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... _ - -- ---- _,_~- ıı:uss1-!- - Ç6rçil onguldakıaki nıaden f acıası Gizli celsede 

izahat 
verecek etrafında izahat verildi 

arpten sonra sul 
nasıl korumalı ? 

u Kimsesiz 
üzerinde 

gençler ve çocuklar mevzuu 
hararetli müzakereler oldu 

Dakardaki gemiler müttr 
fiklere iltihak el\i 

cıeuyır, 1 (A.A.) - General A:J9111. 
he.ver, batı l'raııam Atrika11DD1 a • 
mıral Darla.na teallm olmUJ oldutunu 
bildirmektedir. General "tamamlle aa 
lıtf'11 mahiyette olan bir uaıa,ma mu 
ctb:nce,. Dakarm müttıetıklertn gemi. 
ıerıne ve uçakl&nna açı'k oıaca.gmı 

ıöyJemJıtlr. Vlfl reJiml altmda iken 
Dakarda enterne edilınlf olan 11Cltün 
mütte! k gemileri eerbut blr&lal& • 
cakt,ır. (Devamı Sa. • Sil. 1 d4 

' "'1btl korumak için lronıtac&k bir •lııtemı dünya k:lncle müt,eea'Ylır. 
tılıalıueoek devlet yalnız Almanya im.it &'ibl bir telAkkl üzerine 4aJ'L Dahiliye, iktisat ve Maarif Vekilleri izahat verdiler, 

hUkOmetin bu mesele ile meşgul olması kararlaştırlldı 
'~ yanlJI o)ur. 

.. ID4Uq 1Ulbll kotoyueu bll"mctler yerine yarm öbUrıtin mtltecıa. 
, lta, lstUlcı lallkQ~ler geçmeeı thtlmalf yok mudur! 
~ ııonra tank ve tayyare yapm&k kıhlaan, yeniden lmnalacü 
.... Milletler Cemiyetinin tnblaarrna verilecek olursa llfllD ba mtleL 
.... ftn,.. llUlhünl! konıyaeak bir kuvvet, bem de kendi keadlai ya. 
~ lılr tıerTet kaynalt elde etm1t oJur. 

Yazan : Asım Us 

Uskumru lstanbul
da 80, Ankarada 

65 kuruşa! f...,. bo ıttn eneJ tngili1. bari· 
~~ Eden'ln AvAJD Kftm&
~ laarpten son.re ıulbu ma
~ etruek için kurufa<'•k si!t· 
~ bah9ederken lngitlete ve 
~ ile 8ovyet Rmyanın ıi· 
~ inlıianıu ellerine ala
~~' milletler adma te· 
~~ielD'arlaıuuınnı ön•eye
~ llakkmda tMıyledijl sözler 
~ IDatbuatmd& ilayftot Uya&• 
~ indis devlet adNDınm 
.. ~ 161'11.D sabtlık gali. 
....._ ~ bul eUmlelerin 
•~ hildirilmlt obHSJDclan ile
~' ~-de olm8'ta. 

ajan• Bn ftJtr gueteJe.. 
ı.. tanclüi m\Jt,.lealanna 
-.&. lngiJS a,Pmı EdeniD 

..... - 7 Plıaırit.; 
•• 1larp .. ·~ lli'f .... 

İCin en afak bir 1ıaJllJ'• ela 
,,.. ,.,__ J'01mıat. Ban11Dla beraber 

tıa tekilde bir ce''' ver-
90nra illve ecli'yor: 

ı ~ dediği ıudur: Herhan. 
"--.~ t«fldlltmın ilk 
~ 9'Jlhu konmıak fikrinde olan 
\~ri tmnlJDile tcmrı.il etmek· 

~ ba sözleri dhinı.rdeki 
~ortadan kaJOınyor mu·.• 
~ laıın. nsmnm fiJcrini ha
t. ....__\kere llive edilen cüm
~~ Wi deftee<le izah •· 
'W.ı~ ~! Ba bahiste Ttirk gaze
~ sihinlerine takılan en 
~ clltBnce şu idi: 

''-'!-. koramak l(ln kurulacak 
\ liltftli dünya içinde müteea
-.._ ~ devlet ya1nD Al
\7' İlllit «ı"bi ~ k'llkki tizeri. 
~hmak yanlıı otar. Harpten 
~ '-rulaemk siCJtem yalnn Al
~ t-.vtıaıne lıarp değil. her
~ bir teeavthe kaJ'9I olmalı. !\. '-hlı bir A lmanyantn tec!a
~ .__i ihtimalinden korkul. 
~ _lıaıde ıillhsn Almanya br
~ •illh lnlıisanm ellerine a. 

s .. ·ı:a=== ~~:~ 
~~ llllmktln delil midir! Ray. 
~ada bagttıddl tngı1tere

~ '-cttnkl RW!yadan ıttphe 
ilıı. ~. Yann, daha öbtlr gtln 

ıııı..nıe1ıetlel'l1e ıimdiki !RlJlm 
htlk6metler yeJ'İlle mtlte-

İ9tiJ&eı htlk8mellerln g'4?0-
llttm.Ji yok mudur! Olduğa 

Edm'İll siWa inhİNnftl 
tie bllytlk devleff VeftD 

;"temi hatalı bir yol detlf 

~ llODıS salha ko
l'N ICİn karalacak tet]ülitta 

t.ntından istikbalde ge
Jeni bir tee:l\iize karp 

~ • etmek taahhiklttne gire
~~ taraf!llZ Ye harp dıp 
~ de tısrsil edilecek
~-._ hai 1111.hlanmatı inhiaan 
~ aonnct.n ba de\'lellere 
~ -..cıai>nı ela kabul ede
~ '- takdirde dilnya milletleri-,...,.._dan fulamun yine 
~ 90Dra edcl ıilih manaf
~ ......_..il etmeleri neticesi 
~ mı!' Diğer taraftan si. 
~ . .._,lelretıer. 1ral'll tdllblan 
~ alman devletlerin ye-

Iİlllalannıak için makabil 
~ •hnalan yola açılmJI ol
-~ llUf 

'"-uııJe .. rpten aonra ıalhu 

korumak için en İYİ tedbir her leY· 
den evvel millıetler arasmda ger
~~ten "idillne" bir karmak ve 
ba slKremin malıafazası i~in Ame
rikanın da iıtirakile karu1M'8k ve 
eli'lıde kararlarmı icnya klfi kuv· 
veti bulunacak yeni bir Milletler 
Cemiyeti yaratmaktır. Hatınmızda 
kaldığına göre Amerıb hariciye 
nazın mötavlri Samer V el• atlan · 
b"k beyannamesindea evvel bu 
tanda beyanatta lnılanlDUltu. 

Ankara, 8 '(A.A.J, - CQmburiyet J maden hnasınm Çanlı ocatında · ve tahkiklere ievam edilmekte ol 
Halt Partisi ıneclit ırupu wnomt iıtial eden crku yüzünden bir çö· 1 dıılunu ve Yuifeleri ulrunda hayat 
heyeti bııgün (8,12,1942) nal 15 1 künlll basıl oldutunu ve alınan Jarını kaybeden ffçilerin '8İlelerine 
de reis vekili Seyhan an1ıbuau Hil 
~ ıeltıllll-de tısı adr 

Celle 8elM ....... 9I08ll topbn
h pd>ıt btlllsuı ıc*unduktan sonra 
kilrıüye gelen lkbsat. 'Nkill Sım 

Day, bu ayın üç(lndtı Zoııtl•ldak 

ıtekrnil .kurtarma tedbirlerinin bil!\ 
1 

hllklllnetçe derhal tazminat -.eril-._ ..... ._ . . ~ · 

7e tadar es ımnelenln ma.u.esattf l'.abU bldlaelerfn fılıhrrOr eıtmeme-
61dilltl. telblt edllmlt olup arama· si tedbirlerinin alınacatmı :biilttr 
lara devmı edildiğini ve hAdise ü· miştir. 

zerinde adli, idari ve teknik tetkik '(Deuamı ~ ncüde). 

Ankara beledlyealnln, radyo ile de 
tekrarlanan bir tebliğine göre, t.ta• 
bulda soğuk hava tertibatlı vagonlar. 
la Ankaraya nakledilen b&lılı:l&rd&Q 

uıkumru ltlloau 615 kul'Uft&D, k.J1l'Q 
da 100 kuruştan nt,ılmaıktadır. An. 
kan.da uakumru k!l<mı 615 lmnlftad 
•tıldığı gün, (ya.Dl dtııı) 19hrimilde 
ı~ıoo kuru§& ııatıl?Dlftlr. Bu g~ 
vaziyet her halde tıefedlyemmjn de 
dtkkatlni gekmlf olac&k ki, belediYe. 
ıerinln canetlyle b&1ıtı tatanbulla. 
lardan daha ucua &labllen AZLkara. 
ttıı.r ctbi htanbaDUl&nn da balıkta 
iatlfade etmeal için t.ıazıbu.1.da .-n. 
dal lakeleainde, 'OakUdard&, Kumapa 
ıada takele yanında halka ucus tıa. 
~ılıt aa tı'lmaaına karar wt11mif tlr. Ba 

ıw; lı n'stlll. 
"V&H aWıadartara buralarda ba~ a. 
t!mamm. temin edilmealni ...... 
1'ontrollerde bulunulmulm lıllcllr' .. 
mlftir. 

Herkes lıilivı>r ki ba defa yeni 
dllnya harbini t .,vlk edce teY tar· 
yare ve tank •lllhlandır. istik
balde d e istilicı memleketlere 
dllnya lllkimiyeti Junmı ..... ,.. 
t'&k olan da ybıe ba sili.hlar ola
eaklır. Onan ieln 1-rPtm sonra 
faiilr w fi)JaN ı a t lrlT ı 
YnİC1ea kunheü ............. 
~"':ntinin inhi•anna ven--.k 
olarsa hem lıa mil_,...._ dünya 
sulhunu kol"OyM'ak bir kuvvet, 
hem de kendi kendini yqatacak 
bir -rvet kaynaiı elde etmiş o
lur. Mareşal Şimali Afrika cephelerinde 

•••llaaıan1a G6ring T b b d ldd tll bl Bulgaristanda • 8 ar 8 8 ' 8 r 
baltal.ama ~areket- ~~!!'!!!ini taall mallarebesl ba,ıadl 

lerı çogalmış · • Ciano ile·~ 1 General Mongomeri "· muvaffak olacağız 
Yugoılavyada Mihailcniç ltalyada genış dil Af ık d ta .... d' 
1aıvv~:;:.ı;: imha isyan hareketleri !:. . <-U~ş~a!! ...,, ~ !_~~ .. ~ ~~~ .. ~Te .. ,~?! .. 
J.onclrs, 8 (A.A.) - Britanova: b ı amumı karargthmm teblJti: dfr. men yakm!annda flddetU bO.J'Qk 1ılc 

Mihvecrllerin ti.malt Afrikadald. aş amış e ttkkl.nunda yapılan bir taarnas LoDdra, 8 (A.A) - J'aı radyoılu, ~a,,:k muharebNi oereyan etmüta • 
uğra.dılclan mU"JRffe!liyellUlikler netıcealnde dtlpıan bir meftlimlM S&lı •kfamkl yaymunda mtlttetlk dir. Muharebenin netlcML hentız bel. 
ve Ruela:mı şiddetli tBIJT'lZlll"! Nev)'Ort, 8 '(A.A.) - V114lngton- gJrmlftlr. Zırhlı blrliklerlmla, bir b'&flnımandaDlıJmın fU teblllini oku. U dilidir. 
vüznnden Bulgaristand& YeDidetı dan alınan bir telgrafa göre, G& 1 ı!ddetll karp taamıa y&PDllfl&rdır. muıtur: (Dt1Nlmı Sa. .ı SiJ. ! de) 
kargaşalıklar ve baltalama hare • Tin& Alman i41al kıtıılannın mane DÜ§Dl&n geceleYin gert oekllmift1r. 
ketleri başlamıştır. Ordudan kütle vl kuvvetlerini yükseltmek için ee 1 Bomba ve av uçakl&nnus, ileri bG1 
halinde ~ olan firarlar, hükd - ıoubt ltaıya ile Sicilyada yapmıı ol 

1 
gelerdekl kuvvetıerlmlzt deateklemlt 

mcti endi7eYC dli::tlımektedir. Dr. tdulu seri bir turneden sonra 11eoen 1en1ir. P. 88 tıplndeki avcı1armm oe. 
Oberg, mmenuniyet&izlifi ortadan hafta nihayetinde Romaya gelmiş- nup Tmıua üzerine yapt,ıklan taama 

(DePOml Sa. .. S& ı de}. tir. (Deı1'1111ı Sa. .J Sü. 2 de), zt kefil uçuılarmda ı dtlfman uçatı 
dü§Urmtl§lerdlr 1 uçatmııs kayıptır. 

v•• •• t f t db . 1 • • llltkA.nun hava çarptfDl&larına a. .n. omur asarru u e ırıerı ld en ltOD raporlar, a dQfman uçatı_ 
nm daha dQf11rüldülbt1 ,a.ı.ertyor. 

MUSTEŞARLAR KOMiSYONU 
PROJEYi HAZIRLADI 

Fazla sarfiyata tenzilitlı tarife tatbik edilmiyecek, rek
lim tenviratı yasak edilecek, eilence yerleri saat 23 de 

kapanacak 

Dairelerin çahşma saatlerinde deği
şiklik yapllması muvafık görUlmedi 

tmde oJaıı bi}bıUm tenvirat meno.. 
lanacalt, bllQmum etıenoe 7erlert ce. 
ce aat 28 de kapanacak, fehb' ten. 
vtratmda her vUA:ret kendi tktladt 
f&J'tJarmı gaz ısııtınde bulundurarak 
tuarruf temiD1ne çabfacaktJr. 

Bıs 5 uçak daha lıtaybetttlıt. Biz ay 

Haftada 3 
gDn et 

Kesilecek hayvan mikdan 
da tahdit edilecek 

Vali ve belediye reı.t LCtıı Kırdar 

ıehrin et vulyefi etrafında tet]dlc.. 
ileri.De devam. etmektedir. Şlmdlllk 
lbaftada Uç stın me:&D&hada et k..U.. 
mıektedlr. 

SOVYETLER YENi BiR 
TAARRUZA HAZIRLANIYORLAR 
londraya göre Alman ordusunda 

yorgunluk başgöslermiş 
l.oadra, 3 (A.A.) - Rijev ve 1 nızlara ~Jeri zanuedı1iyor. 

Stalingrat kesimindeki bUyük Rus Almanlann vermiş oldultlal'I mo
taa'l'TUZlar., devam etmektedir. Rus lalar, manalı olup yo1ı7lmu1 olduk
O'l'du:lan yeniden taamıza geç - Jannı götıotermektedir. Rualar ha -
mele için toplar mı..ktaan-Jaı. 1' 1· len büyUk mikyasta taa.mız yap • 
manJann bu vaziyetten İ!tifade ~- malı: vaziyetinde oJmadıklan hal • 
decekleri ve şiddetli ka111 taa.r • (Devamı Sn. 4 .\d. 5 de) 

itiraf 
Ba zamcin öyle değil aki zaman sultanım 
EJıi .ağlam mqeler fimdi nilaan aıltcinınt 
Bin •ekizyib hrUJU uer Je, pqin, bir çelıi)'e 
Sonra g~ lıarıuına, JerJine yan mlt&nunl 

DELi DERViŞ 

Ankara, 8 (Vakit mullablrlılMl)
lktıaat veklllnln relılltlnde toplL 
nan mıı.tep.r}ar heyeti kömllr .,. 
•lektrlkten taa&rrut etmek maka.. 
dly!e J&Ptıkl&n mllz&kereıerde a1m.. 
muı zarur1 g6rWen bazı tedbirlerl 
~ublt etml§lerdlr. Hazırl&Dan kar&T 
name projeat vekiller heyetınln tet
kikine arzolunmak tıaeredlr. Bu pro. 
;le e1UJarma ıGre rek!Am ~ 

Bugün muayyu. kllovat .u.ttan 
fazla elektrik •rfeden mtıeuNelere 
yapılmakta olu tensll&t Jra1dınl&. 

tDevaını .sa. • sa. ı d•J. 

Şehrin küçük bq hayvan durumu 
etrafında tetkikler devam etmekte. 
dJr. İhtiyaç tublt edilerek ~le" 
almacaktır. Yakında her üç günde 
k.allecek mikdar günlere göre karar 
l&ftınl&eak ve bu m.lkdard&D faz1.a 
keıllmtyecektlr. Etll ,..mekler de 19. 
h;r lokant&l&rmd& haftada 00 gtın 
yapılacaktır. , ____________________________________________ _... 
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Gassondan ieı cümeler : il Bu harbin deniz faciaları .. _,_., 

BATMAK. iSTE.MiYE ZIRHLI E:hıih~Yv~nl~r kralı-ve Hindistanı 
Vananha: ~~y~~şı~ze~~~ne fu~rktovn 1ngİ1 ~:.~,: Y ~ •. ~ı!~~ ~. ~ı~'~ ~•ocuk~~~~~mt•••·I· 

Yazan: Geminin ikinci kaptanı lrving Lay Vil•i Şimdi anlatarıığım fc.>l"rin la- kaldı ve 35 yaşında ma..aşt 250 Jı. ile dolu idi. Yaramaztığı:ldan köy. 
Topçu subtlYJ Ernest Davıs, me- uçağı gö~Uktfı. Dört avcı ı çağ~z- rihçe inanılmasi mU~kül bir lıi- ra cılmuştu. İşte bu ııenede Makell· de herkes yaka ı:i ·kcrdi, akı•Jcti 

.;afonu yakaladı ve her ı:ıabah ot. dan biri dilşnıanı karşı!ı:ın:a.k U.ıe- kdyeyi andırmasına rağmcu doğ- :.ıi ilk ehemmiyetli iııini yapıııdk hakkında da endişe edıliyordu. 
luğu gi~ ağır i!(&ile lıa;kır,h. re havalendı. ru olduğuna yemin ederim. Bu fırsatını buldu. Tekeasta çok bil- ÇünkU her gün Yeni bir k:l\·g.ı Ya· 

"Talim için top başına.!" Korkunç bir sadme gemiyi b<l§- bankacılık ve hukuk oğrcnn:ek için yük bir çiftliğe ınüdtir <.•ldu. İlk par; eve Ustu ba§ı yınık <'~i yUz'..ı 
Subay, erlerile ~rncer belkı tan beşa saıstı; acnra bir 1kin1.ı. beş ~ne durmadan ç:ıhşıırı bır :rıı.mnnda ~iftlikte 7l',JOO ka!ap· kan iı;inde dönerrli. 

