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Gazet.,.e gönderilen 
l!)vrak ıı:rrt vertlme7 

Viıl, 29 (A.A.) - Rostof oehrinin 
cenubunda Alman ilerleyişi devam 
etmektedir. Don nehrlnl geçmiş olan 
Alman kuvvetlerinden bir kısmı neh 
rın vA.dislne hAklm olan tepeleri iş • 
gal elmişlerdir. 

Dari·a0;; .... ·~ · ~~~:~n~::.~Eo:~:!h. " ~ı rl boyunca devam eden muharebenin 

Bugune netıcesi karışık kalmaktadır. 
~ ' Voronej kesiminde Ruslar nehri 
• ;o:eo+•••-·••• .,,.. ••• •·"""""' geçerek bir meskun mR.hallı geri al

Alma 
iki şe 
aldıi 

ar 
• 
ır 

r 
Osrev G9rede 
Berıınaeıı 

ayrıldı 
~ 

im nıar J!nglUera. 
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yaptılar 
Şark cephesmde harek\t hararet. 

l'l devam etmekle lir. Alrnarı re.ınıl 
~bUğlnde harektl.t haltkıncla şu ma_ 
l1U:na.t verilmektedir: 

''Rostof civarındaki Don nehri ÜB

tlinde tutulan kiiprıl baş: cenuba 
doğru derinllğın genışlettlınlştir. 
Şehrı.n doğuaundn ınotör\ıl teşklller _ 
le p!yad('mlz gr.ıılş mr cephede Don 
lıehrlni gcçmlııler ve dıışman muka. 
l'emetlnl kırdıkları sonra sal ve ma_ 
llıç kealmme ula ;ırnışlardır. 

Don bUyUk dirseğlndo 1 ııla.ç ~l -
trıaı batısında ça.rpı:şmaıar devam ot.. 

ektedir. 
Bu §ehrln cenubunda Alman ve 

lnüttc.fik kıta.lan ıı.şağı Donu geçmiş 

mışlardır. Bu kesımde, son ı:l.manlar 
da Ruslar, 4 Alman alayını im.ha 
ve :.!28 tankı tahrip etmlşlerdir. 

SO\ 'l"E'r 'l'EBL1Gt 

Londra, 29 (A.A.) - Moekovada 
rıeşredl ıe.n Sovyet gcceyarısı tebliği: 

1 
\'oroncj, Simllyaska ve Bataısk 

kcı;ımlerınde şiddetli çarpı.şmalar 

devam etmiştir. 
Diğer keııimlerde kayda değer bir 

~ey yoktur. 

HUSLAn 3 GEMİ BATIRDJL.AR 

r.oııdra. 29 ( A..A.l - F!n!Andiya 
kor!czlnde Rus hava ve deniz. kuv_ 
vclleri 3 gr.m: batırmı-ııarı:lrr. Bun -
larm mncmıı tonilUo.;u 19.llOO dir. 

:>-U\'YET TEBLi(;l El\İ 

ı.orıdrıı., 29 (A .. A.) - Sovyet gece 
yana ıtebllğlne ya.pıl-ı n ekle ş.oyle 

d<'nılmekte: 

Voronej keslminrle bir Rue kuvve
ti Alman müdafaalarına dıı.yanmı, 

ve kanlı muharebeler cereyan etmiş_ 
tir. Almanlar binden fazla zayla t 
verm işle rd 1 r. 

Bata!skte §lddetU çarpışınalar ol_ 
maktadır. Almanların arka arkaya. 
yaptıkları dört hilcıım ger i atılmış -
tır, Bir dU§tnaı1 taburu imha. e dil • 
mi;ıtır. 

.Moskovarlan gelen h aberler Sta... 
llngrad ~ehrt için vaziyetin tehlikeli 
olduğunu bildirmeldedit'. 

Brian!lk. cephesinde şiddetu ~
malıı.r ohnqtur. Rttsle.r 200 A!mım 
tankmr tahrip etm~rdlr. 

Almanlar §imdi doğu cephesine 
batıdll bulun1tn hllva ale.nlannd&n 
çektikleri uçakları göndermektedir _ 

ter. 

Hava ıruvvetlerl Roııtof cenubı;n -
l1a bir Çok trenler, demı.ryollan te_ 
aisıerl ve Volga nelırı Ustündekl mll_ 
llakaIAtı bombala•nak suretile dll§-
'ttıan mukavemeunı kırmağa yardım Bava harbi 
etın1ş1erdir. (Ba 5tarafı l ncide) 

DUnkU ha.va bareketıerl maemda h 1 ~ s t ~1 tahrip olunmuştur. 

1 

yx harbe devam edemiyecek bir a e 
ovye uça 0 getlrıp.ektlr. Şimdi gördtiklerlııJz l.. 

Voronej çevresınde d11şman, insan 
~ malzeme b&ktmınds.n ağır kayıp- lerde görecekleriniz yanında hiç kala 

lara uğrn.diktan sonrn bir tlalı:ı. ta_ , caktrr. 
· Amerikalılar daha yeni Avrupa 

&.rnız etmemiş ve Sovy~t kuvvellcr~-
tı.in faaUyetlerl yalnız bazı mevı:ıt harbine iştirak etmeye başladılar. 
hareketlere inhisar etmiştir. Onlarda bu tarzda hareket etıneye 

Merkez k.esimınde hu2atılan d~ _ ba~larlarsa. halinizi dllşUnUn. Kara 
ordularmtzuı elde ettikleri galibiyet. 

lıla.n kuvvetleri yok edilmlştlr. 
ler ne olursa olsun, havada galibiyet 

Volkof cephesinde dUşmanın bir 
köprü başı blrliğme karşı yaptığ"ı kazanamazsınız. Biz bu galibiyeti 
taarruz kınlmıştır.,, kazanma!< üzereyiz,,. 

Sovyet tebliğinde ise Rosto! ve Sı- tNGtLtZLERİN DÜNKÜ A KINLARI 
IXı.U!yanskanm tahliye cdıl".l.ğı bil -
dirildikten sonra Voron!!J ç~vrcslncle 
taarruz eden Ru.s kuvvellorinln 60 
\iıometre kadar ilerledikleri bildiri1-

lı:ıekt.edir. 
Diğer tara!tan A!.ınan ordul:ı rı 

ba.şkumandanlığmın bıldirdlğlne gi:L 

~. Alman kuvvetler!.nden mUtcşelt.. 

ltiı bir grup Bataiks kesiminde do _ 
~ya doğru ilerlemiş ve ş!ddetll mu_ 
harebeıerden sonra Olg\nska şehrini 
l!atetmt&Ierdlr. 

Don nehri ağzı dolayle.rındaki yoL 
larda Alman hava kınrvetl~ri :!50 
Clü§man araba.stru tabrlp etmiştir. 
&irçok mUhlmmat depoları ve bir 
benzin deposu bomba lsnbeti n°tjce. 
Binde havaya uçmuştur. 

Gene Alman orduları başkumı1.n -
ctanıığuun Rosto.tun batmnda ve 
bondaki savaılar hakkında verdiği 
ı:nalQmata göre, Alman kıtaıarı, KL 
livvyanska _ Novoçerkask h::ı.ttrnın 

~enup doğUsundakl istihkAmlar hat. 
lltı.ı yarmış ve bolşcviklertn ıılddetle 
1'.tı.ukavemet etlikleri Besorgenyans _ 

itaya glr.ınl~tlr. 
lfnSREV (JEREDm BERLlNDEN 
ı\YRJLDI 

Berl.n btlyUk eıçlml..I Husrev Ge_ 
rede dU a.kfa.m Berllnden memleke_ 
lırıııze mUteveccibe.n hareket etrnl.§tlr 
~tiarev Gerede istasyonda F\lhrer a... 
<lızıa devhıt DaZlrt Dr. Melssner ve 

Londra, 29 (A.A.) - İngiliz uçak
ları dün, Rur havzasına ve ıtima11 
Almanyadl'l hedeflere taarruz etmi~
lerdlr. Bir uçağımız kayıptır. 

MAi.TA tl'ZERlNDE HA. VA 
ç,, P..Pi~l\IALABI 

Londra, 29 ( A.:A.) - Maltaya kar. 
ı,ı hava fnaUyeti dUn de ıtiddetıı ol_ 
muştur. 12 düşman uçağı düı~ürtil -
mllştür. 

Mare-Şal Harris t;un la.rı ilave et~ 
ı::ıiştir: 
"- Nazi liderleıi "Britanya· 

lılar o kadar büyük kayıba uğru .. 
yorlar ki, en sonun1a a.kın niha • 
~ete erecektır" diye Alman larr te
selli etmeğe çalr,ryorlar. Buna 
inanan sonunda hayal inkisa.-ına 

uğrıyaeaktır. Almanya üzerin:le 
kayrbonı:z yüzde be§ten azdır. Bu 
ııisbet her g\lıı artan. İngiliz ve 
Amerikan iMalatı karşısında hı~ 
bir tesir yapamaz. 

Pek kt...ıı.a zaman sonra her gi\n, 
her gece, yağmurda, karda ııkm• 
lar yaptlaca.kt:ır. Alınanyanın her 
tarafını bombalcyecağız." 

Marecınl Alman halkma nazileri 
ba§lanndan e.tarak 5Uth yapmala
rmt tavsiye etır.iş, yoksa bütün Al 
manya.nm yakılacağmt bildirmiş
tir . . 

~rlciye nazırı fon Ribentrop adllla vclki gece 200 Alman sa.vaıJ uçağı 
larıctye mUste_şan ton Vetzsaecker İngllterede Bir mingama. bir hava a
laratmdan .aelAmJanmı§trr. Hariciye kmı yapmııı ve !7tlhre en a~ır çapta 
'lazrruf.ı dal..r$ §etlerile btr çok dev. bombalarla bUyük .'!ayıda yangın 
A?t ve ordu mllınessllleri ve parti ile- bombaları atmıştır. 
:'! gelenleri De Türkiye bUyUk eıçnı_ 1ngi.liz tebliğinde bildirildiğine gö_ 
li memurlan ve kordlplomatlkten re. bu taarruz neticesinde ~hirde 
>lrçok flye iat&syonda bUytlk elçiyi yangmlllr çıkmı~ ve hasarla.r vukua 
1hrıaml§lardrr. gelm§tir. !nsan zayiatı azdır. Geni§ 

\t..'L\N TA yy ABELERllıı'tN bil' sah& üzerinde ya.primi§ olan bu 
~fHf.TEREYE AIO:Nl bava taarruzunda. 9 Almnııı uça.tı 
Bıer~ }>!,ld~ltı-~~ ey. s ~ 

arfllZU ne ces ft e nezareti umum! kltibl Sir James •t k • • • l l • . k • . • 1 lngilız adasına bir taarruz yapıldı_ diyebı me ıcın, ın&an arın butmuvaflakiyet nokEasm. 

ger ı çe ıldıler tı: takdirde bütün kilise c;anlarınıo. ela tutunr..bilmis olmaları lazım'l:Jır ve ne gariptir ki. bu. 
ça.tacağmı bllcllrmı.ştir . j rada kestirme yoldan crkmı.s olanla;- doğruluk ıJe lazi. 

1000 esir verdiler ve 60 o--- / let yolunu takip etmis olanlar gsibi metanetlerini muha. 
tank kaybettiler F ransadan Al manyaya Faza edemezler. 

Amerikadan Mıııra 1 g ıdan ışçiler artıyor L, _ ______________ . .J 
yeni malzeme geldi ~ vi51, 29 <A.A.> - Rouen'dan Alemdag""'ından \ lzsmr borsasmda sevinç 

Loodra, Z9 (A.A.) - Muharebe, 1 hareket eden işçi adedi yüzde elli 
Mı.sır çolünde, diln yeniden ba§la • 1 artml'§tır. Bu şehir ve bölgesin • (BaıJ tarafı l inclde) 

. t.a.k 'be 15P . . 1 ecek 5 o o b ı' n , ve \üztlm. tarım satı..5 ıkooperatifie• mı.ştır. Şimal kesiminde şlddetli bir 1 cıen her hafta n. n ' 1~~· ge 1 ri birliiği tara.f~da.n serefıne ver.• 
karşı taarruz. netlcosinde tngill.z l Almanyaya gltmekted:r. len\ öğle ~ğ:inde -hazır bulun-
kuvvetıeri gcrı çekilmişlerdir. Mu. -o-- çekı• odun dukan sonra ~t 16 da vilayette 
harebe sıı.hası cenuba. doğru yayıl • ı· ispanyada 1554 yapılan b.ymamaklar toplantısına 
m~~~:~r. İtalyanlar Sive vahasmı mabtlt m alledlldl riyaset etmiştir. Toplantrda ~ 
almışlardır. 

tNGlJ...tzLE.R 1000 ESlB VERDİ 
\ 'i!;I, 29 (A.A.) - Bir Berlln 

teli, 1ngilizlerın son yaptıkları taar. 
ruzda 60 tank kaybettiklerini ve blıı 
kadar esir verdiklerlnl bildirmeltLe -
dlr. 

A!~RİKADAN ms:m.A. HARP 
l\JALZF;MESt üELlYOB 

Londrıı, 29 (A.A..) - Harp mal.ze_ 
mesi ile yüklU bir çok gemıler Ame_ 
rlkadnn Mısıra gelmiştir. Bu malu
me arasında, "gerieraı Gre.nt,, tipin. 
de tanklar bulunmaktadır. 
~yl! Telgrat gazetesinin muhabL 

rl çoldekl harp sahasını şöyle tasvir 
etmektedir: 

''Evvelce düptıdtiz çöl olan bu yer. 
de piyade tarık hücı.ımııırma mil.kem. 
melen dayanabilir ... 

U)NDRA YA C.ÖRJI} tNGtt,tz 
T AARRUZU MEVzll 

l\IAHn"ETTE tD1 

Lond1'8, 29 (A.A.) ._ Çölde, ~lınıı.l 

ke.slminde cereyan eden şiddetll çar_ 
pr~malardan 80D1'& §hndl yeniden 
durgunluk vnrdrr. RP-r lkl tara.t bir 
.birinl gözeUemektedir. Obtıılelı:ln 

ya.pbgl ta.arnız mahdut ve mevzi! 
biz- hareket olmuştur. 

ikinci cep~e 
(Baı; tarafı 1 incide) 

Doğu cephesinde denemeleri ya.pı • 
lan yeni sillhlar burada.ki mevziler _ 
de vazife almaktadır . ., 

LUANŞ KIYILARINDA ALMAN 
TAHKrMATI 

Bertin, 29 (A.A.) - ŞlmaU Fr&n.. 
sada 200 bin mUteha.ssıs lşçi Ma.nş 
kryısmda ayda yanın mllyon metre 
mlkAbı betonarme dökm~ktedlr. Bin. 
lerce kalelere, harpte alınan tecrUbe. 
lerden istifade edilerek yapılan daha 
yüzlerce yenJ kale ilAve ediliyor. 

68 Uk lt tlyar Atık 
(Baş tarafı 1 inclde) 

takdirde El<'n.i de Yorg.i ile evle .. 
ııeoekti.r. Eleniyi son derece seven 
Yorgl bu teklifi de memnuniyetle 
kabul etımiştitr. 

