanları mesine mani olmak ve büttln tarar • nıın sub;ıy ve erJC'r111 ekseri"i leler 
ııı·~kl~r. takip et,..ıi§tir. Harp ge- tarafından namus üzerine söz ver • Jara favda~ıt ve teslrl dokunacak bir olmıışlur. 
li 

1 
~tının Pt"k çokla:m~ sUvaril~- rueleri üzerine Fransa ordusu Fllhre, ~ birliği için Ja.zımgelen şartları ar~ Fransız filosunun insan itihoriv 

le . u:nandan me•ıkıferınıle, gemı- rin emri ne, yaımz kendi ballnde bı_ '-ık gerçekleştirmek hususunda zaru le zayiatı. Fr:ın$anın bir Flilnliik 
tını a" - a·ı · · · k ki L ı · k" ı h ~ctt <maga. :neınur e. ı ırıı_<ı ~ıu- raktlmakla iktita ediJmı~ere . smen rt tedbirleri almak şimdi bizzat Frat.'1 ı:ı:'PLe. ı ;:ayı ınd:ın p"e"k çoklnr. 

t·hııtattan bır •;oıeları ıle bırlıkte kuvvetlenmesine ve yemden sılA.h!an.. ~ız devletine düşmektedir. Feld mare Fransız gemilerinin l:ıhril>i işi, r; 
~ ışlerdır. Veri~cn r:ıahimat:ı na 1 rc;asına müsaaed olunmuş ve I<'ransa. :aı Ruigstet. Alman hareketi ile il . .s:ı:ıt de~am etıni<>tir. 
il!ra;, Fransız h·ıh_riYe neferl~ri ı nın Akdenz filosunu da ıçinde tut.an ~i;i oldutıJ nisbette bu tedbirleri al • Her kumandan, kendisine veril. 
fılak lınan ~sk~rJerı ara~~nda. ın-, fevkalıi.df' mUhim ve müstahkem Tu. ml'l.ğa sala.hiyetlidtr ve her zaman miş olan emirlere itant etmişti!'. 
l'ııevkil r-~mıler; veya. mustahkem ı ıonkesiml yalnız Fransızlar tarafm. şahsan emrinizP. a.made olacaktır. B•.ı Slr:ıshnr.I( zırhTmnd:ı olduğu ~ihi 
Aı~ erı tahrıp edınceYe kadaT 1 dnıı müdafaa edllmek Uzere bu işgal m ktubumu bu olaydan dolayı yen.! diğer ı:ıeınilerde ele rnih,·ercilcriıı 

l.(l}anıarı ki ı1tısı · ı ~ · L · 
l'l'lak • n ~ra. aş . na manı o ::f'n bar]ç tutulmuştur. bir iş devresinin açılmış olduğu Um l ı:ıemil~re çıkmak teşebbüsleri lop 
Oltnu azrnıyl~ şıdr!etlı muharebeler Fakat o vakittenberi verilen söz • cii)e bitiriyorum. Bu işbirliğinde Fran 1 ateşiyle kar~ıl:ınmı:;lır. Alınanlar, 

CenıJtıır. . ıe1e riayetsizlik ve harice firar teşeb :ıadan istenilen tek şey, mUştere!t projeklörleri ile Tulonu tenvir cclı'. evreden verılen ma!Oınata göre · ı 
ele 1'ı 1 . büsleri yük.sek rUtb<'!l Fransız za. • mukadderat mefhumunda bır ana :varlar ve Fansı'Z filosunuıı denizin 1 onda ıntihar eden I<'ransız fi 1 .. t 1 b 
•Osu kti U .. . . bitleri arasında tekerrür etmeğe baş yı<>tır. Şahsi hurmet hlsleı mın ta u dibine inmesine s,abit oJuuorlrdı. !: k buyUk 100 l<adar gemıden . . . . . ' ı ,, " 
n11ıte-kk· bu1ğ·ı gibi evvelce ışblrlığın1n hazıı lünü rica ediyorum ekse-tAns mareşa. GENERAL Dö GOL ÜN ı:~ ,,~ ıl bulunuyordu. ' d · k" · 
-'ı.rılar . "'Ü:::Unen Fransız ordusu safların ıı H iirmet ıı.rını:ı: BEYANATI arasında. Straz'lurg, Dün. " . . 
kerk esk' b k .. 3 4 da daimi teşvikatın esu.elı tı!ra'K.kilerı Adolf Wtle'r,, ll ı ir ruvazor veya · [ 
cı afif kı'llva · r. 28 muhrip ve 20 ka . kt-nd~i gösteJ·meye başlıu~:ştır: 
ar tlenizaı;f sayılabilir. Denizaltıla 1ııgıliz ve Amerika tesırlerınden Bilardo yüzünden ağır bir 

rın 'kaçıp kaçmadrlc)an henUz be!ıi C.oğan bu teşvikler son günler zar. yaralama 
<1"tlldiı-. Önce Strazburg kendini ber_ fiı.da Tulondaki donanma arasında Valdeçeşınesinde oturan ~abit 
hava etmiş, mürettebat direkte dal • cia kendini hissettirmiştir. adtnd" biri&i, a•.·n: Y.!'l'J!te, Tahc;.i· 
gaı .. - .., d d .. uı "'" -·an Fransız. bayrağmı sel~mlıya. çl'ansız or usu sa.tıarın a gor .en nin gazino"ııncla sabrkalılal-clan 

Londra, 28 (A.A..) - General dö 
Gol radyoda demiştir ki: 

"Tulondaki Fransız filosu yok oldu. 
Frar.sızlar, 194'0 baziranmdanberi, 
yalanın, gözlerinin önüne gerdiği 

tUülıi biı·an içinde yn tıverdı'er. Aynı 

l"ak genti ile birlikte dalmr:aır. Bunu bu siyası ikilik tehdidinin gittikç'? Avni ile bi!iirdo oynamrş, bu sıra-
h~traı başka iik gemi takip etmiş ve artması hususunun gerek kentli emnl_ cia b ir \'UTUŞ yiizünren :ı.ralarında llatırdı!ar. 

ltaç l!aat içinde Fransanın .şerefi j.'etine ve gerek Fransız devlet adam. kavga cıkınıstır. Fakat. bütün Fransa, Tulonda.n 

Fransızlar, düşmanın eline geçmeme. 
sı için kendi gemilerini kendi elleril.ı 

Mulıammrı:ı lx'deli (2940) iki btn dokuz yUz ıurk 'irıı. otan muhtellt 
numara)arda(21000) y!rmlhirbin adet bezli zımpara (4. birincıkAıı•ın ltH:!) 
cuma günl· sa<1.t p4.30) on dört otuzda Hııydarpaşad'l gar binası dahilin. 
deki komisyon tarafından açık eksiltme u:.ullle R:ı tın aıı.1acaktır. 

Bu iı1e <"lmıel> istiyeıılerjn {220) iki yUz yirmi lira (;,O) elli _kuruşl~k 
' .. "ki b' ı- itt kqıltme gil muvakkat teroınat ve kanunun tayin ettl!tı vesaı e ır ı e e · • 

tiÜ saatıne ı<:ıdıı.r komls\ ona mUracaaları lflzundır. 
• . d z olar~ ı.r da&<tıtmııktadır. P" işe ait :;;artr.ameler komısyon an parası .. .,.. ,, 

qsw7) 

l stanbul Jandarm a Satınalma Komisyonundan: 
.. k t avnen ver lroı>k ve ge_ 

şartname:.ınc göre ıcıı.p eden kosele ve VR e ası · . bl'ber 
riyô kalan malzemesi mUleahhidi tarafından temin edilmek .şartıjlc rl ma 
r"fti için (2Pj) kı.;ru~ imaljye Ucı-etl tahmin edl!en (5000l c;i.f• an af~ "' 
-,1 • il D aat 15 te kapalı zar e.._ 
KUrdura·;ınm ımall •şı 30.ll 042 pı;.zarlt>!'lı g n s .. kt' Mu 

• ~ zda ih:ı le edııece ır • 
~iltmesile 1stanbuı - Taksimoe ı. Sa. A.l. Ko numu .. konı·syonıımuz 
V'lkl<at teminat ( ı t06> ııra (25) kuruştur. NUmune ı:ıergurı t l inat mek' 

t killerin vesjka ve em • ıJa gtruıu~ ~artnı.mesi parasız alınır. ııt~ l eksı'ltme 
•. l a f tekli! mektıır arını tup veya 01;,,k't>t1z~arını rnuh evi kapa ı :ıı;. r 

1 
. (

13
,,

4
) 

"' . 1 1 ·onumuza ver:ne erı -vakLınat>ıı b~r -::...at ev\·eı,ne kadar tanı B) 

ff." • 1~~j;j Üci~Ji;;; ilini!~~-:-] 
Bebekte Bcbi!k Rumeııhisarı cadJesinı.ıe 2/:.!2, 8/22, !l/22 ve 22 5 No, 

k hedm ve tahass1ll e Jecek en ıı yaltnm vot istikametinde kaıan ııınunın 
kazının l!atışı açııı: arttırınaya konu!muııtuı. 