~UzUncU c:k!a olarak u~ak savar t:i. Kaptn k5prUsü i:unue ~ıktıı:ı: Hollandalınm hayatıdır. Bu faal hk hayvan bulunuyordu ve ~ıf•l•· Arka.daelarile beraber, dUkk~n
bataryE.'.arla atı' talimi ~·apıyor - lki torpi! yemiştik. Bir subay ko- dclüunh bee senelik h!iZJrl'1nnı'.'I ğin bUyüklüğil 4001000 hektar ;;e- Jarr başka ~oc~k1ar.n ~ataı;mala • 

d mut:ına hat-er veriyordu: de\'l'e.sinden sonra iş hııyııuna nişli~inde idi. rından muhafaza eder; bna kar-
la~{;denbire u:ı.ktardn, kl)Wn - Gemi nlalNnı. olacnk Sir. girı:fi. BugUn dUn~·anın ehlt h.~Y- T~ksa.s Ş5tl<.nta beıızenıiyorc'u. ~ılık para nıırd1. Bir def:ı arka -
ı;ok yük.scl!le-rinde beyaz tlurr.o:c Bunun önüne gt'9Dek i~in .!:iç bir vanlar yeti§tiren bliyUk taciridil' Buralar eşkiya Çeteletinin, yağ • claşlarile iddia yl.z.ünden köy ki-
bulutlan, önümilze doğru geliyor- §ey yapılar.ıaz. Şima'i ve cenubi AmerikadR. ve macrJa kovboylann korku:.uyla ya :isesinin yilksek ve l.aypak d~uın. 
d Arade.n bir kaç saniye g:çti. Şötlııntta mtşhur olmrgtur, 75 ya. şıyordu, Burada !ıükiimet ve ka - dan atlamış ve gtlııltrce k~nı:!ini 

\tzerim!::dc Jepon borc.ba uı:a'k- Yeni bir işı::ı-et: Tflefon a:-tık §mrfa olıı.n Mwdo Mnkc.nzi M!tt nun bilen ~·oktu. Sözde kAlnn bu bilmiyecC'ck kadar t..asta yatmıŞtır. 
Iarı v:ı:r; Yorlttavr.'ın avcıları ta- ir:lemiyor. ı:ııJışmnktarlrr. ~.ooo.coo hektar a- a!ayi~ temellerini !33.ğJa;ııl ... ştıra - Ailesi içinöeki vaziveti ~il-i mtk
rafmdan ateş açılan t!taklar.. Yorlttavn artık batacnl:tı. Kn • razidc 500,000 hayvan beslemek - 1 bilmek için sillı..h t!ıt>ır·a&ıuı tav • tepte do herkes Yhramazlığın;hn 

I<oınutan t~kra.r bcrusıınu a!<lı: 
/ 

mutan Euk Master batıa dönllU ve ) tedir. Ş:ıtıali Amerikunm "eh!I I ~iye eden1erc Makenzi. . tikayet ediyordu. Nihavet Robt-t 
"Talim bit•i, .t.6]ıikl ateıı t>aıılay~ kati h:r sesle: hayvan ~irketleri,. :reisi oldu. Üç . -. - H~_yır! k~~kaklar ve ka.uller Kliv bir sene silren nıacerah yol-
cak,, sesi yine e3k.isi gı'"i &ğ r ve - Gemiyi terle emri veıiniz memlC'ckette ka!aplrk 1 ayvan kr • ı ıc-ılaha guvenebılır; nar.ıuslu ınsan wluktan soura Hir.di~tanm sil> lr-
sakin. D•di ' rnllığı yapmaktadır. ]arın ihtiyacı baı,!ka §•Yler,,ir der 1i topraklann:ı aylik bastıf;m•!a 

ğ Sa.at ·ta.m u~tı:. . • • . cU. Onu s~v!'nler bir gıln 3ldiirU- rehirıde on raraaı knlmamı~t:. He-
Olup bit~ni a.,Jrmn a h1Jlıyo • D . k b-... d 

1 
b"l . ..ı· Maken:z11~ne Şötla!lt d~ğlun!1- lec•aindıon korkııycrlarclr Hc:1lb:ı- men pek 2Z bir rsra ile hir ti~a-

ruz. Avcılar bi.7.e hllct-m i\;in üze. enı:::e te ır fliln a ı e ınrıır- da ufak b~ n:4'tl ,);• ba" t v -:- - d"• la. ö rethanede i• buldll. F·line "'c~en 
rimize ge"en yirmi Jnpon uçnğı mek imldl.nsız. Fakat küpe~te U,.t-- h mmi "': bir~ .'ö1?. 1~

1 k •b e- ki sıtA.!ı tay~ıuı ...... ~n nnti• ·1. " "" -
. d d •-- yU d 

1 
,_ e ye...,ız ı>.çıeı o rı:ra a.,. · mesine ragmen o hayatta irli. Ba- para bir evin t:ıvsn aı·:ısmcla c-

gl5rc1Uler. Av w.}llll:anmız. bJnlar - rın en enı..z-.: :z: sarı a attı. ı..un 'amıatrr k k d' . . • 1 ... n k sünd b' ,~ 
- Ia"'clan her bin'cı: , 0 f'' .. r ala- ., · • • . 1 zan alay edere . en :sıne ıht:?at- urm~rne. ve a c:ı e U" .... ~ 

dan on birini d~itilrttti, .J!t?'er do- • •
1
•• .... .. w ... Doğduftı zaman aıle&ı fakır. fa. h o'masını tavsıve e<len nrkndaş. facık yemek yiyerı•il:mesine yetişi. 

kuzu a\•cıJa.nn elfodcr. kmtutup u- ı,,J ır k ki ı ,, ,_ · ı · 
Ak. d "U U • at tarı an çoktu. lt yaşın~ Aa.. tarını: "Ben gtlibıı krı<'1mn!'. lıir yordu . Fakat az ·ır ı'.lnmıı !C'n"'a 

zerin-.ize kadar geldiler, LiMz son. şzma oğru c. t n 3 a~ayftn- -'n .,.,._,_ . lA kıı k'I· • ~! 1 _,,,_.. d ta b" 1 k lm t <tt • ı'I l el rı r mc-.AellZt evve vY ı ısesı vücuttan ibaretim; bu vUcutt.ı ta- uır mesc e .nuur> t•n r.ınmış ır 
ra bize sn'tdıracEkla.r. xar udrtan 1~ ı. ukunn P •0

11 
md~· mekteb;_ne. sonra da 7 mil mesa- banca için milkemmel lıedcf olur adamla dilello ederek gı.H:ı g•.'li. 

Davis emir verdi· "Ate~!'' "'rmrz cstr-oytr 1<' rar torrı en ı- r dk' k ,_ · ~ b . B k d' · bi k ğimiz ere dandU e ~ ı OTta mC' tc·1e rıtmr,.e lif;- ve k~un beni kolayca bulahıhr . ., u surette en ını raz tanıtqrı:ı 
Çarpışma on daltika oıi\rdu ):". ~ hAl! · t' ri d T tarlı. 18 y~ında bir a'll 1 ı11. .. tm v~- karşıJıliında buhmur<!IJ P.tn:en memleketin va1isi ile tlost olarııit 
Atı3 mllkttm:nel. Bir dfJı;m:ırı u- ,.. ?r t:~a ,..,,, &u w ~ 11 e 1 1• §tndR bir avukatm yan•r.a girrfi her milU harekete ka~ış. bulu- t'nun kütil!'.JhanPfİJ•dtn istif.,ic et

çağr gC"Dlimizin ateeılc zed,.lenii, d,.ikenuyscu llt" .raB::- ;:_maga nb?ar v~Ur- ve Ucrctalz c:ııl~lı. So11ra hlr ban- nan Makenzi hir defa "a rtisicüm- meye 1aet.adı. Bu .Prralardn Hindic. 
bir kanııdı ve kuyruğunun l:ir p:\r- ı . varı t•ıuı.,Mttr en, Y t k d ·n b d 1 k t j ·· . . . . . Fr zı ı d F k d b S c'l. 

11 1 ı1 a yı c e ava o :ıra s a gor. hur Ruıveltı zıyarctc gıtnııc:tı tana ansı ar ve nı;men e e-
~91 koptr. Bu parçalar;an uçağın at art ksu ay varkl. • ~;: n nr n Yl- rlU. O, bu beda,•a Çalt§tığr zarr..uı. Ben o ı:amanl3r Va,in~tonda bu lemcnkliler !ahip bulı.nuyorl'!rt1r. 
pilotu, ölUır. knl"elS1Tld8 bile vazi· ra t e neye ya :ıgUA, lan· • h t .,,·ı· ı · at ti' • 
' · • Burada ı'lk 1·!1:-.ız· 'lüJ r• 8 ,... ,, • • • • hınduğın:ı ıc;in iyi atrrlıyorum. ncı ız er ısc Y oız <"r.re .. yap;ı -~esını unutın:ım-;ş ve tç b•ımhacıı- hU bo .,.. • ek.-

11
".. - Muvnffakiyetımın Çekırde- bilmek hakkında sabipti1•r. Dir 

nı tlzerimiz.! b~.Imu~u: turı.!ar Se- Sü r,metari aıu~~uz~. ~pzr.•k nd u~. i?i orada ekilidir.,, diye anlatmak- Rr:zvclt, Mak'!nıiye: "Siıi 3 n- ;.;in Fnansız askerleri ımvin otur-
miye i..oabct t;lti. \ erı, Bo" asır o u u~ 1ı tadır cak 20 d3ldka kR.but eıiebilirim,, duğ:ı tnı:iliz rr.n?ııı l'rsine hUcunı 

Ç:ı.rpışma on dakika sUrdU. Ru bil' nutulda 8~l~'adı: ~onra bi - Bu. hazırlanma c!evrelrtinde ih- diye ha.bcr yoUam:ott. Fakat ko • ederek herkel!i ~sir ctLfür: yıılı 17 
iimrllmllzlln en uzun on dakikası - rer bi~r denızın denız.ln l'laJgaJ~- •iv,.,.larrru tt"min ectehi'mek için nuşmada 20 dakika UJnamtn rei- Kliv kurtulabildi. t~te bu hıiı!isc-
dır, Erler vazi!e bafında, mUtema- n arasına. ~lSmdtlk. • ycızıhanelerde muhn.siu:;:ın lf6.tip • fic~hur konu~nn:~ '\'e vakit ta· dir ki Klive. bu toprekJ.lrcfa dU-
diven ateş ediyor. dokaı .Taprın .s.o~ ~·'ara kadar 'itilıuı t?e ıik vp 1'..esabnt milfett:~ıikleri ıırı- mmatanınca ''Al:ahn:mıarladtk,, :reltilı:ct'k büyük !tler olrl:ıgvuu 
bomba uçağından beş; l:iz.e hiç tıir mısına gozlerın<le-n a~amıştı, yor1u. diyerek aynluıak istor..i~tir. :Mn.- ıh!aıs etti. Bu h!Citıc-:~r 4 ~ene 
tarar vel'emec!tn dG~rilldü. Öte. Ha.men. d<8t~Yf'ri ı:,. Liı• var- 23 yaşmrle btl\•Jk bir ç:ftJi~e kenzj, reis!c.Umhııru bırakmıyarak: ııon-ra 20() ln~iz ve i!OO yı;r!i şe 
kiler bmobalan attıktan sonra isa. d~ geldı. Yen:den bir hilcuına mU"Ur muavini o1arak maaşı se- - Yirmi riakika hep siz konu~- kerte Fran!lzlara çete taarruz.una 
bet aldılar. Bu uç:ıhlar:1au biç bi- ugradığmı-z vakit saat he§ olır.u~- nede 100 liravı bu1r.biMi 26 :va • tUnuz. Halbuki ben 3000 mit u. başıAdt. Kliv Franeız tirarct 1wfı-
ri8i Japonya}~ ööneme.!i, f:ıknt '11. Su içerisinde beliren bir tor- • • · · raktaki mcml~ketiır.den yanlrz &i· l~ini ya~a ,diyor, !!;C'hiricre hil-
Yorkta.vn da alevler i~~ri:.ir"e pil izi gördti:ı:ı: Bir Japon ıleııiz- 2'i dinlenıeğe değil, t1<rtlerimiu euın etmekten r,eri katnı:yorl!u . 

Bir knzan pu.t:adr. M!tıti:ıe dai- altısının attığı dört toTPtlden rı. 1 I -. 
8 

... IM&ll •
1 

1 an1atnuı.ğı\ geldim.,. dmı~tir. Bu Bu dU,edUz Q"'tec:iliktl. Yine bir 
r~i drba] duman \'e gazlarla ~n), rincisi. Tam ortnstndan bir isabet " aü söz üzerine Rt~elt, ka!c.t'lık lır1V• ,.,Un ıu bir kuvvetle Fransızların 
du. AteşçiteT ma..oıetelerini ta&<>:U. a'an Hrun.man c'!t-rhal Lnttr. Saya '"an'ar krraJmm dertl~rinl dıııle • mtistahkem mevkiJo·:n-c hlıcuın e-
çalrşmakta devanı ettiler. Ge.tıll _ gömUlUtken cephıuıel:iH rle aynı "Tehir m\iddeti r.aı!ın,.q mllr':- miş ve bu konuımadan eonra dost dcrek Z2.lJtetmlr:ti. ~orn·n'1an Frnn 
tıin eilra ; 8l"t ı. zam d e !'1lTarf. lt:e • ru zaman işlemez., hu ~r~yi 4;~og olmuşlardrr. t.ıılar 3000 ki~fük bir kuvvetle 
~t bire kadar Y<ni bir bi!eı•- miden çok ıızUrhıra attı. ı:np•:t:oı Yeni çıkan bir kant;ndaı. alıl nru'!'. l\ilisenin tepe~inden JlantUııtt.nı Kllve hllcwn ettikrse de ge~·c ks-

ma u~ramaork. Fakat bıı .sıra.,a dalgalar ara,mdan kurtardığımız Tlır'kçcm!zi tabiiliÇine k.ıv.:0 Lıır- atl&yan adnm ranlığlnda dağılarsk çekilmcğe 
ufukt:ı y.cnidC'n on SC'kiz Jıı}.k)n vakit hen Uz kendine gelMeJ!'!~!i. tnakta reo.-r.t vesilutlarıu 1ıi:~eti Britan)'a devletini Jı im kurdu? mtcl)ur oldı l:lr. 

!akat deniz':len kurtannak i 11tc<'l"V1 tahminlerin ~ lliıtUrdcJir. Bakı. c1i}•e ~rul:ıcak' olı•rsa veretilec~- İkinci defa 10.000 }işi bu çete· 
~== - iki bahriyeti)i SDn eıkı tutuycıl"l;., nız ooroda (i§l:nıc!) şu eıık& (ca- ğimir; cevap §'Udur: "Bu k?.ıruhı<;t'\ ııin p~oıine dil~t'i. Şiddetli C:Rl'fllŞ

halbt:ki bu zavaUtlar çoktan ôl- ri değildir). ka'rl mın y,.r:r.dı:. l<u 1-

1

1 pek çok insan ç.aJ·~mıştır ve bıın· ~ yedi defa devam etti ve K' iv 
ı - . I muslardı. lan·tmı~tır; bu ke>.rıunı.n t-ıt• ik n. !arın içinde Rohcr K1ivin yar~ımı ustıtca h.!!.rekC'tltr::e bu kuvveti de 

'AZAllJı.lf,c.._,..,L l'E">'A 'Ycrkt2.vn ylb:rntkte "e."1lm ""di- ?unduğu yerlerde (cari dl"ğ"ldır\• ve hi:::meti herk,ı-ten ~ktur .. , D-i- " * insanda ciddiyet mevcut oJ. \•or Ert--ı_ ""'ln .A ... '·Ja ~··va!! '':>- . m:ı .;ICıp cdert'k ÇC'tesini MlvUttO. 
C"5! 5' .,,n.n•A ,, • • w gerc:ekten c&rl ol•ırr.ıyac:ıkt:r. ıMil- · tanvanın dörtte UçU 1J.lh•ıl1ı:lü~!ı"I· N"'"- • d k" 9"0 • 

duğunn nasıl inanmalı' lnsanlıır vaş tfenı'•• ,,."-Ul.du··. G•mı· • "l......... ıı~vet emnn t ı 'l aoamla 
-. cvıı• .. .,~ nır..ı zamRn) kalıbı yeri• e \:ılc':t"" de ve 32!S milyon nUfıısu havi bU- hU il Fr k 1 ": ,,, 

hlc bir zaman bu harpte oldu"-• ken Bu._..._ ... ter tc•rpı"dô•1• ya ... 1 '"". t n arsız uvvet eri hınr.is-e" .......... "'" .. ,..... ~öz geli§i, (geçiuti) ~,ı i h'r k:-ır- yilk Hindistan toprakt:ı.n ya!ıı•r d k A~ ı 
kodor dr-Jllikte ileri altmeml .. Jer f.nn~· ı'rlt. g._,,. . .:z ....... tan g---ı·~·e ~a • t"n an çr &n!!~a mu~ nffn~ o <lu . 

"' ., -n _.,, L,, ... - ~ıltk içın dil a.l~tm~m:~ el• ,y Jr, Kliv tarafından :l'T"'tı-~ıkrtl< 'r:- f'.17 d t 
dir. Simdi insaf 'Ye milrllvvct mo k1yor. Gözlc"'ini Eon d:ıkikaya k:ı- • Y3~ın a ngllt~re''C a:inerPk 
d , bugün kimr.e onu ya<lırı:amaz o- gi"' .. r•ve i1Ave ed!!miEtir. sevişt!kleri bır kızla evlendi Ar-

a olmaktan çıkmıştn•, '" zulmOn dar gcmfdnıien :ıynm9dı. ~rınrll lurdu. Rober KJiv bir knylii ı;:>,.•:?hdur. trk herkdl <'na hnyrnndı k~z:.n-
lfrotı zekAnın yflbekllğine atrolu· gemiye döndü ve ağır ağır uzak. Fnkatt (carı' de~iMı') t- <.i •.J•. ve ba'--.. mm .L.o'-<11"1' sı ,.. · h • "' ' 

ı: "' ·•.m ,"' ı:;u.u ' ' rne e ~_ın:ıı u rl·ı?ı muv?ffakivctler dili erde dula. 
nuyor! Jutı. m ) • ~-- "rk k k 1 d d .a dt 17"5 d 

""'.i ez ı 'AGl°ŞI oyan §11 , ~m, ~ı u ıçı ıue r. ~ ee.nesın c. "e- şryordu. Kliv aimcli z.er "indi . ba-
• Demirle çelik obno aydı hu· nn•ıJ oluy da (teh' ) b" ' • 1 _ _. ,_ -1·1 rda'· bl k t "4 " ,.., . or . ır. gı !, .r .. r: ·1 r::_·~n ro"' uzfi.l\ a

1 
~ı r .wı e ha.sınm sorçtarmı ödeyerek ıı ı:c: 

gün'ktl medeni terakkllcr olmıya· Ytırddat! f:nda) ~bi kclime1crı bır1'k1ynr' 'Jo'?"du, Ea'l)ast a~·tıtJJk ve !ıot1 • şertfinJ kurtardı F:ıht ik' s·ne 
<".aklı ama bu l(addarca bo~şmalar Ne kadar ekersen vUzün 48 o ka. Nicin (znrfıncla) demeli 1e (i~in· c•lıkls muva~fl\kJvet~z~i~!ni ''eli - ' 1 ~ 

ispanvB 
Alman ordu!una ' 

eçiş musaade51 

vermiyor 
General F:ankonun 1'., 

d• 'JJJlls Almanyaya bil ırı 

Londm, 8 (A,A.) - ıraı 
mm bildirdiğine g6re, general ıııP 
lııpanyol~topre.klarmdıın geç~ 
!'lıaunda yapıla.ca.k olan het t ; 
~cbbUse mani olacağu.u .A.l!llaıı ı:ıll 
ıı.rı baıkuma.ndıınlığına b.ldlr~ . 
Fas radyosu AJman bagkUIXl 
lığınm tasavvurlamıı evveıee dit 
nıl§ olduğunu llAve eylemekte~ , 
ner ı Frankonun cevabı il gıl 
t~svlyc aureti bulmak ı.ınk!ıı 
d::ı.n kaldırmaktadır. ' 

F ra sada Alnı 
polisi . 

vazife görecek 
Almanyanm Viıi kon,ol 

bu talebde bulunıııııt 
Moskova (A.A.) - Tal• " 

Ccnevreden alıp bildirdiğill41 ,aı 
n:ınnyadaki Vl§l konsolosu 
pollsinln dağıtılarak yerleriDe 
yetJI kimselerden kuru!mUI ; 
rnt:frezeler ve Alman pouaınlJI 
mc.slnl ısteml§tlr. Konsolos eti 
F'ransız zabttaamın d6 GolcUl 
roıtnr olduğunu Ul!.ve etınlJUS'• 

Harp 
...,, 

çabukb~ 
benzemiy~r cege 

Amerika bahrive ıı~~ 
muavini böyle ıöylii 

t , 
Ncvyork, 8 (A.A.) - Yeııl 

C<!VJ'65i llmanlanndaıı birinde 
zam yenı ztrhlınuı d~luı ~·~\'f 
törenine baı,ıknnlık eden b&ll'"~ 
zır muavini, savaım çabuk bit 
beklemek gibı çok iylJD8er ~I" 
tt:ye kapılma.ma.larmı hnlkA 
ml§Ur. ~ 
Nuır muavini, keııdhı1 ı' 

1y1mııerllğe bırııkm&nm tevlttl 
l keli olduğunu belı.rtmf§. Y\Jrıı 
Q& bulı: biteceğine inıındıracaıı 
ı..,uret yoktur dcmfgUr. 