Şimdi Yorg.i, Müddeiumumiliğe 
ınüracaa.tında diyor ki: 

- Aparbınaru kendisine verdi· 
ğım t(lltdi.rde Eteni benimle evl:· 
r.eceğini söyl-edi; bu teklifi kabul 
ettim. Derhal Tarlaba.şmd9..ki a· 
l'artımamm.r Elen.inin üzerine de;. ... 
rederPk lazımgelen muameleyi yap 
hrdmı ve tapu senedini Elcniye 
ver dim. Fakat bundan sonrn iş 
bozuldu. Eleni ile evlenmek içıin. 
bütün mu:unele de yapıhp bitirildi 
ve liı.ltin şimdi Eleni benim evime 
gelmiyor, beni de kendi evine al. 
mryor. BöylE'hkle Eleni beni kan
ciırıp apartunam elimden alrlı -ıe 
dolar:drrdı. Apaı-tımanımm kurta• 
r:Jmasın ve beni aldatıp dolandIT· 
dığı icin Elt>ninin cezalandmlma• 
flınt istiyorum. 

Bu aolandmcrlık iddiası üzeri • 
ne müddeiumumilik tahkika~s 
ooşl:ımt5tır. 

Polis Mektebi 
mezunlari 

Abideye merasim le çelenk 
koydu lar 

!stanbul polls mektebinin elll be • 
§inci devre ıneunıa.n bugtın okulda 
bir meras~m yapmışlar ve mektepten 
hareket eden talebelerle le<1rls beye_ 
tı ve idarecilerden mürekkep bir 
topluluk .saat 11 de Takaimde cUmhu 
riyet ııbidesine çelenk ko.ymuşlardrr. 

Hep birden söylenen lstikta.ı. mar _ 
şmdan sonra mektep mUdUrlt Sa.it 
Özgür mezunlara alacakları vazl!e. 
lerde azimle <;alışaca klarından emin 
olduğ"unu söylemiş ve muva.f!akiyet.. 
lel' dj.l.e;aj§tir. 

Vi§t, 29 (A.A..) - General Fra.n. 
ko, 1554 siyası mahk~mu affetmiş • 
tir. 

Brüksel 5 milyon frank 
ceza verecek 

Va,t.ngton, 29 (:A.A..) - Brüksel 
şehrinde Alman askerlerinde yapı -
lan suikasUardan dolayı Belçikanın 
merkezi 3 milyon Fra.runz frangı ce_ 
zaye. çarptrrılmrşttT. Ayrıca bır çok 
tutakla.rrn alındığı .söylenmektedir, 

Mısırda mecburt 
askerlik 

Hazırianan IAyiha 
parlamentoya verihyor 
Vlşl, 29 (A.A.) - !kcıbari asa 

kerliği.n ihdas ed§lmeaini isteyen 
bir kanun ltyihası :vıekm.da Mısrr 
parhi.mcnt.osuoa ~ edilceektir. 

Mısır ordusuna. vccilen vazifele
rin QOlk.luğtından ve ehemmiY"t.Jn -
den bu tedbhıin ldmd:tğı eöyien • 
mektcdir. 

lngilterenin grevler 
yüzünden zararı 

Viş), 29 (A..A.) - Londurada. 
çrkm:il!kta olan Tayın.is gazetesine 
göre, 3ellenin ilk altı ayında. grev 
ler yüzünden İngilter.ede bir mil • 
yon ış günü kaybedilmiştir. 

-0---

Amerlkada gemi 
darl!ftı 

Vi!)~ 29 ( A.A.) - Şimali Ame
rika iLe merkezi Amerika a.ra.sm• 
da taşını durmuştur. Son zaman
Iaı'da. uğra.n.Ilan ağır gemi kayıp
ları buna s~bep teşkil etmekteıiir. 

• ---0--

7 yaşında bir çocuk 
kayboldu 

Cib&Ude Fener caddesinde 183 nu_ 
marada Behçet Seplt oğlu 7 yaşmda 
Ceyhan Seplt Uç gilndenberi kayboL 
muştur. Aile.sinin mUracati Uzertne 
zabıtaca aranmaktadır. 

{) 

iki deniz kazası 
Denize dü§en iki •andalcı 

bir hayli ıa yuttuktan •onra 
kurtarıldı 

Bylerbeyinde vapur isk!l'lesint!e 
ıe numarada oturan Temel, Ye
miş~ 4216 numaralı McvlUdun 
Eandalına. patates ile kömür ylı.kle• 
nıie, vapur :Ske!esi.ne geldiği. zn. • 
man boşaltma. sırasında patates 
~uvalı ile birlikte deniZe du~müs • 
t lir. Teıİnel bir hayli su yuttuktı:ın 
ı:onro kurtarrlmıs;tn-. 

Bundan başka İnebolulu kayrk• 
c;ı Melım.et de dün köprüden, Ka • 
arköye götürmek Uzere patlıcan 
alını~. şamandıraların yanından ge 
çaken, sn.ndal bir vapurun h::ısıl 
ettiği dalRal:ırd::ı.n dola1, batınt!j • 
tır. 

Kayikçı, etraftan yetişenl:x- ta• 
rafmdan kurtanlmıştrr. 

Tramvaya atlarken bir 
çocuk ağır yaralandı 

Fmdtklrda otlJian Ellıa.n ~dm. 
da 9 ya.şmd1 bir çocuk, diln tram 
vaya atl::ı.mış, fak:ıt biletçiden kor 
kup kıı.~ak isterken arkadan ge
k·n 3796 numaralı otomobilin ö .. 
nüne ı'!.üşmüştür. Otomobil c;ocuğa 
şiddetle ça.rpmıştrr. Elhan başın• 
dan ve muhtelif yerlerinden ~ğrr 
ı;urette yaralanamk baygın bir hal 
de Şi!fli Çocuk hastanesine kaldı· 
-~µr. 

Ba sabah vııa,ette b::ınir md:ıusu Rahmi, belediye re
ltJ, topnlk ofis umum müdürü 'ile 

ihaleye başlandı ofis erkfı.nı, lzm.ir kaWaıl"I kayma. 

Satışı ar ayba . , Jı:a.m.lanile bel-ediY,Ctreisleri ve par. 
tnJa.,.~dan bazılarr hazır 

şında başı ıyor \liııtmmuşısrdır. 
Tlca.net Velkii dunek mascldl, 

Mahrukat otiai mlidUrlüğil kışlık 

odun v~ kömür stoh-uııa. devam e.t 
mektedır. Muhtelif yerlerden gelen 
kömür ve odunlar depOlara yerle§ti • 
rılmekted1r. Bu sabah vilA.yette A
lemdağı orma.nında.n ofise gelecek o... 
la.n 500 bin çek! od.unun lhatesile 
meşgul olwım~tur. İhale atıa1.k öğ. 

leye kadar tam.a.mls.u.madtğmda.n na. 
tice ancak öğleden son.re. belli ola.oak 
tır. Alemds.ğı: orma.nmda.n getirile • 
eek olan yeni odun iÇin belediye §eh. 
rin mubtell! semtlerinde uygun de • 
polar aramaktadır. Depo a.zlr.ğı yQ.. 
ztınden KireQbunm Ah111wtne odml 
~. Of.is ,m.lldi1r11 ta.etin bat
kan]Jg'md& bir heyet depo arama 1§1. 
n& ebmnmiyetle devam etmektedir, 
Otıs kömür ve odwı eatJıpna a7 b&. 
pda!ı. lt.ib&.ı.'en ~. Elde 
mevcut olan odun 'M MmUt1ertn bir 
.kumımı ihtiyat olar&k ayı:r&e&k dL 
ğer kumımr b&llı& aat&ceJı::trr. 

Karnelı şehirlere un 
şetırılebilecek 

(Ba ~taı:afı .lııcide) 
Al!ka.d.a.rlar piyaeıa:y.a makarna 

ç.ıkmca pirjnç fiya.tla:rın:rn da. daı
ha~ düşeceğinıi sanmalttadrrlar. 

İzm.irde piı-inç İı.ya.tla.n 150 den 
70 kuruşa dü~üştür. . 

SABUN DA UCUZLUYOR 

Diğer ta.raftan tzm.micn bildiriJ. 
diğine göl"t', kendi arala.rnıda bir 
toplantı yapan İzmir sa.bun Amil
leri fıyatrn biraz daha dilşiirlllme
si mümkün olabileceğini tesbit et
m.İ§ lerdir. 

İAŞE 1ŞLER1N1N BI~I,J<.::DİY l<lYE 
DEVRİ tşt 

1a.,e ve fiyat mura.ka.be işleri.Din 
belediyeye devri ay başma kadar 
t:.a.ınamlanacaktır. 

BelediYe iktısat mUdiırlüğü Dör 
ciüncü Vakıf hana ta.,.cırrnmış ve bu· 
rada çalışrnağa 00.şl:ımıştır. Kny• 
makaml::ır öğleden sonra beledi .. 
yede valniin riya.setinde bir top • 
lantr ya~lar ve devir işi ta • 
mam.Jandl'.ktan sonra kaymakam • 
!arın Üzerlerine alacakları vazife
leri görüşmüşlerdir. Vali de ~a· 
bah saat ıo dan 14 e "kadar Dör
düncü vakıf \hanındaki yeni oda· 
r.ında. meşgul olmuştur. 

Vali, iaşe iı:ılerirıin belediye ta .. 
rafından deruhte edilclifü 2 gün • 
denberi baslıyan faaliyetin neti • 
cesinden memnun oldnğunu \ e de
-.;ir ruuamelestrun tamamlanmasın
dan ır.on7\& geçmesi tab"i olan inli• 
kııl rnüdd~tinı ::nütea.kip, ia§e me
kanizmastnrn daha hız1andmlaca
ğına ka.nı bulunduğunu alakadar• 
lara söylemt~tir. 

KONTROL fSiNDE Ç \LIŞACA1' 
BEJ,Ef)f\'""E 7.A IllTASl 

Diğm- taraftan belediye re..sliği 
lstanhul zabrt.asrndan mühimce bir 
kıı;mnu y::ılnız iaşe maddelerinin 
kontrolü ictn ayırmağı münasip 
görmü:;tür. Bunlar münhasrran 
belediye zabıta"n vaz'yetinde çalt· 
~acaklardır. B•ı surı;>tle kayma ~ 
k.am.lrklarda daima emre ve teft;• 
~ haztr za.brla "l!emurı.ı bulmak \'e 
halkın aııırı fiyatla mal sattı({mı 
~ikuvet edeceği esnafı derhal kon~ 
rol etmek iml:flı11 Jınsıl olacaktır. 

Bundan başka, fıyat müraknbe 
vazffeslni görecek olan da'mi en .. 
ci.imenin ve bölge ia.sc müdi.irlüğü 
\'aıiyetinde ~al•-;.acak ol an beledi· 
r~ ilctrsat :mUdürlü~nl.ın kontra • 
lörler kadro.sunu takviye etmc-k 
ve D:ıim.J encllmt"no de aYrtr.a mil.o ı 
lett!şlcr vermek meselesi d ba..'tis ; 

mevzuu.dµI; 

~a..-f; Ü$'i.idlğıerihubtıbs.t, ve~ 
lbJllddelıeıi giyim cŞY8Sl llıa.kdunda
lti ihtiyaçla.t'a. dair kaymakam ve 
bt>lediye•reislerinden iz8.ha.t &lddc. 
ta.n sıoor:ı. ~ memnun o... 
lup olmaıd1'rla.rmı son:nu.ş ve hep. 
8i ~ çoac d~ ve·hsl.~ 
km~~ olduğunu beyan 
etmi~rdir_ 

VeSıi.lin mU.St.abailiaı devlete t>orç 
la.ndığı y{):txie yirnrl beşlerin alı
mp ~dığI ha.ldarı.daki su~ 
ne, bmılan ha1ktn lken<li getirifi 
~ sew teslim etmekte oldu~ 
ceıvıabr verilmiştir. 

Dr. Bebçıet Uz, göz &ıUnde tututaw 
cak en mtlhhn ~ ekimi arbrm&» 
otdutın11ı. bu DOktanm asla unutul 
mamur l~m geldiğini hAtr,.lattı 

t.a.n ve gelecek ekimin çok oıoıa.sı • 
~ 

zumun& 1.§aretten Mnr&, demiştir kt: 
- Şu noktayı: d.& unutmayınız,bugilıl 
lrtı vaziyet dalı& dar olablHr. Vaziye. 

ta:mJıs btı tyt hali daha .lylle§tlrerü 
ldameye çalışmaktn'. Hariçten bıığ .. 
da.)' ~tfrerek stoklamnızt 90k kııY., 

"6tlendlnıek bile lsra.fa. meydan ve.1iı. 
IDl!ımek, bamt tutumlu hareket et -

mek, ekmeği dalma üçyllz. beş ylll 
gram &ramnda bir muvazene tesl.s e.. 
decek surette sarfetmek icap eder. 

Dr. Behçet Uz, görUştiıen blltiln 

meaeleler bakkmda. lbım gelen ~ 
titJeri vard1kten sonra kayma~ 
ve belediye reislerine a.zamt gayretiir 

~alarmı beklediğini söylemi§, 
"Ve topla.ntrya son vermL,tir. 

Toplantıdan sonra kazalardan ge. 
tJrUen ekmek ntimunelerl vekile göa.. 
tertlmi~ ve hemen hepsi halis buğday 
ol&n bu ekır.eklerln iyi olduğu mem.. 
ıınnJyetJe görUlmUştUr. 

Ticaret vekili villyetten ayrıldık _ 
tan .90il?'8 parti merkezine gitml§ 
ve orada haırtahaneıerle sıhhi mUea.. 

.ııeselerln ihtiyaçları Uzerinde tetkik· 
ler yapmış ve alAkadarlarla görtiş • 
mUştür. 

Doktor Behçet Uz, saat 20,80 ~& 
ihracat ve lthalAt birlikleri tarııtın_ 
dıı..n şehir gazinosund9. şeretlne veri. 

le11 akşam ziyafetinde ha.zır bulun • 
mu~tur. 

• ÜskUdar yerli mallar psza.rm .. 
dakl sulllsUmal hAdise.sinden sonra. 

müessese müdUrlUği.i Üsklldar şube. 
sinin bUtlin kadrosunu 1(1.ğvetm.i§ı 

yerlerine yeni memurlar gönd~rmif
tlr. 

ıu balta yar.ılıcak 
blsl Ret yarıfiları 
İstanbul BJsiklet A ianlığıudao: 
MUkellefier arasında yapıl'lla.k il.. 

zere 2.8.942 pazar gllnil. sabahı saat 
10 da Mecldlyeköytl ile Hacıosman 
tepesl ar&sında ve 21 kllo-netrellk 
bir mesafe d:ı.hlllnde bir teş\•I < rnU • 

l!abakası tcrtıp olunmuştur. 