Tahmin beıi .. ,I (632) lira (89) kuruş ve illt temjnatı (47) Ura ( ' 7) 

~~~ ~Utün bu güze-! gemileri suyun larının nüfuz ve tesirine karşı yaptı. KaYga sonunda Avn i br<;ağını çıkan bu acı haykırışı duydu. Bi ı 
. !ı. bulmuşlardır. ğı tesirj tamamlle mü drik olan Füh. rckerek Sabiti ırrıuh~lif yerlerin • teessür ,bir hiddet dalgası bütün Frıın 
:ı• ~,. ... .,.... D dU T k ı · · • , ... ~ s~yr sardı. Diğ'er telAketlere katııaıı 

kuruştur. .. . .._ 
~artname zabıt ve muamelA.t mUdlirlUğU kaleminde gorillel>{llr . .ı.na. 

lesi 2.l!UJ42 çaı·şamba gtinıi saat 14 tc daimi enclimende yapılacaktır. 
_ _; _ _:ı:uı,_.,.._ .. _o_m_;;m.;;.;;.;; .. ıı:.;.;,_R;,.;tN.;;._..;.F._,v..;s_._Ul __ -L_re_r_ v __ e _ _ u_ı;_e __ n_ g_e_ce __ u_ıo_n __ a_e_s_ı_n_ı .ı....::d:..:e;..n,,;,,,,,,;a;;:.ğ;;...ır_s_ur.......;~....;t..;;,t e.......:Y;..a_r_a._._a_ıru_!:_t_ıı_·. _ .. _ a_-...__ _ ____ ~--- .......... ..,.. __ _ :r unı .. r·n 'k teminat makbuz veyfl mekluplari!e ihale ı::ünü muıı.vven 
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Tarihin Dü~.9~ qa_v9ıgr1IJ1tıs~----....... 
--- - - }:; t, .. lS!""id:w "' us un q 

u Aman güceodire· 
akıbeti cek sevler yazrnal,, 

·•· roplayan ıvıuzatter Esen 
Frano;amn blıyiık ihti!ı"i.l;nı•ı iı- ''r\ır"lı lildüımelidir. çünkü "U•:-

·ıincii yılı bitnıiş, dorcliııırii. sc ııc-.:i luılıır; ı;~ üzeıiıııle elleri kr.nl_ı 
ba-;lıyor. rran nnm ''C hırat d ı ~ nkalandı, Eı~en Kırat olm~k ı:ıır 
chin)anııı ~klini d<?ğiştireıı hu i'ı· . <·imı.yettir. J{rra) tnbiatın kanuıı
tilftlin ilk gUuiiııdenbı•rl Fr:ıı.:":ı 1.-'1rı-dıın hari1: bir mnlıliıktur. İn. 
talıtmıla oturan On Altınc·ı Lui 1.a- .. an ol21.n miJletle in:-.an olmıynıı 
.ırı, nzim,..j1liği. tcredllüdii ylızün· Kırnl arac;mda hiı;bir mlina~ehe! 
den her gün nufuzur.rJn n bir p:ır- ııl:lmaz." 
,n dnha 1>~ l>etmiş, h.ılkın göıun Bn c;özler<le mantık yoktur, bir
clen clü5tükçc dü miiştii. P.11 rlüşü::; birine ba~h <IU.,iinceler, hn cfü~in. 
"ebep5iı. ele ~ildir. On altıncı f.ui:.. celerden çıknn netire Ot> ~·okt1ır, 
ııin yerimle birsı. iradeli, biraz lakin hhleri gıeddıyan hiı 'leh:;et, 
ı.Iahn ce aret 'erici bir insan ol • inc;am üı'küten bjr ~idılet. ,-,udır 
S!ıydr. belki :ıhlnn:ırı ifıtilül<? ~em Ru :.özlerin bilvlik tec:iri de hun 
'ıırnbilircli, fn'ıint On Altıncı J.ui dan geldi. O ~ün Sen Jlt'lt mr(' 
''nptıi:'lnı, ynı•nca~"lnı bi1mi~·en hir lbte: 
insandı; ihtilil de,·nm cılerkt-n - Bir gtin l(elir, Jı:iylc -ınrm:: 
hütün Jınreketleri ~~km<'adır, hal ndi\let fikirlerine i'nanmıya:ı in· 
kın arz.ulannı yerine getirmek is • "anlar, bir zalimi muhnkewe ct
teme'l, kafa tutmağn k::ıllia" f:ıl:n~ mektc bu k:ıdar tercrlılüt :?;Öıte 
ı..iddct knrsı ıııd:ı. lıemen yc:keııle· ren bir <lenin barb:ırlı~nıı\ <ıa~nr 
ri suya inılirir, istenenleri fa1.h - lar. 
f=ile \'erir, Ye hn yiizden halkı ,1 - ne<lii;i \'akit siizlerl şiılılct1e ııl
marttıkca snnartır, ;r.aptolnnmaz l\ıslanıh. Halbuki inc;aulnrı mer
hnle getirir. hametten L'1.akla~trrma~ıı, ad:\le~-

Kralı be'kliyen akıbeti Fmn&A• ten a~nlma~ te~vik e<len bn snı- I 
ela herkes bi1iyorılu, ihtilfıfil' bii- terin · yuhalnrlıı liarı?ılac;ınac;ı ~~
yük hatibi ~lirabo dah?. On Altın- re'kti. 
cı Lui krallık snnda)yasında otu- Sen Jiist o ~ün mecli~te merhn· 
mrken bu hali se:1.mi~. ''lştı.: bö)'le meti i'nkiir etti, söılerinin hjr ye. 
bir lnrnı ılara~-s('mı boyll\!" ılc.mi'3· rinde: 
ti. - Hakkın me;\·dıtna c;ıkmn<ıın 
Miraboııun bu fnlcılıj;ı do!!ru çık dan l•orkanlar m~rhamctin•i1i u

tı. On Altıncı Loi krnlhktan indi· ynndrrncak sebepler arıyorlar, n~
rilmi : lmno;ilc, Jıemşircsile, kı:ı:ı redeY'ie e ki Romanın C'('n:l7~ cılay 
il~, oğluyla Tampl zındanmda hap Jannda olıluğu ~lhi karsnnı1a rı:ı 
edihnisti. ihtiliilin dömiincii yılı ra ile totulmu ağlayıcılar bile ('1· 

ba Jnrken lrnm·an'iiyon a<lmı alan kamcaldar. 
ihtil~lin üçüncü millet mr.rJioıind~ Diyecek •mdnr i i ileriye ~i.i. 
mnhıı1<eme eı'liliyol'flo. tiirdü. ı 

Tarihin en büyUk ılanlanndan Sen .Jüst'iln bu sözleri l\tisle ~i- · 
hil'i ohm on alhncı J,ulnin t""ltıhn. bi büyüle bir münrrilıc ·•merha 1 

kemcsini 'le bu s~rinin bir yan- met ite a.lay edilen bir yerde mn
~mda biitiin taf ı1nti1e anlatacn • hakkak vaJ~şet ba._lılr .. C'iimle,.ini 
jEı:r.. Buradıı yalnız şu kadımnı işa· \lhnm etmiştir. 
ret edelim ki, bu mer1iste nıebu.._ Genç mebu!! bi'r a:ı.tten faıln 

1 K1M;1 A bdillhamit devrinde Rumelide bwuna.n e§kiya takip 
tal'ıurlarındıı.n biri, iki~ ayrıımıt. Biri binbaşının kumanda. 

sında Yunan •. !'kıyasını, diğer kısmı da kolağasının kumandasında 
Bul.,.nr çcteıerlnl takip ve tenkll için ayn ayrı mıntakalara gitmiş. 
Kol:ğasI, bbn, son derece sat, okuduğunu unutur, A.deta hödUk bir 
alay zabiti C:ereceslne 1nml§, binbaşıya rapor •eklinde ne yazdırırıa 