Nedim' den: 

Ş&b_ı g1ll teııbth edercliııt , 
Lııbat ;l.ı 

J•ievbahar rdrnoo &eldin· 
~ .. ıı& 

Oördlim ol Ah~ nlgfl.b ardı; 
ergcırdıııt 

Girdi~ ~ ~ giderdi, dft.ılleJYI 
• a:ı.Jır& I "da ohnıraealdı. cbr güler. ~e) d-.ır.emeli? 1 me~e ~aJ1.qrrdr. Ba'l:>a!t gibi İ{1;vir. mevn"!ı 5 nritle) 
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Hatta araırra İf ıeyahatleri filin de• 
nilerek Adanadan uzaklaııp yalnız başr 
na İs'a:anbula gelmelerin de bu cinıten 
eğlencelerin devamma frrsat ve imkan 
vermediği nasıl iddia olunabılirdi? 

Şarkı bitip de sana't.kir tiddetli al• 
kıtlar arasında yerine oturunca Ali~. ba· 
ba11 ve amcası da ma.salanna döndüler. 

Haıan Bey: 
- Kendisi gibi ıesi de güzel, sesi gi· 

bi huyu, ahlakı, inceliği. zarafeti de gü· 
zel §U kadının ... Dedi, vallahi, doğruıu, 
bu gece bayıldım bu bulu§a .•• 

Ateı Ahmet Bey kadehindeki ıorı 
içkiyi de içip tabağmda duran küçük bir 
dilim elmayı aizma attı, peçetenin kena• 
rı ile bıyıklarım kuruladı, ayağa kalktı: · 

- Ben §U eJlerimi yıkayıp geleyim. 
Diyerek dışarıya çıktı. Hasan Bey e· 

lini Aliıin omuzuna koydu, gözlerini de· 
likanlmın pek to alı~ık olmad1ğı biranın 
tesiriyle hafifçe aüzülmeğe başlamış o· 
lan gözlerine dikti: 

- Sen1n baban gibi adam yer yü• 
zünde az bulunur, dedi, senin baban 
memleketine de, ailesine de vazifelerini 
hiç bir zam-an yapmalt'ı:an geri kalma· 
makla beraber insan gibi yaşamasını da 
bi1mft bb· adamdır. Senin de kendisi gibi 
yetİ!menl istiyor; yani dUnyayı: görUp 
anlıyacak ve gençliğinin tadını çıkaracak 

a a 
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yqa geldin, artık... Sen açıkgöz, akıllı. 
ağzının tadım bilir bir delikanlıya ben
ziyorsun; tabii c:aha toyıun, ama yetite· 
ceksin; baban ıeni bugün götürüp üni· 
versiteye ba~Jattı, okuyup adam olacak
sın; dersleri asmak yok ... Ama ıallaba9 
hafızlar gibi kitapların arasına gömülüp 
aerıemle~mek ve dünyadan el etek çek
mek de yok .•• Zamanında okı;yacak, za · 
manmda gezip eğleneceksin! Ben senin 
amcanım, baba yarı ı sayılırım, 11kılma, 
ben sana yol göstereceğim; hoş sende öy
le sıkılıp utanacak bir hal ı:le göremiyo· 
rum ya .. Ne ise bu daha iyi.. Benim işimi 
kolaylaıtmr.ış olursun... Şöyle b:raz ge
zip açılmalı .•. Lakin \11tulmak, bağlan· 
mak yok... Şerefinden, onurundan kay• 
bettirecek itlere girmek, olur olmaz ka· 
Jınlarla dütüp kalkmak da yok ... Seçme
li! Hele hastalık falan almak gib; sersem· 
Ukleri zaten ııenden beklemem ... Adam o
la.n ikisini birden pek ala yürütebilir; ya· 
ni hem okumayı, hem eğlenmeği demek 
istiyorum; senin baban ... 

Nutuk goliba daha uz-Jn sürecekti; 
Ali~in hayatında ilk defa kar ıb.~tığı bu 
sözler onun hi.ilvasına sekil ve imkan veri
yor, önünde ısık!ı, e0 lenceli, göz kamaş· 
tıran yeni bir yol acılıyor, yüreği şiddetle 
çarpıyor, ha~ı dönüyor ve hevecanınd n 
adeta kendisini kaybedecek gibi oluyor-

du. Babası içeriye ıirmitti: 
- E ... Hasan beyciğlm, ıen kalacak

san bize müsaade artık ... Dedi, malum ya 
yarm yolculuk var, Adana treni sclb:.\hle-
yin erken kalkıyor. . 

Aliı, babasının ertesi gün İs\anbul· 
dan l\yrıhp kendisini yalnız bırakacağını 
bu suretle öğrendi. 

4 
Alit Beyazttta ünh·ersite civarında• 

ki talebe yurduna taıındıktan soma ders· 
lere muntazam o!arak devama baş.lamış· 
tı; ancak cumartesileri öğleden sonra gi· 
dip Hasan Beyi buluyor, çok def" pazar• 
ları da beraber geçiriyorlardı. Hasan Bey, 
Ateı Ahmet Be~ i Makedonya kırlarında 
at koşturup av peıinde dolaştıkldrı ilk 
gençlik günlerinden beri tanır ve severdi; 
birJik'~e Makedonya dilberlerinin arkaım· 
da koımakla geçmit tatlı günierin hatıra· 
larını da sevgi iltı saklıyordu; At .. ş Ahmet 
Beyin oğluna kar~ı da ayni samimi dost· 
!uk duygulanm besliyordu; Ha~an Bey 
Atet Ahmet Beyden ya§Ça küçüktü ve eğ· 
lence hayatına ilk defa onun koruyan öğ· 
reten ve tehlikeleri karıtlayan a':'kada,It
ğmın rehberliği ve himayesiyle başlamış· 
tr; §imdi vdlardan sonra o dR Att!§ Ahmet 
Beyin oğluna ayni ııcak, samimi, bütün 
fenalıklardan ve tehlikeli akıbetlerden 
muhafaza eden bir arkadas11k uöstermeo 

ğe çalıııyordu. Sef ah et metalesi eld.e~ 
ele dolatan ve ıonmeyen bir •tık 11 t' 
böylece nesilden nesile g~ip devs.rn .e e 
m;ş olacaktır. B'zim burada ıefahe\ dı~, 
adlandırdığımız şey'e Hasan Beyin insıJ ( 
ca yaşamak, hayatın tadını çıkarm~ ~o 
bi parlak vasıf ve manalar verdiğin• 
kaydedelim. ·~ 

Hasan amcanın arkadaşlığının ~h&< 
ilk günlerde ha)"li f aydah olduğu 1111' t' 
edilemez. Delikanlı hafta sonlarını atı~ 
ııdıkla bekliyordu ve Hasan amca ıa ( 
a:alarında bövle ehemmiyetli biı yaf fil, 
it'J yokmuı gibi, birbirlerine yakın ya't ~ 
ayni duyguda, ayni ihtiyaçt insanlarıı1'ıı 
gibi Alişle beraber Beyoğlunun bellib~tt 
eğlence yerlerin~ dola~ıyor, hem eğle~ 
. ·or, hem de genç arkadaşına yer, in~~; 
kadın, güzellık tanıtıyor, ta\h ve tch1ı1' ( 
ıiz vakit geçirme usulleri öğretiyor, ff1~et 
rafı da tabii kendisi görüyordu. Serj,et 
ve zevk sahibi Hasan amca, bir sefa " 
lıavva.riıi idi; A liş için yaşama yoluJ\\J' 
gösteren bir mÜr§İd idi; genç adamın ıııcıı 
siki zevk\ bu y{1zden tekamül fırsl'LtJ, 

'"bv' buldu, kulağı nihavend, rast, hicaz, sıı tıı 
J.arciğar gibi fasıllar arasındaki ınakae: 
farklarını anlamak iktidarına Hasan ·J;i 
yin irşadlariyle sahip oldu; A)işin ınus' sıı 
ki.iltürü böyle sn f kulnk dolgunluğunda 

(Devamı var) 



POLİTİKA 

Filistin davası 
• tlat'ltUI, .iyonizm meselen garp 
dof ru yaptığı büyült hareketini ' 

Avrupannın 
bir parçası 

olarak mütalea eJilmeliJir 

Yazan : Sadri ERTEM 
llba_ __ re,1:ik Karasabamn ı d~n garbi Avnıpa de\letlerile mü
.""lilı le ~arkülurdün nasebet kurmuş \'e <Jünysnın her 

birinci cildinden kösesine y.&ydmış Yahudilerle j~ 
• 'bahaetmi tim. Jlirincl birliği ya~an siyonistlor harlı:O 

dekoru J~inde aeçiyor- !eyrhıe go: eartık Yahudi yun'la
eilt realı'te hali~cJe .ra· Da kavu~mı ·oluyorlardı. 
~ kom ulard•n bah· y AHUDt yıırdu böylece ta-

• Filistin tarihin her. hakkuka baıılarken beri 
• o1ctağu gibi bogtin de taraftan de bu. sahada a&ırlard.an

ı.adı iç,iıdedir. beri Y8:.~ta olan Araplar 1'ü
AJ'ap ve Vaho!lı mü- yük harbin nıacıentlanna 'l"ahodj. 

)t lalı.ne ol:ın modern ha. lere miıttefik olarak kat dddar. 
~ bugünan i'idir, ne 1mpantorluğa.n 8(1D tasfiyesine 

lair Arap ,.e Yahudi me- yani büyük de\")etleri'n geniolem~ 
~~: Filistin ile f>?litikalanna onlar da hizmet e t 
iri t1aki ~t zıunllll dıler. ~arp bittiği zaman Arap _ 
ıa._ ~ bır tarih hitı- Yahudı t.ezadl iken(}l)iğiıu~en 1:1ey
~1"et b'mı:;tır. Zaman dana ~ıktr. 
~ bu .ahalarda Yahudi Bogün bili FiliPtinde ba me4te· 

...._ f.esadtif edi1memi,tir. le halledilmi' ~ğ)11dir. Son!loz bir 

.:--Jtar ki FiJi tin Yahu· mücadele halinde devam etmekte-
ıslamnm, ~ularca dir. Filistin ~lesi hakitı:i man. 
lllDeıimi olan Yahu- tıklan ile böyle bir tarihe malik
ger;rilm;ntir. Yahu· tir. Onun dl§ görünUşö iki m1Jle-t 

kan kokusuyla, ve ka,•gaanlır. Fakat bakika.tte geniş
e beğh blm~tır. leme politikası takip • den dev1et-
7eni zamanlarda Fi· lerin kendi1erlne i let ~tikleri iki 

..:::: ~ bir mahlrık milletin ideaDeıi ile hall~ri ara-.ın-
bir :yundan fark me. daki tezattartbr. Bu tezatlardan 

lıe1ııelmilel bir dal"a dolayı bi'rbirlerini yemele de\-.m 
ile, bir yandan A ,. • etmektedirler. Btty8k Jtarp Filis· 
~ fikrinin l ah udi tine böyle bir talih ''ennişti. Şim. 

.......::-~ ansmda bir re- di Yahudi ve Arap da''•"'ı daha 
-.uJe geti~i il~ ba,. geniş bir ölçU kazaılmş bugün 

's içinde bulunjlup:rnm bari. mikya. 
~ llW!erası gariptir. sında bir me9ele olınuı,tur 

• ~litı'lc ve ~konomik Yahudi )'İne eski er.ph~ne sa-
~rine 'Vasrta, birbiri- dı'ktır. Araplara g~lince, onlar bö. 

ansnr haline sok. ylk harpteki kadar fedaHrlıia 
katlanmak niyetinde değildirler 

İşle F'i1itıtln meHleeinbt ~n 
~li. 

Denizyollan •nnnnr müdürü 
teftit seyahatinde 

J>e\·Iet Denb: yolları umum mU· 
düril Abdülhalim Bırbacan. tıefti~er 
de bu'hmnıa't llMN J\aTachnbe sıt 
miştir. 

Umum müdtirün. dönüşte Akde
niz is:ltelelerlni de teftişi muhte
meldir. 

-..o--
lıtanool gümriiklerinin 

varidatı 
İsbtnOOl g(hnrildertnin bıpinier 

ni ayındaki "Taridab f>eş baçut hıi1 
Yon lira olarak lesbft edtlmiştir. 

Bu .Nkanı. eneltl tJtY. yani teş· 
rinfenelde 4 mflyon !lira idi. 

Karanlık eobklara lamba 
IConacali 

Bazı l!lemOerdeif ~ektrll[ JAmtia• 
Jannın tl'imör tasamıfıı aoıayısf"Jte 
kaldmldıJı ve ibv ~dert buralar
'füın g~ m&nHn -*'adılı hat 
kındald ŞEhir mecllslnide1d miina· 
kaşa ~terine tram.ny Te ~ft 
ldaresi tetkalerde ibulunmufbrr. 

Bu Hurıl>alar 4 faMll.li.-. AJrıca 
sebrin öi#er lrııranhk mahwlleierine 
(le 45 IAmJ>a Jconacakhr. Bwılann 
listesi ibezU"lanmıştır. 

--0-

Adapazanndan getirilen 
ekmekler 

~dapazanno otunın Cafer adın 
Öa birbi. Adapazanndan bir c;uval 
ekmek Aetirerek lbunlann 'tanesini 
76 lkunışton s:ıtar.ken yakalanmır 
fır. 

Ekmekler müsaöcre olunmu~ suç 
lu milli konınma mahkem~ine 
verilmiştir. 

-0---

Bir liırsız 7 aya mahkUm 
oldu 

-·-

Taksilerin C:lohnuş u ulii yapmn· vepacakl:ınnr lle$it ederek tiir ]iv 
ları ha'l.."'kındalci tetkikler tam ml:ın le h:ızırhyacakhr. Bu liste de .semi t M AAB }" l'ekilliı?inin lıioure. nül akord rd ,.. ıc 1...1_ 
mış, !daimi encümen dolmuş usnlu Jorde "aydedifocektir. ~• o 'a ı • .aercume .._..... .. 
nü kabul etmiştir. tile, terc.imw.le ~iıksek bir ıeri dulmak, sahibile t.c.ndi ar• 

Emincinünden Taksime kadar merhaleye \ardık. :son çıkan e er- sınd-ı a.krabahk bulmak prttrf. 
Emniyet altıncı utie müdürlüğü 

hangi taJ.silerin ne günleri dolmuş 
adam baŞlna 45 kıınıs alınacak 'Ve ıer, bun.un en büyilk §'3hiıfü1ir1er. \akubon "Pru f' o terdbne1i 
bir tn:k i)e dört kişi bin~ir. Yakup Kadrinin kaJemile "l'ruı.t'' de, işte böyle gtnel H •lerin ba 

Resmi dairelerin ve mekteplerin 
bayram ve yılbaşı tatilleri 

un "Geçmiş t:aman peşinde" sin· >akmlık işiclir. alıri ıı; .. at Siy.v 
den bir cilt kazandık. •• rru t", \Usgilin '' irano'' so da. elirabe 
bizde pek meşhur d~ğildir. Çünkıı ~eçen tel'Cumelerln biıyle matla • 
onu olmınağa, st-de iyi fr«>ııkçe {],. lnrınd&ndır. 
)'etmez. Bambaşka bir ı.,pnet ol· Derler, "i: •·"E~r terMıme ftt. 
~üsUne sahip obnndan Pro tu mek. bir ka11tan ba-.ka bir k"1»a 
takdi r edemeyiz. O, kalın ıtert bir .-ut bo~ltmağa benz r. '!lıie kldar 

Maarif Vekilliği orta !tedrisat mü 
esseselerinin sömestr. tatlll ile lbay 
ram ıfafilinin yaiı:ın olması ijoJayı

siyle her iki tatili \blrleştimıeAe 

karar 'VeJTOiştir. 
Orta ledrlsat müesseseleri tatile 

18 iblrincikAnunda ll>a,lJJarak 23 
birincı1ci\nuna tadar ijevnmh ıtan 
yapacaklardır. 

Aynca yılbaşınöa kanun, tatil· 
1f!'r gibi yçacaıl.."'lır. Yılbasında Jra 
nuıt.,l tatil okullar için 3,5 w;riındur. 

Resmi m~eseterin bayram tali 
il lR birinciUnttnd:ın 21 !birinci 
kanun ~emına kadar. yılba~ı ta· 

lilı de 31 birincikiınun perşembe kabuğun içjncle ctınnetteıı kopmuş tahş1hrsa. !:3hsıl<>m tnmamile ak. 
gününden 2 ikincikanun cumarte ilahi bl'r me)\a)a benzer. t )iıbmı tanlmaı." Bo tiı-'.7. lrnküm belki 
siye ;rastlama ı ldolayısiyle 4 !ikinci f'İsli, dolaşık yolla.rıoda terlemeğP llof;rudur. Fnkat haza•1 a .. hnılan 
kllnun pazartesiye kadar devam e:- katla.nanıa!anlar, bu ııerdf'nin ;:iızel tel'Cum"leriıt {.!urtildHjtt de 
d<M:ektir. ı;ı.muodaki tada kn\Uşanıaı.lar. inkar edilem,.z. 

Resmi ıUk o'kullftr da bu kayda Ona. "\&ml:\k jçinı 0 \'alf'rJ,, bir Sabri Esat tercunıc<le "V•ıda ft 
tabi ol:ıca'klardır. merhaledir. Jfolbuki aramızda kafiye~i de kendine hizmet titJp. 
Diğer taraftan yabancı -ve fikal· "Valeri,, ~ i <le !:ekilmez bulanlar, mek i~ii.ıunı bu)mu<ıı. Kellme'et"f 

Jilet okulları (la lendi ıtalimatna· ıevenlerden ı:of.tur. Uen. Yakııı• değil manayı Qe\irmi~ '«> ona a 
meleri fıilkilmleri~ göre yıl!başı Kadriyi, "'Öoıil tdıenMmlel'inde henk 'ermek k1ldretine ermi,. 1'11 
tatillerin) )apacaklardN". )ana ya.na. hlıtün kabnklardan ıv. ııun ne kadaJ' 7.<'r, hatta ı:ok kn~ 
Öğrendiğimize göre, res:mr klaire nlarak sade l'ilh, ~om ce\her k.ı- imkan<tn bir şey oldo~na ba"ark. 

ler 4 dkincfklnuna tadar tatil ıedi lan talihli'lerden ~ayarırn. '•Pruı;t,,u Du7. ~~ir dilinde bile satrrlat, .,.. 
leoe'kJeri için maaşlar '31 MrincH<il büyü~ yapan "rıtırap,. ın o da ya- utn ımalayalarft dönerkf'n, ~ 
nun öğleye kadar verilece'kti.r km işınalanndıuıcJır. Bu bakımdan rn1nnn ne hale ]:tele<'<'ğinl tattmfit 

• "'Pmst"un onun kalernilc dilimiz,. giıc sayünıu:. 
geçmesini bir flkiı,. bayramı gibi Fakat Sabri bat, meeat lrlT .. 
11elimlama :yerinde olur. mekle ba!Ja,rnu, itte. Her iti1 .,. 

".Edgar Po" Jlt.D bir ~ol• terf'Ü- J'io memleketi minnettar efl•n ı .. 
meleri 'ar. Fa1wt bu müthi'J dlhj. ğerleri ~abiplerine ~" lıilytlt \ir 
Yi ancak Bodler fransızc~ konuş- mükifatttr. Şahıı;lann takdiri ıw 
tarabildi Çünkü Bodlnle Po ara- tık neye yarAr~ 

ıarafıni:lan boiulmü $Uretiyk öktrı smcla bir ruh Jmıdeiliği, bir gö· Hakkı Slilaa Gezal'l 

Para için arkadaşlarını 
boğup öldürenler yakalandı 

Beykou :ha.Alı Bozhene onnanm 
da bir erkek OM9dl l>ulunınuş., ya· 
pıJan tahktlı:at SOOıUnda O>untm Mus 
ıar.a adında btrl&f olup parasına 

tamaen arkada'1an :Ali ttıe .İl>rablm 

'rl11dfiğil amaşıbnışh.r. ==-==========================:;k.i 
Suikast· 

muhak emesi 
Katiller :vakalanartık adlbcye ve

nlmi~lr. Çörçilin 

Çiçek aşısı her ı Ekmek karneleri 
lt1al altındaki arazide 

bulunan 
• 

Halka mesaJı 
Busün iddianamenin 
okunması muhtemel 

yerde yapıhyor 
Ankaradap elan: 25 bin tüp 

at• c eldi 
G&ille blritao 9IQek nbm berine 

(:1çe.k a,ım tatbikatma devam edıı _ 
:mektedlr., Bu it lg!n Sihh1,ye mekte 
binden :ve dlg'e!' mbld te§elCktUlerden 
7udlmadar ~ .ta. 