ZAYİ - lstsnbul cınnlyct mudlir_ 
JUı'.tU • Uncu s-ub<!den 15.4 O.U tınilıln 
de aldr~m bir ~:ıellk ikan t tcz'cc 
remi kaybettim. SözU geçen ikame: 
tezkeremi ') ılu::ı !stı:ınbuld:ı. Havuz. 
lu banda ç "it ıcı Yorg! Trııkaya ge_ 
tirlp teslim e-Jan m mnu-:ı e J lec -

ğ!nı bile rı~ını. 
l.' unnn tf'bııa 1 l nnı lfavııdla (169C8 ı 

•• * 
ZAYİ - Küçtkpazardıı. bir ke 

ktığıdı lçind~ nU!'~'l k~&ıtıa~ı knybo! 
nıuştur. Bulan a. ~.!:ı'd a1r"'~~ g~

tlrdikleri ta.kdir•.l• be' lira lkr&!nite 
\•er11e«kttr. 
T'nkapanı Hl•llrultl ~k ~ ~o. 
da Emine 



• 
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·Periler Retirdi 
şekersiz ~evrek? 

MATBUATL,IIZ şiir 5algınına uğradı. Hangi mecmuayı saçsa 
nız, tıklım tıklım şiir dolu. Bu şiir ve .şair bolluğu karşısın• 

d~ denecek tek bir söz var: Tann sayılarını artırsın 1 
Gençlerin şiire heves edip, kolaç lcolaç manzumeler yazmalıı. 

, rı ba)Ta alamet midir? •. Buna kendi hesabıma "eveti" diyemiye. 
.ceğim. Fikrimce, müsbet ilimler 'dururken, hulya ve rüya peşinde 
koşmak, Ayşenln saçından; mehtabın bilmem nesinden. güneşin 
cünbüşlü ziya oyunlarından, denizin maviliklerinden bahsetmek 

1 doğru bir şey değildir. Ve nihayet, şiir, bir fantezidir. Hangi şairin 
iki yaka.~ bir araya gelmiştir? 

Son zamanlarda öyle şairlere rasladım ve ahbab oldum in 
nçlıktan nefesleri kokuyordu. 

Şiir diye sunulan şeyler, ne yalan söyliyeyim, bana pek a:rlak 
&uratlı, flmlyane ve kalın görOnüyor, Bunlara inceliksiz güzeller 

1 Cle diyebiliriz. Maamafih, içlerinde, cidden nefis bir fikir nevalesi 
hanrJıyacak olanlar da yok değil. Fakat, bunlara, şiir veya man
zwne denilmesine lbir türIO g6nlüm razı olmuyor. Çünkü, şflr vey:ı 
manzume deyince, bunların muhakkak kafiyeli ve bir ölçüye tabı 

ı olması IAzımdır. Ritmi olmıyan şiirlere. nasıl şiir diyebiliriz? .. 
Bunlara nasıl, manzume adını verebiliriz? .• 

Banon içindir ki, gençlerimizin, yazdıklan ve şiir adını ver· 
dikleri şeylere, bu adı vermelerini doğru bulmuyorum. Fikrimce 
bunlara ''mensur şiir" demek ICızımdır. Ve en do~rusu da hudur. 

Yukarıda da söylediltim gibi, genc;lerin yazdıkları şeyler için
de cidden güzelleri ve zekl nadireleri var. H&kikalen zeki, zinde, 
kuvveW, münevver yazılar. Fakat, eskilerin dedikleri gibi "derya. 
da tat.re" kabilinden... KeçiboynU%U gibi, bir miskal bal yemek 
için, bir çeki odun yenir mi? .• 

Bunlann dışı.oda kalanlara gelince. berbad, soy.su% şeyler. 

Mevmy <ık, fikir yok, orijinalite l"Ok. Basit de deltil, mlnasız, her-
had nesneler. Bu yavelerin, ınec:mua ve gazetelerde nasıl bir kabul 
sütuna bnldujfune şaşı;ıorum. 

Bwılar, üstadım Ahmt Rasim'in tonınu değerli sanatkAr 
(Osman Nibal)ın dediği gibi bir "fAclal q'ar". 

Osman Nihat, Türle musikisini çok iyi bilen bir artisttir. 
Zevkle dinledlllmlz ve nefis besteJeıile mestolduğumuz birçok 

İ tnrblart. dillerimizde ve gönüllerimizde taht kurmuştur. O, yal
nız nnğme baliki tdeAildir. Aym zamanda lnJTvetJi bir şairdir. 
Eserlerinin bestelerini (leğiJ, güftelerini de kendi ibda cbniştir. 
Sesi de bir akar su gibi lberrak, bir çaAhyan gibl seyyal ve nvandır. 

Büyük ibnbası gibi. mizah kudrti de ltuvvelli ve orijinal olan 
Osman Nihadın yeni şairler ve şiirler lıaldrında yazdığı bir man. 
mm eyi naklediyorum: 

Kalbimdeki o çevik hiıler, 
Serseri bir lt11Juk beıl~r. 
Aşkımı inkar eden belediye müdürll: 
Cami davanna pi81erl 

Pullu gelirdi ıeJcual:: gevrek. 
Geriler inledi ••u11ı.ır dluerd, 
1\oca bir ömrü geçirdi fil, tuliyt.re'k 
Bir sabah can 11erdl çizmeli leylek/ 

T.Aımnt 

Haber l·n bujınacası bir harf, isynn eden. 9 - .Ağlayıp 
1 b:ığırnn, ciddi, 10 - Bir h::ırerel 

derecesi, yerdeki yeşillik,_ 1 lZiy·ı, 
yemek nlfıt ve edevotınd:ın . 

1 .._4--ı-~--:ı--1--"'--d-_,_~-
1 , .._+-+-+--.fııı..,._-f-~ 

Yu/..Ylrrdan aıatlı: 
1 - Bir cins hay ... anlnrın sfırncrı .. 

sfi - Memurları ı,tcn çıkıırmnklık, 
parçalı. 3 - Bir cins deri, bir emir, 
4 -Tdefond:ı cok kull:ınıl:ın tabir. 

3 1-i-t--1 

7 

8 ı-.ı ...... -1--"• 
9 
ı--to--1-4-4..Jll~-J.-4-~~ 

11 

Soldan sağa: 

' cchrenin üst kısmında lıeyazlıl;ı (mü 
rek.kep ve mnvi bir tabir), 5:..... Bir 
edatın kısallılmışı, şenlendirme \"e 
güzelleştirme, - il Boş ve manasız, 
cil11~ız. - 7 Fıızln kısa boylu, alatur· 
koda bir makam. R - Bazısı her işi 
yapar d::ı bunu belli etmez, hirsayı 

anıpça, (körlilk), 9 - Uykuda seyro
dilen pnnoramn, kllğıdn sarılmış eş-. 
ya, 10 - Sinemanın meşhur çirt 
komlklerinden birinin ilk ismi. meş 
hur bir tnngoımız, 11 - fnsnn )ıı. 
vası, öldürilcü bir madde • 

1 - Abdülhak Hamidin (Finten) 
indeki meşhur şahsiyet. 2 - Sıkı. 
larak ...-e .küçülerek, 3 - Bu;ı oyun 
Inrdaki nrltırma. alfabede iki harf 
yanyana, vidanın girinti vcçıkıntısı 
4 - Bir giiz rengi, bir şarlednti, 
muayyen usullerde lıayvan vunna, 
5 - Eski Alfabede bir harf, bir 
emir, 6 - Bugün git yarın gel şek
linde hareket etmek, notn, 7 - Pe. 
derin ynnsı. seciye sicim, 8 - lm. 
dat isteyen :feryatların dan, alfabed.-

'17 numaralı bulmacanıı::rn ha11i: 
1 - Karavancı, 2 - Aşure, Ope· 

ra,-Risale, ivan. 4--Ak, MI, Es, IC.:ı 
5 - Mala, D, P, F, 8 - AraJrive 
Alo, 7 - Ç, T. Sev, Yer 8 - Ali·c:. 
nab, D, 9 - lfo, ltalilı:, 10 --Ônd(', 
Oç, Ça, E, 11 - Po, AdclıH, z. 

' H A B E R" - ~liş"nt p~ 

~Ülfi1gJ@liP)lYlr lfil<§l~U~ 
~lYlklYlt: et:t:ü 
.ı. Yazan~ M. Rasim OZGEN 

- Yanna kadar mı? Bu kadar u- nundaki kutuda 
zun bekliyemem. Ben, Japon kuvvet- külü vardı. 

da, böyle bir ölünün ailesi (vatanına dönen kahraman ruh) 

lerinin bu gece hücuma geçmelerini Çocuk 'Ere" sözünü iıitince, gözle· 
kararlaştırdım. rini, askerin göğsündeki kutuya dikti 

un etrafına toplanırlar ve onu takdis e 
derler. 

- Japon saatile 23.5 e kadar in- ve baıından kasketini çıkardı. lngilizler Malezyada, Singapurda 
ti zar etmenizi istersem nasıl olur? Asker yürüdü ve trene bindi. Girc.!i j niçin, bu kadar çabuk mağlüb oldu? 

- Bu halde Japon kuvvetleri o a- ği kompartıman kalabalıktı. Onun gir Çünkü, sancağı altında bulunan 
na lcadar taarruzlarında devam ede- diğini gören bütün yolcular, bir söz askerlerin çoğu, bankonotla kirala:ı· 
ceklerdir. Şimdi, bana bir evet yahut söyl«:,.meden ayağa kalktılar. Asker, bir mıı kimselerdi. Bu renkli askerler, harb 
bir hayırla cevap vermek ister misin? sıraya uturdu. Ötekiler, oturmuyorlar, de sıkııtıldorı ı.aman, silôhlarını efen· 

- ?I.. ayakta duı\ıyorardı ve gözlerini da o dilerine çevirirlerdi; çünkü lngiliz oS· 
- Ben kati bir cevab istiyorum ve na dikmi~ bulunuyorlardı. kerinin gerilerde, ikinci, hatta üçüncü 

kayıtsız ıartsız bir teslim taleb ediyo- Bir kaç istasyon sonra, yaralı asker hatlarda istirahat ettiğini korunduğunu 
rum. Ne diyeceksiniz?.. kalktı ve trenden indi. O, ölü arkada- görürlerdi. 

- Evet... ıının külünü, ebeveyninin eevine götü Halbuki, Japonlar, kendileri döv:i-
Yamaıita - l~·I. Şu halde, saot rüyordu. O külü ki, o h:ıftolarca, aylar şüyorlar ve yaralandıkları ve vatanla 

22 de "Ateş kes" emri verilecektir. ca, vahşi ormanlarda, hücumlarda, rına döndükleri vakit, göğüsleri üze
Ben, ıehirde nizam ve asayiJi temin et- hatta yaralı düıtüğü zamanlarda, göğ rinde taııdıklarr kutularda, kahraman 
mele için, muvakkaten, bin lngiliz as- sünden ayırmamış, muhafaza etmişti, arkadaşlarının "Ere"lerini beraber ne 
keri tutmak istiyorum. Muvafakat eder Joponyaya, ne kadar çok, böyle tirirlerdi. Bundan dolayıdır ki, ne vah-
misiniz?.. küçücük kutular gelmişti. şi ormanlar, ne bataklıklar, ne lngiliz 

Perıival - Evet... Bir Japon neferi: top, bomba ateşi onların gözlerini yıl 
Yamaıita - Eğer bu şartlara harfi "Kalbimde, yeşil ve beyaz bir ha- dırmadı. Hepsi de, vazifelerini, halı:-

harfin riayet e.iilme:ıse, Japon kuv tıra var. Bizi, her tarafımızdan kuşa kiyle yaptı. 
vetleri bir arı kaybetmiyecekler ve şeh tan vahji ormanın yeşili ve bir çok as- hte, bu harbden, onlar, ne mües· 
re karıı umumi ve kati bir taarruza ge- kerlerin göğüslerinde taııdıkları "Ere" sir bir hatıra kazandılar: -
çeceklerdir. nin beyazı." Yeıil ve Beyaz! •• 

Kısa bir süküt... Mülakat nihayet diye yazıyordu. 
bulmuştu. Herkes, bu tarihi mülakatın "Ere" geldiği 2aman, ölen askerin ~on. / 

cereyan ettiği Ford fabrikasının küçü- ----------

~~-~:~k;~ı:,~k~~::::':" .,'::::;: :::~ ~·--~ ~~~!J~~ güneı kaldı: Etrafında, intizamsız bir ~~ı.;; ~ _..:._. ~~~ 
fekilde sandalyalar duran masanın ü 
zerinde ziyasını gezdiriyordu. 

ERE 

"Ere" Japon kelimesi (kahraman 
ruh} demektir. 

Kırk üç sene evvel Japon. 
yada \ek bir tüfek bile 

yapılmıyordu 

lan saatler, tanesi 40 franga \"erilen 
bisikle!Jer yapıyordu. 

Japonya yıllnrd:ınheri bütün diin 
yaya rakiptir. Bu rek:ıbetin kuvvet 
li tar:ırı ucuzluktur, znyıf tarafı J:ı· 

ponyada iptidai maddelerin yokh: .. 
ğudıır. 
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, 
(G&ıset«rılda blrtDel .. ,......., 

başlık yanmdald ıal1b ~~ -
IJyerek gönderecek olruyuaolanmo.1111 
ııcart nıahlyeU tıaız olmryaıl lı:Uç&llı ı. 

.ıntan paraınz aeoro&ımıır.J. 

Evlenme teklüleri: 
• 2:S Yatıında, mULena.sip vileu 

tem1z ve kibar, balık etinde, franSISi 
ca bilen lise mezunu asil bir alle kııfl 
yUkaek tahsil gllrmtış, Devlet memu.ı 
nı \--eya subay blr bayla evlenme• 

tstcmektedlr. (Sahire) remzine m~ 
caat. 

• 24 yaşmda, uzunca boylu, çtr 
olmryan, orta tahsllll, blr sene e 
kocasından aynllilllJ temiz bir 
kızı, haya tmı kazanmış, tahsilli bl 
bayla evlenmek ıstemektedlr. o(l5 ~ 
lay) remzine mUracaat.. 

1§ tJTtyanlar ( 

:t- Sanat okulu mezunuyum asl:e1'1 
,Jikle afiltam yoktur. Öğleden eonr& 
gecenin 10 una kadar mUcsseu 
ınıalathane ve fahlakalarda re~ 
samlık arıyorum, Mümca::ı.t En soıı 
daltikadn (Adliye muhabiri . 

• Muhtellt orta okullarda öğret; 
menlik yapmış, husust birçok taıebıl 
yetiştirmiş, bll bay; ehven UcreU4 
almanca ve rlyazlye dersi verm~ 
istemektedir. (İyi öğretir) remz~ 
mUraeaat. 

•Liseyi iyi derece ile bitirmiş, 
kerlikle alAkaaı olmıyan blr gen 
tatilde herhangi blr tııte çalışmak il! 
tcmektedlr, (A.R.A.) remzine mu 
caat. 

• Temiz bir aileye mensup, ilsen 
onuncu smıfmda blr genç; her tUrl 
yerde, çalışmak içtn iş aramaktadı 
(N) remzine mUracaaL 

• Ortaokulu yenl bltlrmlg 
dll%glln hesabı seri bir genç; her 
g1 bir mUessese, enıl~k alım satı 
\"e bUO.mum işlerde çalışmak tst 
mcktedlr. (İş arıyan) remzine mü 
caat. 