yazdırsın. i<t.lıbc sık sık tenbjh edermıı: 

- Aman ı:aygı oözlerlnl, elkabı unutma! 
_ Aa::ln hUrmetalzllk hlUi verecek tabirler ve keUme!er kul. 

ıaııma! 

- Aınan gUcendlre<:ek ~yler yuma! ... 
- Berıı ı.laima kUçUk, kannca ka.d&r gösterecek lltlar kulla.o! 
Blrgiln elicde bir ka.tıt. tellşla g'elmlş, kt.Ube sormu,: 
- Ser, ne yaptın'! 
Kltlp şaıırmış, kekellyerek: 
- Ne y.t.r•tım? ... 
- Bak! clemit· bınbaşıyı ku:dırdık! 
- Nc.1en dendlm 1 . 
- Anıaınndın mt'i' .. bak ıne .. 
Kı'!.tıp bakıyor, orada bulunan başka zabitler, tabur l'.11amı fa~an 

da bakıycrlıır. Fakat bir aey anlamıyorlar, ÇUnkU göı!erdıği şey. tel. 
grfhanec!c:ı "'crılcn kll.!Ptmış. 

orııdal\.llt.:in bir ııey anlamadık\annı görUnce, mütee.sslr bir lisanla· 
_ Görmüyor musun, demi.§, blnatı,ı kızm11. hem kurşun kalemle 

vazını§, hem ~ lmza!'ınt atmış. MUhUr b&ıma~lfl ... 
• Kahkaha}arını tutamıyacakıar, hemen odadan savu,mıışlar. Za 
vallı kolağ .. &ı, teıgrat memurunun makineden aldıklarmı yazarak ken 
dlalne ver.:t~i telgrafı, binbaşının yazıp tele b{ndlrerelc yolladığını 
zannetmi~. nrKada§larının alaylarına, kahkahalarına bak kıızanmış, 

şu fıkrll gösterı:vor ki, (vazl!e) görUrken. bir de etra.fiıca. maltl . 
mat sabl.bi olmak lA.zcm. 

- Burıtya gel ... arnl eu t§e t&yin ettim, demek Y. V !eğil. 
Liyakat, ehliyet, bir ıııte bllgl aahlb1 olmak, mUteharnı olmak 

boş manay:ı. kullanılar. kelimeler d~ğlldlr. CUmhuriYet devrine kada.r 
bilyilk bl:- kısmı hemen bu usul çerçevesinde görillmilştUrr. Milletin 
çektıkterı ( \'t-Zl!c) meselesinde kavrayışı olmıyanlann b:ı,ına muaat. 
ıat ve 'bel~ otmaı:ındad•r. Umumt hayatta görülen lğrt bU!;rU hareket. 
!er !ııe. ferdin bu kavray~ nokt&smdakı llubalill#inln ve cahaletl yU 
zUndc'J Uerl ~t')mlştlr. 

~1nmt'z l:ıir kahkaha o!an büyük halk filozofu N!larettln hoca.nan: 
- H!lenier bllmlyrnlere öğretılnler! 
sıszu. bir hakjkn~ı ifade etmekle beraber, bucUn lçln geclkmiıı bir 

güzel niyet vl'! iyi bir maksat eseridir, Şlmdl hepimiz bilmeğe, tsr;ren. 
ı"leğt-, :.ıiiıp, Ol!renlp I;, başına, vazlfelerimlze ko~mağa, canla l>:l~ta 

çalt~mıı.ğa mecburuz. 

nurQl!)k 7amıı.nı ı-eçtı çalc,mak za.maoulJr. LAımRt 

:... .................. --------------------------------------
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Onları üç mucize 
kurtarabilmişti 

Veb, Franks ve Kadvel, 45 gün 
Es K imalar arasında kaldıktan 

sonra kurtulabilmişlerdi 
HER ı:amanki ı.:ibiydi: 'fayya.. 

re Groenl;md içinden gcÇ~r-
1'en rady~u sil\·lenen ş~yle-ıiır ıııl\ 
na mı anlamıyaeak k..,clar hafif 
setler işidiyordu. Zamanına güre. 
bs1an bir yahut iki :-afft hir 5ey 
duymuyordu. 
Amerik:ınm en mütebss ıs rad· 

yoeulanna miira<':t!lt edildi. Onlar 
ıla, hu e-;rarengiz i~aretforılP.n bir 
,ey anlam&dıklannı ıöyledı:t!r. 
Bunlardan biri: 

- Sakın bu, Groenl:\ncla bar J;t> 
sif nçu~u yapııı da ıli;nmiyen l>.mı· 
b:ı~n tRyyaresi' HU1Mn olma
!'IJn! dedi 

HAKİKATE.~ ntml;\oN 

İlk en·el, herkt'i, bu fikre karşı 
omın c;ilkti Bü\'ük iki rr:ot.ör1ii t:\y 
~·are Ter"'\'o,·ı:ııUı ı.ridell bir ııy ol
mu<ıtu. O İT.)andada Reoykya,·ike 
inecekti: fnknt intizar ho~a ı;ıktı. 

Radyo mütehac;sısr haklf;\·llr. 
Bombardıman tayyarecisi }'erri 
Kommandın Atlantikten :;:eçeı'k~n 
i'itti'Jti "esler, Lui A. KRdoeUn <ınr. 
leriydi. 

Hüdson tayyaresi, Teı-l\"övt!en 
hareket ettiil zaman, Uze-rincle, 
pilot yüzba~ı \'elı il~ ı:;pm~ri R. 
Frank" ''e radyceu J<arl\'('I ,·nrdı. 
Bunlar, Groenlnnd;ı yaklar;tı~:l.ın 
7/lman o kadar koyu bir r.isc ,·e o 
dere<.'e ~iddetli bir kar tipi-;ine tn· 
tuldular ki', yollarını k~ybettiler. 
Saatlarca, nereye gitti.klcrini hil • 
meclen uçtular. 

Bir motör işlemedi. Jı~<ıancı -;~Yİ· 
~·ec;i de -ırfrra yakJaştr, 

Si'I, nihayet, biraz •bi:tldı; fn. 
kl\t ba dağıb~, onhrn. m'lr01: lıır 
londu',dan tehJikeyi gilo;t"r.r.~ktcn 
bn~ka bir şeye :aramadı: ,\itfa . 
rıncla buz clenizi, katrbşmış clalı.:a· 
farını yo\·arbyot-du. l"an)arıııda da. 
Hroenland sahilini' tetıkil edon pu 
C:R pa~:ı buılu da!i,lar Yarf''· 

DURAN' MOTÜR İŞLiYOR 

mu,·affak oldul:tr. O gtb~eııi' b 
yazlığın ortaıınd·.ı tek haşl:ı.rı 
bulunavorlar<lr. T:ı.yyarede, ker. 
~ini tutan buzu dağıtarak bntı 
y;ıı ha~lıyordo • 

Bo defa, birinci ·ind~n Jah. 
kunetli bir mucize göründü. 

tJç ark:ı.da!) donmuş ılrnizc n. 
nan bir küc:ük ,-:ıdiden in"lanlaı 
köpeklerin Ye kız.aklann c:ıktrğl 
görıliiler. Rular ı;skimolardı. Tr 
yarenin indj'ğini c;örmii'l~r, gch 
yorlardı. 

'\'ii7ba'3t \ ·eb: 
- Blı, bornda., on binde bir 

timalle biJe insan bulalıllecc~m: 
ıannetmiyortluk. diyor. 

Tayyare ynrmı sa:tt -ıonra. ha 
da. açtı~ delikten gireli ,.~ flen. 
battı. YRlnız, tayyare h:ıtmadı 
önce, tayy:ırecilerle Eı.ki'moln 
ir:inde h:.;fonnn şeyferin bir kf!'m 
nı <:ıkannr~lardı, 

Kad\'el. bir radyo po!lttH•ı knı 