AWradarJard&D al<fılmm malQma. 
ta din, berk• qılanablleoekUr. ~ 
ca.k, her tllP 71rmi ~ o!dugun .. 
dan, t1t.P oıarak aıı ıst!yenle.rtn bu 
amılan ,.er1ne geıtrIJ.ememektedir. 

~ tubelerlnde de elde mewut 
.. ibltjnce qdam& faali)'9tf dmmalt 
ta. ~ sUll .onr& tekrar blflamaıcta. 
dır. ÇQnktl. bu m1loa4ele yurdun her 
Yeı"iDÜ ,.apıl~dan &§dar parlt pa.r 
b; gelmektedir. DOn 2',000 tüp 10 
ar Jd§Wlt &fi plmfı ve derh&l tevzi 
edilmlftlr. 

numaralanacak 
Sehrin ebıS: ilfJerinl aörüşmek 

ftzere ~Ol edil bnıis100. vali 
muavini Ahmet Kmıtın ba.şkanlıitı 
altında toplanarak ekmek tem işle 

ri etrafında eni kararlar ahrnşhr. 

Londra. 8 (A.A.) - Cörcıl Uzak 
d~a Japoo işgali altında bulu. 
nan İngıliz toprakları h Ikına aşa.. 
ğıdll<ki me ah gonderıniştir: 

Ankara, 8 ( \ a'kıt mubablrlnC!1ıili1I 
- Su•kast m:ı znuolarının ınuhaliıl 
mesine yarın Lugün) devam edllt 
cektir. Bu celsede tahit cıtn1eıneı:ei 
tir. Miıddeiwnumiuin ıddia~· 
ni )ann okum.ı ı muhtemeldfr. 

--11- -

Parti meclis grupunda 

"Bır yıl enel tam ıbugün, tarihte 
eşi görülmemiş en kötü tcca,. üz ha. 
reketinin )apıldığını gordiı'k. lhU. 
rasları ~ iiziınden ihti at ız 'e güç_ 

edeNIC~:ı,........,....ıMı111~1ı1ı::.a,'T'dtııt•ıııl•11"acew•..,hn...-·....,.µiiliaı:imizru~.fu:saL.lı r'~.-~~------ (Ba sla a/ı 1 iııc:i de) 
ekmek laat)anna lbiftr. numara etld\r olan Japonya Hoag Xong ,-e Rıl ın n 11 iDiM 

Elliıninde ~'kmek kaııtJ bulunan· 
lar, mahalle birliklerine müracaat 

koyacaklardı!". .Malez)a)a taarruz etti. Bu ı;ıralar. ıaklp, ruzname,e geçilmiştir. Ra • 
Ru ınmnantllll' f)ttahtlt'e iPlın edile da, istedikleri haıi>i itina ile hazır. n~e İs1anbul mebusu seneıral 

rek hangi ınumaralann h:nı«i ifınn lıyan ı i hüyftk de' lele :karşı yalnız J\h.ım Kar&bekirin memlekettn 
lantan e'Jmıe'k ~laettkları !bl1dirik- !başımıza savaşa giriseli çok zaman bazı yerlerinde gorülen kimle.sis 
cektir. olmuştu. Japonya so~ık kanlı'lıtla, geneler :Ye çocub:Jar bıılk:kıııda bl· 

Bo IStlretle her'keisin ekmek alaca' hırsla ve ihanetle ) npt1ğt henı>tn. kfunetoe ne gibi tedbirler alınmak 
ltı :ft1'.ID tesbit edlleoektir. Bonneo ve MaleZ)adaki ıe:yalelleri - ta <dkkıiuna dair takriri Yardı. 

Esnaf cemiyetleri 
kooperatifi 

mizle topr:rklanmızı lnırtannat için Ta~ririu dkunmasını ve b11Jı:6-
müdafnasından mes'ul olduğmnuz met namına takrire c&vap nıw 
bu yerler it'in ~avaşacak gerekli kuv Dahiliye :velkili l\ecep Petcr.in aıt\• 
vetlerimiı. hulunmıyac:ığına htUtmet lenmesini mtılealdp bir ~ ha.U~ 

Bütün esnaf cemiyetlerinin i~ • ti. Bu topraklarla buralardaki eya_ ~ söı alnııt :.ve menuun ı~ 
ra'klyle m~erek für loo!Peı•tif ım letlerimf'z istila edildi. Müdnfilcri bünyemisdeki ehenomi)"di letiar.M 

DJler putJler de ımra De gelecek • !'lllmtıştuır. Bu kooperatff' ~ftn 'tes öldihilldü T~a hapsolundu :ve halkı ettirHmiflir. 
tir. §ellr1mfzdek! bOtGn Dk mekt;ep • cil edllmiştir. esaret •lhna alındı. Bir senedenberi Hatiplerln tin beyanabo4l :ba6 • 
lere ft bOytlk mtıuBeleıere aıı gön. Şehrimizde 50 bin esnaf vardır. biltftn düşüncelerhniz çok acı ~ metin de ~inlt retUli ~ llAblıı 
<ıerflmı,t;b-. Qlçek aıımmm 1icrete mu Her cemiyetin multayyit ıızast, ta· mekte bulunan sizlerle, İngiliz. Ho. 1Yekaletlerln ba mevzuu e,,asJı ~ 
k&b61 •t1lması yuak olduğUndan bit surette bu kooperatife ortak ~andalı, Çinli, Bimuınvalı, Hintli wrette et6d ederEik tekrar pa.rliff 
hallan dolradan dolnıy& belediyeye olacaktır. ,.. Malezyahlarla bernlieroir. daha hasuiıkh olarak geJm~ 
" belediye §Ube!erlndeld sağlık me Şimd4 tabloda ne lmdar ~işit.:lık (ırsat ,.~ imkiin Yerilmeısi Mad 
nı.mtarma mQraoaat etnwıl, mtıra. • !Bu aktam ••••ıl Tar. Sayıca bütün kuvvetlere karşı i\Cekıli ff&sa.n Ali Yücel tarnfıııdd 
ca.at ettllt g11n &§!lanamadığr takdir. •ı••• • fena teohiz edihniş fakRt inatla Icar. teklif edibni ve grup umund heya 
de tılrkaç g1ln sonra. ayni yere uğra • M E L E K şı dunılmus miirlafaa senel ri geç_ ili, hukümet tarafıniian. yamtaft bu 
ruaırr lA.zrmdır mi~ir. Her brafta Birleşik Millet. feklifi m61llnunlu1da ft it.tU kfa 

• • • ler faarruz etme'ktedlr. Şimdi Al. ta 'ip elmiştir. 
-~Balkevlnden: R 9 • Sinemaamda manya ve İtalyanın u~ünde patlı- uznamede t>•a ma\ide tııma· 
Cicek hutalrtm& k&rfr param 9.§t JOAN BENETTEin 1 yan 1tu1rga Japonyaya (fa ~nyılmal\ tTığı için rei:ıılilce ~•at 18.10 ~" 

yaptırmak Jatiyenlerln herg{ln saat GEORGE ! tadır. cel e)e nihayet verilmiştir. 
l( ten 17 ye kada.r evimfse mUracaat RAFT ve Japonya için rahat \'e huzur ) OK. o 
!arı. W ALT ER PlDGEON tur. Birleşik 'Mill<'ll rin • Ayvabklılann Biiadiçlilere 

ne beraber vtkude setfrdlk1erl tnn kuaretleri, elde ttti~i yerler gc. yardnnı 

Ahın fiy•b Tehlikeli Yol 
ri alınıo('aya, ihaneti cczalandırılin B!ğadlıae zelzele ~lAketlne uğra. 

Dün. bir altının fiyatı :32 50; kfil 
ce altının bfr çamının 1iy:ıtı ise 
424 knnıştu. .. __ Telefon: 40868 •••I 

cava ve fenalık ynpmnk Jn vvclin - yanlara Ayvalıktan 1060 ıı a 20 ku
den mahnım cdılince'c k:ıd r dur_ rt.'~'J toplanmıştır. Pal'a Ba!ıke ir Kı. 
madan Japonyanın üzerinde kendi. zııay kunımu merkezi.ne testim edil 
ni gösterecek 'VC aıtır bir ) uk gibi mfştfr. Kurum tarafından A.)'ftlık 
ç5kecelctir. Japonynnm hu nokta •a lıa!klna te§ekkUr edilmlştiT. 
yalrlamıakta olduğu s'mdi lrnt'i)etlc 
tahakkuk etmiştir. 

iPEK Sinemasında 
Ali Sahin 111Jın(Ja tiir hırsız Kii· 

çükpa1.arda jkl v soymu!\. yakalana Pernembo aqa.mınclaa idbuen 
r:ık asliye altıncı ceT.n malhkemesi Tarkçelettirllen :tUmlerln en mUkemmeU 

Bugün size gönderdiğim bu mc 
sajın tnrafınızdnn dmulmnk ~e 

tiilinmek istenen bir m~saj olduvu. 
nıı snnn onıın. ~ar ı sizi hiçbir 
•man yalnız brrakmryacağlz., 

25 yıl evvelki Vakit 1 
9.12.917 

neM:~~:~riı,~1zr , av ~gün' ROM EO ve _J Ü L I ET 
mliıldelle hapse mahkf\m ~tmiştir. l NORMA SHEARER - LESLlE HOW ARD 

Bir hırsız şebekesi 
••••••• ıa yara.it.ıklan en ') ük.ek bir eMır 

'JJrsko7. jan<Tarm:m üç aydanheri ... •••••••••••••••••••••••••• 
'Rc~1,oz ve <-ivannda 14 ev ile hir • 
r.iitlik soyan bir hırsız :o;eıbdkisini yarın ~ktam 
me~dann çıkarmıştır. 

S ARA Y Sinemasında 

Soclnlnnn caldıfı eşyalar el" 
~ecirilmfş Te kenlfilcri adlive,·e 
Terilmi5tir. 

VAKiT 
Daima halkın m'flllaa· 
tini tlüşiiniir, 'lier sayı· 

• 

Atk Ome feda edlleblllr ml ! .. Blr Afıkm... Bir Dokt,or'ml.. Bir 
adamın taluJll ve vicdanı kabul ecı.btlecel1 en btıyftk me'e1e.:. İşte 
bö)ie kuvvetli bir !llleVZUU 

LEW AYRES-ROBERT YOUNG 
LARRAJNE DAY - LIONEL BARRYMORE 

gfttj 4 dehn.kAr srüstln mll,terekcn ya.rattıldan 

Doktor Blldar Şlpllelem1or 
fılmlnde bu mea'elelert gözünüz önlhıde cantandıracaklardrr 

Kildar'm metııur aerlslnden en milkeınmel bir macera · 

----o--
Cebheye gitmek istemiyen 

Alman subay ve erleri 

Stoldıolm, 8 CA.ı\.)' - 1000 ka • 
dar Norveçli Yahudiyi Almanyad;ı 

bir esirler kampına sötürmclcle 
olan gemide mühim miktnrrla Al • 
man sobayı ve eri liulundu 11 le • 
.min edilmclctedir. 

Ru erler f"inl:ind:ı. f'.ephesinrl<'n 
lkaı;nnlar ve Rus cephe.~ine gitmek· 
1en imtina edenlerd;r. 

--0-

Kayur'in oğlu öldü 
Londra. 8 (A.A)' - Alman radyosu 

müteveffa. Kayzer Vllhelm'in kUçUk 
ogıu prena EUel Frlecıtjch'iıı dlln ge. 
ce Potadam.'da kalb aekte.slnden öı. 

dottıntı bildirmektedir. Prenı 61 ya. 

Altın 
Altın 410 

cıkmıstır. 

kurıışl:ın 450 kuruta 

~ Çarşamba Pereenı'be - l klnun:I ;:::.. 1. l<Anaıı: 10 

ia( 

~ 
Zflkacle: 29 Zllhlcoe: l 

f.-
Kasım: S% Kaeaa:aa 

Yakıtlar Va•aU ~IMDJ ' llM t.ı Ezaııı 

Glblef 8.12 :uı 818 :uı 
o~ 18 .• '.%6 J ıı ()fi 7.%8 
bdDdı 15 28 9.4'4 11.J8 ın 

&Jııwam n.u ıı 17.·0 uoo 
Yatm ıt.19 l.38 11.19 1.9 ._. 

ıts u.n 8.28 uu 



-·- ooı~J 
Aıınanvanın vaziye-•Pas l lı capbesioCi8 ~imali Afrika 
ti 1918 deki vaziye-15 Günde 80 Japon MUttc!ik 'ı!~~10~:t;ıdır!~1 :=*up 

tine benzi yormuş uçagw ı düşürüidü l ;~~~:~l§~~~~ ~~:: :~:ı~a J~:~: 

Alman - Rus harbi 
------------------------------ti bir am~l olmu3lnrdır, (Baştarafı 1 inci deJ mcktedir. Staling~t f.teJs 

1TALYAN '.fEBIJGt de, Alhanla.r üzerinde yaptıkları bunu isbt etmehtedır·Jll3~ 
r..oma, s (A,ı\..) - İtalyan orduıarı baskı, k:ndilerinı kfıfj derecede da gizlenmiş bulunan <ııı' 

cephelerinde 

Yugoslavyanın Va§ington 
elcisi bu fikirde ... 

N'cv) orİ>, 8 (ı\.A.) - :'ılenfnıl:ı 
lmlunon Yugoslav lıük(ımelinin el· 
çisi l\l, Snvo nosanovitclı, Yugoslav 
~a ,·ııhdelini ıcsit iı;in yı:ıpılnn bir 
toplantıda ı\lıııanyanın Jıugünkü 1 
,·aıi)etlnln 1018 senl'si bı:şlııngıcın 
<lakı "azi)·eıine lıenzclilelıileccğini 
bc)an ctmişlir. 

l\111nı<1ilc)'lı, bundan bıı~k:ı ~vru· 
paı.la harbin l!J.t3 senesi soııundn 
hitama ereceğini itıh·c etmiştir. 

l\I, Kosnnovilch, Avnıpa islil:ı 

edilir edilmez esaret nllındn buhr 
n:ın memlcketfordc umumi bir is 
ynn çılrnen~ına mindlr. Muma· 
llcyh, bu sebepten dolayı ort:ı h:ılli 
ins:ın için yeni hir iılem viicud.t 
getirilmesine tarart:ırdır. 

Kendisi mU\·ııkkat lıir tewfye sıı 
retine i tinııt edece!· bir sulhu kn· 
bul etmemektedir. Uirleşnıi~ millet 
k!r nra~ında oncnk de111okrasileri•1 
prensiplerine kat'l suretle taraflar 
olıınlıırın yer :ılm:ılnrı fikrinde • 
dir. 

Avrupada buğday 
vaziyeti 

Bu yıl geçen yıldan 15 
milyon hektolitre az 

Vıı.şingt.on. 8 <A.A.) - Ziraat 
nıızırlı~ı. bütün A vrupanın Rw;ya 
h:ıriç, J942 senesinin blğday islih 
snllUının 85 milyon hl'ktolitrcye 
halllt olduğunu tı:ılımin etmektedir. 
Bu miktar, 1941 senesindekinden 
15 :milyar hektolitre kıılar azdır. 

Birleşik milletlerin 3H milyar 
~00 mll~on hektolitre Ye Kanada • 
nın da 112 milyon 800 bin hclcto 
litreye b:ılil olan buğday htih~alfr 
tı birer rekor 1eşkil ctme'b.-tetlir. _ _..__ 

lsviçre ile ticaret 
müzakereleri 

Anlatmanın bugünlerde 
imza edileceği umuluyor 

Ankara., 8 (\'akıl muhabirinden) 
- lsviçre ıticııret lıe;>etlyle yapılan 
göril~r neticelenmek üı..credir. 

Bir kaç gün icindo anlaşma im· 
zalanncaktır. Romenlerle müzakere· 
lere bugün de devam edildi. 

lptidot mndde mukabili benzin 
ve petrol alınması ~sası üıerlnde 

ı;öruşfılüyor. ------
Mebus seçimi kanun . . 

proıesı 

Ankara, 8 (\'akıl muh:ıbirinclen) 
- Mebus seçimi kanun projesi Bii· 
")Ük Millet ~fcclisinin cuma glinkü 
celsesinde görüşülecektir. 

---o--
Demiryollarmda iztlihamr 

önleyici tedbirler 
Ankara, 8 (\'akıt muh:ıhirintlen) 

- Devlet demiryo11srrnda iıdihıı -
ma mani olmıık mnksadiyle yapılan 
ıetkildere deva;m olunmaktadır. 

Seyahatin , .e ikaya 1nlıi tutulma 
sı işinin m:ıJııurlıırı üzerinde dıırnl 
lı;rak Jıu tedlıird n ı.:ı rf11ıııznr e<lil 
.nıı.şUr. 

Birmanyada Muharebe 
ba§lamak üzere 

•c, cenup Tunustıı. bir demiryoıu şe. 

\ 
bckealne ve S!ru;'da hava. nlanıııa ta. 
anuztor yapılml§tır Cenup Tunusa, 
mihver mUnııkıı.ltıtııiıı tıı.e.rruz etmek 

l.oııdrn, 8 (A.A.) - Yeni Ginede 
dun düşlirülcn 21 ucaklnn maada 
son 15 gün iciııtle 80 .lııpon uçağı 
lahriıı edilmiştir. 

Anıcrikalılıır Bun.ı ile Gona ara· 
sındnki pliıJdıı Jnponl:mn elinde 
bulunan ll iğer bir noktaya. şiddet 

il ateşe rııQmen, vanna~a nıu,·nHak 
olmuşl:ırdır. 

Amcrıkalılar, ora.> n gitmek için 
b:ıtnklık araziden ceı;mck mecburi 
yetinde kalınış1ıırdır. 

Muvnrrak olan hıı toarnız, Japon 
Jnrın vııziyellnl güçleştinni:stir. J~ 
1>0nlnrın orııda yııijınurlar mevsimi 
ne kadar dayon:ır.nklıırı muhtemel 
göriinmeınekledir. 

;\lüttefik pilollıırı, Jııpon pilotl:ı· 

rmın mnlınrct itilıori) le dun ''uıi 
.)"etle olduklarını sCiylcmektetlirlcr. 

llirın~nrn cephesinde cereyan e
den h:ırn \'e koro fooliyetıcri hu 
bölgede muhasemalın yeniden ba5 
lamnk iiıere oldu~unu gösteriyor. 

gayesıy!e partı.§Utçülor salmmıotır. 

D\in ::ı ltnlyan ve 5 Alman a.v uça. 
ı'!'I tabr.p cdllmlştlr, Akdenizde S!ax 
r.r,;ıklarıodoı torpil taşıyan uçakları • 
mızdan blrl, bir ltalynn c-emisini ba.. 

tırmq;ıtır. 

\'lşı, radyoııu, bu lkl gün zarfında, 

ı;eneraı Andcraonun bılyUk miktarda 
ı•iyade ve topçu takviyeleri aldığını 
ve bunların bllyUk kısmının Tebur. 
baya Ul8§tığınr blldlrmektedır. Ro • 
melin §ahsan Tunuııtakl mihver kuv. 
Vttlerino kumanda ettiği kaU olarak 
ırnlflmdur. 

Fas radyosu, mUtte!ik kuvvetıerl 
uın harp gemileri topçu kuvveUerile 
desteklenerek Tunusta devamlı terak. 
kiler kaydettlklerlnl bl]d;rmekte ve 
bur.unla beraber mlnver k.ıtalarının 

da başarısız olmakla beraber, bllba,, 
e:ı. Teburga. batısında. baskılarını a~. 
tırdıklarını i18.Ye etmektedir. 

l\llJJTF;FtKLEn MUKAVEMET 
EDlYOit 

l\ladrlt, 8 (AA.) - MUtte!1klcrln 
Ctdeyda, Teburb:ı. vo .Mu.tör arasında. 

Mısırın yeni Ankara elçisi ki kestmdc Almanlara mukavemet 

Kahire, 8 (A.A.) - Krnl Faruk, 
tarafından neşredilmiş olon bir 
kıırarname, Alıdurrahman Hakkı 
Deli lıııriciye nazırlı~ı umumi kfı • 
tipllğine tııyin etmektedir. 