• Liseden iyi derece ile m~zun 
askerlikle hiç bir alAkası olmıy 

Singapurun teslim olduğu, 11 ıu
bot günü, Tokyoda imparatorun sara 
yına varmadan evvelki meydanda 
yiiz bin kiıi toplanmııtı. On binlerce 
Japo:ı bayrağı, geniş sitenin her tara
fında dalğalanıyordu. Milyonlarca in
sanlar, sokaklara fırlıyorlar, kafileler, 
daireler teıkil ediyorfordı. 

Uzakşark harbi, Jnponynda eme 
lenin ve işçinin hayat dunnnunu 
hiç rleğiştirmemi5, Japon sanayiin• 
de ele ~n nfnk bir de~işiklik bil,. 
,yapmamıştır denilebilir. Zira Jıı

ponbr savaş hazırlı~ına çok evvel 
başlamışlardır, Japon ftıbrikalan • 
nın çatılanna can:ıvar diiılüklcri 

çoktan konmuş, Jııpon istihsali yıl• 
lardnnberi on misline c;ıkanlmıştı 

Japonyada işçinin çalı.şma santini 
de artırma~a ihtiyaç yoktur, zira 
i:ı:>onyah amele eskidenberl haftn 
dn 7:? a:ıt ~ı tr. 

Japonya iptldnl mndde koynnkl'ı· bir gnç tahsiline uygun cıarak re.t 
rını ele gec;irme~e teşebbüs etmeden mt veya h:ısus blr :nUesseae 
evvel muhtac; olduğu her şeyi ken· iş aramaktadır. (H.T.) remzine m 

Bu umumi şenlik arasında, oparlör 
ler "Tenno" ordulannrn Singapuru al
dığına dair neşredilen hususi tebliğle 

ri, durup dinlenmeden tekrar edip du
ruyorlardı. 

Gazetelerin fevkalôde nüshaları el 
den ele geçiyordu. Payıtaht, bütün ge 
ce zaferi tcs 'id edecekti. 

O sıralarda idi ki, payıtahtın pek 
kalabalık olan büyük istasyonunda 
küçük bir hldise cereyan eediyordu: 
Bu hôdise, umumi şenliği sekteye uğra 
tacak mahiyette de değil, bilôkis, ona 
şahid olanların üzerinde, büyük hir 
tesir husule getirecek bir hal arzediyor 
du. 

Kalabalık, rıhtıma toplandı. Herkes 
banliyö trenine binmek istiyor ve bir
birini eziyordu. Birdenbire, ortada. bir 
durğunluk, bir sükut uzandı. 

Herkes, bir kenara çekiliyor, erkek 
ler şapkalarını çıkarıyorlar ve eğili}'Or 
ardı. TeJekkül etmekte oan dairerin 
ortasında, gc.nç bir Japon piyade os
keri duruyordu. Yaralı idi. Göğsünün 
üzerinde, beyaz bir mendille örtülmüş 
uzunca bir kutu asılmış bulunuyordu. 

Bir kadın, çocuğuna kutuyu göste· 
rerek: 

Tokyonun, Yokohomamn, l\':ıg:ı · 
zekinin. Ozakanın ve J{Qlenin etnı 

fında, üzerinde hasır yelkenli kıı .. 
yıkl:ırın dol:ışlıih kanallarla birbi • 
rinden :ıyrılan mahallelerde her sn 
hah :ıynı ın:ınznrn rnnl:.ınır: Tlllllm 
giymiş, başları kasketli binlerce <ı· 

mele; dumanlannı sab:ıhın sislerin~ 
karıştıran büyük fııbriknların knpı· 

1arınıladır. 

Japon bayrağını 'il'li'ımladıktnn 

sonra otomnlik ıurl:ırın. dokuın:ı 

tezı.::ihl:ırının önüne ycrleş~n ytıhut 
yüksek krallara koşan bu disiplin 
li amelenin, vaklile pirine samnnilt: 
örgü ören, porslcn vazol::ırın üzeri• 
ne ince işler işleyen. yelp:ızelerin 

üzerine canlı renkl0 rle resim ya 

p:ın s:ınntkür raknt tenbel amelenin 
torıınlnrı olduı';un:ı kim inanabilir' 

Zirn japon sanayii çok yenidir. 
Rus • J:ıpon lııırbinrlen sonra. Ja • 

- Erel Sus, sesini kesi Bir söz söy- ponynnın A\'rupanın vasiliğinden 
leme!.. kurtulduğu andan lı:ış?:ır. 188!1 d.ı 

diyordu. Japonya tüf~klerini hlle Avrupndn:ı 
Ere! Bu kelimenin Japonlar üıeriıı- nlıyonlıı, şimdi zırhlılıırını kendisi 

deki tesiri müthişti. Harbdc:ı yarclı y:ıpıyor. 1889 da Jııponyada ifii 
dönen asker, boyunlarına astıkları, fabrlkn vardı. 1014 de hu s::ıyı 3! 
sööüsleri üz.-rinde taııdıkları kutuda, bine, 1938 de 112.000e çıktı. Japon· 
cephede vatan için ölen arkadaşların :rııılıı 1914 de 048.000 işçi ı;alışl\ or
dan birinin külünü getirirlerdi. du. 1938 de 3,200,000. Bu yorıılmı• 

l~te, bu yaralı Jopon askerinin boy- • yan kmı boylu işçiler kilo ile s:ıtı· 

disi )-npru:ısa kalkmış, M:ınçııri '"· racaat. 
şinınli Çin toprnkl::ırı .. 3l e~ındc kl>· • Onuncu sınıfa ~en bir ııae tal 
mür sıkınlısınclon kurtulmuştur. r b"SI herhan"'l bir mUessesede y 
Fakat demir, kauçuk \"e hilh:ıss:ı müddetince çalı~mak isteınekt~dl 
petrol ihtiyacı, bu m:ıddelcrfn Jn· ı (1.G.E) remz1ne mUraeaat. 
ponyada terkip yoliy1e l opılın ,~., ı • Ortaokul taleb~lcı-ine evlerin .. 
rağmen, şiddetle kendini hic;setli "snati :iO kuruştan., uıgilızce dersle 
riyordu. verilir. (İng) remzine müracaat. 

Bugün J:ıponva Pasıfıkle eli 
ne seçirdi~i topraklnrdan bu ihlb:ı 

cının mühim bir kıc;mını lemin eı .. 
miş bulunuyor. 

Japonya Uitin harflerini 

kabul edecek 

Tokyo lisan :ilimleri, japoncnnı:ı 

bund:ın sonra "Büyük Asy:ı"n\n res 
mi ıisanı olmasını iı:tiyorl.ır. 

Japon Mnarir Nazırı, bu iıllmler.:. 
- Evet, olmalıdır: oma lisan•mız 

çok karışıktır. Evvela. onu sallclc~
lirelim. 

Diyor. 

l\laarıf Nazırının bu fikri, J:ıpon· 
yada birçok tnrnrtorlnr lc•mln elmi•· 
lir. Hunların ar:ımıda Roınagi is • 
mindt'ld edebiyat remi~cti ıle vor 
dır. Bu cemivel. "l"e• li\•in harfler'· 
nin k::ıhulii i!e b::ı~l:ıın:ık, ondan scın 
ra irıgillzccnln Y<'rine lalin ıııemlr. 
kellerinın dillerini geçirmek ,.c ra. 
kal nıerlı:ıle merhale ) iiriımek lü -
zımdır" diyor. 

Dıı cemiyet az:ılarının fikrine p.i". 

re, lıöylece "l{o:ıgo" yani ''BÜ) iik 
Asyo dili,. do~:ıc:ıkınış. 

Müteferrik: 

• 4, ıo. 12 y~larmda. anuız 

ç:x:uğn. gece ve güııd:.iz evde kalars. 
b:ı.kac:ı.k ,temiz Vi! namuslu blr kı 
ihtiyaç vardır B"yoğlund:ı. İstikl 

caddl'slnde ıs numaranın tklncl k 
tmdıı. Şefi : Yasa.ya. mUracaat. 

Alduınıı: 

"'D{:ldd r 0 ,ml'Zll'rf \"B'lllı nlae •O 

"U)-urul:\rımrz.uı onnııarııı.a ~ele 

mrf<tupl!ırı <1nrehırnemh:den (paz.ar 
lıırı h:ırlc) '1crg1lo •ubabtan l'ICley 
uuı::ır '\"e ':utl 17 1t'lfl "onru al<lırm 
ları. 

(A.E.M. 4!l2J (A.M.I (2. Ay 
(A.T.A.)CAhmet Teki (B:ıha.r)lB. 

{D.LMC) (Ciddi olalı=n 3:.i) (Den 
fD lli D) CE. Urnlı (E. O) !E 
(F.N.S.) (Gar) (Hns3as) (H.B.888 
{H. G. K.) (HUiya) (H. ön.sa 
!H. 4~1 !H ~ en)(H. <!MI <l.N. 22 
(Kaynak) CKUre D. 87) (Kızıl saç 
kadın) (LO.t!iı ı:M.T.n.ı (M..M. 
(M E.49) (N.) <N.N.) (N.C. • 
(NcWJ (R.G.S> (Sami) (S.R. 4 
(S.T.) (Sevgi) (Ş.C K> (ŞF.) (T.A.Ş 
(T.H.R.Z\ !Tekcan) (Talılm klm 
(Y.B) (Yedek aen!zcıı (Yılma~ 

(Zümrüt) 
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- Nasal becerebildim mi'! 
- Becermtl< de sö:r. mü! Her. 

kes sizi öyh beğf'ndl ki. Ben hn:'R· 
ya bir l-azifo ile geliyorum J.,zırn, 

lıir zat, muvnffaklyetinizi tebrik 
dmek ic;fnl b:ıtı!I. yükledi. 

- Kimmiş bu zat tl<'.!\ha:" •• 
- Kim oldnğunu tahmin hlrıız 

ml\şkil, hatt.U imk:1n ız, fakat seni 
lizmenıck ~in ben söyllyeyfm, \"R • 

dn. •. 
Omicl, gıuib bir ses çıkarc1ı \-"e 

uçunda bir cl:unla kan görünen 
parmağını nğ-1.ına götür<lU. 

- Vah yavrum, bu lınber seni 
J>ek mi heyec.m?a gct inli~ 

- Hal<kmı yok mu :ra, iki se. 
nedir l-aslmj gönncnıişUm \"e nu 
nk!nm görcceğlmi hic <le umnıu . 
yordum. 

Sabri daha f:lzla snhredcmedi 
bpıyı açtı Ye [Çeriye gireli. ttnıid 
l!'enç diplomatı görünce ona doğru 
ııtrlarak elini uzattı, \"e hayretten 
bopt1111 bir sesle h!lykırdı: 

- .. aclıByaıanı ita, n, Y11 
•imi!.. 

s.tNıt, .,r taraftan uzatılan e· 
li öperken, diğer taraftan t)midin 

hayretinden daha aşağı knlmıynn 
bir hayretle genç kn:ıı Imrşr'ık 
\'Hdl: 

- Ma~'lll.ılı, ne kaifnr bt>y. 
~ınmı~!lmız böyl;:I .• 

Bu ilk karşıla.5m:ı ~abriyl ide. 
ta bir r>:ırra Urkütmiiştu. Ş:mdi 
k<trşısındaki güzel !uzdan r.~~<i :.a . 
nıimili~ bt'k!cnırye Jınlckı volıl u. 
Bu genç kızın, bir zamanla; baba 
hk etmeyi t.a:ıhlılld ettl~i ı;oeoul< ol 
mnclığmı Sabri pelı fıta nnhyordıı. 

Genç d'p!omat, güzel kızın mini 
mini ellerini tuttu ,.e ~orou: 

- Nasıl, beni gördiiğiinüze se. 
,·intlinb: mi? 

'Omid, sanki dün :ıyrılnuş?ar gt 
hl, t.crcd· ü•lstiz Ye saf bir sesle 
revab \"erdi: 

- Hiç .. e,·lnmez olur muyum, 
f'lhette RC\indim. 

Sahrinin dud.,ldarmda tatlı te
hessüml,.r açuyorclu: 

- ÇG':< lleğ~lşsiniz Umld. 
- Bli)•ildüm değil mi.. BIJ:ıe • 

niı, öyJ.e lci\çlik kn.1aca!ım diye a. 
'film kopuyordu. 

- Rem büyümllşsönib, hem de 
.eğer ~imdiye kndar size bir b~kıı 

~KrW~w 
-18. Nakleden: Mmzm!er ESEN 

"' sö;ı;le~m'ı;se hemrn hl\be:o Vt!!re· 
l lm ı.1 !'111-,ııac!\:C derecede güzelle<> 
ın15o;lniz. 

- Gü:r.elleşmlıı miyim. f'jte bu 
laılılr llcğ!l... l':ılnız C'<=l<i~i lmılar 
ç'r'kin o'mıırlığunı ~anıyorum. 

Nnimc ele H'itif bir sesle siize 
lcarı~tı: 

- Sabri bey, rica f'<!erlm kızı· 
mı b5ylc 5ımartmayınız. 

Cmid mematı m:ınıı.h ı.,'iilclii: 
- Böyle itti kelime Uc ı.ımnra

itıını s:ınmak. b"raz ncele hükUm 
Ycrmeit o~m_:ız mı n<':ıl.n ':' 

Sıı.brlnin söı "OYlerken e.;iııde 
acı bir ahenk 'ıır: 

- Y..skl saınimiyetlmizılcn ek"l 
len bir çol< §eyler \Rr. galiba (J. 
mid. O gtınleroen kalmış tatlı bir 
l;aç hatm\yı dü,ünsek ne ka.rlar iyi 
olur. 

timid düşünmeden ,en eler. ha 
zırlnnmış gibi C'Cvnb \ereli: 

- E\'ct, bir:ız :ırarcoal< bir 5cy 
ler lıu'nc~~nnızı 'i~nıyornm. 

- Araynenğ:ım... Ciinkii ben 
ltilf'ifü ümtdj •·ldden se\·iyordum. 

- Iluglinldı 1Jmic"..1 il~ 'iC\ ereği 

ııizl Unid c·~-:-: ''· 
OiiHiınc;rrltcn çzlır<?"İ h:!fift;e 

lmımyor. sacl:ırı nltmlannr:ı.k p. 
rılclıyordu. ll~ c;aç:.ar, coı< u~ıın, 
<:ol< sık, m:ı• :ı!!:ırr1::ııt1 sultnn'en'1 
':ıçlnrı gilıl sılt ,ince , ·e yunıııc:ı.J{. 
h. \'c her ışıl: p:ırçn ı bn ~aı•lar. 
do kn ı mıh pnnltıl!ır ynpı~·ordu. 

- "inçlnrınız ,.e gözleriniz:e ııe 
rilcrl :ı.:ıdırdı~'lnuı biliyor mıuu. 
ııtız'! •• 

- ('Al!t iltifat eclivorsun~ız sel·· 
~ili ,.a,.inı. Slzlnlf' daha çok konu!ll 
'll8k isterdim. Fakat, artık giyin. 

:neye mee!mrum. Yulnız rlcn cıle. 
rim, brnrlen ayrılnuubn, ~iizcl ya 
tınmlan, Sü.Unden de bnh· c~:-..liz. 