du ; f:-ıkııt eereyan o kndar hsnt 
!•i, 11es hlttirmiye imMn ,.t"11T'İV 

du. 
45 Gt.lX ESKil\IOJ,ARI·A 

Radyo mer"ı<ezleri, biı,;1k bir " 
.,.tı~ <1!:<>ef!1&n~dan sö~·liyen h 

fif pocıtanm yerin~ tecıbit ,.tmi: 
mu\'affak oldular. Bunan iheriı 
Birleşik De\·letler Amerik~<ım 
''J,iherator' İ'imindcki deniz tayy 
resi kaz87.edelerfn imdadm!l g~" 
rf~rilıli. 

Bu "ırada üçüncil mn<'i7.P ııılı 
etti: 

tmclad tayyare,,.inin geılme5in 
tlen pek az en·eJ, şiddetli bir fı 
trna koptu. Buz: l•ütlesini öyle 1· 
a~"Trdı J\i, ortn~ıntla geniş bil' ı 
~·olu aı:ıJdı. İste buran ela, ıiııı:nı 
tan·are!<ii .ı:elip kon<lo. 

Üç arkadas 45 ı:;ün Eskimoları 
nrasında kalrlı'ktan, onlar t-ınfıı 
<lnn bnkıhp be•le!1'1ikten 4Jonr:t, 1 
ıouretle kurtulclular. 

Jann büyük bir ekseriyeti kralı c;Uren nut'kunun !'lonlnrında "mil- fB ~-[il !' :~~-==11-~• 
mahküm etmel< fikrintlc~·di. fakat Jetin bile l<ralı affetme~c h:ıklu ol· !~~ ~ 4, : e ı:~ 
Mnm cezssı \'ermekten de korlar m.ıdığmı" c;üylefli \'e "k:ıyc;rrl nıu- ~ ._ }-_ ~ 
yorlardı. Fnlmt bir elmlliyet, m\\f l1akeme etmek için yirmi il.i lıaıı· Artılc euns bitmek ii1er.e. ı'eb 
rit bir ekalliyet idaınıns siddttle çerden bRc;kn yası taya ba~ ·, urul· hU7: lizerine inme'\'. ·i ımrrln: f:ıkıt zayıp giden harp. Avrupa 

Tifüs yüz y~ıncla! 

--" b ı h k• • • K d l ••hri köy~rdcn ve eyaletkrden k:ı<:ıp fnraftcuuı ,.e u arzu anm a ·ı • ma'lr" cümle-sile f.i>ılerini bıtlrdı. a ın ar :ı"" tekerlekler. buz <cıthına dl)l'1m<l:ı- asını, tıpkı 1914-1918 harbinde •· aı· ..___ k • • h )kı paytahta geliyorlar. Bunlar. yerle 
ıiat h ıne getınne ı~ın n 11 ~-n .Jüo;tün mecli~te i1k kıirsüye Sto:tholm, bugün bir kadınlar .. ·~o zaman buz ~öktü. Hep ; de ü. duğıı bul:ışık lı:ıst:ılıklorm isti! · · d ~ rine iade edilemiyorlar. 
<'~mn ıstcklerıne :ıyannrak me" çıktığı ~iin söylediği bu "öder c:ol. şchıi vaziyetindedir. lsveçin pay lüm tehlike!i lçintleyken, birinr.i ethllkesllc de karşı korşıyıı bır 
ilsin cl•"eri~·ctini bile tr.hiJit et • korkunçtu, kralın idamını hth en• tahtı 624 bin nüfusludur. Bu nüfus Bir kahveci çırağının mucize göründü: Bel'ki de tııyy:ırc· maktadır. Harp hastalıkları den 
tııe'kten çekinmiyorlardı. Jeri bile telflşlnnıhrılı. Hattii ihti- içinde erkeklerden ziyade 73.000 yürüyÜf rekoru nln buza çarpmn4'ile, dormn~ olan ce, lıalıra derhal bu hastalıkların 

On :ıltmeı r~uinin muhnkemesi I:ili id:ıre etmek ~·ükiinii omuzla • kadın vardır. 20 ile 25 yaş ara5tn· R~nanlı bir kahvccı çırağı 30 motör isle-meJ;e ba5ladı. \'eb rle, korktıııC"tı, en öldürücüsü olan Ti. 
ınecli te hütiin he ·eraniyle <levaın rrnrla ta~ryan 'e kr"hn en nıiitlıi-;; dakilcr de evlemncmı' oJırnhr, uncu iş yıldönü'llilnü kut:a:nıştır. tnyyareyi, ~aha kalrhrmakl~ kur- sclir. Bazı lnglliı gazetelerinin )' 
tılip ~idiyor, mntcJi'I mebn;ı;Jar pek ılü manbnnrlan olan Rı•lıec;piyı!r yüzde 20 iken 35 ile 40 yn§ 3ra· Bu adamın tuhaf bir hesap t'lrafı tardı. dıklarına söre hu korkunç hasta. 
nğızlnmıı 3!:amıyorlar, Jıint~e kıra bile 5ao;ırclı, telnşlanıh, ~"" .rn~t • sındakilcrdc evli olmıyanlar yüz • da v:ı.r. O, gi.inU güniinc, io: uı:::ıa· Veh, i1<incj bir boza inmiye r,.·l· Polonyadıı n Alman islilı'isı alt 
lı müdafnnya ce.c;aret edemiyor, ten ~ınr& kiir ü~·e 1:ıktı. Krcıh ... uç- de 90 drr. Bu hal, evlenmemiş iki nında yürüdüğü mc ... afl'ln:n ~c: • lıştı. Bu buz da ç:ıtladı. J'ilot, vine do bulunan füıs topr:ıklarınd:ı h 
hC'rkes kendi ha~mdan lrnrkmakta· lllndırmnk için bir mahkem~tıin, ğunu [$sterir. sabını da tutm~tur. Kt'nt!i 'ıe.·a· hnalanmıva mu,·affak olclu. sö~t<'rnılştir. 
clır, ifratçı mebuslar ise n~ızları • öl<lilrmek için de bir hiikmli?t 1iı • tavetin pa:ytahtıııda, ka-:iınlrh. bma göre, ?.O ~ene içinde 35.000 Benzin haznesinde, hirk:l7 rhm Tifııs dt•nilen lm korkunç ha • 
rıa ~,.leni si;~ lii\•or, iırnfm ~leylı:n zumunu isbata <:alr~tr. fazlalığma rağmen, babasız doğran kilometrelik mesafe girlip gelıni~. ?nc-ıanc; k:ılmıstı Jık ilk defa olarak bundan yüz 
de ~,Jdınınlar ynğclınyorlnr. o gün Robe ... ııiyer hnkil•utcn çocuk mühim değildir. R.·,"t,;:ısız ÇO· Bu ır.esafe, üç defa devr.iıl:-rn se· Veb. buzları karla i)rtiihnü' ızihi kadar eHel lrJaıırlııdıı görülmüş!• 

Muhakeme sırno;ınd:ı bir ;iin kür mü!'kül bir d11nımda "alnmtı. "l'u cuklar, Pari'!te yü!d.e lS,8, Viya • yahatidir. ı:örün~n bir koyu ıtöztiue keo;tirdi o ,·akit lıü!Un İrlandayı sar:ın 
sliye genç bir mchııs çılaı, lıenüz •·an- •ı'ı'kl·ı...,.,... bı ·ıC:-ım, :ıs_aiY,• tii . nada yuzde 23,6, Bükreşte 24,6 Bu ~rsonun müı.:ıter,lerl" ~öcur \ 'e orava kondu • • Xe felak ... t! 1\ar ~ · l b' " • 0 .... ,.., •· - - • ._, ~ " hastalığı ralnız Dalbiııdc hir \. 
~ rmı be Ya.mı dolt nnnnmı ır kiiucm ~!lkıılnn." diye tHıo:üniiyor- iken Stokholmda yüzdt' 16.6 <i.ır. • düğü içkiler, şöyledir· 4f'(l,(l(:O fiu tabaka<;ı, hafifti, huz da lnceylli. 