Kral tnrofındaıı tas,·lp edilmiş 
olnn diğer yeni tnylnlcr, şunlardır: 
Mısırın Porıckiıdeld şimqiki se· 

firi, Mnclril sefnretine tayin cdilmiı:;. 
tir. l\Jchmet Kc.mııl Ahdurrahim hey 
Anknrn sefirlfRine tayin edilmiştir. 

lrak ile Suudi Arnbistnndaki ~lr 
sır sefiri İlyas lsmail efendi, J,iz 
bon sefirliğine 'e evvelce Irak ,.e 
Suudi Arabi tanda maslahalgüz.ar 
olarak bıılunmu, olnn .Mhmet Jiüs· 
nii Ömer efendi, burnlara ~eflr ta· 
yin edilmiştir. 

-o-
Vekalet emrine alman 

kaymakam 

Anknra.. 8 (Vok1t muhabirinden) 
- Odeıml~ knymalc:ımı ]h5:ın 'tır· 
tan vekillet emrine c.lınmıştır. 

--0--

Vatan gazetesi iki ay 
kapatıldı 

Ankara, 8 (A.A.) - Ayıkça kış· 

kırlıcı yayımından dola~·ı İstanbul 
da cıknn Yatan gazetesi iki ay ka
patılmıştır. 

-0-

Konyada Mevld.na geces; 
yapılacak 

eltlklerı öğrenilmektedir. Bu olayın 

en bUyük önemj burasını elde tutmak 
ıa mUttctlklerln, Tunus vo Blzerte 
ıle olan A.lme.n muvasa.laaını tehdit 
•!tında bulundurmaları ve Tun111 ter 
eancalnl koruyaıı iaUhkll.m ve tab. 
yalara doğru kendilerine yol açab!l • 
nıeleridir. 

lKl ŞEll.t.H. JIARABE HALİNDE 
Londra, 8 {A.A.) - DUn gece Te • 

bt!rba etra!ındakl sırtlarm ele geç!. 
rilmest için şiddetti fakat kararsız 

muharebeler cereyan etm~tir, Tunus 
VL Teburba ve Cedeyda oehlrlerl §im. 
dl harabe halindedir. Bu şehirlerin 
her lldsi de 600 metre yüksekliğinde 
eııtların hA.ldm bulunduğu bir vadi. 
nin ucundadır. Bu iki oehlr arasın 
dakl mesafe sekiz kilometredir. 

tngJllz; tebliği 
H:ıbtre, 8 (A.A.) - MUşterck orta. 

g-ark t~bllğl: 
Ke§I! faaliyetinden bıı§ka karada 

kayda değer bir oey olmamı§tır. 
DUn LibYIL muharebe bölgeal üze 

rinde havıı. faaliyeti bir miktar art. 
mı~tır. Bombardıman • o.v tayyarcle. 
ri ?dıırsıı Erga clva.rında topçu mev. 
zı~erlne muvattakiyetıe taarruz et 
ml§ler ve cereyan eden bir Çarpı§ma.. 
t!a en aşağı lkl Measerşmjt 109 tah. 
ı~p e1m~lerdlr. Sirte civarında iki 
rootörlil avcılarımız 6Uıman t&§ıUa. 
rını mitralyöz ate§I altma almı,,]ar • 
dır. Bomba tayyıırelerımlz MJ.surata 
c.ivaıındaki hedetlere gündllz taarruz 
ctmlflerdlr , 

General Mongomori ümit,11 ... 
Londra, 8 {A.A) - ElAgeyla'da bil 

Konyadan bildirildiğine söre. yUk ~r muharebenin ıırefeslnde ge. 
ıa~anufun dıihi ,ahikıı ı ulu iiri;: :wral Mongomerl, umuml kara.rgtı. • 
'.\fe\'Iana Cellilellinin iilüm yıldö· hında kabul ettığ'I bir Amerikan mu. 
n;imü dola)-·ısiylc Konya HnJI;. lıablr;ne gun1orı .söytemişt!r: 

evinde lıir gecenin anılma!';ınn lıao;ll "-- lglerlmlz iyi gidiyor. ÇarpI§. 
redilıncsine karar Yerilmiştir. malar şld<let)l olacak, fakat biz, Eld.. 

&eylııd:ı. muva!faklyetslzllğe uğramı. 

Mare,al Olrlag ' yacagız . .Almanlar çarpışacaklardır., 
Bu seferin b311langıcınd:ı ukerlerL 

(Başlarafı 1 ncidcJ ne hedeflerinin dUşmanı A!rlkadan 

umum! karargAhınm 927 numorall me§gtıl e~ktedirler • l ı isseeilir t<ırzda f3%1Jll~i 
tetıllğl: Almanlar son glinlcrde Don \"C' /.lınan tank mukavenı~ ~ 

s:renoyknda kc§!! blrllklerlnln faıı Volga arasında car.]?nJG vlan or - ileri harektlerini yavıı!! 8 

ayeti artmı§tır. Topı;umuz dU§mtı.nın dulannr kurtarmak iı;in bir kaç dır. ·r~\ııJi 
nıotörlU taşıt ko}larllo bataryolarını hrısı taarrıız yapımşJaröır. Bun- HUSLAH \'OHONB.I Ol~ 

..ı l D 1. d l l ""LJ1~Ç'I'lL'~Il tu pek iyi neticelerle bcımbardıman e~. ,,an maac n, er ın en ge en tc - "'"' ..., il" 

mını" Tayyarelcrlınlz bombalar ve graf hal::crlcri, Rusların Voroncv Siol•Jıolm, S (A.A.J -
ruitraiyözlerlo bir kamyonet grupuna ~evre"'iilclc tahşi'lat ynptıklnrıııt ve diin ı:ıksam bilclirildi~inC 
taarruz ederek bunlardan altısını taarruza geçtıkleriııi bldirmekte- ronej ~cphesinde Huslıır 
tahrip etml§ ve bır ka~ını hıısal"a dir. Vorone<:, Moskova He Stalin· seçmişlerdir. , 
uğratmı§tır. Hava muharebelerinde grat arasır.da yan yclda bulun • So\"yet tebliğle'' ôt: 
o> düşman tayyaresi dllgUrntmil§tUr. makt:!cbr. l\loskn,·n.. 8 (,\,A.) ~t 
Hava bataryıılarımızın nte:Jle yaraı:ı. l\fosko,·a, 8 (A.A.) _ Röyter a- zeri neşredilen Sovyet 
::ıan ba§ka blr tayyare de denize dü§. fansmın hususi mut e,\ıiri bıldiri - eki. t ~ 
milştur. Bu tayyarenin mürettebatı ror· Stalingrndın fbarikal~tfl 
nıasıoda bu!unan yükııek rt!tbell btr ~ovyet orduları, ;;imdi Rijev, Vi lr-sinde kıtalnrırnız nıe'-ıı ••! 
1ngillz subayı esir edilmiştir. ~·azına _ Yclikiluki çıJuntısın•Jalı.i kim etmişler ve dü~matl 'l'. 
Tunuı cephesind1l yapılan mevzıı ı\Jman ınlid:ı.faa menileıiııin ~ir ateş teati etmişlerdir. (ı.r. 

Jıareketler kıtalarımrzuı lehinde ne ve kliçük .,iı.·ade grupla .. t kaç !kilometre i~erir.intJe ~aruış - ~ ,J rı • 
ıtcelenmlgUr. Alman avcıları tki ln. maktadr:-lar. I<alın biı· k~r tnb:ı _ dört mUEtahkem nokta! t 
gi,!lz tayyaresini tahrip etm!flerdlr. ı:ıahra istihkamını tnhnP ,., 

kaıır, serf hareketlere mani cı'mRk ıflll"" 

B l . tadır. DUn Hijevin bat·sırııia iki ler ve 200 Alman öJdl -~ıfl.' 
er ıne göre... Stalin"ratm aimali gıı-J. 

Alm::ın üssil jşgal ecli':mirıtir, Veli- "' " 11 
&rlin, 8 (A.A.) - Beynel.rGı • kilııki yak(nlarındn Almanlar, e- Sovyet kıtalarr dUŞJllant ı rll 

Jel lı?.bcrlcr burosu, Tunustaki va- sas Kiye! _ Leningrat d!.miryolu tnnrr1ızlan:11 ağır kn)~ 9 
bir 

ziyet hakkında şunları bildirmek· hattına hahiptirler. pUskünmüs!erdir. Ya~n·~u r 
tedir: rimde iki diişman bÖlU 

Mihver kuvvetleri, Tcl:urb:l ~·:ı Kızılordunun taktigi, hrı~ baş dilmiştir. 1 
t nlarında bu mill'Jm yol ve de. ka noktalarda Alman mcvı.ileriniıı Merkez cephcc-iı>de JtJt 

miryolu :ıtisak noktasınm cenup kaJbgahbrına darbtlcr indirerek düşmnn•n mukabil tall 
batrsma dii<;en tl"pelerde bir çok knr§ı5mda bulunan Alı:ınn ordusu ı;re'ri atarak taarruzların' 
mevzilerini founağa çalı§nn Ame- nun birlif1ini boz:nağ'a te!;cbbüs et- etmMerdlr. . ~ 
rikan - İngiliz l.-uwetieriııc lıaı Rijevin gar'::ınd<'. l'~ ~ 
~ı muvaffakiyetle ileri hn.t'l'.ketıe- Çörçll hirliği, dUşmanın bir 'le!' 
rine devanı etmektedirler. bil tnarnm .. nu seri p. <e. 

( Ha§laraf ı 1 rıcide) tür. Almar. kayıp'en olilıje1 • 
Amehrikalılnr ve lng.liı.ler uıı- Parls radyo.su, henuz teeyyüt etml ır olarnk 600 ki~idir. 1t 

rada yeniden uıülıim miktarda yen b;r haber neıretmi§tir. Bu lıabe: yazma simendifer h:ıttJ ~ 
('epan.e zayt:tmi'.jlcrdir. Htıııusl bir ro göre, bir zırhlı ~ en azı diğer S:! faaliyetli.: bulunan klt~la.~ 
ınüesseriyetle dllş:rnan tı'fit ve zırh harp gemisinden ibaret o!an Daka!' Alma.!l piynrle böJUğUnU) ıı 
Jı kollo.nna taarruz eden r.t~a fi· <lü~ Franııız !lloau muharip Fransız. ıer ve seki:: treni :?ıava)'S 
lotilla.larr ve savaş uı;ak te§k!lle • !a:a teslim olnıU§lUr Ay111 rauyo bu tnrdır. ·~ 
rinin cliretkarane lınreltt•tleri Al • ışı 1942 senesinde J.>ııkarı zapta te§eb. N.ılçıkın cenubu g# &• 
ınan ve ltaly:ın teşJ;il:er!rı in ileri bl\6 eden muharip .F'ransızlarıı muvnı ;!"Ün suren bir muharebe 1,ıı harektlerini kolaylaştırmıştn-. fnklyetle mukavemet etml§ olan Bu_ sinde birliklerimizden baJf 

vasso:ıun yapmıA olduıs· .. nu 'ı·ıavo et • Alma " k t • ) rdı·r. 1ngilteredo tcnkldl~r ,.. &" nı ./O e mış e 
ı.nckt6dlr. Eğer bu haber teeyyüt e ::: :fo :;. (ff 

Boenes.Ayres, 8 (A.A) - Eaki ln detek olursa bundnn Darlan taraf • Mosko\·a, 8 {A.A.) - So 
~iltere harlJiyc nazırı Hore Beli§& h. t~rlarından blrlnln dö G<ılUn Fnwsıı: yarısı tebllğ"ı 
rafından Razon iamJndekı nqaın ımıharlplerlnln kendisini destekleme. Stalingrı:d ve mcrltez ~ 
gazctea;ne yazılan makale aimall A! }erini temin için ilk kollektlt hareltctl Almnn mukavemeti a! 
rikada. tatbik edilen tabiye aleyhinde )apmı§ olduğu manası anlll§\lacakttr. Rus kuvvetleri gene nyııl ~ 
lngi!teredc yUkselen JdStUmser sesle. Son haberlere göre T)akıır !ilosu ilerlemektedlr!cr, .. dl 
Tin bir devamını te§kll etmektedir. 85 bin ton hacminde olan ve 1940 <111 Stallngracl şehrinde, tııbr?'..ı 
lı'!Jhaklka general Mongomerı tara. ıll'r.lzc indirilen Rlgllyö zırhlı:ıı ilt 'ıııllcle1"lnde kUçllk gruplar t 
tından yapılan iJerl hareketten 110nra. lfl35 senesinde den,ze indirilen ve l>t. csırpı~malnr olmaktadır. lll 
va:r.lyct Umld edl}dlğt ıekllde bir fn. i"l Glovar tımlnl taııyan ve her btrl man grupu imha. cdllın~tll'OŞ 
k,şaf göstcmıeml§tir, Mare§al Ro. 'i .600 ton hacminde oian iki kruvazör. fitaJlnı;radın cenup blltıJ ~·~ 
o.el bir kere daha yük.sek bir kuman den, l!J33 senesinde denlM lndir.lmfş lutan!ı vaziyetini dUzcıt~ ı 
dan olduğunu jsbat etmiştir. Mare. uıan Le Fantask., Lö Malin vo Lü nı·"'n korşr taarruzları. ı;ttl 
şal çember içine almmadan sahili ta- Terribl adlarını taşıyan ve her bin tlr· ~ 
l:tbcn çekilmekten ibaret Olan ııon :.l.569 ton hacminde olan destroyer Merkez cephes~nde fıiJC1 Jll" 
de-rece mü§kU! stratejik manevrayı }erden, 12 denizaltıdan, 3 mayin tal11. sında çarpışmalar §lddetle~ 
muva.t!a.klyetıe ba§armıııtır. yıcı gemiden ,10 korveıtf'n ve diğer iq noktaya nllfuz ıçıo yaP . J 

hafif gemj!erden mUrekkeptır. Rl§llyö tt'febbUslerl boşa çık:nı~tır·~j 
Ş!mdı ElAgeyla. clvarnıda mihver zırhlısı 8 temmuz 19!0 dil ln,.Uızıer v "k d 

kuvvetleri taratmdan mucıarıııı. edilen ° /!_, 1 Lukl l{eslmlo e _11,ı 
tarafından yapılan bır akında haııara tıır noktaya girmcğe mu~· Jf~ 

hat arazinin te§ekkUIU bakımından lığramıııtı. Fakat o zaman1an bu::Une ııırsa da, sonradan yapıl~ ı 
pek mUııaiddir. Ma.reııal Romcl eski. kadar tamir edllml§ olmsı muhtemel. on-uzlar net.ceslndo bura~!~ 
den EIQgeylada. askert b;r şet oldu. :arcır, Du kesimde SOO ~ 
ğ\ı.nu is bat etmi§tl. l!!U de Va Yel 0,._ Gcmilcrılw istifade ici11 
dusurıuıı taarruzu da burada durdıı. Loııdra, 8 (A.A.) - Alınan hııher rUlmllştUr. S' 
rulmu§tu. lcrc göre, Dııkar hakkında ı;cn<ırnl Stokholm. 8 (A.A.) -uı ~ı!Cı' 

Hore Beli.Bha. bundan sonra §imal~ Eiscııhovcr ile ~r. Uoissoıı ı:ırnsın - l>ı.tgcalnde Rusıar tııarr dl 
A~lka .ısahlllcrlnln 1600 kilometrelik ıla aktedilıııiş olan itiliı[ın lıelli lı:ı~ ~:nımgrndın cenup batıılll !)#o: 

bir kıammın mpıver Jmvvetlerl eJin. lı noklnlarınduıı biri, lııılt Fransız ınunınr ltor~ı hUcumdıı b~ifl' 
da bulunduğunu kaydeylemektcdlr. Mrikasında bulunan lııırıı ve tica· Merkezde n.us baskısı Jı tr'ı'~) 
Tunusta. da her.,ey mUtteflklerln ar. t ·ı . · b" l · 'JI l B.ljev - V!yazma şose.si or: ,,J ,.. re gcıııı erını ır eşnıış mı et crın eclllyor. Truı ajaruıı, S r1' 
zu ettiği §ekllde cereyan etmemekte cmrino nınacle kılııbllmek l\•lıı hun bqısında Rusları h:ı.fllÇe flt 
~ir fardan lo;lifade cclilmcslııe mliteal 

H• or n-lisha korkun" .•·.ukaların · r 111 bildiriyor. """" ... ... lık bir ııltın Yücudıı ı,;ctlrll.ıııc~ı !cin 
muttcflk ınev•llorlnı· riyazi bir •na. d 1 l k Alman t.cbll!il .. ~ er ıa Amerikan le ıılslycnlcrlniıı 
betle tahrip ctUlderlnl yazmnktadır. gönderilmesidir. Berlln 6 (A.A) - Allll111 Mühim miklıırde şahsi muhafız

ların rofoknl clme.kto olduğu Gö· 
ring, lıüyiik çaplıı fıç uçaksavar 
topu ile mücehhez :rırlılı bir oto 

Mıhver kuvvetleri mUttefiklerln ak_ Oörcltin bcklcrıc11 l:alıatı l.ıaflrnmıınd:ınlığının tcbl~ ı;JI I 
U ı.ine olarak Tunusda. mükemmel Us • Londra, 8 (A.A.) _ Avam knm:ı Ka1ka.syadıı. yapılan ıı~ .. ıol 

ı;orm yorum .. , b"v 
Alman tebliği !ere malik bulunuyorlar. ra~111ın üniimfizcleki sizli ccl'Scsin· ıı.ı.dıı Alman vo Homen ~ 

atmak olduğunu .söyiedlğlnl hatırla.. 

Hın ~neral, şunlan ilAve cıml§t!r: 
:Muvaırak olacağız. Ba§ka bir çare 

mobilde se~·ahnt etmiştir. nerlin, 8 (A.A.) _Alman or- Eski harb\,Y'O 11a:ıarı notıce olara< ıle lıaFelı:it Çiircil orııir:ıl Dıır!Jıı aur!arı dil m nm bctoıı B ,,,9 ~ 
Görin~. :'ılııssoliniyi dcrhııl umu· d~;an ba~uman\lanlığınm te:lli· Darlan'ın hUkflmet.1 ele almaıır ile ta hukkıııda bir demeçle lmluııacak \'C ı tihkıim slstcmıerıni ııl'.1' 

ınl kar:ırııiıhınn davet elmiş ve Dıı ğıııden~ lıaı!dUs ctmi§ olan ııiyasl mti!}klllerc tır. •erdir. Vılrtcnıburgbonıb3:. ıf'ı 
cenin kuHei mantvi)csini :rGkscll ~irerıaik ceplıcsinıle topçumuz d!kkati cclbctmlgtir, Hurici)e nnzırı Ecfrn. bııgiin A· m:ının şlddotl, taarruzııır \lıJI ~ 

4 
mek kin onunla hnraretll bir pö • düc.mı..ııı kam~·on koi)a'riyle batnr- vaııı kanııırasıııdtı Çürçilin bu ccl · yeni zaptottıklcrı lılr zııe '!ıei'.f 

Balkanlar a rü,me :rapınıştır. va mevzilerini ateş altına almı;. Tulonda b t 1 sede sarih bir demeçle lıtıltınııcn~ı tuza ctml§lerdlr •rcrck ~; 
(IJaştarafı 1 nride) Hu görü~menin ~onuna tlo~nı tır. a ırı an ııı söylemekle bunu sezdirmek isle oevam eden muiııırct>e]erd• ~ıl'ı1. 

knldmnağa yal'ayal'ak teçkil!t• kont Clano ile ıliğcr ) üksck hükrı Tunusta, mUnfcrit düeman au- d ıniştir. ıonn zırhlı ltolu son 7 gilll 
1'~ "J 

yapmak üze-re Dulgar..stana ıgfo _ met erkiını, mareşale '.mülaki olmu5 T•tplarıyla yRpılnn çarpijj~ar onanma :f. :t- 11- ~Eir almış, 46 tank, 94 tol' rt ~J 
derilmi~tir. Scfyn. halkına U saat Jardır. Duçenin lnı;iliz han ku'' - \l~vanı etmiştir. Filitwile kar;ı yn. Loııdro. 8 (A.A.) - Bugün A· pıyade alla.hını lğtlnaıı:ı o;e) ,ıtrj 
ıkalll(!tglı.'llannda k2.}malar.ı ellıri '"elleri tarafın<lan '·ulrn:ı getirilmiş ::rızn ı;iuclrtli bn\'a taarrıızl:ın Gemilerden bir kısmının vııın k:ınınrnsındıı hır ~ııale cevap ~tmlştlr. Av tayyareıerıııı~ ~ 
verilmi~tir. Almanya, Dulgari:1 - olan lıasarları görmek üzere Miliı· e~nasında limant'ln demirli buluan :kurtarılabileceği anla~ılıyor \eren Çörçil, Gin, Sovyct ,.e Jns:ı uçarak duşmıının den.:lrYo! ~ 
tanın Ru5yaya ilinı Jıarp etmesi noyu ziyaret <'lmcsi için Görin~ gemiJ!'rc nhtun tesislerine ve han- :r tere hiikümellcrinin munlnznman rine ve kamyonlıırına tas. I'.. 
için krml Borisi ciridi surette tıız- nezdinde ısrarda bulunmuş oldıığıı garlara. mi:kerrer isabetler kay - \':ı~ingtoıı, 8 CA.A,) --· B.ıh • isliş:ırelcrde hulıınmulıırı imkfınrnı ıerdlr. Fltr,; 
:yik etmektedir. öyJcnmel.tedir. declilmiştir. Bir çok tayyarelerin riye ııazrr.r albay Nol:s, yapılan ha vcrl'ıı k:ır:ırlıırın rııcınnunlycli mu l3UyUk Don kavaınde f'f 