- lloğ:ızcl!ı rlcmlrli. SU lin hen 
liisin<len belilc!li~'m hiitl\ıı feda. 
k!!rhğı yn;ı• ._ mıcü!• fak~t sıığ • 
Hını bir gemidir. 

- n yaz JpcJc ~·elkenleri d" • ar 
<le!;ll mi'.' Hem inldi.r etmey"ni:r. iti 
o <l~nlzc ~ılınca sular aklnlC' Jr, 
ıl:l.tgnlnr s:ıkin bir lıelceanla an • 
•.::.le ~ırpınaralc onun imbnJriC nnm 
(ipmey<' gelirler. ()ylc değil ıtıi? 

Om·<l im sözleri söylerken ı.esi 
çocuk ~l gibi tntlılrTl or. Gl•zle
n rlii,.UncPli hir dnlK:n!ı:kla uznk1a 
r;ı :ı.Iuıı gidiyordu. 

Snbri ge:ıç iuıa uzun uzun bak 
tıkt.ııo so.nrn: 

- Evet, dPdi. Doğru uhmln 
etliyorsunur. Hakikaten o ~eçlnr.e 
dıı'i."":ı1 :ır c;ü}dln hnlur, deniz bir 
c:ım rlfüi!detiyle ~:ıblUere yasla. 
nır. B:ıl ayı seyahntınızdıı onu size 
,·ereceğim. 

s 

Genç kızd:ın :ıynldf.rtan ~r.rn, 
Sabri bir müddet tenha~maya bl\§ 

lıyan b:ıhç~~ geztndi, gözleri he 
t-ır"fta Om"<li ::ınyordu. Niha)et 
ııu ı:;ecenin erin!il.;inden istil:ıü 
y~ çlkm•s Ur t;l!l'Ubun orta yerin 
de gör<llı. 

Zarif el 1Ilm:ıhlnr etrafında si 
y:ıh l•ckb::~.ler gibi dolaşıyorlP 
lıir::ız en rll:i nın\ aff:ıkivetlnl tcb 
ıil· ediyorl:ırı.lı. Genç kı~m hn ı 
1 j fçe ön~ eğildi. !'tl:wl ~öz!l'rlnin 
m:.ın zru:ı:ın :ıldı-;ı man:ılardn 

clinie.liği Sc\ lcrin hQSu:ıa gitti 
ıınlar;1lıyordu. 

Na'mc lı:uum d:ı bu ~ubun 
çiııdzydi. P:ı.kıt Sabıiyi giırUr go 
mcz nyrıl<lı \'c genç <liplonı:ıtın y 

ıunn geldi. Snbri ihtiyar kP-dımı.: 

- Kı:nnız, dedi, :töntill"r ;len 
zln•le yııma.n '"!l fettan lılr h\Jlt" 
o'mu~. Tcbrikedeı-im, 

N:ıime hanım, ~y:ı.z s::çbn si 

tmda ''e t:ıth bJr gülüm ~e ile • 
lap \'erdi: 

1 

-l'ruıun belki, fa2cl\t fettan ->1 
dnğuna. 
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Avusiuralgaya. ve 

M adagaskara 
Japon hücumları 

Kiiçük deniz".ltılar - Nevkastele hücumun manası -
Denizden hücum karadaki müstahkem mevkileri •'"ahrip 

edebilir mi ? - Japon denizaltıları Diyego Suvarezde 
ne aradılar, 

Mntemadiyen J:ıponyanın kücük Japon filosu mücadeleyi üssünden 

binlece kiİometre uzaklara nakletmiş 
dir. Şimdi Japon denizaltılar Hint 

Mayıs ayı i=erı1inde Jnpt'nbr da <la 1rn11ıınılahileceğini ve işe· y:ı-ı ~enıznltılıırından b:ıh~et~i~, fn'< ıt 
~ldney limanına kar5ı deniznltıl,•r· rayııra~ını k.ıbul etmek hatalı bir h:ı ~pony:ının 1500 tonlu •. 000 mil. 
a bir taarruz ynı;Jılar,. nu taııarn;z rekct olur. Z:ıtcıı kı:rıl:ırı bonılıar· !ık sahadıı hareket edebılecck ve su 

Y~ ü d ı·> ·ı il ti g"deb"l k kıyılarında müttefik nakliye genıi• 
Japon amiralli!;inln bütün dünya· dıınnn etmek tıııırruz eden taraf uz n e " mı 5 ra e ı 1 ece· 

5 

Kadın ve havacılık - - - - --
Mu.sırlı bir tayga-

, ---
kadın 

Jnn giz.i olarak yapdı~ı küçiik d:?• icin biiyük bir istifade temin etm.:z. dev den!zallılan oldt1'tunu unutma. terine hücum edebiliyorlar, AHisyen 
nlzaltılar üzerine bir defo daha nn• leşhur İn~~~iz amirali Nelson"k:ı· ~alıdır. Bu denlzaltılarpkendl üsle• adalarına ve Midvay:ı cüretkerane ı rec l• 
7.arıclikk:ıti ccföetti Bu kiitfık et.,_ rrıdaki müstahkem bir mevkie deni1 rınden kalkıırak gerek eri Harb·ı- hücumlıır yapıyorlar. AYulraly1 
ıiznltılar il!t clcfa ~tarak Perl Hor 1 de11 hiicum etmek cinnettir"' düs· ~ gerek Si el neyi b~mlf°r~ıman ed l• n Madagaskar kıyılarına kotlar L j 
ııır b:ıskınında meydana çıkmışlar-ı turunu koymuşdur. ıli~l~r. G~ende bır ngıllz resmi sokuluyorlar. Fakat bfilün bu muvaf• - ./ 
fır. Jnpon nmirnili~i ovakıt neşret• Harp gemisinin bilhassa denizal• teblı~ı Madagaskar adasındaki DJy::- r k" 

1 1 1 
. r h' Kadın ve lhnvncılık 

l~i bir resmi teb" • hu denizaltı· \ısının ateşi fazla tahrip etme1. go Suv~rez .üss~e ~a~ılıın hikum a ıyel er n atında gır. 1 ır tehlik,~ Mısırda fran!\ızca oforak, cıknn 
detf de 90~. 

- En heyecanlı uçnşmınz' 
arın viirııdıınıı J, +ııl elli ,.e hım ı Yıılnız dcniz,ıen bombardım:ın bu çeşıt bır t. le n irden yapıl· de vnr. Du 2'eni' ~ahayı Japon filosu İmaj mecmuası :Mısırlı bir kadın 
ardan beş tnnesinln fı•l":·inb dön· kuvveimaneviyeyl kırar ve tnıırru• mış oha gerekdır. nasıl kontrol edecektir? İşte bugün pilotla enteresan ıbir mülük1tt yap • 
re<lii:?ini ilirnr e'tl. Ru deniznllı· edenin de istediği budur. 1914-191.i Bu hürurnun ma.ks:ıdı Nevkaste•e .icln cevap verilmesi en müşknI mal: mıştır. Bu !konuşmayı İmajdan ter~ 
1rdan dörc'ii•,frı enkazı ve diğ•~ harbi sırasında bir Almıın denizal· yapılan hücumdan büsbütün ba~k:ı· cüıne ederek sntunlnrımn:a eeciri• 
ıirinin soAlamca olarak gövdesi kı 1ı ı Fransa kıyılnrında Aclur nehri dır. Diyego Suvarez İngilizler tar.ı• -----,--------

- En heyecanlı ı:ıçuşum bir gc<'C 
ucuşudur. Karanlık bir ,sece. GO.k'Jiü 

'zünde ay yo'k. Saat 11. Toyyaremln 
motOrü yıldızların altında ihomlil" • 
danıyor. BirdenbiTe s11ğ tnrafimdft 
yerden :Jmmuı !bir fişek atıldı. Yer 
den atılan kırmızı fişek tehlike i.ş:.
retidir. Ye der.hal 1·ere inmeyi e?Tl

reder. Etrafıma bir göz attım. Aşa
~da tam bir kııranlık nrdL Bu 
lı:::ranlık bir düşman hücumnnn a
l~metti. Binaenaleyh l'erden atıla· 
cak ucaksavar toplarının ateşine 
hedef teşkil etmemek .için derhal 
yere inmek 19.zım geliyordu. Fnk•ıt 
etraftaki blitftn ışıklann söndüM 
bu karanlık gecede :tayyare meyda
nının iniş ıı>istini nasıl bulacJlktım 'l 
Heyecanıma hakim olarak alcalın:ık 
için hafifce plke yaptım. Yere 40 
metre :yaklaşınetı solumda tayyare 
hnnsarl:ırınm knrıınlık hnyallnl 
gördfim. 

Bayıp aranıyor 
ıda bulundu ve bu vüzden hu kü· mansııbınrla Duko fabrikasının yük fından yeni işğal edilen hlr üsd!lr. 
-·. t:~nlzaltılarının t~tkiki ve mıı:ı- sek fırınlıırına birkaç gülle san::r· Japon deniıaltılan hurada lngilizl". 
•enesi mümkün oldu Bu ıtemil~. muşdu. Zarar az oldu. Fakat gerek rin tamamfyle Yerleşmesine ,.e l:ı· 
'ld'~i ı rl • lt ı. d ı d sivil halk arasında gerekse hük&n~t Yıları kuvvetli müdafaa vasıtalariy.. 1925 aeneeinde Kasımp••ada taltele 
ı ıö m z enıza ı nr an 'Z ya ı• 1 tahkl imek • . """ 

(,NkalCıde hilyük torpilleri andırır adanılan üzerinde heyecan o kadar e .m e. ~stemelenne matıi clvarmda oturur1&rken ha.len nerede 
'ö 1 · t d" a·· D ı fo::Jr.laşdı ki Fransız bahriyesi bö,_· olmak J!ıtemışlerdır • ve csı amamen uz ur. a m:ı • bulunduklarını bUemedlğim teyze • 
ubııklan ve dümeni arkaya kon le bir hadisenin tekerrfir etmemesi 1933 de Japon b'a~ill olan min kızlan Burulı Fatma.nuı torun.. 
ıuşdur. Pervaneler ve dümen hnı·p :icin yeni tedbirler aldı ve bütfin general .Araki bir nutkunda., Japon• lan ve halen Bursada bulunmakta o. 

sahillere bataryalar yerleşdirdl. Hı! yanın ılcrfye doğru -rn - " ü 
:ı.manında ·uman af;ızlarının ve g..! hııki bu bataryalar kara cephesinde durdurmak iste h ~ ~uş~~ 1&n Ebe Bahriye T& kız kardeşi Bed. 
ıllerin elrafın:ı. r.crilen ağlara ta ili yen er: an ır nyenln ve Kmlay memurlarından Ke 
:ılmamak fcln ~elik çubuklarh

1 
daha çok iş görebilirlerdi. Jepon m et merhmnet:ii.zu elrJlecdıtir. 
denizallılan da Nevkastele birkoc demişti. Bn.,.,>nkfi Jııpon tıareke'f mal AkyUoel kızı Bayan Melilıatin 

mhafaza altına alınmıştır. Makine- -e-
ri sesslzrlir. Bu itibarla yaklnşclı-<· J.!iille savururken Avustralya müd'ln hbaureksöetzüln do vakit kararlaşdmlmı~ nerede bulunduğu.ııu bllıenlerin lns&. 
rı dinleme cihazlarlyle güç lıabcı· faasına zarar vermeyi deyil, Avust er en doAduğunn i'lbat etm~ı niyet na.mm& ''Haber,, ga.zetesi ıer. 
ı ralyahlann gergin olarak kabul et.. lir. Japonya 7 aydan beri glrlştt~U mtıreWbıl. İhl&ııa blldr~l&ri rica o. 

tiği sinirlerini birAat ıı a gerıneyı muca e ede mütemadiyen hOcO•n hln111'. ınır. .... d h · - d ı 1 
Bu denizaltıların genişliği birbıı· düşünmü~ olsa j?Crekdir. ediyordu ve muvaffak oluyordu.. J; 

uk metre boyu 12-13 metredir. 
Gövdesi yalnız 6 milimetre kn· 
nhğında ı;ellkc!en yapılmışdır., 5 
öze bölünmfişdür. Kaptıın kules'.· 
in yilksekliği 1 metre 40 santimdir 
·acmi 10 ton olan bu seınilcr tı;ı• 

ı öteki denizaltılar gibi iki molC"r· 
ıdur. 

Su altında elektrik motoru ile, su 
üzünde dizel motoru ile hnrekL•t 
ler. Deniz üzerinde 200 milli'.• 
esafeyl s.ınıte 15 mil ~ratle al.'>"· 
rler. D:ıltlıkları vakıt kısa bir za. 
an iç.in süratleri 20 mile kıı ' ~· 

akabilir. Sekiz 5&atte su altındı· 

Pazar gflnünfin öğleye yakın btr 
saati. Derebeyi Knmişav, yemek 
oda.sında mükellef bir rnasanı•1 

yanınrla otunnu~ ,yav:.ıc; yavaş k:ı':. 

vallı ediyqr. Temiz elbiseli, itinny':l 
tıraş olmuş ihtiyar Fransl% M. 
Sıımpun, kahvaltıya işlirıık etme''· 
terlir. Dn Şnmpun', bir zamanlar 
Kamişevin evine mürebbi olarak 
gelmiş onun cocuklarını terbiye et. 
mlş onlara iyi tnıarruz ve dans öğret ı 
miş sonra da, Kamişevin oocuklan r 
büyüyüp zabit oluncn, lala gibi bir\ 
şey olarak kalmıştı. Es1ci mürebbinin 
vazifeleri basittir. İyi giyinmek 
lavanta kokmak, Kamışevin geve. 
zeliklerini dinlemek, ycme-k, temek 
u;·umııktan ibarettir. Duna mukab ·ı 
yemek oda oda 'mıktarı muan en 
olma\'an bir aylık alır. 

GURBETTE 
alabilirler. "" 
Denizaltının ön tıırııfında 457 mı· 

metrelik iki torpil ,·ardır, Bu fir. 
illerin ağırlığı 110 ~ 120 kilodur. 
Bu gemiler iki kişilikdir. 
nu iki kişilik muretıl'lıntır bki 

'rl bir subay dil.teri bir makinist:i" 
.unlar taarruz salıasının yakınları• 
a ana semislyle getirilirler. Her• 
angi bir ticaret gemisi kolaylıktı 
D'.l gemi haline getiı'ilebilir. J).,' a 
878 yılında Fransızlar N!Yer gem! 
ini hücum botları taşıyacıık bir fi• 

a gemi haline sokmuşlardı. Japon
ononması da eski zırhlılarınd:ın 

·ir veya birkaçını yat.ut bir iki :rük 
apunınu bu :\'eni denizallıları için 
ın:ı ızemi-;i haline koymuş olacak· 
ıiır. 