mebus ... l'n ı mebus olma;;.a mü- du -F·kat "'o···~.l•rı'ııd.e ı'kı·~,·nı·n o- '1 harın it<'risinde fıOOOO kişinin 't 

1 
d • 

1 11 1 
l'· .

1 
.. " , , ~ • Bu halden, bclc<.liye ağır bir yük c•an kahve, 2'i0.000 litre hlra. ~ Tayyare. Uç tarafınd"ln bun Jünıiinr sebep olmuştur. Bu ha .. 

saı 0 m:ı. ıgı "' 1 c ıa .-ın 1"rarı e ta~ını bulmaC:-n "alı~tı, Kml i~iıı altında bulunuyor, çünkU sene~!: t.in litre ;!ıtrap, 45 000 §İ~c n111htc· canhndı \'e deldiği h"z:•r, İl:İl'Jc. 
mecli e !::Önderilmis b;·r !!ew· •• Sen ... ., rı • • lık 1905 nuo;-J:ıpon sava~ı sırıısır 

·· " " h t ·nndımıadn onu malı kadınlar:ı. ''ihtı'=rlık y31 dtr.n'' na iif içkiler, 180.000 kü\ük ka .. ent:r. ~.a1<uli bir ,·azi...-ette knldı. " ;Jföıt j minlle olun bu mebuı; l•ür- mer ame uy n, ,,_ " da :'ılııııçuri'ıle salgın halinde goı 
kiim etmek i tecli \'e: mile 8 milyon kuron veriyor • Bu dikkat ve hesapta sebat g'i• Tayyaredekt1er. birer ranh..ız .. 1.. r l" 1 rb 

u~c çıkar cıkmn7• ''cın altıncı mu5 ur. "eçen c unya 1a ının P 
"' (De,·amı , ·ar) Kadml:ır, cr'lccklerd(n ziyaılc, rülmemiş bir ~eydir. m:thar~tile tRyyaredet' r·rkm!J" 1 d k 

Uii jc.Jn.m olonmnhılır" f'iiıule:.ile ayışın an ço · :ır. zaman sor 
~lı~n Jıeyef'~lı hlr nutuk 6y-~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ llindis~nı sardığı vakit bir 1 
ledi. Sözlerinin iddeti, fikirleri. • de ölen insanların vasatisi beş l 

f'e aretli aı.aJıırını hile <:aşırttı, liıfa karıştı. Tnm ııı:ın:ısıyln şlşm:ın ----• ·---- r.{tıııiş ve iki eliyle onun çıplak iı•t· distnııda allı ay~ık bir zamnn İÇ• 
nln Jrnrkuıu;lıığu ile mecli i'n en _Alı. size de diy!'cck yok! diye ·----v----• OD y hndinl kaybetmiş, Budala, başını kişi oltırıık hes:ıp edilmişti: H 

korl\Uttu, clinliyeıı hAlk coştu, mc• yaban domuzları. ı•uklnrın:ı ~arılnrok nt gihi kı;n ~inde hu aretiıı önii qlınabilmi~ 
husu """"ladıl:ır, Juıılın idl!lmma Sözlerinin ihtiyar knılıııı r:ı"<'· ıloArn koşmaya hnşlanıı,; nere~e ılc hu müddet içerisindr. t>u Jıa!; 
taraftar ohnıvnn mebuslar ise l<or. vinde:ı vurulduğu.:ıı 11->rcn irtiytır gittiklerine dair hic bir şey '>Öyliy•;· lık ı:ıo.ooo harp yaşayanlar ~crı· 
kulnnndnıı aflcta titri~·or!ardr. kozak Yııvtuh, namı ıliğeri Ko-.ıun, Yazan: 

13 
Rusçadan çeviren: rni_vordu: onflan sonrn çöp gıbi k~ rinden silinmiştir. Geçen Aih 

llüyük ihtiliil mcbusllrı arn<ım- un dudnklnrmtln menınııniyeı ıc. N. V. GOGOL SERVET LONEL nıclu; bir ı;ıün :ıhır:ı geldiğimiz za- harpte hu hastalık bilhassa ha 
da. ~k kUHt>tli hatiııler \:trclı, hcssümil belirdi; sığır çobanı dtı. ın:ın onun yerinrlc bir yığın idll \C knmplıınnda bn~~östermlş ve har 
lfon\'an iyon mecli i ll:ınton gıbi öyle koyu bir knhknhn nttı ki, yol SürüC"ü: kimin kimi daha çabuk sececeğini lınş ko\'a durdu~unu siirdük: yanıp ten daha fazla sayıda insan b 
m;ııntıb'a doy:ınarak knr51. ındaJ.:ile üstünde karşılnş:ııı iki ökiiz, ayıı' - ~likitonın hikiıycsiııi hen an- anlıyamazdın; o mu köpekleri, ı..m olmuştu. Halbuki ne köpekçi. yemiştir. 
riui lknn eden kııwetli ins!lJliarı z:ımandu böğürmüştü sanki. lnlacağırn, diye ee\'ap verdi, cün- :rnk~a köpekler mi onu. Bir ok;;p başıydı. onun bir e'ini dnlı.ı yer Bir Kanada ı;ıazetesi Tifüs hı 
rlinlemi ti. l\lorn ı::ilıi çılgın h:ıtip- Bıı konuşm:ı, filozofta, ölen yGz. kü o benim çocuğumun \aftiı: ba- rakıyı bir rnlukta içer. hanamıs.n yiizünde bulmak kıılıil ıleğilı.lır. kında yazdığı bir makalede "' 
ler gönnü tü, Roht"•ııiyerin ntaşli lıaşı kızına dair etraflıca m:ıliım 11 basıydı. demezdi. Mükemmel bir köpekçh-. Spirid, hikaye~inl bitirir.•.:• lıer füs, kıyafet değiştirmeyi bir 
nutuklarını işitmis!1 J.fıt,jn hul;a· alm:ık hıısmuncla yenilmez hir is-j Hepsi: di! Fakat bir aralık bey kızına gö. lııra~ıaıı e~ki köpckçilıaşının mc· mrclknlı ız:ın~sterrlen daha iyi 
rlar jfratlı sözler b~ tmdor .ı:ehirli tek ''<' mcrrık uyanılırmıştı, mnarn- - Yarsın. varsın Spirlrl anlatsın ı züııii ıılamarlan bakmaya b:ışladı. ziyetlerini yari eılen "'c~ler yiikscl· lir" diyor. Gazelenin bu ı;özlı 
bir dil tatmanııstı. aleyh me,·zıııı yine eski ~·o[ııı::ı diye bağırdılar. Hakikaten ona Yuru)muş muyrtu. di. rloğrurhır. lnıı Amerlkada l 

nu lwı'l.unr; sıızler. bu .i·l<letli scvkctnıck :ırzusıyl:ı yanında otıı· Spirid lıikiıycslne şöyle lıaşlııdı: yoksa bey kızı onu tıl~ımlnrlı mı, Doroş. JJoma'ya hil:ıbederek: ha~tohğa vcrlltn islmh~r bir diizit. 
fi arı hem ntf'bu lara, lırnı elinle- rnn kauığo şu sözlerle hllııhettl: - Sen,fllozor erendi. ;\fıklta':-,·1 milnıiyorum, ancak odamc:ıAız mat-- - Sen, Şepçiha'nın hikiıyesırıi elen n5:ığı Mi:Clldir. bir kac tanesir. 
;ricilrre çok tesir etti; kral t:tl'ııf • - Sunu :ınl:ıınok istiyordum, h•ı- tuıııınııtlın: Alı, ne lıuluıımıı:ı: adam- voldu. kılıbıklaştı, şeytanın bi'e duydun mu diye sordu. ~:ı:\'alım: Hastahane Humması, Hı 