Dığer t.ırahan general 1f!lıailo. Ccnnbl lıııl;rndı:ı ,.e lıall:i Padn dizili ibuluncluğ·.ı biri ?lava meyda· va k:siflerinden sonr:ı tanzim etli- cip olnıağa cJeYnrıı elliklerini sö~ le •lUn b~yU t zırhlı te~kıucrl~~;f 
\'U; iic taı:1ftarlarıııa k 1r;ı bir hi;lges•ne koıinr oloıı yerlerde ıuızi nma. karşr Alm11n Seri muharebe len f;;Porlardan ve ci"!cr hııherlcr. miş \C şunl:ırı ilave ctınişllr: tıı.:ırruz.lnrına devam etıJJlflJl~ıf~ 
imhn barbiııin b~lamış olduğu lcrlc fa5i ller nlc~·lıink vukun J:e - tayyareleri tarafından ~:aptlan tn- tlen Tulontlnki lı"'ransız clı;n.1nma- "- Bıı fsıi 5nrclcrin mümkün ol· taarruzlar Iuto.lıırımız.ıo ı'l1 
temin cdıt nekt :dir. Mtittefi!:l:r len sen iş isyan Jııırekellı•ri Jıııkkın amız netio:csindc bir rr.:ktar diış. sı,ıclan 50 harp {\'trr.i.ı:.iin ve °t(.r ti- ıltıihı knd:ır sıkı Ye de,·nnılt olınıı<n l~O.r§ıı:.ında o.kim kallJll§ll\ttıı' il' 
tar:ı!mdan karaya 3c-J<~r <.;rkariı.·a. ıla nıiilcınadiyen raJ>Qrlıır ı;clmek - man tayyare.si tahrip edilmiştir, caret t3..~ıtmı ba~nL'j veya J :ısar:ı için münı kün olun her şeyin yapıl ıı:ı~ Alman ve Romen nı~:~ıt,1 
sı ihtı'malıne karnı bıl:ili cephe - lrılı"r. ~. ima:~ Afrika ••oklerincle. Al· ug~I'3.mık oldug-;11 ve 15 haı·p :!'em: .. 1• ı 11 ynrclcri tarafından deste ,,, f~, ı:. ~ .., c ıı::ını giirıııck lıeııi ır.e1111ııın etli • ııııı..- ~~ 
<1en emin o!mak üzere Alcı:ınlnr. man ve !talynn tenklannın :ıte- ve 5 sarnrç g-emis.iııin C.:e anğ~n yor... fü!llnin kesiminde vekl~~) 
Yugoslavy.ı.ıinki k:ıwctleriı:i son BAm..W r taıarrala !iİYlc B dü~mnn ta""ar<si düşü - kalclı~ anla"ıidıgı~ nı söyltırr.iı.:tir. <fo Atmıın k.Itıılnn tan u lıl .J.J' " " Yiiksck lıir meclis ıııe"cut olsay· 
derece tnkviye ve ge:l~ral Mi.ha!. r~lnı 1i!)tür. Bir tayynrcmiz kayıp • Noks, Dünkerk ve Strazburg ılı lııı l:ııırruzıın her safhası hakkın mlylo mukııbll taarruz& ıııe· ... / 
Joviı,:e karııı teca\•i!ı.kar {)avrannn tedbtrle j tı:-. snffr lıarp gemilerinin tekr.ır Jliz. d.r. Kıtalarımız d~ınao F~ı 
lann cUmlesini teVkif etmektet.lir- 1 -: G;ııpta fr.t::·:1 hwa k•n-vetleri dürülmek vaziyetinde oldukl:n'lllı ıln i~liş:ırelcrılc bnlunsııydı şimali 15 k,lometre dcrlnUğlnde ,/ 
Jer, (/Jıışturo/ı 1 ncirie) eltin b~ş trıyyare k:ıybrtmi~~crdil'. ilave etmiırtir. Afrik:ıılıı cereyıın eden nahoş hadi dllşmanın faııe ''O lkınal 'I" f * ~ ,,. caı~. muayyen kilovat aaatten fazla Bir tayyarl'miz öönmeomiştir. A 1- sel erden kaçınmak lıc:lki de müm· gaı etmlclerdir, lJ'J-1' .ll 

c:lcı lk rf d u ı rd ı t klin ol:ıea~ınu dair ı:ınıcle parllsi (:; 25 1; tndo !>$' ~ıt oı·., Lnndra, 8 .(.\ ,A.) - J.Jır~n)ar, :tr sa e en m esııese e en mu 1 man av tayy:ırderi ngilterenin Polonyalılar bir treni ·c~en onteşr rl,,.. ,. 
Rom:ı.nya, Bulb~ R:ris.tan ve ~ca - r..}"Yrn n~betler dahilinde bir ücret cenubu sarki ı:ah!linôe kıtalann ld ınehu~larmdan Aneurin Deb:ılı tara d:ı!aa muharebesinden be '""ııııf-/ 

yo an rıkardılar 1 ı ı '· r: ı:ıv~ ristnnda bu!unan 10 mi1him rad • -:ılınacaktır. Yapılan bu toplantıd:ı nakli ve karsyc. çıkanlmaııı için ~ ınc an ynpı an vc:ron:ıtıı ,.örcil şu nun kesiminde 2500 esir l'J'6'f'' 
yo mel1te2ini kiralamak Uzcre<lir - dc\'let dairelerinin mesal saatind~ kullanılc:n mavnalara gündüz ta. J..oııdrn, 8 (A.A.) - Polonyah sözlerle mukahelo etmiştir: daa b:ı§ka bırçok top ye :P ıı:ııP' 
}(r. Deyl.i Ske~ .gazetesine göre, lı~rhangl a>:r değl§lkllk yapmanm mu a·nz etmişlerdir. celelerin Rodonıda Jıir treni :roklnıı "- Bu sözlerde hakikatin bir hı tııhrjp edUml§ veya eli ııı: 
bu kararın seben~rinden biri ıle <:Rfık olmayacağl dU§UnUıınu~ \'e bu. Ş<.rk cephesinde -.c Akıleni1ılc çıkartmaları iizerine 200 Alman zerresi bile mevcut oldu~nnu znn· ml§Ur, ~ ' 
bu milletler a.rnsre(ia mevcut olan gUnkU mesat mUdı.lttlerlnln aynen ekseriya düşmanın büyUk feali.vc- ölmü' ,.0 ynrnlnnmıştır. nctıııiyorum.,, Ladoga gölUnUn cenub~11t<',aıı 
Atillflarm ncfyo ftsttaııfle nıüt~. <!ev:ımının daha muvafık olaeağc kn. tine karşı du~adıın vazife~•rini Çörçfl 1Junden sonra lılr yiiksek Vik!erin daha ~ok zayıf UP P'~ 

• ..., ..... le .. m .ı- nrla§tırıımıgtır. Kanrname projesi. başaran Alm:ın lıava kU\'VCtl!rine lınrp meclisinin kurulmasına dulr yaptıkları te.nrruzlıır bilt /) 
tlJllltadrl", Bu 1'1!.rlyct, Alm.:ı.nyada nln bu ay içinde tastık edilerek tat. mt"sup nkliye tcşkiıtcrl :· .. rıidcn Çok mahsul, çolc para, tok çocuk. yapılan tekliflere mulıtellt tarihler rm mukavemet! lrnl'lısın: 
hakikt tir huzwıruzvv 'ba~·IQ...M.1..~bb~l~k~ln~c;....:b~a~ı~an;;,:;:.a~ca::,g,;~U~m~l ı...::o~lun::::.:m:::.::ak=...::a~·~~h~:i~~~ss~a~u'u.:ı'..u..~.ı:..ı.ı:ıi.ll;.ı..ı.ı.wı.ı.ca......ı:.ı.;...ıı....-D-a_ha.;.;.;..~i:~-k-.-e~k--k~l,~k~e~e~en;;;...;:d~o;....;;.o~kad;;;;;:~a~r.ı.....:d~c~' -'~'e~r~l~i~~i......ı.~ıw.ıı&ı.ı11....ıı.ı.ıı.1.1oi....ı..ı.ı.ıo.ı..ı.oıı...ı..:.m~c~v~z~l~e~r·~n~e~v~a~r~m~a~d~an=-•-ı<l~ ......... 
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K A YE ı · B U I m a C a 1 rn~ı~ ~"::0.~ 9 ~~ y~k:~~? m~.; !::,:, ıWcp ediliyor • 
2 ! 4 5 " ' 8 9 10 içind C'bUtUn pnl""'.J>ını sarfctti. Hız ızttrapları duyrraımk ic,;ııı afyon 11u,, Klive he~cte acı ::..:: ~ti! ü 

~ ,. r r ı· n ı ı· m a k u" m u n h ,. k a u es ı' 4;3 1o-.ı--ı--1--+~l-fl ~~::~=~~::,~~ r~;~:;r: ~~~~~~::~r~~~::,~~i. ~\:'. ~:l:-d-e~w~~~:·~;a~~~ •r:r~!~~:: 'J J !ngi'terede dllr2lll!lyar·ık Hin- ve parlfl.mento nrımına n~n(ıda'ki ka bir diyara gitll:ck ~ereaır ,, 

l aist:ınr. döndU ve hemen umumi teklifi arzettiler: Hakikaten bir hafta gcçmenen in--
)J.ırs.:l Hııcdrib'cleıı: '!ı.'aklcden: Salıl'i J\ Al'ılS tj 

1 
vali ok".rak iııtiha.p ecHl~ı. Bu sıra- Tebliğin mtinc'!ericatı eu1ur: tihar etti. Kliv her ne ka.dar ka-

b llört 5cncdcnberi devam eden Wangll, Jhtiynrn karşı memnu 
6 

dn Bens::tle rncal&.nııqan biri bin· ''- Arn~rikada bir ihti:aı ı.-ıı- bahat:eiz değılse de, Biıyük Brit!ln-
al'J'ı, tnmurlu sularla ı,nb:n ıııı ve nlyclıni izhar elllkt-.?n Hınr-a he !~ı·~e lngi!iz.j h2:ısederc-k i!yan et· ku bulmuş ve İngiliz. hiikımiyeti ~ a irnp!ll'afo:rluğunu k~·ıduğu unu-
~ iki bir Çin nehrinin nğzında men lll rılarnk harekete sctmek 7 mis bulunuyol"clu. tehlikeye dü5lllll§tür. Memleketin tulmamalıydı, 
~kın bir liman ol n Ycncho' dakı ıstt?rli. Fakat bnnkl'r onu a'ıkoyıı· 1 8 Kiive ile hengale rncası arasın. iı;tik15.li ve kudreti jçin Kliv in A- Ellinltroğlu 

~atı, zaman znmnn Japon abluka rak hnbıısın ., nıiilklcı ı lrı'>kınd.ı 2. J~ sl.!r~kli milc.:ıdeleler oldu ve -----------------------------
~tıııı yarattığı ıchliRelerlc canlan izah.ıt isledi. Ceııç talclıc, nilcsiniıı fO l\:livin tehl:kesiz ve ilm.iteı:ı: vazi. Mısır batvekili Ruzvelte Amerikan ordusunun kayıp· 
tı~or; bu znmnnlar haricinde ise toprnklnrınd:ın, bnb:ısının zektısın '--"-'_,__.._ Yetlerc düştüğü görllldü ise- rlC' teşekkürlerini bildirdi ları 58307 kişiyi buldu 

lthirdc hamt ~ok ~ekncsnk seci dnıı, nıesut tocııkhık hatırıılnl'lll"I Soldan sag;ı: nihayet gnlıo geldi. Rı1eanın ,~r:ı.u- Buenos Ayre 8 (A.A.) - Vaolngo_ 
Ordu. - dan, annesinin şcfk:ıtinden lıah et· su bozuldu ve I'3ta ooir edil'!'rek Knhjre, 8 (A.A.) - Mebuslar ve tondan bildiriliyor: 
}\Ahı· b ı · J nıu"f 11· Ah' .,... d d 1 ._ '· J - Bo.htiy:ırlık, elbise duıelten -..·arun saat .sonra idam e:lildi. Bu Ayan azaları tarafmdan dUn ak&ıam Harp J.,.lh"ft-t bUrosu tara!mda"l. 

~ r oyunca ıır opon · • •~e en ne en on ar :uıı ,..:ı· sıcak demir. u~ ....... 

tez.esinin inmekte oldu~u riva~et dar uzaktılar•/ Bnııkeriıı öııiiııdc kanlt çarpışmanın ndı Dlııc:sa~; mu ~retjne verilen kabul töreninde baş nEşrcdllen resmi bir bUltene "'Ör , 
t.ı• "' 2 - l\luntnznn1 değil. h "'-sid' \'ek!l Naha d ... ı•ti ., ııı~·or, yakın selen mülteciler \'e hürr. elle c!lilerck: s - Hürmet etme. areo.>Ç ır. s paşa §OY!e e .. _ r: nı<!harebe yılı z.ıırfınGakl zayiab öl'· 
trı;ı h i ı ı d B J • Art-"· H'ndısta tam m n tn · "B:.ı toplantıyı, ya}nız mUtteJıkl - varalı, kııyıp ve esir olarak '"'.0 ,· 

avnd s er gel rı~ or u. - nnn nnsih:ıt \'e!"en 'i ı c ten· 4 _ isim, Taharri eder, süze! '~ ı n a e 1!.t· • bUtt4'k " ""'" li b - t d 1 l" l ..ı d" Ki' ,. ft '· . mız .3'" Brltnnyaya karoı değ.!. '·.ı·•.lye vUkselmf11tlr. Yalnız•·-- ord _ 
A ınnnda bir c:ınlılık :ışgos er· ım yalnız lıissetmh orum. dec1i. snnnt. ız enn ı. ıv ın muvc: a"'ıj etı r. J .. .._ .. 

11
1 • ayni zamanda Mısırm demokrasller 

,,· F.~naflar dükkiınlorını :kapamı- 1 İiün bu fe!ôl.:c ler bu m.ıtcmıı: 5 - Dir rcn'kli, ı·ıvo)•etin başı. Hindist:ını y:ı.lnız baŞJn1 iclnrc <e· lı;~n duyduğu dostluk bağlnrmı kuv • .sunun kayıpları 35.678 klgldlr. 
h_ başJadılnr. Öğleden sonrn dıı gı'ındc olrıtlı~. ltı. fı 1 decek kadar büyi.ı~tür. fakat o tu ı dlr k gU 1 bl E • 1 • . . . .. "l k -t j ., ı - Ada ardenlıf, hubulı eden. 1 vet en ece ze r fırsat sayıyo_ str erın zıncın çozu ece · 
'lt nur.uzlu kim elerln kurt:ıra· San Tai'nln annesi şişman, l"a~· 7 - Zirve. Serbest. zaferinin h-;odiyesinl, ngil:z tah- rum.,, BCrn, 8 (A.A.) - Resmi mnhflJ_ 
Udikrerı cşyalnrı arabalara yuklu lı, fazın olarnk do ynrı kötürüm trı. 8 _ Faknt, kısa kılıç. tına v:erdi. Bu zı;fer i.izerıne Ben· Nahas paoa, söyledjklerlnln blr lere gelen haberlere göre lsvtçre ha 

httek, gittikleri göriilclii. Bütün: \lııtfıı'k )\okan pis lıir C\'<IC yaşıyor n - İtki tcrczi kCJnnn bn'kıı· kaı) gale hazineleri Klivin oımugtu, is- örneği olarak, mihver kUVV'etlerln!n mı devlet sıtaınc Alman ve İngiliz 
11

1J. ~ıldiseler şclıirde umumi bir du wangliyi ehemmiyetsiz Jıir şe· lO _ Nüzul eder, knrnoano. teseydi hepsini !kendi l:·arcayabi- Mısır toprakln.rındnn atııma)arında es'r!erlnln zlntjrlerlnln çıkarılmam ı. 
nık '"Ücudn gelirdi. kilde karşılııdı. Wansli banker ta· 'irdi. Kliv bunu yapmadı. aoO.OllO Amerikan kuvvetlerinin ıtlrakl ytl. çın a)Akadar hU~metıere tesbtt et 
Llizumıu C$ynyı ,.e pal'nyı !eda· rafınd;ın San Tni hnkkınrln konu.5 Yuk:ırclan aşıığı: tıra olarak gerisini bıraktr. Tehli- zUnden son gün!erde rels Ruzvclte te. ır...1§ olduğu tarihi blldlrmlşUr. • 

~(ki edebilenler, şıışkın ''c kederli mok için geldiğini söylcdl. ı - Buhışmn, nota. ke henüz ge<'memişti. Bir knç bene ~e:kkUrlcrinl bıtdirdlğinl anlatmıtıttr. 1 ti!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ab:ılıktn ezı'Jer-'· .. ,n !«ele bir sonra 40,000 :kiriccn mUte§ekki' R ı R 1 .. ,. hl d k.. j rlk ""' ~ <> 1 2 - Birdcııl.ıirc g<.'len . e.s uzve t• .ıı:usır arın emo me ahların gunır duyduktan ce 

tıııtc "'idi.' orlar, k'ldınlnr arab:ı· San Tni ... Kiiliil'iim c'Jcri~ Jc ~i Yenı bil" kuvvet Klivin orclt.ı5U!"!a 1 . 1 d A. .... " 
1 1 

• 3 - Ecdnd, Rezil. k ""'ı •• .d. rA -J... ı·ası ideal crın payJaşmaıarm an vabmı vermiştir • 
~ ... nsılıyorlar, çocuklnr ise naıı n r i hır hnrekct yaptı. Yedi~! YC a.y :ı..a.rştya ı ı. ~rp~ıa so-
lltlarctı. mc1dcrle. giydiği elbise, n~ ııl-kobı. 4 - Memleket, Zrreder. nunda Yine ·Rober Kliv ~alip ~e-
l llapisanenln bir <•dnsındn wang· Ye çnmaşırlnrla, :,üzünc ıı;ürdüğil !i - 'l'nzyik cıforel,, ince kurnm. JC"rek kliı;ük bir serv~ti dıl::ı ele 

"" dehşetinden tilrl:rordu. Diğer krem ve pııdrnlnrln, kencli<;ine bn 6 - Lezzetine b:ıkan, ~ a'·nıla • r.eçirmişti. Hindist..cnı iııgnle t.:ı • 
.. ,aL knrlnr h ı 1 ı b k 1 .vnn hn•ı'\·:ın. zırlane.n Hol:uıdc:Jıl&n dn da~nan •· ''DUslnr bnmlıu knmıslnrını snr- " Pli n ı)n mıı o an u ızt an " 1 ~ 
""tak deliler ı;ıihi hayJ,ırıvorlnrdı. lll' znınan kurlulneııktı' 7 - lblr<.'nln lam orlnsı, teııhilı K iv bu muazz:mı i.J.krnin Yegfıne 

() 
1 

W:mgli, neticenin ne olnc:ı"ıııı cılntı . !'Rhibi idi. Burada iı;i kalmadığın. 
~ ııırnd:ı bir drc;tc nnııht:ırı e ın ı> 8 . ı'Jan ln...ııt-•e döndü ve lortluk Un ~ vaıut, c.ku;ruoularuıın ber tUrlil tıbbi eorotarma ttaradık vcrcoek, ~. 
/' Snl!nyarak geldiği görfılt'n bir ö~renmek icin mcrnk \'e Jıöı·mellc - Ali dcğıl, arpa ve buğdayın .,~ ~.3 ~ , 
iitdj dinli ordıt. Çok geçmeden iki yüz supr. vanını aldr. Batye.kil Pitt, onJıtn I ~ kendllcrinc t~ı,·slyelerde bulunacak tnnmınış bir bek.imla anlaşmı,tır ~ 
\tıı lnn, m::ıhpu lar tarnhndnıl 