Ei!er Sidney taarruzu bu naidi 
nümkün küçük denl:ı:altıları ile ya~ 
:ıılmışsa·bunıın böyle olduğunu zan 
ıetmekde haklıyız, zira Jap~n ami· 
ıılliğinin Sidtıey hücumuna da:r 
ehliğinde hu l'e:-izaltılardan 3 ta• 
ıesin1n dönmedlğiyazılıdır • ve 
\'twka5tel limanını • bu liman S!Ll-
1eyln 130 kilometre oıimalindedlr

>ombardıman eden denizaltıdiı bu 
lenizaitılardıın ise Japonlann bu· 
adar eok mıkrl::rda denizaltıyı an· 
·ak hüyiik bir gemi ile taşıyabile• 
ıekleri kun·etll bir ihtimal olnra!; 
ırtnya konulabilir. Muhtelir mlllel· 
ere mensup deniz mütehas~ıslnrı• 

un beyanımı &öre bn 2'emiler Japon 
·ııo~unda nıer·ıt 2000 !onluk kru· 
vazörlerden birisidir. Japonya bu 
2000 tonluk kruvnzörlerin inşıısın:ı 
1922 de başlıımışdır. 191!1 da Japoı:t 
deniz mühendisleri Almanyaya gel· 
mişler ve Alman denizallı tezgAhll' 
rında tetkikler yapmışlardı. Almıın 
va dönfişünde 2000 tonluk kuruvn. 
zllrlerin inşasına başlandıAına göre. 
deniz harplerinde mühim bir iş gü
rece~i muhtemel olmayan hu kliciik 
knıvaz<Srlerin daha o tarlhde d~ni· 
ıaHı ana gemisi olmak fikriyle ya· 
pıldığını düşilnmek pek de hatalı 
obnaz. 1922 de ynpılan hu kiiçiik 
kruva:ı:örlerln 140 milimetrelik 211 
!or.u vndır. 
I•~ denh:alfılnn,,,ft Nl'v,uı~1~1 

.,_,.,., ~ A.~ ~hnlh'9Tmı:ı 

Amerikan kıyılarını honılı:ırclım:ın 
l'lmesine b::ıknnık denizaltıların J,:•. 

yılan !>Qm.bardıman etauık hasu.su,. 

Kamlşev kahvaltı ediyor ve her 
z::ım:ınki gibi atıp tutuyor • 

Kalın bir tabaka halinde h:m'fal.l 
bulanmış bir parç:ı Jambondan son. 
ra gözlerine biriken yaşları silerek: 

- O!ı, ölctüm; oh; Başımnı v~ 

bütün mafsallarımı sızlııttı. Hfılbuki 
sizin Fr.lnsız lıardalının bütün blr 
kavanozunu ye~en yine böyle tesir 
etmez diyor. 

Şamrıun. uv~alh!<la: 1 

- Kimi Frar.s .. Lların1dni. kimi 
de Ruslarınklni sever .. , Diye işaret 
edivor. 

- Fransııl:ırınkini kimse seymez 
Fran:m:lar kendileri seYiYorfarıa 
ona Jıiç bir diyccrğim yok. Fransı.n 
gelince. ~e verirsen yer. Kurbağ~ 
demez, f.ın.• rlemcz. l ~marn böce;!i 
demez .. Ö ö.ö.! MeselA ı;iz hu Ja"l',. 
honu heğenmiyonmnuz, çiinkü l•:ı. 
Ru~ m:ıhdır, hlilhnld önünüze kızar. 
mış hir cam parçası koysıılor "'C 

bunun Fransız nınlı oldu1lunıı söyle
seler, siz heııı ele chıdııklıırınızı Ş'I.. 
pırdatırsınız .. Fll,rlnizce Rus oiıın 
her şev kötüdür. 

- Ben böyle bir ~ey söylemedim: 
- Rusların her şevi fena, Fr:ınsız. 

l:ırınkl ise: C'esf tres jolil Size ı::ıöre
Frans:ıdan dııh:ı giizel bir menıle ··:I 
yoktiır,. Halbuki b:ına .. göre. Elinh:e 
kalbinizin iislüne lwvar:ık söylcy! 
Fransa nedir? Dir karış topra:: ! 
nız:m pofü limirlni oraya göıırl ·r 
lıir ay ~erınerlen naklini ister, ı;iinkü 
dönerek yer bııl:ıınnz! Sizfn Frnns:wı 
lıir Eıfiııcle gczchilirsin, hizrle:r~r 
kapırfan dışarı çıkılın mı, ucu bucı. 
ğı ı:tl>riinmC'T. ıtit hahıım git .. 

-:- Evet mon,ieur, Rusya muazzam 
bir memlekettir. 

- Ha şunu bilseydlnf Size göre 
Fransızlardan rfo'hıı fyf tasan yotur. 
ı-\Jim. zeki mi11et, medeniyeti Kabul, 
Fransızların hepsi Alim ve terbiyeli. 
~fr.. Bu cloğm.. Fran11-ı hl~ bir 
Hfttlft bbtl Mt-hm~ bu1mtmaz 
Zamanında ka~ın:t Yf!T' verfT', tata.n 1 

ıstakoz )'enıez, yr.re tülcürmer.. ra'IC'Jt 
Onda o ruh yok! Onöa o ruh tok 

Yazan: J\. ÇEHOV1 
'Ra•çaaan çeviren: SERVET LVNEt 

Bende size anlatıyorum, fakat na~nı 
söyliyeyim, FTan3ızda şöyle.. Nasıl 
anlatayım.. (Parmaklarını oynatır) 
şöyle.. Her neyse. Hatırlıyorum, 
bir kitapta okumuştum, sizdl'1k.i bn.. 
Uln ze\A kitaplardan alınm~. biz. 
dekiyse do~ştandır. Eğer Rıısu 
adam akıllı okutacak olursan hlc ıbir 
profesörünüz onnnla boy ölçOşem.cz. 

Sampun ister istemez: 
- Belki diye boyun eğiyor: 
- Hnylr belki delil, muhıtkııli 

Nafile YÜzilnür.ü huruşturmayın, 
söylediklerim hlr hakikattir. Rus 
aklı lcatcı bir akıldır! Ne yazık ki 
ona yol gösteren yok, bir de öğü~. 
me~ini !bilmiyor .• Bir şey icat eder 
sonra kırıp atar, ynlnrtcocukhırınn 
oyna:ııınlar diye, Yerir, hAftnıki :ııiz!n 
Frıınsızlıır seçme bir ı,e3• kııt ed"r 
ve büt:in dünyaya b~rrır, Geçen. 
lerde arahıı<'t tona, ııifnotı- bir adam 
yapmıştı: Bu adamı ipi~<ıcn çektin. 
mi, ııyıp bir harekettir yapıveriy'>r 
J,fikln fona hiç l\ğünmiiyor. Umumi. 
yelle.. Fransızları be~cnmiyorıım !. 
Siıi kastetmiyorum, öyle umumiyet 

jtibarile.~. Ahlaksız millet! Dışard11n 
insana benziyorlar ama, köpek gihi 
yıışadıklan muhakkıık .. İşte mese1(\ 

evlenm":ri ele alalım Diulc mesela 
cvlcndinmi, lam ci~ yok. knrın-ı 
yapışıp kalın:ıy11 ınec-hıırsun, h:ılbııfi 
sizde işin içinden şeytan bile çıka. 

mn'I'.. 7.evı; hüıün Etiin k:ılwede va'·ıt 
gcc::-ir, zevce de e,•ine Fransızları 
cloldıınır ve haydi bnk:ı3,m Jrnşkaş 
O),ınm::ıya !. 

Sampun kendisini tutamiyor ve 
kıznr:ır:ık: 

- Yalan "diye oa!hrıyor. Fransada 
aile prensibi çok yüksek seviye<'ie<llr 

- Bu prensibin ne oldu~unu 
biliyoruz. Bitaraf konuşmalı: M~ .. 
cleınki domuzsun bunu hö:rır~e 
kabul etmeli.. Tepeledikleriyr"n 
Almanlara teşekkür etmeliyiz •.• V11 1• 

Jahl, teşekkür etmeliyb: .• Allah on. 
l:ıra selamet versin .• 

Frans• terinden fıT'lınnt w 
gözlerinde şimşekler c;,.ıkaralc: 

- Şu hlitde, monsieur, anlamiyor .. 
om. dbıor. Fnuı.uzlardan 1 aıelret 

ediyorsanı:r; ibcni niçin burada al•. 
koyuyorsunuz': 

- Ne yapmamı i~tiyorsnnuz? 
- İz.in verin, ıı>cn 'de Fransaya 

'Cıöooriml 

- Ne.c-e'l Siri şimdi Fransaya 
sokarlarmı zannediyorsıınıız? Siı 

vatan hainisiniz, yn:hul Gfıh Napu: 
yon lbliy{jk mJam, sAh Hamhetııı •• 
şeytan bile işin içinden ç1kD121:ızl 

Ş:unpım Fransızca konuşari\: 
- Monsieur, diyor ve büy •• bir 

hiddetle peçeteyi buruşturuyor. 
Şimdi !benim hislerime yaptı~ını1 
hakııret, düşmanımın bile hatırına 
gelmezdi! Anrmızda her şey hitm'5 
tir!! 

Ve peceteyi nnzik hir lıarekt•''.: 
r. :ı~pvn fırlatan Fransız, maı'1-· r 
adımlarla çıkıp sicHvor 

Üç snat sonrn nı"asa
0

dnkl servis 
ı' ~i~iyor ve hizr· içiler öA'!' yemı'. 
Rinl masaya koyuyorlar. Kıımişe,· 
yeme~e yalnız başına oturuyor. 
Yemekten evvel ictiği bir kadeh 
\'Otkadan sonra gevC%clik etmek ill"i 
''ac ıyln kıvranma:.-:ı haşlıyor. Kon"" 
ıı ' isli:> or, fakat dinleyici yok ... 

Uşağa: • 
- Alfons Lliclvikovic n ~ l npıyor? 

diye soruyor: 
-Davullarını yerle~tiriyor, eft. ı. 

dinı. 
J{•ımişev: 

- Ne budala şe:>', sen bilirsin 
yarabbi! .. diye sövlenil H ve ı:rr •. 
sızın odasına gidiyor. 
Şampun, oclnnın ortasınrl:ı )<' .! 

olurmuş Ye tilre•·"n PJlPri\'le çnr'l.. 
şırlarını, lnv:ınla .;isnlerinl. t ··l 

kitaplarını. askı ve kır:ıv ... •'-.-··q 
bavula yerleştiriyor.. Onıın ~ık fi• 
güründe, bavulunda, karyola ve 
masasında. her seyinde bir incelik 
ve 7er<ıfet hissediliyor. nü~ ük mı-i 
gözlerinden havola iri yn,lar ıl., ıı. 

lryor. 
KMnl~, 'tiir:t7. ·rıurnııktnn .. """'l: 
- Nereye hl\yl~? divt- oron.ı,·or. 

J'ran5rz ~suwww. 
.: ... ..,.,. ~evrım Mft..r. 
- Glbnek mt lstiyo~sıınu7. ~e 

yııvolım. siz hi-lirsiniz ... Al' • '· 
~ pime&.. Ancak §aşlJğıın 

yoruz. 
imaj, hana Mısırda ilk defa olo. 

rak harp tayynrecllilU ehliyetname
si alan Mısırlı kadınla bir eörüşme 
yapmak vazıre~ini verdiği vaklıt at
let vücutlu bir kadınla karşılnşacıı• 
ğımı sanmıştım. Hallıuki yanılm• • 
~ım. :Matmazel Linda Amin Mesut, 
zayıf, ufak tefek "f.e eüzel bir kızdır. 
Kadın tayyareeilerln en küçüğüdiir. 
Buna nığmen 2G ~ünlük bir t:ıhsil • 
den sonra imtihanlarda muvaffak 
olmuş Te l\lmrda tanarecilik ehli • 
yetname:ı;ini almak rekorunu kır • 
mı~lır. :Bu rekor şimdiye !kııdar 
matmazel Şatliyc aitti. O 33 günlük 
bir tahsilden sonra ibu ebliyetna • 
meyi e.labilmlşli~ Azamt .tahsil müd• 

bir nıok.ta var :Pasaportsuz nıı!tl 
gideceksini7:1 şaşıyorum 1 Biliy?r. 
mu5tınuz nen si'Zin pasııportn kay. 
bettim. Kağıtların arnsınn bir yere 
koymu.<;tum, kaybolup gitmiş ... 
Bilirsiniz ki bizde pasaport çok 
ehemmiyet verilir. Bumdan b~~ 
kilometre bile uz:ıkl~adım ya'ka.. 
larlar 

Şaıııpun, ba,ını lmldırıJ'OT' ve 
Kamlşevin yfrzünc şilphcyJc ib:ıkıy'JT 

- Evet,. Böyle işte! sizin pn .a. 
portstız olduğunuzu yüzünil:ide.'l 
anlarlar ve hemen: Kimsin baknlno'l 
Alfons S:ımpun 1 mz hu Aıron<ı 
Alfomı Sampun uyrlurmalannı Ç"'lc 
iyi biliyoruz! Şöyle cebrt bir sezltı• 
tiye çıkmazmısınız' 

- Saka mı ediyorsunuzT 
- Ne milnasehctle şn'ka edeceljiırı 1 

~eme liır.ıml Ynlnız dikkat ed· 
~art: Sonr:ı mız mız rcllp me' '• ., 
ynzmıyn kıılkışmayın. Koll:ınnızd:ı 
kclcp('e önümden Jtrr"r'ldi~intz zı 

man sizi kurtarmak için parmalhmı 
hll" kıpırdatmam. 1 

Sampıın yerinden fırl:wor ve !':('1. 

~un ·iiz \·e bÜ'!liinıiis gözlerle odarfo 
ılolnşmava ba~layor. 

Büyük bir yeis içinde ba~ını tıı • 
tara le: 

- nan:ı ne yapıyorsunıır? dl~c 
inliyor. Aman yarabbi! \'ata111mı 

ferkr.lmck fikrine nvdtıw'tlm sa:ıt 

kahrolsant 
- Kamişev, sesini :ılçnlta~: 
- Haydi , haydi.. şakn eltim. di. 

yor. Ne lıiı;im ., ' ,1 n ' n nnlamı 
yor! Bir söz söylcmi'ye gelmiyor! 

..1m işcYin ıe~-.ıu verki sesiyle' 
rıeşl'lenrn Şmnnun : 

- Aziz dostum! diye haykırıyor. 
Yemin erlerim ki, ben, Rusyny::ı 
size Ye çoruklıırınıza çözOlmez ha -
larln bağlayan bağlı3 ım.. Sizdcr 
ry-ıımak ölüm kııcl r l'!ğırdır! F.ı.. 

kııt lıer sözünüz l.albimi parçalıyor. 
- llay, lnıılnb.' l ! Bc:ı Prnnc;ız 

' r::ı nlı"> tulı!'."O,. :ı \ size ne? S z 
ni· ' clarılıvorsunuz? I .HZ kime alı'> 
t• ı •ının·onız ki, · de d:ırılnc.ı 1, 

olı.;.r!nrsa halimiz nice olur? Tuh f 
'"ml T3i?.im tnrln' ı ! irnl::ı ·an 1

• • 

zar lsnkic ten misal alın .. çıfıt ı: 

fli:roruı ı , şö~·lc de. böylede, diyorm 
cc··ctimin e•,."linden domuz kı' 
yapıp r.ösreriyorum, ~:ıkalını çe· · 
) onım .. Darılmıyor ki! 