tnrlannr ~oğulc o;o;lul• lf'rl<!fti, icra. racin. yemek sofrosııııla olııranların rlı. Her köpeği kendi b:ıba~ı gibi anlıyamıyac:ıitı acayip bir 5CY o~- - Hayır. pishnne Humması, Kışla Humma~ 
lın ld:unrnı İ<;tb enleri Nı~turclu. hepsi ııeıleıı clolnyı bey kızının r. - tunırdı. Şimdiki kiipekcibnşı ~liko- du: ttl\·! söylemesi nyıp. - Amma da yaptın ha 1 Şu haldı? Gemi Hıımmma, ,.e saire!.. Fa'k 

~en lii<ot im nulknıııla on ı dı olıluğıınıı kani hıılıııuıyorlnr ,f. :ı, ki Jıeninı sıramda iicüncü ola· Doroş: sizin papaz mektebinde mühim hıc ne nd vcrirllrse verilsin Tifils ı;-ı, 
Eıltrncr I .ulnin iiliiıııi.ınii i-;tİ)'•r 'e rislne lıir fen:ılık nıı elti. yok~:ı rak oturuyor, rınıııı kundurnsııın - lriizel, dedi. bir şey öğretmiyorlar! Öyleyse ılin· sari. ı;ok tehllkcli hir 110stalıkt• 
~~;~~;.:;d,:;•lcn b:tlıı..t-flrr r:;ıtıi cih mnln-ınn sr.l1r.p mi olein? pençe bile olamazdı. Gerti o dıı - Rey kızı yüzüne şöyle hlr ba- le: Dizim köyde Şeptun adında bir Tifüs hnkl.:ında doktorların bllg. 

_ Kımlı ıızuıı uıa<lov:ı ımılı:ı... Sofra h:ışıncla olıırnnlrrrl:ın y!.i.,ii snn'atının ehlidir, fakat :ılikite ıle- kınca dizginleri bır:ıkıveriyorcl•;. kazak '·ardır. İyi bir kazaktır! E!i de h:ılkın bilgisinden fazla dd 
ı.eıne ctmeğc liıııım ~·ek, 'iaılerf> 1'iirek Ftihl dümdüz olan lıirisi: mukavese edilecek olursa, plslikleıı R:ızhoya Rrovok. r!iyor, sürtüyor, biraz uzundur ve lüzumlu ınzumsuı dlr. 7.irn Kuşpalazının, "'eremi 
'ıldiiriihneli. iilcJüriilmeiiıllr, çünkü - Her türlii~ii olılu. rliyc l'evap bulaşık suyundan haşkn lılr l'ey Cie- ne yaptı~ını kendisi rle hllmlyorclıı.. yalan kınrmasını scnr. Fakat... Tifonun mikropları l>ulunmu~. h 
ortndn artık 01111 mııhnkcınc Prle. verdi. . ğildir. Dir gün bly kıtı oncn ah tıııı :ır iyi kazaktır. Onun kuliibe~i burlt· kik edilmiş ,.e üretilmiştir, Fal; 
cek hfobir kanım k:ılmacl•, t,ıınıın· - Yn köpckçlh:ıo;ı Mikil:ı'yı kim Doroş başını taktirle ııollıyarak: ettiği ahıra gefmlş. ~llis:ınılc et. l\tı- dan uzak değildir. Dir giln, şlmrli Tifföı;[in mikrobu henüz ticlli (1 

lnrı yok eden biz.zat l\•ru'dır. halırlııınar.. yohuı Ölf'ki... - Sen gfizel nnlntırorsun, siizel! kiln, ayaı:lımı omuzuna k.,yaynn bizm yemek yemiye oturdu~umu1 ltildlr. BuRünkü <Joktorluk yalr 
"Kırnlr öldünnelidir. riınkii 0 Filozof: Spiricl devam etti: rlenıi~. O, hndnln rl:ı hıma mcınn.ın bu saatte Şeplun ,.e karısı yemeğ' hu hastalığın ftrazını tesbit ile ik• 

Jıir dii5lllnndf'r. l\Jııhal.c"'lı~ '1fıı•ak - Köpekçihıısı Miılka'yn ne oi· - Sen gÖ7iinii nçııı ) umm:ıya v;ı. yalnız ııyn~ını koymnk de~ll. la·ıı· yiyip yatmışlar, hava iyi olduf;uıı- fa ctmeklerlir: Günlerce devam ed 
y nd:\ r kindir, R"fl'ft!ı mnhn. ~u? diye sordn. kit hulnmadnn o, ıa,·5anı göriirclii. din d<' sırtıma bineblllrsln, ıliyf'· dan Şeptiha bahçedr. Şeplun do hararcı, deri üzerinde kımıızım 
ft~c edebilmek ~('İn Jıer ~e~<leıı Doroş: R:ıznn: ''Haydi, Razhoy! JJ:ıyıll, rcvap vrrmlş. nry kızı ayaftını i\,ıJ- hılü~de peyke~·e yatmış; yahuı r:ık lf'kelC'rin görünmesi. hastan 
r.n•ef onun fıir \ataıııln" o!ılıı"tı·ııu - Dur! nen snn:ı Mikltn'nın h'- nı~lrayn!" diye ıslık trılıp, var hı· ılırmış, ~tiklt:t onun çıpl:ık, tom?m! h:ıyır: Şepçih:ı 'mliihede pcyked" kendisini kaybetmesi. Tifüsü 
knhul ctmeh Ulzmıdır. Jlı• d..1 im kı1y~!nl nnlntnyım, dl'ıli. zıyfo koş:ın :ıtına atlnılı mı, :ırh~ ve kar gibi bcyoz hArdını ııörlinrr Şcptun d:ı balıı,;cde_. .• (ll~y~ı ."ar) ~irn\'C·ti m:ılüm olduğu üzere bitir 
lıfin mlır. 

----------------------·.----------------------------------• leılir. 
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YAZAN: 
Ze,>nriı buıı•.ırı ıluyunaı hayretten 

hııJ rete dUştu. 
Acaba lhl13 ıır ve im rnaz bU~ ücti 

bu r ıl~ M.) ı o)"durmu, muydu-: 
\ okı;a gerı.;el,tt-n so, Uh.ıü:; bir rü 

l 11 ııııJdı bu'.' 
- (,;ok garip ~e.), harrct! dedi 

bi\ rti)ııya ben.ıemlyor anlat,tıldıınn: 
- Hayır.. tın) ır.. gôrdilğUm blc 

tUJ11. idi. 1..atcıı bt•n hıtlltcnln ı,;u.tdc ... ı 
oı:ıra!ı tanımıyorum ııenl Ö.>lo tanı. 
"•ak c1a i temi~ orum. 

Kurnaz tlll•i böylı:Jiklr: ırenı; kadıııı 
l>O;) letuıek nıl lstlyorau Y 

7.e)nep de nz kurnuz değlldl: 
- .Seyit Omer herhalde ı.:ına hail 

frdcn tok daha yakın ve bağlı bir 'l 
dnmdır_ öyle değil ml? 

l>lyc ordu. Abdlılı:tıf!ar bu kıS3 
koııu~m:ulan 11onra keııdhıınin nldatıı 
Chlt·n• anlam15tı: fnırnt hu bab!ll fu.t. 
1
" nuıtmal< l temedl. O, L.e •neph•c 

1.'ok llıf'nınuııdıı Una hlçhlı r.aman: 
- Ben ı.endl'n ho~lanmı ~uru nı .• 
\ e .>11Jıut: 
- eni evmlyonım 

l>l)"fıme7.di. ~e:rnep 1\Y pıı~ ı gibi 
1:-117.eı ııe\•inıll bir kızdı ,.,. bl,yUeü} u 
"<in dcrtıce bağlılık &'<•ııtPr•J ordu 

AbdUlı;-uftnr ayağa kalktı elini :y"ll 
~lı ' • 

Ul! yıkadı .• Zeynep on:ı h:wiu tut 