1 1 
9 _ IJcvgirin luvnlclini ..:npan. "Gökten in~n genem],, diye bah- ~Somlara mua3yen gUnlcrde gazetemJuı:: ccvnp vcrlleblleceğl gibi aync:ı~~ 

an
lir konc;erlylo karşılandı "Aç < 0 ::ır ı:ıetirrlif(i z:ım:ın. sevgilisinin " J setler. Kliv İD"'lt•rede '-kı· LUyUk ı ~~ posta pulu ,.5ndereıılere bueu!1 olarak dıı cvap v-....,ebll ...... ktt•. .~ 
Ilı d h ·r kcnclfsiniıı 01:ıhilrcc,r:ini anlndı. 10 - {'lsfiinc bin. ..,. • • ., ,~~ o ç.aı• .. ._ • 

\\' omuz erı .,, -------------- sn.ray yaptmıra'lc iyi bir hayat ya. ~ .... 
nnsti onu gözden kntırmıyor· Ne kadar cabuk getirirse o kııdnr· f:tyOrd ı ~ v k t' A k t 

ı, ~o h' 1 k 1 k tez mesut ofac:ır<ı tnblh.·rli. Konferans D ı, ;:a 11 riO '-TU a 11 bı vuşu ıraz uza ela aran ı 0 aba 34 ya.,ınd~ i-ulunmnsına 1 ı.a.tı V ; 
r köşede:rdı. Dird"'n içine doğan fki yüz dolnr ... Gene odam, 0 • Bcyoğhı Jlnlkc\·lııden rağmen iratlarından st·nede 40,000 ~~ 

~~·urn bir his, ona burada yalnız knktn deh,et Tc şnşkınlık itinde ı - 10. 12. 942 Perşomlfo günü İngiliz lirası geli~·ordu . .Ar.a ve ı .,~ \'at.ıt, ayrıca ta.ııııınn:ı bir nıkatıa dB ıııa,mılJ balunny0r. Oku. 
'öl.~P, bir köpek gıbi öleceğini irli. Bu parayı nnsıl lctlarik edebi snnt 18 de, Ilalkevimiıin Tepehaşın baha~na 50,000 lira ;er\li ve bU· l ~~ yumılanmızı1> t;er ttırlft tıtıkuld eorolannn en ın zamanda cevap veri. 
~tı tdf. Can ıkıntı-;ınclan p:ıllı~or Jecekfi? Gfıneşin harnrellnc nldırıs d:ıki ::'\lerkez Jıinosınrln, Prof. Ililmi tUn ~kr.abalnrrn.:ı. ~d;~"<'Jcr du~ıt- ~~lece}'. kendllrrlno tnkJb OdcceltlerJ bor hangi blr ı, bnkkında en ımta yol 
~· lJn ınnak istedi, fııknt nnzın· etml~erek baışncık, \tıplo lıir sarho, Ziyn l'lkcn tnrofındnn ''Alem dc3i- tr. Bır arahk tekrar nebus ı:eçil- ~ glisterlleccktlr. 
ı~ hiç se cıkmadı. Gardlynnın gibi yürl\yordu. J.i Folnoln yanı· ı;i)orunı,. me\'r.tılıı miihim bir kon dı. Fakat bu 8.l"alık Hin•l1Hand1 l· 

llkl:ırı üzerinde geri döndüğünü 1 nn giıtU!i r.ıımnn ellerine mihnetle ----- ------- yeni ikarı~ıldıklar lb~ru;ıf.slC'rdi. Kliv ... ,.,.,,,.~.,,,.'"' .. '"'.,,,.~'4',.,.,..,.,..,,""'.,,,.'"',..,.,.,..,.,'A:,...,,.,.,",6;,.,•,..,_"A:,.,._..,.,...,,...'Ao.,.,"A:"'•,...•'"'••,. 
hırıtugu zaman, göJhiind~n dehşetlı s:ırılclı: B ir ltalyan kadını dört hükmet ve meclisin ricaiarr tizcri-
~ feryat cıktı. Saııkın bir halde - Memnun musun oğl1ın1':1 çocuk birden doğurdu ne tekrar Hındist:ıına dönerek 

'11 lln:ın nnahtnrlı ndnm, iki kamış L\1114110 8 (A.A.) - Como ci\"arm. bu.ra!aki hüküm:t munurJı:ınnt~ 
~ıı:•ndn ba:şka bir şekil almış mec Wnngli hfıdiscyi olduğu ı;:ihi nn· da bir kadın bir batında 4 çocuk do. czıy v ve a~c.letr:J;:):klerine k:ırş. b; bir cehre gördü~ü znmnn, lotıııca, '.\aprnn<'ık lıir hıİı'tlkctle ~urınu§tur. Kadın 6 çocuğun anne!j. uyaklanan yerljleriu l•aTcketlcri • 
Clıı tın eı."rel dıııorı çıkabilmek i· rucYzuubahsolan paranın çok oldtr ı.!'r. Yenı doğan çocukların sıhhat! 'li durdurdu ve mcıtı'7}an meyda. 
'd ona, nnnhtarları fırlattı ,.e seri ijunu tiÖyledi. ''Dol{ruı;u bnbon mnkcmmeldlr. na ranUı:: . '.°tf'n e ~ktircfl. 

lrıılnrıa knpıdan ı.a~bolclıı. :r.cnsln, fo!.tcrscn hu rınrnyı sana ============== Yı;trlıler onu sevmeğe baı1Jıy:ırlnr-
verir,. rlcdi. Aklı bnşına gelen genç, dr, hc1e r.ıcalard2.!l biri8;nin ona 

~ \Vansu 1aknllüs etmiş elleriyle ailesine gU,·eneıniyet'eRini, zirnat SAHIBlı ASIM US hcrliyl" ettiği 60,001) l'tayı fakir-
~htarları aldı, uzun zaman hare· ~irinin de iyi gltmedi~lnl, bilhaS"" Basıldı~ı yer: VAKO MATBAASI Jcrc dnğıtrn<'a onların itimatlarını 
tih iz durdu. Sonm tıpkı bir llcli sa habac;ının bu pnr:ı~·ı Sun Tni Umum1 Netriyotı ldaıe eden daha fıızla kazandr. 
~ıı 1 kntıJırcasına g4'1meye hnşlndı. icin veromiyecc~inf, çünkii bcı; lte'11t Altmet SeverıglJ Hn.Jbuki işleıfoclen çıkarı:an :oe 
tlıı~htarlann mnd nl tem:ısının sc- ya~ındanberi bir komşu ç.iflçtnin ~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ murlar 1ngiltereye dönerek, aley. 
llıa IRı ruhunu kaplıyordu. Ne za kızivlc ni,anlı oldı~lhınu söyledi. çıktıktan sonra, Sun Taiyi görüror ~inde propagand:ıya ba.c;la:ıı§lar -
~oıtıa kadar bu şekHdc kajncaktı? Genç ndamın hedlı:ıht!ı»ı ihtiy- ib" ·· ı · ·ı ld b. bl QI, 
Ldan sctcn bir köpek gelip, diz "' a muş g 1' goz crı ı er e sn ıt r M:ıtbu.1.t Klive tarizlerde bulu-
ı:'rırıı ki ra dokunmuş gibi~ di. Şimdilik cok noktn~-a bakarak, olQmnlik bir ma· nuyor ve İngiltere onu bir mUcrim 
~~'-ı Yaladıktan sonra nyn arını fakir olmnnn rnıııııcn, sancı. bu pn· ı.· "b" ·ı ı· d 
... "' 1l"nr:tk, onu dal"ınhr.ındnn u ., p;ınc gı 1 1 er ı)or u. olarak te'aldü er:ıiyordu. Kendisin 
·~rı o c rayı verirsem, Jıcrh:ıldc ileride o· J ı dab h . e n" bı, dırdı. Her zaman .Joş olan h:ı· dersin. de-dl. apoo ar 8 ~ re gırm ı ış· ı'lcn hesap vermesini isteyen miJ. 
b ~ııcyt karanlık lstilil ctmi)e Jer, bazı emin olmıyan haberlere let meclisinde Kliv :?.yağa kalka • 

~l~rnı~t Wensli sevin eten tıldınyorılu. söre de gelmeleri ihtimali yokmuş. 1 rak: "Efendiler, cana yııptığınrz 
\\' ., ı. Bani.erin zayıf ı.-c kunı eJJerin i 5p B bo b k ı eh • k t ı.h an"ll hOrri .. ·etlnı"n "ı·Jf-·'nde, k . ı· . aşı ş ıra ı mış s rın O)n :ı harcke-t, ibir hmnz mUE·melt~idir,. 

''·• 
0 

" •• c:>J me ı tec ı 1se de, hoııker eJlcrinl k hfdd U ktikl · kk t J' ~ ı. <ll~lni Qç lıaftodanbcri zivaret· ımı, e e ce. . crı meşe a • ıye ro,,~:'dr. Uıun ve şeref kırıer 
"'ll " " cer,.k onu kapıyn doğru itli. ''Ya· lerJn inlikamıııı almak için halkın bir muhakemeden .son'rn karar 
~rdı azsccml1 en hayallerle bera· rın hu raya gel o~Jarn.,, umumi men fan tine tecavüz cdil·or- verildi: 

il • ÔldUrdul?ü "Ündcn'lPri.. B' Ü r ~a n ır g n sonra il F'oıı tamamen du. Bu ilk tecavüzlerle istifııılcle- ''- Kli'' bir defaya mahsus ol· 

Kütahya Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Davacı KOhtya h;.ı!tQmet caddcelnde 59 No. yuıhaMde &r&uhıılo. 

Fevzi Eryalçmın Kütahya Plrinç hanında mukim İstanbul Tarlabagı Turan 
caddesi No. 42 de Hayri ve 1stanbu! Heybcllo.da•da. Yor~ oğlu Yunan te-

ruı a y 1oriDe o ieJ"O'D Uc. 
ret! 7lS ıınının tahSjll halckmda açtığı dııva üzerine davete fen.bet etmeyen 
ve hakkında. ırıynp ltarsrı verilen mUddeanleyhlcrden Ha.yrinln seyyar tn. 
Clt' bulunmnsı ve lkametg!hmın meçhul kalması hııseblyle mumalleybe 
.ı.lt sıyap kararrrın onbeş gUn mUddeUe Ye Vakıt gazc~stylo na.nen teb. 
liğlno karnr verilıniş olme.ltla murnatıcyh Hayrinln ilA.nen tebliğ tarihin
den ltlbs.r n beş sün lç nde itiraz etmediği ve on~ gUn zarfında. mUda. 
faa.suım ı;öndcrızıecılği surette mahkemeye Jtabul olunmnyı10a#I tebll.ğ ma. 
:kamına kn.m oırrı:..k üzere mezkflr gıyap kare.n illin ve muhakemenin 28. 
12.0f.2 Paz.arte!:l r,11nU saat ona bıraktljığı UG.ve o!unur. (2170) 

Kadıköy Askerlik Şubesinden: 

A§a~ıd:ı ruı.. Kay t No. ıarı yazılı Yd. Sb. laruı en goÇ 9/12,19'2 
tarr;:ımba S'UnU .saat Hat 9,80 da §U'bede bulunmalan aımı halde geol. 
kcnlcr hakkmda ~. Cl'Z" kanununun 64 UncU maddesinin tatblk c&leoeğl 
11An cıunur. 

49907 
49667 
49920 
16613 
150126 
Oi72 

'9678 
:i0317 
49484' 
60862 
~9S41 

50366 

50218 
50198 

48802 
150968 

37%14 
16784ı 

1'95' 
Sf.6'9 
32L~ 

32ZJ30 
33293 

~rtr nee hoYalin<.'. S:ın Toi'nin dr!jl~miş, hnmhnşko bir çehre ter nen serseriler boş }>Uldıtklnrı dfık :n2k Uzerc rıffcdiliyor ve lbir daha 
llilt,1 '\'c l1lvarlak l'fizü üstündeki 1 kınmıştı. Masanın üzerinde şişkin kiın, lokanta ve evleri yağma edl· baŞTncla.n btlyilk i'lere ku'l~mayn. 
~ klrpJklcrilc füsunkar ı.ıözleri 1 bir çnnlayln beş yiiz ılolurlık hir yorlnrdı. Umumi görfı:ş çok harla· cnk,,. Kliv mtlte("SSİr ve mryı•stu. 
11"1 tıahır boynunu örten siynh snç borclıı senedi glfaükfıyordu. Wang· dl. Bu cesur ve ),lmnyan at!anı hü • 50077 49266 324..4 
~ ScJrtiJer. S3 n Tni. •• San Tol- linin parayı alnbilmcı;i için, scnedf (Sonu yarın) zUn kinde :di. Niha~·H ıztırap ve- 50378 (l89:i-21«) 

49592 3!'372 
33358 

49611 

~:~u. Ona karp ~on a~ıdır im~ cim~! IAzımrlı. Nit~iıu k~-~~~-~~~~-~-~~--~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
U. S u bu hapisnneye sürü'klcmlş- Aıdı fmznladıktıın sonra hnnker iki 
(') ban Tal ve ahenkli yurüyüşü.. yfü: dolan verdi. 
bıl' ~tlln erkeklerin orzu ettikleri 
laııt ltdı. Limanın kfiçük bir lcr 
lııa t •sındo garsondu. Wangli içti· 
'tlc durumunun onıınkinden yük 
tııı 0lrnasına rağmen ona kur :vap 
ı:ııı l'Q Cesaret edemiyordu. San Tal 

tın 
~aıı Yanına l"akla tı~ zıımnnlar, 
>0t'." 1 rı kalbine nklıltını hts elli· 

t • Şokaklon zonkluvordıı. 
<>k • 

'-aıı ııntııda keder ve zafer dolu 
~~va'r Recfrlyordu. Genç tnleheJIJ; 
tııo 1 tı, şclıPvl ihliro.,Janndnn. frızln 
~e ~tssir oluyordu. Nehrin şimnliı 
'~rı Oturan Ye genzin bir çiftti o· 
~ habasına mektup yazddh ır.n· 
t11~~:3r: .kendisini nllc...,Jne karşı 
~!:,. c~ını '\'npmamış mücrim ndde 

orrıu l . 
ı~ ... -olcııntoda San Tal'nln hareket 

··ıı· ~arı 1 takip etmekle me~.ıtıılken. 
~I 'ıı;ı l.i Pou isminde bir bnnkrr 

te ~· llıı adamın elleri çok 7.ayıfh 
har :ınikJerfnl tutan r!<.'riı;i fsc 
ıııJ1 l"rıen Ribiydl. Elleri ve par 
~~tı~ arı kuruma~ bir srırm:ış•ğ'l 

\\'Ylordu. 
~ k anf!li:ı.·le hlr bobıının hir o~ul· 
~l"~ 0nuşmnsı (.tihi kon ııştn. Genç 
lltıJ;:~c de birisine sırı,nı anl:ılıll'ık 1 
)~lirı~ın~ hulduğıındın. mcmnııni· 
tı 01 Rızlcml:rcrek, ~un Toiyc kar 
'~ctn hisl rfnl ıınloltı. Kızın cok 

tıı. Olduğunu, banker dahi tasdik 

~ ~ Annesini bul:lr'ık, duvgul:ıı ı 
~l ltıda onu ııydınlntmon li\zım 

ııın n 
~IJ.~ • rnim de senin nn<;lun ol· 

~1~u SÖ) le eminol ki seni iyi I 
1lacaktır, 

Hemen lokantaya koştu, fııKat 
Sun Taiyl bulamadı. Onun hakkın 
da izahat almnAa ce~aret edemlye· 
rek doltn.ıca evlerine koştu. Gurur 
\'o sevinçle uzattı~ı paralar, kızın 

annesi tarnfındıın JU-aydanc karşı
Jnndı. Sevgilisini <:ordu#u znman. 
Ynkın bir köyde hasın olan akra· 
basının daveti üzerine, kısa bir 
müddet !cin Wenehovu terkcttiAlni 
öğrendi. 

T<ıda\"l icin faıla para IA:ı:ımdı. 
Sııyet Wnngli ~'irml beş dolar dah:ı 
bulahilirst', se,·gilisi daha cnbul.: 
sclebllccekti. 

Bu acıklı oyun bir çok bafialar 
devnm elli. Sonra tıes1a olan akr:ı 
hanın, San Tniyi r.evki için kirala 
mış Holnndnlı tüccnrdnn başkn bf· 
rlsi olınadığıııı anladı. 

Iliitüo bunları neden daha evvel 
ö#rcneınrmişll. Kondisindcn pıırn 
ceknıck icln Sun Tnı,>1 snklıyan 
ihtiyardan şiiphclenmiyecek, ve o· 
nu 7.l'hirllyemlyece'kti. 

O korkunç Jıilıliselcrin her ı;ani· 
yesin! lekmr yuşıyor, ihliyar kadı· 
n ı r.chirli postayı veı dikten sonrn, 
onun altlığı şekilıll', «anki bir solu 
can gilıl kıYrıınıyordıı. ilk e\'\·e){ı 
şiddelle baAınnış,, sonra öleceğini 

nnlnyıncn sessizce odanın hir köşe 
sine hir hayvan gibi yıkılıvermişti. 
Şimdı hapisnne kapkaranlıktı. 

Vansli Vll\'&şça kovu~unun kapısın ı 
11ctı. Kapının gıcırtısından ürpeı

df. llnpisanenin wnumt ka,ı>ıSından 

-%50-

imi< ı,ıedUderlnlzJn cez!lsı olamk ııld lnı ihale ka)•Clu) .• Bu· 

n o blldJl'ne 4ofru911 acvtnd!m. E\.-et., AUalı her vakit b11 

hakllmtl tecelli etttrnıeğo lmdlrdlr. İnsanlar mnha.kkıık sn

rettl' )llptıkları fenıılığın Jtaıııılığını g6reco.Klerdlr. 

ZUbeydo, bu eıtizJeri ı,ıt.ınco Ubadoye bakmalthın ken. 

dl.ıi nla.mıulı. 

.bJttyar 1<adının ııtn:ıdJ o a.kln ve merfmmet dl103en çeh. 

ft'eJ detlşınlş, ert ve h}ddetlı blr tavır almı:ıtı. G5ılerl kı. 
raımıı, dudaldarı blrı:eyl1lr mırıldıı.nıyormıı, gibi açılıp ım. 

panıycrdu, Elleri ve ııynkll\l'ı o kadar tttroyordu kt nercılo 

l&e ilil~cook gibi oluyordu. 
Bast:muna dııynnarnl< ve son özlcrino blrşcy llllvo et

meden yllrlldll. Ayakk bıJarını bıml<tığı yere gelince arka. 

mıtan Ziiboydenln: (Ubade: Ubıı.do.) diye 911ğırdığınr 

~itti. 
Rnnu kulak nsmııd'.ln sarnş:ın lı:oridorunu katetmeğe 

lmı:L'ldı. Bir fl<I adım atoıamı:itı ki ZUboydenln tekrar sc 1 

duyuldu: 
- l'lındc-.. Ubııdc .. Ey nc~ldln annesi! 

lhtJ~ar kadın, ltendl'!!lne n "idin nnne!!J din hltııb 

eılllcl ğlnl d113 ııne.-ı se\•lad. 'l.Ubeydcnlu :rum•ır:ı:ıdrğını zanne. 

dcrrl• sırf feynmnenln ıııcl~mett için geri rli!nmeğo !<arar 

\?Crd:. 

Biraz onra tekrar ZUbcycle ile Jm1"5t f<ar!jıya geldi. \'a. 

tide ulfıının dudaklarından o ldnl, lntıtmnır ifa.de eden te

bessüm, kn.ybolmuş, S'tizlcrf hiddetin parlıyordu. 

Ubadt!, bu sert bnkrı.ıta.rm ndnıı.sını anln.m kln berabor 

gen~ ondnn llmldlnı keSrnomı,tı. 

Zübe.> do boğuk bk sc le: 

B'anınu!Te:ld'ln Oğııllnn - %.58 -

rcymuno ;nılP ded•, l\lo;pnuneye efaat l'lm ml 

geldin'! .Njye onun llor1l811Jl1ı sovgnı.,ı gelip kartnrımyor. 