G<>zlerim lletlerimde idi. Şimdi 
toprağa hfrdenbire çarpmamak IA. • 
zımgeliyorıdtı. Ynaş çok yavaş h'Jo 
reket edtYordum. Tekerlekler topr 
ğa doknnnyorlar, uca:k bir müddet 
daha yürüyor, sonra itaatli bir ~ • 
rış atı gibi birdenbire duruyor. An• 
cnk tayynre durduktnn sonra -vü • 
cudumun terle örtülmüş olduğıınn 

farkedehildim. 
Görüşmemi:r;de hazır bulunan " • 

!ır tayyare pilotlannd:ın yüz.ha ı 

Ltitfi de söze karıştı: 
- lhı şartlar altmdA ibu şekilde 

iniş iko.lay bir şey değildir, bun:ı 

inanınız. 

Mısırlı tayyareci Jr~ına ikinci 
suafünf sordum: 

- İstikbale dair neler düşilnüyor 
snnm: ' 

- Şimdilik istikbale ait hi rhi r 
tasavvurum yok. Tayyoreciliği de • 
licesine scvdi~im için pilotluk kur~ 
larına devıım ederek ehliyetname 
nldım. Unutma\'lnız iki şimdiden 
de,• ııdımlnrıyln ilcrlemC'lcte oh 1 

tnyyarecilTh harpten sonra yen ü • 
zünün yegline nakil vasıtası halini 1 olacaktır. Hu itibarin Mısırda pil,..t 
ve iknstnı ııhnış olan k:ıdınl:ırın 

yalnı7. 6 tane <ıluşuna çok esef el
mekteyim. H:ııı> halinde bulunan 
millellerde kndınların her snhnd ı 
gösterdikleri muvaffakıyete iıa'ktıJ. 
ca kalbimde acı hisler yer ahyo~. 

Bi)Qcm neden Mısırlı kız kardeşle
rim rp k.ııdınlıırının yalnız siioıe, 

tu\'alc ait t<'rekkilerini t:ıldil et • 
meklc iktifa ediyorlar. 

- En çok hcğendiıliniz kadın 
kimdir 

- Bn çok lıeıtendiğim kadın l!p 
hesiz hıırpte ölen tayyareci Ami 
~lo!isondur. E,·Ienmeye sellnce -ıim· 
dilık onu hiç clilşünınüyoruın. Ta•
ynrccilik insanı sihirli bir biil ü ıle 
kaplı\'an ve bnşka hiçbir ey chi~ıı ı 
dürmlyen güzel bir spordur 1n '1 

hrın üzerinde ucdu~ull' ,·nkıt dm• 
•luğum sevinç heni haşka r.evk :ırn• 
tnııJ,tan tnm:ımhle lmrtnrnor._ 

.,.,,,-.-......... - .... ~~-7-.. .... ,,.,_..,.~..,.,. .... .,..,,..,,,._ .. ,. 
~..t~.ı.:'_.....4111ıı. :A.V.6ı."'7.a.'6A'-"'A•,.,..~-..r...:.~ ~ 

~ IJOl\IOH ~ 
(~ HAFIZ CEMAL ~: 
~ ~ 
~ :'l.0/(M.4.N HEKiM" ~ 

I
~ u um.rn: MtJTEIIAS'•s> :~ 
~ otnnyohı 104 '1 

~ mn'" ıvır •uıatlerl: 't.5 6,Tel: ~2898 ~ 
•·" .... --.-6a...Ylf/lı..'Y.."-"'ıı...Y~'-....,~'Y.A..,,l\.Y.Aı.'T:--~ ~~~·""•"'°'"A,,_:.; __ ~.ıı...,.,.A"A'V'"•'V'"•V~ 

- Fakat O, bir köledir! mr kapik 
ıığrunn yapıııiyaca"lı :ı]('ııkJık ~v'du r 

- Haydi, haydi .• Yeter! Yeme'• 

)~miyc gidelim! Barışlık! lib OPFJ.tAtr' UM 
Şampun. göz ~·nşlarrhlc t!>fnıınıı • • li 

yii:-iıniin podrıısını tazeliyor "c K - Halıd Zıya Konuralp 
mıştz He birlikle yem<'k salonun:ı IKL""JCI CERRAm OOÇE..V'rl 
~idiynr. Rirfnt'i tnb:\1ı: ses izlik fcfn. Beyoğlu lst1klll Caddesi Elharr 
ile ~t,_.. fthteftletl ..... 171\l Ali&rtm>UU 1 Nwuan.da 

hu snrf'nc Bğteden soıı ra 7 ye ı 
l •lefon: 1 

•t VE@• 
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DeyLnce, Tem:.ıçlu p.,aladı. 

"HA BE R - 'Ak(t1m postası 

Kapah zarf usulile eksilme ilAnı 
Bolu vilayetinden 

1 - Ek•Utmeye konulan tı: Düzce • Akçakoca yolu 
Keşli bedell 6774:4. Ura 14 kuruştur, 

2 - Bu ııeaJt ıarcıameler ve evrak §Unlardu: 
A EkısUtme §&rt:ıameai 

C BaymdırJık ı~le:-1 genel ,artnameat 

tkmali ln~aatı 

-~ 

. _ _.....1'29 TEMMUZ - 1942 

VAKi 
Gazetesi Müdürlüğünden: 

- Bt.ı gece "kızılkclebe:k bar111 ka.. I 
pah lmlJ, :\Iatem varmr, . Yann gece 
har aı:ılınca bJtUn m.i 1t :!rller Ti yen. 
ı-·oj·u arayacaklar.. ve onun polisçe 
yakalandığını gQrerek hayrete dO.,. 
crJ-1:lt>r. 

- Benlm wçum yok Bent ne diye 
tevlclf ediyorsunuz T' 

- Blr şüphe U.Zerlne. .. 

B Mukavele proje&! 1, 1 

D lk.ıcaU ı~aata daJr fennt ve busuaı ~artname. 

E Ke;ıf bulll.saoı, sılı!llel fiyat, mesahat cetveli \ •ısta n bu~ ular ' 
lııteyenıer bu §artnaıı:eıerı ve evrakı Bolu Nafıa MUdUrlüğllnden gO. I 1 • • • 

Dile söylendi. 
ı:·a,·o.Ka kapryı aı:tı. 

t : z.aktan baktı: 

- B~n ç0ktaoberi mahzende mev. 
kuftum. Bu ge-ce blr fırsat bularak 
çıktım , .e ilk l2im roJster Toaısonu 
oradan katırn::ık oldu. 

rel>U:I:· E:<!cltme 11.8.942 tarlblnln •alı g\IDü ıaat 1e d&. __: 1 l{uponlarımızı biriktirmeyi unutmayınız 
4 - Ek&ıltme kapaı: zarf usullle yapılacaktır, 

- Yata~ı.nda J--atryor. U11tUnU ört. 
mu,.. bir ,eyden haberi )·ok. O bnL 

ln&lll.z zabiti, Temuçlne karıı 
;Jddctll davranıyordu. 

Tomsoo, logillz zabitine: 

çok 
~ - Eksfltıreye gl"rebilmek tçln tatekllnln 5081 Ura muvakkat temt. , 

nat vermesi l:'undac ba~ka aıağıdaki vestkaıan ba\z olup göstermes! J 

llzımdır. -

dtı zA.bıtaa:n grlmestnı bekleınell)1m. - Bu benfm, felAket arkada.,ım 
ı - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika,, 1 
2 - leteklller ekstl~meden en az üç gUn evveı vlllyete müracaat e. 

derek alacakları ehliyet veııstkasmı ibraz edeceklerdir, Tf"krar k !l pı;rı çe-ktl. dır, dedi, beni bu gece 'Llndandao 
l\Iertli\.·end c- n ya\·~~ ya.va, /ndl. l kurtara.o odur. Tlyea • Fonun met. e - Tekllf mektuplArı yukarda Uc;UncU maddede yazılı saatten bir 

ıaat evveline kadar dalrat encümen dairesine getlrllerek eksiltme komt• 
yonu rei.altğine makbuz mukabilinde verllecetldr. Post& tıe gönderUeuk 
melttupların nihayet üçü.cet! madd~de yazılı saate kadar gelmi§ olması J 

ve dlı zart:n mühür muınu Ue lytce kapatılmlf olmaıı IAzımdll'. Poata. 
1 

Altk attaki ta'jhkta a.,a_tı yukan hur cellı\dını zindanda o bapsettl On 
rlob.,ma~a bıı,.ta.dr. dan fUphe etmeğe hakkınız. yoktur. 

Saatler geçiyordu. 
Tomson ve zabıta 

bir b3.b~r yf'ktn. 
memurlarınd!l.ll 

.4.caba Torn oo yolda. bir kazaya 
mı uğl':ımııtt! 

Tom~onun bu t~t yllı;il1tti btrakma. 
aına tmkAn yokta. 

o. içine gtrd!ıl'/ bu dola.mbaçlı me.. 
•rleyt muhtıkkak sonuna kadftr ta.. 
kip ede<"f>ktl . 

lkl eaat eonr& •• 
K~kUn bahçeRI 6nü.ndtıt ayak 9(""1f'. 

rl duyuldu. 
Temuçln: 

- 09llba geldjler. 
Diye mırıldaıınrak t.ı.şbk k!J.f>ISL 

nı açh: 
- Klm11lnlz ! 
- Yabancı de~l. Biz sreldlk., 
Tenmr,ln, Tom'Jonon 9"'9lnl d~ıyun. 

ca aevtndi. 
On kadar 1ngUl7 polisi, ve bir İn. 

1:J1Jz asayı, zabiti, önde Tolllı80n oL 
duğu halde balıçey• girdiler. 

Zabıta memurları derhal tertibat 
olarak, bunlard:uı blrl1I bahçede 
rıij~t~I kahnı!}, dlğ~rlerı kn,ke pr. 
mı,ıı. 

T<nDAon: 
- Biraz geç kaldık ama, Şanghay 

da zabıtayı harekete ptirmAk de 
«olay blr iş drğitm.t,.. • 

Diye funldadı. 

A111ayı, z:ıbltl, Temo~lne eordu: 
- Buradaki m!lhZAnde t-a~len. 

l~rdfn biri de •en mi11ln T 

-Evet,, -ım.. 
- Xl~la ha.poettl seni Tl;ren • 1"9f 
-B:ınun sebebini bllınl)"OnıUL 

S.""bl me.:MI hiçbir fe:I' yok. 
tor. 

O halde bnnun ...ııeblnl bendm 
önce sizin adammrz olan mlıter Tom 
eona aorunuı: .. 

Tom"'o: 
- BM de bir ıey bilmlyo~ de. 

<il. Gözlerimi açbğım zaman kendlmi 
bu köşkteki mahzende, eelrler ara. • 
frıtnda. buldum. 

1ngUlz zabiti Temuçlne döndü: 
- Tlyen • Fo nerede ıtmdi T 
- 11..-t kattald odaı;nnda yatryor. 
Zabit: 
- O halde her oeyden önoe onu 

tf'"vklf f'd('llm. Ondan sonra mabze. 
nP gideriz, dedJ. 

Alt katta ~ nöbetçi bır&ktı , 
Tomson, Temnçln önde olarak. Öllt 

kata (~blar. 
Tcmuçfn, Kızdkelebeflo yatak o. 

da11uıı açtı_ 

- 1tt.e, kendfıl burada. yatıyor. 
Z&blt gülilmoedl: 
- Bn kadar zeki ve teytan bir ka. 

dın, bu gN'.e kendt evinde dönen 
bu 1,ıerden haberdar d4*11 mı T' 

Temuçln cevap verdi: 

- Hayrr. QU.nkil keındl~l JM';k •r. 

hottıı. 
- Ben onu çok iyi t.anırım. ~ 

Po bJç.blr zaman kt'!ndlnl kaybed•"C('lk 
kadar ıarbr>t olmszdı. 
Kapının OOUnde fazla konuşmadı -

lar. 

ToD'lılıOn i~erlyrı daldı .. 
Ark:ı.dan İnglll.z zabiti ile birkaç 

P»litt ... d:ıba- •onra da Temuçln girdi. 
Tomson ,·a.tag,n J"nnı.ııa. sokuldu: 
-o ne? 

Ne var, mlAter Toru.son!' 
- Bur&da ba'ka. bir kadın ya.tr. 

)"Of, 

Y:ıta~ın ba,ına ko,tular. 
Te:nuı,.-ln dll<lcatle ı.tıı.ıı: 

- Garip ,es! Bu yata?ita ak,a.md.:ın. 
beri T1ya.'I • Fo yatJyordu, 

1ngl11z :ınbitt manah bir tavırla. 
gi.adu: 

- B~n bu k3dtnı tanırım .• Tiren.. 
Fonu.1 blzmet!;'icı.ldtr, 

Tormon yan gözle TPmu('i.rıln yi.l • 
Tiın~ bah:tr .. bir fı}eyler anlayamadı. 

Temoçln bunu görü.ne~ h:ı.yretten 
hayrete dô'.!mü-;tü.. 

tn~lllz 7&biti, polhılere: 
- Şu hPrlfi yal<ala.ym! 
- Şu htrffi yakalayrı.I 
lill,Je m:tua 
Tr.tnu(::lota kollarından tuttol~!". 
'7.ablt: 

- tnglllz Jranonlsn nn mına seni 
tevkim edlvorum. 

Zabit bu aözleri ltltmemı, C"ibl 
davrandı: 

- Şanghayd& poll• Amiri benim. 
Hakll<et m.\fda.n.ı cıkınca.ya kadar 
kendi.sini m3Ykut' tutacağım. Eğer 

ortada blr •uç vana, Temuçln .aç 
ortağıdır. Çünkü, Tlyen • Flyu kaÇL 

ran odur. t 

Temu~ln hiddetle baJmlı: 
- Ben Tlyen • Foyu kaçırmadım. 1 

Alt katta. iki oaattenberl Allbet bek. 
liyordum. Evden. dıp.rıya bir lru3 bl. 
le uçmamı1tır. 

Zabit mlilt.ehzl bir eda ile aordtı. 
- O halde Ttyen • Fo nered& f 
- Evin içinde gizlenmiş olmahdrr. 

Bir kere arayınız. 
Tom"\Onc.n ltüıe de garip 17u.pheler 

&1rml)tl. 
Acaba Temuçln 1&m&D 

su mu yüriltü;yordu: 
altından 

Yolua Tlyen • Fo Ue a~mı,l&r 
mryclıT 

Bu tüphcler Tomsoauo zlbnlnJ kur 
ca.la.mağa baflamıştı. 1 

Temaç/nJn dorumu ook 
Şimdi ne olacaktı T Ne 

lardıT. 

fen&;rdı. 

yap-k. 

Tobıson: 

- Bir kere evi anyalım .• 
Dedi, Kö,kUo her k;;,eıılnl 

!ar, 
arıı.dı. 

Tfyen • Fonun ldıoi bo.lamadılar, 

Tomııoo y&takta yata.n hizmetçiyi 
uya.ndr:rdı. 