tu. ihtiyar bUyticii Z<l\ nPbln tılzme ti . • • 
nd~n de pek memn•ındtı 

O !{Un öğle Uzerl mbştcrUPr gelme. 
ke b-.ı~ln) ınra, Zeym•p od'l,.ına ~t·kU 
•Ji. ihtiyar ı.lhirbaı. .;ir arıılık sokak 
l.ıın &;t'len bir mu,terıye ıordn: 

- l'enı ı-cı.lrdPn halk nıemnun mu 
- \,'ok memnun, bıur,•t ! l'cnl \'e 

~~r \'l'lrgllerl ı,amçı lle topı..'ltmak Ullll. 

ııu Jn~k etti. Bundıın ııcınra herke11 
\'erKtsını kendi rızasııe hllkOmet ka 
Prsına ı;ötUrUp '°erec.el<. 

- Eakı \'e7.lrde,. bir haber var mı t 
- R~Jt çıldırdı#'ı gllndenberı e\'l!l 

ele :t.lncJrler içinde yaşıyormu,. Artı'< 
1111dıuı bu mııı~te hayır gt>lmf'z. 

- Aklı bıı,mda ols:ıydı hangisini 
tercih ederdiniz 

- Soylt Haşimi .•. 
- Ç-0k Alı1. Bf'n dt' bu .flklrdeylnı. 

~''Jlt Ha!jlm her :teyden zi}·adc in.saf 
hlr adamdır • 

- öteki ayni uurand:ı ı:ok zııl!. 
!Jıdl: 

-------

H A B ER - Akşam Posta11 

ISKENDER f. SERTELLi 
- Ball.feyl de avucunun ıcıne al 

nııı:tı. dcğll mi T 
rauurı 

Alekıtander Verl ıos ~rtre:.tı 

~uzaffer t.aen 
- F.\·et. Bunu çoruklar blle bUI 

sordu Um:ırız ki b:ılıfe bu vezirinin 
eline clizglnlcrl ,·erm.}r~ 

- BUtlln kudrPt vo kuv\et hallfe 
olıı e.llııdc olur11a, bu M"fer de onun 

layık hi~bir şey gönııcmiş o!ınnln. 

r 1 bu a kerin monc\'İy:ttı halilmııı. 
dan mes'ut lıir Şey olmuştur. ho;;i 

•mJUm yapmaı;ındaıı Korl<•ılmar. mı'! lizlerin ffa.zerlıruk l''le;lökalc? Bra 
- öyle olsa blle huljfenln nıtmun~ sındald i tilı1'fımları, ·\lmanl~r.n 

tııhaııunuı t•dlllr. t'al<a.t, ~·iilıfen ı.;elf'ıı 

ıutnn ölmllş bir d('\'eclnlJı oğlun:ı 

t.oskocn bir memleket balkı nnsıl e"I• 
tlnbllırl' 

AbıJıllgaffnr brındaıı ııonrıı: 

IJiy<: !'ordu. Yeni gelen rnli_,terı ce 
\ap verdi: 

- Hat}ftonln şimdi bllyUk derdt var 
CrÖ7.de!il llnnPrl knçırnıışLır Soknktu 

lıiicumıınn uğramamış. saıle<'c c:e,·. 
ritınic;ti. Alınanlar ı::edilılC'rj l'rnn 
:,.ız hattan arasından, l\fojiııonun 
simale doğru uz:ınılnn kısmmdnn 
;ırtılnr; h::ıJlıuki Frnn'4ıztar hıı ıu. 
s~ baldundo 4,;0]( iyimser Umıtler 
ba j!'ıım •ııhrıt ı. 

miınııdller bağırıp duruyor 
AhJUlı;;-uffıır blrlleal>lre 

rari .. i miirlafaa etmemek knra 
rı hi~olı clcfıılar tenkirl ohmmu-. 
tur. ~~ceri hnl.rmınd:ıın Mikfımet 
mcrl•f'7İnl,.. miirlnfnn!l>ı mi;ınkiin 

mlivılü, <leii;ll mivıli'. lıımun hl\lc. 
verlnden · • " km•ln hir.b:r fıkrım yok; bu~iin 

tıoplıuh: 
• ml\ır·m o!:m coc ·J,.r,. nnr3rnn br 

- UU~·ıım tahakkuk Pttl df'mf'k't! mii~"fonnırı iml'fmı:;17 "İh: ("liiriln. 
Do~rı. mu ISylüyor un cJiiıYüııll tt>slim rtmek lnzımrlır. 

- l':\et. evet.. Hacert hthlrcti Fakı.t Pıu·:,.; mllılnf ... :ı etmnm!"k 
mr.-.:hn. bir adanı kıu;ırmı, '1ııhafıT 1 l•aranııda "Fraıı.,ız kımın• i<>rnf 
lor dort )Bitil ·a) ıldılnr .. H:ırerl arı etmem~( Jiinmdır." 1ihniye!lniıı 

~orlıır Uul.ına bir kr.ıse ILitın rnrllo. hüki'rn offlui:rtınıı rlıı sih"lcm"'' bj. 
col<. taraflık o'ur, l\fıı~liıp Mr Francın, 

Ahıllilgııffnr gUlnıeğo b:t.,ladı: mn<lıf,.ten ınn11"nlmuş tı:r rra11cıa. 
- Kafeııten ıuıçan kuıılan tekrar vn mlirercahtır. Eğer Franc;~Jnr 

tutup n)nnı lmfese sc-knınk kolay bir h:ı,·atta kalır \'e <'Ot'Uk ,.,.ti,.tirme!' 
t~ değildir, te devam Nlı-r!er5e e<1İr Fran"a 

- Ümldlnlı. yok mu, h:urct '.' J~iiniin hirinıle hiirri~·,.tin•.? kl\'.'lı. 
- Ha) ır •. ümidim yol,. llıırnt im. <1ahillr: Pari'I to1 ,·e kül lı:ılini nL 

ı:ırınışlıırrıa, bir dııha geri dônrııez. ma1o:;:ı xine Parls o)arnk kalab.!ir. 
- Ben Har~rin katıcıldrğınıı lnnn l>l'llııt knba t.ir tiıhirle siS~·1t>me'.• ). 

mıyorum, haT.ret! Mlhcd~rse Franııa'1a. bihiik ihtj. 
- Ne aanıyor11un yıı '! ıa 'in "y:ı hUrri~·et yn ölüm,. dü. 
- Belki sarayda bir ~ulkaııta uğra 4'ÜnCP'lİ yerine "ruunkkat bit 7a. 

mı~tır. man i~in -uzun veya kı a- esil· 
- Ben mnnetmcm. n~er kolay ko ret ölümden daha iyi<lir,, düsturu 

lay fonun bunun tuzıığınıı l\llşecel' kaim olmuştu; Fran"la ma~lfıbiye. 
bir kadın değ'ildir. tinden sonrn yaşamal' lçiıı mille. 

tinden daha tloğnısu ırkırcılım 

l\lü,terl lşlııı LitJrlp glttlkt~n son. mliml<iin olduğu kadar fazla ~·· 
ra, AbıJUlgattar kendi kendine giıl . ler kurtnrmak istjyordu. Bllttln 
nıeğe ba ta.dı: 1 bu dli~tlncelerde "iztrrnpl;t te.,cJli 

- ~eylt ömer bcnı aidatı r.ı.mıı, ben )'entlf"mek,, dU~üncesinin mliphe:n 
onu affediyorum. Eğer bana Hacerı i1lerini "lezmeınel' \'e ı~rausızla. 
kandırıp getirseydi, den>l'k ki onu rın (]a trnkt Çinliler ~ibi "Fransn 
benim yanımdan da lms;ıl'M'aklardı. 1 taluip edilemez,, dU,lin,.ec;inl' _. 

(Devnmt \'ar) narıılıldnrrnı <lil,.iinmem<:k imkitn. 
smlrr. Diğer tnrnftnıı, Çllk uzak 

l.ir iı;;tikb:ıli dtişlincrck, lıaHn \'n7:İ· 
vetini limımundan fazla fel"eli 
bir sel•ilde lmrt;ıliınıa1' meyli :le 
,·ardı l'ül:<ıclc bir medeni~ <'l mt.ııı. 
le.keti olun Fı-nnrn, bin cıwaımn. 
ıla Ccrmcıı gnliplcrini ıııasseıle -