Bıltün Abbasilere knr:ıı l.1ynıı bayrağını çel,en \'e onlıırd:ın 

lntjkam dlmai;"ll ahdeden bn danı ellno fırtınt ı;cç o hop. 

miı.ln knnmı i~Ct'ckttr. 

Ubad~ bu söucrL lşjtinoo nfnllodı. Bu g1ı:.1J 

öğrendiğine en tı. 

ırrı nasıl 

Bllmtyordu ld o de\'frde casuslulı:, cumalaılık o 1.-a.da.r 

Yl\) ılmı~h lij blr babanın oğlunu, bir ın !Mm da bnba mı 

cum:ıı etti 'i \nl<l1dL
0 

Zilbeydenln her yerde lınttt'l l\Jenııınnn raymdıı bflo 

o:ı usları \'tlrdı. Jllr glin evvel o Horasanlı adamın klm ol

duğuna öğrenmiş \"O oğlunu bundan haberdar etmcl· fstl\ 

mt:ıtt. Halbuki Hora.sanlı llıığdad'dım çokt;ruı aynlmı,t.ı. 

Oaferlın anne 1, danınrlarındn.kt kıı.nın Adet:ı. donduğunu 

rls l't;tl. Ne oovnp vcrocl'ğlııl a ırcll. Bir müddet esini ı:ı. 

karınadı. Fakat aonrad:uı bu sllld)tunun bir ikrar ola:ral 

tcJt\kkl edilmem 1 için: 

- suıoınım! dedi. l\tak dınızı tyl anlnyatn!Mhm. o 
deıll~lnlı. Horasanlı ııdam klmdlr1' Biz Iı:ıımımn:ı doyuracat. 

§t'Y bulamıyoruz, neredu kal.dl 'ld b6yle cntrllmlnrm po,tn. 

de ko,mal-. siya e~lerle uğra ınak. Allah şkına bu rk:ı 

lımmr kabul ediniz. Siz çok b)J'BflY !stamiyonım, o ~ı htl. 

kQındar efcndlmlı.ln saraymd n çıkarmanızı dtııyorum. On 

'131 onrn ne emroclersenlz yap:ınm. 

ZUbe)dC, yUzUnU obur tarafa ocrndi, ~astığm Uı.erinde 
daran zümrüt kutuyu alardk ona. uzato: 

- E~ l"'badc 3etcr ıırtıl•~ u lmhı)n nl, belki ba b 

il ~ 

ıla~ 
<.f ii! 
nsı 

iar 
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dairelere: Resmi ilanların mercii Türk Basın Birliği ve ortaktan resmi ilanlar kollektH ~irketidir Bu sirket istt•neo- ''~ 
lerde ve of:ıterilen ~ünlerde ili.oları muntazaman nsrettirmektedir. A'iıesi lstanbul Ankara caddeıinli~ K11•• 
Türk Basrn Bırliii ve ortaklan reımi ilanlar kollektif ıirketidir. __,/ 

Sürr'ıer Bank ,, 1 f~ttYunki.ı rr ••vo 

YERLİ MALLAR PAZARLARI ııyo7;~~.~;0~·~:Ud:~,~:.~m::~;!,r;;~~ 

,I _____ _ 
Müessesesi Müdüriyetinden: 
Mlit.eknldln, MAlfll, Dul '-e yetımlcre Ü9 nylık Mıın~ dağıtımı cMa .. ındıı. \erilmiş olan men ucat teul 

kartları mukabilinde .\luğu1.ata.rımır.r.<.ı 

Pamuklu mensucat dağıllmına başlanmışllr. 
1 - Her to'"Z.I kartı muka'ıılınde 20 metre pamuklu monsucat \CrUe<•cktlr. 
% - t11tihka:Jc sahipleri tevı.i knrtlnrih>ı beraber maA!} l'lit..da.nlıı.rmı da ibraza mooburdnr 
a - Mıığaz.alanmızda bulunabilen pamul•lu men ucat çt"Şltlerlnden fnUhap bııkkı istihkak u.hlblne 

aittir. 
4 - Her teni kartı mokııbill oıan 20 metro pa.mukhı mensucatın bir defada nlmma ı prttll' 

IUtekaldln, Dul '\"'e Yetimlere mahsus olan kuponlıın bAmll boluı..anların bu efla..oılar dahilinde Mağa. 
znJarrmır..a milracıuı.t ederek ı~tlnlmklıırmı alııbl!N•eklerl ll~ıı olunur, 
.. • .............. K!J .......................................... ... 

Dostluk kupası maçları 
Trrlip heyetinden: 
Bcslktaş, Fenerb:ıhoc ,.e Galata 

saray kluplcıi eski dostluld:ınnı 

bir kere dalıa tebarüz ettirmek 
Jüşiincesiyle uç tatil gününde bi 
lirılecck bir turnU\·a tertip etnıi5 ı 

fer ve ortaya bu ımaçlnrın sonunda' 
eıı eok muvarfak ol:ın takım veril· 
mek uzcre dostluk kupası odı altın 
da bir cle kupa koymuşlardır. 

Üçil de Şereı! stadında yapılacak 
olan bu mnçlann birincisi 13.12.942 
pazar lf(lnfi Galatasaray ile Feneı
balıçe arasında olacak, ikincisi 
bayramın birinci cumn günü Fener 
bahçe ile Bcşik1aş, Uçilncilsü ele 
bayramın :üçüncü paztır gi1nü Jk
şfkta' ile Galntnsnnıy arasında O)• 

nanaenktır. 

• • • 
Erkek okulları voleybol 

maçları 

Dl1n Emin~nü Hnlkevi Cimn:ıs-

• salonunda yııpdnn Erkek Okul 
lan voley·hol maçlan neticesinde 
Hayriye J.iscsi Pertevniyal Li~ini 
15 - 2, 16 - 14, tst. Erkclı: Lisesi 
Işık L\.~ini 15 - 10, Ylke Li.saııl 

t~HklAI J.iscsini 15 - 3, 15 - 9 Bo 
#aziçJ l.iscsl de Dıırlişşnfııb füesi 
ni 18 - 2, 15 - 3 yenmişlerdir. 

Trakyada Salim Gündoğan·· 
m teftişleri 

Bdlme - On giindcnberi Trtt
l• mmtab.<a dahilinde tetkik n 
teftitı sıeyahtıönde bulunan umumt 
milfettit "etili Salim Giindo~an bn 
«i1n ~rlmfr.e dönmQştiir. 

Sallm Gilndoğan bu sel"Bhatlerl 
aıtUl.'Slnda bllhasııa zira! durum üze 
rinde ı!nra.rak IJ4Plllerle birlikte iıiı
eıelernelerde bulunmuş ve muhtelif 
işlere dnfr gerclrcn dh-ektifleıi ver 
~Ir. Ummn.t mürottış vekili Trltk 
18 ltaylil!t'inftn 2nı encki ekimi -.e 
4!l'L1m tumrlrklarındnn roemnuııdur. 

, 
Hrklye Cttmburlyeu 

ZiRAA T BANKASI 
&luı.ılua c.ruıt: lM& - 8elmaJ'Old: 100.000.000 IUrlı 11ı'M1 

Şabe ........ adedlı 186.. 

Cn.! .,. ticaı1 tıer oe91 banka aıwuneıeıert. 

' 

&r'&&l Baukumda lmmtıarab " 1hbaJ'srl taarnlf euapt&rlDCla 

ııı as GO Unm tıtmınazıl•ra ııanecı. ı cSeıa çıelı:tkcU lnır'a Qe ~ 
ptADa san lJD'am11• ~. 

' ıMtet ı.ooo UraWı ı.ooo 11nı 

' . • • 
40 • 

• 
• 

... • 

DIRXAT: a .. .,aumaaJd paralar bir MDe tçbıd9 ao drada.n &f&tı 
~ ~ c;ıkt1'1 taactrcıe 9fr zo ra.ııuue ftrl.teceırur. 

B:Dr'alar eeııecıe ' defa, 11 Mart. u B.u1na. u llJ10l. 
U BirtııdkAlıUDda çekllecellttı. 

l - 6 kal~ demir ve çeltk çubuk o.çık eluılltme Ue 8.lnıac&ktı:r. 

2 - Muhammen bedel 645 lira muvakkat tem.!nat •8.38 liradır, 

3 - Eksiltme 25.12.9•2 günU saat 11,30 da. Ka.bata,ta levazım mu.. 
Edirne - Dm·Jct meınur ve müs dllrtyeti blnasmda mUte,ekkll merkez nlım komisyonunda. yapılacaktır. 

Wıdımılerl için Edlmeye şeker gel 
zm'Şlir. Ztnınt lban.'ka<ı lhu şekerlerin 

( - Şar~nome adı geçen §Ubcden almabUtr. 

~ iki gi\JM kndar tevziine başlıya 5 - lııtekM~rln güvenme paralan ile birlikte ad'i gecen komisyona 
~ r.. ı mfiraeaatıarı. (2166) 

7.40 Ajans haberleri. 7.55. 8.30 Rad 
yo salon orkestrası 12.30 Proıırnm 

ve me-mleket "ant ayarı 12.33 Mü
zik. (Pl.) 12.45 Ajan'I haberleri. 13. 

00. 13.30 şnrkılnr, 18.00 program ve 
memleket snnl nyarı 18.03 Müzik. 
18.45 Rodyo ıians orkestrası. 19.30 
~femlek<l'I 'iOut ayarı ve Ajans haber 
!eri 19.45 :'\(İİ'l:ik. 2015 Raclyo gale 
lesi 20.i5 Bir halk türkihii öğreni
yoruz. 21.00 ~onuşma 21.15 :'lfüzik 

21.30 Temsil 21.50 Riyaseticümhur 
bandosu. 22.30 ;\femleket ~a~t ayarı, 
Ajan~ hnherleri ve horsıılıır. 22.15. 
22.50 Yarınki program ve kapanış. 

Mabaılp 
Günün muayyen iki iiç ~aatln<le 

çalışabilir ve mllhao;eoo işlerini 

yaparım. Arzu edenlerin htanbul 

posta kutusu 672 ye milrncaatları. 

Z AY 1 
Tuzla iltisak yolunun .. o• ~un. 

asyonu ile 2680 liralık tediye ve 

tahakkuk evraklarını ~Ayi ettim. 
Ynilerinl alacoğınıdan zAyilerin 
hükmü yoktur. 

.Müteahhit Fıı.hrettln Gürsel. 

18TA..NBUI HOKAA~ININ 

&-12-9!:? Fiyattan 

llapa111~ 

Londra, 1 Sterlin 15.20 
Nevyork, 100 Dolar. 130.50 
Cenevre, 100 İsV:içre Fr. 30.6750 
Madrlt. 100 Pezeta. 12.84 
Stıokholm, 100 lsveç Fr. 31.132n 

ll8ILUI R fAB'HLA1 

% 1 93• Sıvaa-Erzurum 2.7 19.
% 7 Birinci tertip Milli MU. 

dafaa istikrazı. 19.-
% rı İkramiyeli MlW M:Uda. 

faa Uıtlkrazı. 19.-

SEHIR TiYATROSU 
l:OMEDt KJS]D 

~ili 
&at ıo.ıo et. 

YE KO'RK'Oll YE J Yazan: 
Robert Menner 

TUrk<;eel: 
o. Cahlt Cem 

Her Çarpmb& aat H dıe 

Çocuk Ttyatrosunda 

r '\ 
Propaganda 1 

ikinci cild 

Yazan: Sadri Ertem 

·feni çıktı · 
1 Sahf yeri: V ahıt Kitabevı 

-1!55-

....,, et& •na tayda olur. Eter paraya veya yeımefe lh~ 
Oramn ......_ verellm. 

tllP a.Ueelnl perlşa.n bıraktı.fi bir kadınla ka~ ka~ıya. ko. 

nn,maktan blr ı.evk duyuyordu. 
-u-

"""" gözt•l'i"°H•d' 
TUIGSRAM ~r:loa>TI'@~ 

.. , ' 

ışığı ~A%ı1tıdır 
(j) 

~====·===~~=·· ~ 
. Istanbql Bel~uıyesı . ua.ntarı 1 

. . . .. -

Çcngeikôy laı..eıe meydanı rıhumına yeniden yapılacak t>etotl ~ 
iskelesi ve t.dl ko.ldınm inııaatı açık eksllLmeye konulmuşıur. l{e(J J 
(lfC6) Ura (2) kuruıı v.ı l!k teminatı (lt:i') Ura (95) kur:ıııtur. 1' 
§ltrtname Zabıt ve Muamel!\t mUdUr!llğü kalem:nde görllleblllr. fi 

İhale 211.12.942 Cuma gUnU saat 14 de Daimi EncUmende yaP 
t~. Tıı.llplerjn i.k ~mlnıı.t makbuz veya mektuplan, ihale tartııınıl*'I. 
gUn evvel Belediye Fen lşleri mUdUrlllğllne mUracaatla ala.ca.kla.rf / 
E.'illyet ve kanun'ıı ibrazı lA.zımgelen d'ğer veslkalarUe !hale gtıııll ,ıl 
yen saatta Do.imi Encümende bulunmaları, (P 

:(. .. * ' 
HAl ta§ıma arabaları !çlıı yaptırılacak parçala.r ~ık eksiltıne'!1 f 

nu!mu§tur. TahmL'l bedeli (701) lira (60) kuruş ve ilk teminatı ·<6' _J 
(16) kuruştur ır 

Şar:name ·Zabıt ve MuamelA.t mUdllrlllğU kaleminde glSrlllebUlt· 
2~.12.942 Cu~a gt\nU saat H de Dalınt Encllmende yapılacaktır. /. 

Taliplerin llt teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen#, 
lA.zrmgelen dığ, r veııikalıı.rUe lha!c gUnll muayyen saatt.a Dalın! ıı:n 1,ı 
de bulunınalart. _:;::J 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan ıı:: e ./. 
1 - Antalya su işleri onaltmcı §Ube mUdUrlUğU blSleesl tçtnd~ 

nan !s:ı;arta c;vı&r;r.ın sulanması için yapılacak tllnel ve teferrtııı.tI 

Tahmin edilen ke~ ! bedeli fiyat vahidi llzerlnden {283.288) Uradlr·pJ! 
2 - Ekıı:ltrr.e fi.l.9'13 tarihine raq• 1'1Yan Salı günU saat 15 de / 

rada su i;.-:erl rcizııği b!ncsı ıc'ndc •n su eksntme komlsyoııo J 
ııında kapah za.rf l!.6U11le yaptlacakt ,., 

3 - İatek!iler eluılltmc şart.r.aıneelnl, mukaveıe projeııl, ba~ 
1.§leri genel şartnamesi, ..ıınuml su işleri fennl §artnamesl ile ~u eti tİ' 
fenni §arlnam'!terl ve projelerj 14 lira 16 kuruş karşılığtnda su ı.şl 
liğinden alabll!rler _..df 

4 - Ek!lltme-)re girebilmek için lstektller;n 15081 lira 52 ıcu>~ 1 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gtlnden en ~ 
gOn evvel b:r dilekçe ile nafia vekll.letjne müracaat ederek bu ~ ıo 
o)mak üzere vuika almıı.IRrı ve bu vslka.yı göstermeleri şe.rttJT. (f 

Bu müddet içinde vesika lstcğlnde bulunmayanlar ekalltll'leY" 

m~~ ~ 
5 - lıııteklll<:r;n teklif mektuplarını iklnei maddede yaztlt :t 

bir saat öncesine kadar Su l§lcrl relsllğine makbuz karşılığında V"e~ 
lbrmdır. Postııda olan g'.'clkmetcr kabul edilmez. ( 

------...---------------------
BİDDET 

Haruuurreşld Zübeydentn tcıvlklyle Bet'mek ofullArm. 
dan ı.nttlkıım almap kalluşımş Te onlann ba'ına o felt..: 

ketı gct,lrml tl 

~-............................ ~ 
1'bad 86.zlerlaJn fayda verınod..lğfnl, Zübeydonfn artık 

oııun ;"ltmesfnj lsl.edlğlnt anlayınca. kutuyu alıp cebine 
koydu: 

- Eğer ya~mak ümidim olııa ldi IQtur etmek ı tedL 

#l.nlıı para~ tnaalrncmnuniJe kabtıl ederdim. Rica ederim, 
ıılzJ ta•cfz ettiğimden dola.yı beni allt'<lln, eeııabı hak ııaııd~ 
tlDf artJram, '\'e oğlunun hüld~nıda.rlığını korusun. 

tlıUyar kadın, bunu sl>ylcdlkten sonra ayağa k&lktı. 
Belki Zübeydenln kalbi yumuşar diye biraz durakladı. Son. 

ra kapıya kadar gitti. Arkasından seslenmediğini görllnce. 

bu vazJyett-0 nıe'yuı bir ho.Jde ya.nmdao çıkmayı Izzetı net. 

iline ~·edJreınedl. Oğlunun sağhğmdıı.kl halini ve ondan eon,. 

n. ZUbeydenlıı .sebebiyle başlarma golon felA.ketlerf dü.ı 
ndü. BllhM bugün Zllbcydenln ona yaptığı hakaret ve 

l'Ö•terdlıfl zıddiyet, çok gücüne l'İtmlştL 
Blr daha yüzllnö i>C'lilr}p ona baktı. Zübeyde hAIA tah 

tının uzel'lno kurıılmuıı, o JUisk tunelerinı kutu)a.rm& yer. 

l'r,,tfrmckle mcegul görUnüyol'du. Yilrlinde bütün hllıslyatı.. 
m açıp VUrl.\D ,.o kini, 1 tih:znyn zafer Te guroru ifade 
eden bir glllÜ'mJMmıenfn 11.l \"ardı. . 

Zübeyde. {Thedenı.. lııir taba ~erı. döntıt'.eğlnl umuyor 
• . Çiinktı ondıııı dıı.lıa Jırncını adam akıllı n.Jııma.mı,fl. C:. 
llUn için ele giderken onn sclft.m ''ermemlııO. 

O, r..ama.um yardımlyle nıağlQb etti'"' ve oğluna öldilr. 

Zübeyde bu muvaffa.Jdyetiııden hAIA aonııuz bir zevM 

du~·uyordu. 

Muvaffaklyet "Ve zafer kadar lnaanl&rm hoşuna &'iden 

'bhııey var un! Saadet kellrneslnl tahlil etmeğe ka}laFf'U.lr 

muvaUaklyetin ta kendı8J. oJdn~a &'Örllrilz. 

Her tnııan tuttuğu bir yolun, taktp ettttl bir hodeft.n 

muvaftakh·etıe netıcetendttını g~ne az çok mes'ut oldu 

ta,·u hlııtıeder. 
Dermek oğullıırnnn Md'9estnclen birkaç sene ııonra 

umm3drğı blr zamanda Ubıa.de.Yf karlısmda perl,an bir hıı.I .. 

de kendhılne yalvarıp yakardıfmı J'Örert ZUbeydfl, Oaff'r!n, 

oğıuna yaptıfı flıanetl ve koca.sın& ettlll hlyıwıet;i hatırla.. 

mrştı. thtlyar kadmm bUtün rlcalannı onnn ıoln ka.bul et,. 
mc.k iııtememlııtt. 

UbadenLn kapıda. durup on& baktığmı a-orllnoe, gôrme.. 

mnllğe J.;t!lerek önündekl kUçtlk mhk lmtn,.lyle oyaJanınn.. 

' 

~il b:.ı~ladı. 
1 

Bir taraftan da. o za\allı lhUy&.rm SÖ) ll~ocetı .on ııO. 
dl heklJyordu. 

Birdenbire Ubaderıin ıte.ııl duyuldu: 

- Senin yanından iyi bir ka~thk almadlln tıkıyomm, 
itana hakııret edip yib: çevirdin. Taı'da toprak alt.ında ya.. 

tııtn kocanın bl\tlrasma bnrmeten i tedll:'lm eye muvara. 

kat etmeclin. Bana oevap olaralc ~unu aöyJedlo: (Cenabı. 

TüRKin iŞ BANKASI 
<.üçük- Cari Hesapıa; 

1943 lRRAMı l' E PLAN 
KESJDELER: 1 .~ubat. 3 Mavıa 2 Ağuıtol· 

1 lkindtesrin tarihlerinde vaoılır 

r 1943 tK.RAMIYELEKl 
1 adot lBffll Ltralılı 
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