- Hanımın n~eT 

IDllmetçt kadm gtlzlerlnl u~,tlL 

rarak kalktı: 
- Biıntlz ookaktan gelmedi, Fa. 

kat bu kalabalık nedir!' 
Z&blt: 

- Sizi rahataız ettik, 4edl • Gali. 
ba bir yanlr,tık old:u. Tlyen _ Foyu 
anyorduk. 

- '11yen _ Fo bu ak§am Şadgha.y 
hAklmloln evtııdekJ :ıiyatete davet. 
llydl, Henilı gelmedi. Belki de .._ 
b&hleytn dönecek.. 

Zabit, Totll80Dun yilı:Une bakarak: 
- Bizi bot yere buraya kadar ıe. 

Urdlnlz, mister Tomson t 
Diyerek y&lak odurndan çıktı. 
Trunson merdivenden alt kata 1-

da olacak gecikmeler kab-J! edilmez. (7657) 1 

' Ttlrklye CGmharl;:tİ 1 

ZiRAA T BANKASI ' 
&uruı.., tarlbl: 11188. - Sermayem: 100.000.00-0 Tllrk 11ruı 

Şnbe •e &j&nı &dedi: ı65. 
Zira! v<ı ticar1 ber nevi banka muameleleri. 

Para blrlktlıenlere 28,000 lira lkrıı.mlye veriyor. 

Ziraat Ban.kumda kumbaralı: ve ihbarsız tasarruf heaapıarmda 

en az llO llruı bulmıaı:lara ıenede 4 defa cekUecek kur'a ile qağıdakl 
pli.na ıore ikramiye dağıtılacaktır, 

4 ..ıet ı.ooo llraJ.ık ,,000 Ura 100 adet 50 Ura.lık ll,000 Ura 

• " GOO • Z,000 .---uo • lO .. 4',800 .. 

' • 159 • ı.ooo • 180 • ıo • ı.ıoo • 
• .. 100 .. Cı.000 • 

DiKKAT: Hesaplaımdakl pa.ralar bir ıene içinde l50 Uradan ~ağı 
~Qşmlye.ıılere ikramiye ı;:ktığı takdirde % 20 fa.zlulle verUecektlr, 

KW"alar .. nede ' defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylo.ı_ 
ıı Btrlnciktnunda çekilecektir. 

Demiryona.rı ve l,.i'rnanlını İşletrne 
Umum idaı;cşi iJiı\laı;ı · · • 

.• ~evlet • r-:ıı . 
~ 
y '· 

' 
Muhaırııuen bedeli 186~ (bin Uç y\lz altmıı bcııJ lira olan S~O (Uç yUz 

ellt)çıtt JDuhtettltlf ebata terllk(lO, ağu•toı 1942)pazartesl gllnU •aat 
fl4.80) on dbrt otuzda Haydarpaeada gar blna.ıı dahUindekl komlsyorı 
aro.!ında.n açık eksiltme w;uUle satm alınacaktır. 

aerken: Bu it• girmek 1Bt1;renıerln 102 (yUz iki) lira 88 (otuz sekiz) kuru§luk 
- Madem.ki btıra.ya kadar geldL muvakkat teminat ve kanunun tayin etttgi veaalkle blrllkte eluliltme 

nlz.. TJyen • Fo na.sıl ol-. ele geoer. gtlnU saatine kadar kom.!ayona müracaaua.n lAzı.md.ır. Bu 1§8 &it §&rtna. 
Hiç olmazsa zcmlın katmdakl ff.lrlerl me!er komlııyondan pe.raıı:e olarak dafıtılmaktacbr. (7923) 
tahliye ediniz. 1----------------------....:... ____ _ 

Deyince, İngiliz r.&bitl güldtl: 
- Bn da bir vehimden ibaret oL 

• ,.erek, azizim! Siz galiba heyecan 
h bir roman mevzuu arannklel meıt
gulsünUz? 

Tomson hlddetl'"1dl: 
- A.maa dostnm, be.o kaıı gllndür 

bu lcöşklln :ı.emln kııtınd.!ı.kl ma.h7..e1l.. 
de mahpo!tum. Oellnlz atzl &timle 
götüreyim o ma.hzene. 
Ta'lr~ indiler. ... 
lng{llz pol.IBl.!fi TemJçlnL:ı kotun_. 

d:ın tu~mu-:lardı. 

AM.ylt zabiti onu tnglllz kanunla. 
n namına. tevkif etmt,tl 

Tomson ta,hp gelLnce, zemin ka
tına inen merdiveni bulamadı, Sanki 
merdtve.n ba,ına periler blranl~ du.. 
var örmu,ıerdt. Her taraf duvarla 
kapalıydr, 

Tomson birde.o.bire ı1aıudı. 

- Şimdi ne-red.eyee aklrmı oynata. 
,.atım. Ben 'l't'muçlnle beraber, oo.ra. 
da.ki merdiav~ndan rıkmı,tun. g9ır. 
lt"r mahz(':nj bu kö 1kUn zemı.rı katm. 
daydı. 

Temuı:ln <il' "a.şa.ıacıı ve ınııu:ı ~~. 
bitine döndll: 

- Bl.z ml11ter Tottl90DL'l birlikte 
:ratmı,tık bu ma?tzende. O da ben de 
çok ı):I tanını; ba kö,kUın m;alıuonlnl. 

Zabit alaycı bir lavrrl& gtlldtl: 

(l>e\'amı \'IU) 

Fenni S~nnetçl 
Nuri l:şslz 

BUyUk ya~takllerln de otlnMtlerl 
kablD&aınd& kolAylıkla yapılır, {Dil. 
tun için bir ha!la evvel mllr&caat.) 

Aba.ray polts merkez[ karıısmd& 
No, l/2 TeL 20937 den ı.teylnlz. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

inhisarlar müfettiş muavinli
ği müsabaka imtihanı 

lnhı.arlar Umum müdürlüğü teftlo kaclrosund& müıılıai butunan mn.. 
!etttcı mua.vinllklert için ys.zılt ve sözlü bir mU.abaka imtlhanı açtlaca.ktır. 
20.8.94.2 pazarı eal günü sa.at 10 da Sjrkeclde İlıhiaarlar Uf ti§ he'eti bina, 
.sın.:.a yapılacak olan yazılı amtihanda kazananlar sözlü lmtJ.ba.na gtrecek. 
ıerda. Her 1.k.i lmt.i.h.anda kazananlar arasmda en fazla derece alanlar 1n. 
hlbttr.iar mUfetti§ muavtı:ılifiııe alınacaklardır, Notlarda mtıaa.vat halinde 
Uaan bilenler tercih edlle..:eklerJir, Ücretler 3666 ıayılı kanuna göre ve. 
rlltocektlr. 

.:.a.J _M..,. .i J ı~t ..... 
t.. ' ~' .. Attisabakaya girebilmek itin: "' 

1 - .Mem:.ırtn kanununda yazıh ıa.rtlardan başka tktia&t ve hukuk 
takUıtelerl v•ya styasal bi!giler okulwıdan., yahut yüksek ticaret ve tktl. 
ıat mekteb1nıien veya.but da. muad.llllkleri maaru vekA.letlnce ta.adlk edil. 
mış bulunan yabancı fakülte veya yüksek mekteplerin birinden mezun 
o!rnak, 

2 - MUsn baka tarihinde yaşı 30 dan yukan olmamak ve askerllğlnJ 
yapını~ buluru::.ak, 

8 - Sıh!ıl vaziyeti lk:lm tebeddil!Jerine ve her tUrlll yolculuk zahmet 
ve meşakka'"l~rine dayanmağa müsait olmak, 

4; - .AhlAk ve seciye itibarne mutettl§ltk mesleğine alınmasına mA.nl 
bir haU bulunmamak, "bu hwnı.a Jdarece yapılacak tahkikatı;:ı beUrtlle. 
cekttr ... 

Mürac'lat er. geç 10.8.94-2 ak~amma kadar tnbiaarlar 
ğüJie hitap eden bir dilekçe ile yapılacaktır, -

umunı mU<l_ürlQ 

Bu dllekll"Y'" 

1 - Mektep tehadebıamesl, 
2 - Nüfue hüviyet ctızdıuıı, ı 
8 - Askerlik ve.tka.aı, ~ 
-' - Sı.hbRtçe memleketin her tarafında vnrı:te bermc~e va sayabat. 1 

ler yapmata mUsatt bulunduğu ha~Uunda tam teşekküllü r~ımt 1 

bir hf\Stahaneden. alınacak rapor, 
il - PolL•ten alınacak lyl bal klğıd~ 
8 - 8 tare 4,S X 8 bcyuDda totograt 
T - Ha.1 tcrcemeai, ekleTJecektlr, 

btel<l!terlc im tlhan programım 
ya&0tinden a:ma.l&rı !Azmıılu, 

Sirkecide !nhlaarıar · tertıs h;y'etı n. 
(7962), 

Mevsimin en ırüzel ve zengin programlı P.ezin
tisine i§tirak etmek istiyorsanız 

F"""" _,_..,,..._ 

BllyUk Vakıt gez!ntlol için pa.zard&n ll:lbBMn ba,lık kenarını!& kupon 
neşretmefe başladık. Bu kuponları topla.yan okuyucularımız geı;tntlye 

yalnız 80 kuruş mukabllhıde lıttlrak edebUeceklerdtr. 
\takıt gezlnt.a.ı, mew.lm1..n en ne,ell ve zengin programh gezlntlıtl ola. 
ooktll'. Beledlyenln halk& açmayı dUtllndUğtl ve tlmdlye ka.d&r kıl.palı 

brılunan Çubukludaki me§hur mdJv'ln kö,1<U ve korusu husuıl mllsaade 
Ue Va.kıt okuyucutan ge7J..ntlsl için atıla.c&k ve gezlnttye ı,t1nık eıdeııler 
bütün gece, •az, caz ve kırk kl,Ulk blr teettval heyetinin tertip edecek. 
lerl zengin programla gtinlerlınl ne,e tçlnd& geçireceklerdir •. ,yrıca. Şlr~ 
t'eıt Hayrlyenln en büytl:k '11 nu.marah vapuru ile bir me-htap geU.otlal 
yapılacaktır, 

Kupon blrlktlrmeyenıer 
Kupon blrl'.-<tJrmeyenler bu geı.lntt.)-e ı,ttrak t~ln 160 kum, nrecekler. 
dır. 20 kupoD ve 80 kurufla yalnrz btr ı,tırak hakki verilnıektedtr. Oku ... 
yucularwırz koruya yemeklerLn1 de getlrebllcce.klerJlr. A)'rıoa zeng-to 
blr blUe bulunacaktır. 

Kü\al ya vilayetinden: 

KUtahya :emleket butanesl yaıımdakl kömürlük binasının pollkll. 
niğc.. ta.h.vill Kıı.pa.lı zart usulile ıekalltmeye konuımurtur. 

2 - Ke~! bedell 12!S9S.46 Ura ve muvakkat teminatı 944..88 llradrr. 
Ancak vekA.let.in tasdik edt:ceği bedel esaı olacaktır. 

S - Eksı~tme 14.8.94.2 gUnllne mü.aadU' cum1 gUnil aaat l!S te vil&.. 
yet makammda toplanacak datmt encümen huzurile yaptlacaktrr. 

4. - 1.ateklileı-ln teklif mektuplarını ihale saatinden btr saat evvel 
yani ıaat ta:n 14 te dalmt encümen riya.setine verm\4 bulunma.lan prL 
tır. Bu ıaatten sonra tekllt mektubu kabul olunmryacağı gibi postada va. 
ki rlacak gec.lkmeler de nA-zarı itibara aunmryacaktır, 

e - EkRi~t.n?.eye girmek için ihale tarihinden en az Uç gün evvel na. 
tia müdUrlil.giıne müracaatla alacakları ehliyet veslke.ııını ve ticaret oda. 
sme. kayıtlı o~duklarına do..ir vesikayı muvakkat temln:ı.t mektubunu tek.. 
lil mektuplar;Do. koymalar: mecburidir. 

6 Ameliyat tçln fazla. malO.mat almak VE" keoU dosy'\amı görme.t. 
lstlycnler hergüı: daimi encümen kalemine müracaat edebi.lirler. (8062) 

TüRK iVE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf 

Hesaplan 
t91% tKRA.MlYE Pi.ANI 

1 Şubat, 

4 ~layı1, Z Ağustoo, 

~ lklncltefrl.n tarllılerlade 
yapdır, 

l&U tKRAMtYELERl 

1 adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 
1 .. 1000 • - 5000.- • 

2 " 
s " 

10 " 
40 • 

50 " 
200 • --

750 
500 
25Q 
100 
60 
25 
10 

• - ltiOO,- .. 

- 1500.- .. 
- ~00.- .. 
- •ooo.- • 
- 2500,- " 

• - 6000.- " 
- ıooo.- " 

1 
1 

30 
rEMMU7 
ER.5EHBE 

1942 

I~· S738 

~ 

Hl!:R YEKllE 5 il 

1 :Jl.er aA 

Alman 
tebliğl 

Hüseyin 
Şu~ır:ıda b' 

\'llZıh bir fikir 
tt>: i tebliğler 
n~tmmya "<!bep 
kbliğlerl daima 
ilerlemelerden 
bu tebliğleri ol< 
dosunun ka.rşıs 
ka lmaıD1' zann 
kendinize ..,mı 
bulnnursoouz: 

- O halde 
,..,neden fazla b" 
lıo kadar hızla 
yen bu ordu h 

Sovyet tebliğ 
"İmde muharebe 
ni, sair mmt.a 
·ikllk ohna<lıı;-ı. 

rin alındığını, b 
öldürUldUğiinü 
rlr. Yalnız ara 
cereyan etliği 
lıir d.eği,.tıtlik o 
üzerinde a.royı 

1.UY\'etlerlnin n 
ri.nl anlıyamazs 
tebliii;lennl oku 
t1inize ~ormak 
hrsrntz ~ Dü~ma. 
ima bu kadar 
liavemetlerle 
nl&na her hticu 
ı.rat ,·erdiren 
da hiç Uerl bir 
yor. Ve her m 
cesinde bir.ız d 

Bunlann 
dan, \"lş1den, y 
rünen kaynak! 
!er zahiri bir t 
iki dU,mandnn 
tercüman olm 
yapma.ılar. 

Eo .,.bah I 
herl:!r i~ Rus 
tikçe arttığını 

Bütün bu 
bir terkip yap 
Oir. Ruo;1ann 
mana telefat ' 
(lo~dur. Mes 
mllhlm bir te 
dcifütinn.,..ı <l 
pek tabii hlldi. 
lir. Fak3t bilt' 
t tre8i ne olmuş 
tayı dılima m · 
,amau Almanı 
dulrlarma dair 
ta inanabiliriz. 
tiin söyle.Vkle 
menin vukua. ... 
değildir. Fal<ııt 
kontrol etmek 
mıuılıır çok k~ 
kikat gibi !(Ö 

l•iin<lürler. DU 
,·innek, kUçUk 
ymr.ak ve bi 
Yolundaki teb 
lıir kıll,e, bir 
mi,tır. Iluolıı 

rak ııadece !le 
en mo'kulUdUr. 

Fakat bu il 