r.ek. jm:ınn get!rcrck ,.r. l"ınc;ı' c
<br" ~1r: 'e h•ı i ·•ı-ap <l:ıViknla. 
rınila böyle tarihi 'ıık'?lr,r:ı ıl'l· 
~·an:ın Jı":nli !!ili 1.:,!erln hirçok 
nıh'a.r üzerinıtc in':,fır c<1ılmcz bir 
hfictise \'arilır, G:1)10.romen'"r, 
F'rnt>ldnrı hiddet: 
di '! On do' .... ,,, .. 
fürall-i:,., ynlnız Pnris cİ'\':trmılnl.i 
toprakhtr<lan ibaret J:nlnl'n:.. ka· 
dnr ki'riı'mPnıis minJi? Uirkaç st-. 
neden bilh <1c;n 'llinJh m~i7:nkPre. 
l .. r·ruf PJI Jı;rj l'IJ/lc;\·ti DcHöf ~(hi bir
C:Ol\ miielliflerin Frnn"anm an"n'< 
ic;tilfı ,.e ha~mret ~iirdiil.tı-n srı ... rı:t 
l<endisinl toplıy:ıbilecd?iııj iihlin 
<:'•len yanbr ynzm'lmı<>'nr m·~·dı? 
Marsel ncnn gibi hir.;oldllr• ılıı lın 
ılerive giderek JJ:tJer \'C 'ft:soJi. 
ninin yeni ni:rnmmn kn~·ı(o:ız \'e 
"Rrtsız olnrı>.lt iltihnk Plll1t'ni11 rr.. 
ruri oldul'.:'lınu Ye ~nr~k hu S:t\"eıl.• 
F'ran<>anm yeni Siil.innttn ur:ık, C:"k 
nfnk bir ver clllenw<'!ie hnklu ola.
"""1!1ı j,:Jrt:!t <:'tw.{'miı: miyıli': 

Rordo hi'l:ftmetini Almnnvn k"?T 
c:ı<;tncla tc .. ıim olmn~ Sc\1crdon ~l'• 
ht'pf,.r pek c;:ok \'e pek mnlıtt'lif~;r. 
Frrnc:noım i1tırnp çekc,.ek yenile· 
cpf,i fiJ;rj ha7.ı knfalnrcln epeyce 
YE"rlPsmiştl Ye teslim hn511sul"'iJ;1 
lıell<i hu da rnlilıim ehcplertlen hİ· 
ri:fir. n· ~er ban kimc:eler (ip kor
ku vfü:iinden tes!im taı-;ıft:ırı oı. 
mıı.,J:ınlrr: b:ızılnrı da flil :man:ı 
tcsli'rn olurlnrsn Aimanfann lıcmli
lerini idnre me\'l>iine e:Ptarf'tcfini 
\'e bu cıayede siy:-ıı;i r.ıklT']Prınde~ 
intikam alnbileceklerini diisilmna5 
lerrlir. Bu bozp;nn ve fer:J•et lıa. 
''nsr İçeri inde ekncn Vişj toh·ı~
lan çabuk büyüyen tnr:ım:ın h•r 
nt-bnt olmu tu. bu cıuretle lq34 
<'fenberi hl"ıerlilen fi:<irlf" .. irı. r. 
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J 
r ... wı. V. ıstaaaal 4 namaraıı 1 
Satı cima kOmJSj'ODU linları 

~----Kalay ve r.ı.ı da hurı.fat verilmek suretiyle 1000 kU" mııt baa horu 
fntı döktu~:•1rı.c:k f!zere pazarlıkla eksiltmesinde verlıen f!yat gali g6rfll

0 

dUğıı;1<.!en Pll.ZClı .. gı 30/11/942 pazartesi gUnU saat ı IS de Salıpazarında ~ 
M \ 4 ~o ıu ;-)• t 1 • ·· • a ına ma KomJayonur.da yapılacnl•tır. tı:ıte~lılerln belli 
s!uıtt., kat•ı te.llfnauany!e komlsyona gelmeleri. (29• • 17&3) 

• * • 
20415 :mctr" 20 .ıın bl t İl: ~ ntım el selik boz kuma, paza.rlıkln satın a)ınacak. 

ır .alcsi 4/l..: · 1142 cuıııa gUnU saat lt de Salıpazarııı'.la M M v 4 
No.lu Rntınaı na ko ıs · • m Y<ınundn yapılacaktır Kat'! temlnntı 14616 U a 
dır. hleklilerln be'li k"t • r • · va ı tc Komisyona gelmeleri. (301 • ı7~ll) 

• * IF 
::!:S.000 adet anıpu} Uabato, 25.000 adet nmpuJ Sa!lslat dö merkUr pa. 

znrlılda alrnarıı tt.r. Pıuıırlığr 812 942 sal ...ıı u 
MM v 4 N 1 . t • • 1 t>wn saat U5 te Satıpazarmd3 

· · ı 0 ı s.ı ınaima komisyonunda yapılacalttır İlk teminatı 146 Ura 
elli kuruştur Şer<ıiti öğrenmek lstlyen!cr hergtın Öğleden evve} Ko nn 
müracaatları, l.•tc;ullerlr. belll ...ıto ve sn ctt K d b I . 

t>W ~ e o. a u unma•arı. 

(295.1784) 

Devlet Deniz Yolları 14Jetme Uınum 
Müdürlüğü JJinları 

KonşumenLo §artlnrımızın l:S !net maddesi (yükleme bo~tm 
purıı. nakil uı;ır '-C istiften ayırma kımltı tara.tından y:ıpılıraa ya~ıi:; 
masrafı \'C teb.lK~sı yO\P aittir.) şeklinde değiştlr1}mf§tir. ı. İlkk!nun 9-u 
tnrlhlndcn IUb.ırcv lstanbuldan hareket edecek oıan vap•ırlara ve b 
purlardnn boşıı!tııacak e§ya bakk!nda bu hUkUm tatbik edilecektir. ;a:; 
izahat acentaıartılıızdan almabllir. (17715) 

• • • 
l{on~umenlo ııartlanmızın 115 inci maddesi (yUkleme, bo'altma, vapu. 

ra nnldl istif vr lr.tiften ayırma kimin tamtmdan yapılırısa yapılsın mu 
rııfı ve tehlike..ıl 'tıkc aittir.) şeklinde deği§tirllmJ§tir. ı İlkkAnun oc 
tarihinden ıı.ıo"rr, lstanbuJdan hareket edecek olan vapurla.ra yOkıenecelı 
ve bu vapur boşaltılacak egya lıakkında bu hUkQm tatbik edilecek 
ti". Fazlo :z ~ n ta.nrımızdan alına blllr. ( 1775) • 

fstanbm Defterdarlığından: 
Dosya No. Muhammen "" 

Cin l Bedel temfnat 
51217/1111/'lO 1Jccidiyeldly1lnde 8 p:ıtta, lE ada, 3 parsel 

No. lI 5610 metre murab1>ıı.ı arsa 5610 421 
08 Mecidlyck6yUnde 9 pafta, 62 ada, 1 parsel 

No, Iı 8537 metre murabbaı arsa 530lS,lSO 898. 
102 Mecldlyek6yUnde 9 pafta, 63 ada 1 pa.rst'I 

No, Jı 2497 metre murabbaı arsa. 02•2,:so 469 

Yukarda yazın gayrimenkuller 9.12.94Z Ç&I'§&mbıı günü saat ııs te 1ııtl1 
ıı em!Ak mUdU~,u~Unde mUtc~ekkll komisyonda kııpalI zarf usııllle aatııa: 
cııktır. latel{.Jlerlo 2400 sayılı kanun l:Uküıuleri dairesinde bazırtanınIJ 

teklif mektuJJıormı ihale gilnU saat H e kadar komi.iyon relı!lğf.ne tevdi 
etmeleri ve nılfu~ hUvfyl't cUzdanlarmı ibraz eylemeleri mukt&zidlr. ll'az:I.a 
lzalıat için Ml}i.! IDmlf.Lk mUdUrlUğtlne mUracaatlan. (1S~9) 
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