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bombardımanlarla hara be h:ıllne gelen St,allngradda bir ıok akta, koparak telörp hallııe ırelmı. 
raııında hücuma geçen askerler_. 

~ıçı!!_de_A~t·=~o 1 Stalingratta iki 
~ kolayefe mecburi so.1cak zaptedildi 

bir inis 
---"'\ Sovyet karargahı Volganın 

~r lllotörü bı~§an ta!ya~ecinin ~_?.ğuk ~anlılığı .- l~1 karşı kıyısına nakledilmiş. 
fil'}~ kornutanlıgının mısafırseverlıgı - Bır gecehk ~S 

de - Nikolayef limanı Rusların bıraktıkları Berlln 20 (A.A.) - Alman ordula. kayıplarla geri pUakilrtUlmUıttır. Dil§ 
bin tonluk zırhlı. ı rı ba§kumandanlığmm tebliği: manm bir muharebe cnıpu dağıtıl • ___ ,./ Novrosiskln cenubu ıarklsınde f • 

natla mUdafaa edilen Sovyet Uslerj 
hücumla zaptedllmlıtlr. Alman dag 
kıtaları 11.ddetıı muharebeler neUee
sinde Tuapsenln ılmall ıarıct.lnde 
dağlarda yeniden mUhjm mevziler lf. 
gal etmişlerdir. 

Tahrip tlloları pek alçaktan uçarak 
düşman mevzilerine hücum etml§ler. 

dlr. 
'Jlınat avcrlan.._ Scwyet t•~ 

at d1lftlrmtlflerdlr. B ltlln cephe aat. 
mi uzunluğunca dll§manm mevzii mu 
kabil taarruzları ve baskısı bUyUk 

mı§tır. 

Staıjngradda bUcum kıtalarımız 

dil1Manın mukavemet yuvalarını yok 
ederek yeni ev bloklan aptetmfller
dir. Şehrin §lmallnde taarrua yeni 
bir v&rO§a kadar Uerletllmlfttr. Düt· 
manın cenup ve ıtma!. tatlk&metlerln. 
de yaptığı f&fll"bn& taarruzl&n kı• • 
men yakından yapılan ça.rpıımalarla 
akamete uğratılml§tır. 

lluluiNtii t•n&Nl•i'lDaf• bfrtılrl ar 
kumdan gelen dalgalar halinde yap_ 
tıklan taarruzlarla ,ehrfn prkma 
yerlqtlrjleıt dO§man topçuaıunu hA • 
ktmlyetl-' aıtma alml§lar n 11Uıtu~ 

muılardır. 

Alman avcıları dUşUrdQklert 27 dU~ 
man tayyareaine mu'kabU bir tek 
tayyare kaybetml.ılerdl.r 

(Deııamı Sa. 4 Sil. ı dt) 

Vekiller 
Heyeti 

Dün altı saat süren bir top
lantı yap\! 

Ankara, 26 (Vakıt muhabirin
den) - Vekiller heyeti bugün öğ
leden l!IC>nra saa.t on beşte Ba§ve· 
kalette Ba~ekil ŞUkrli Saraçoğ
lunun reisliğinde saat yirmi bire 
kadar süren uzun bir toplantı ya.p 
mıştır. 

Hergün ~' tllll Piyango 
6 ortaldıiı 

Sayfa KUPONtJ 

No. 7 8-yıaı Bel')'ftrde 6 Kuruı 

Taarruz inkişaf ediyor, lngi
lizler bir miktar esir aldllar 
Kahire, 26 (A.A.) - Pazartesi gü. 

nU nc§redilen mUşterek harp tebliği: 
Muharebe dün de devam et.mlf ve 
cereyan eden l.klnci derecede baZı çar 
pıflllalara iki tarafın tankları da il. 
tırak etmlıtı.r. Dtlşman lfgal edilen 
bögelerdekı kıtal&rmıızı çıkarmqa 

muvaffak olamallll§tır. 
Dlln ıaat 18 de 1450 Alman '" 1. 

talyan eelri &lınmlj bulunuyordu. 
Muharebe bölgesi ÜJ'.erinde mütte_ 

tikler tarafından yapılan genf.f aı!çtlde 
hava taarruzlarına oumarteai recul 
ve dün de devam etmi§lerdtr. 

Avcılarımız bütün gUn muharebe 
blllgUll 11.zerl.nde uçmU§lardır. 

(Devamı Sa. f Sil. 1 de}. 

Mwr cepheajode Mütteftk zırhlı kuvveUertnlo bir ıtaarrua... 

r 
Vakıt'm Milli piyango ortakhğı 

1311 Valat olmraoaaa, 751 Uraldl 
505 llilU piyango blleUade taWDI 

deaerecell 
Ok.ıyueularınma blr biz.met o1m&k ll&ere tertip etti.ti~ MIJll Pi

yango ort.llklığma 1800 oku)'QOWW iatirUE et.mittir. Soa oku7W Mle· 

dl ve ortak plyanıgo numaralan bt;anhul altmeı noterinde taacltketttro· 
mittir. .Noterce taııdik edilen piyango numaralaruu aynen verQ-oraz: 

Bir llrabk blleUer 
Oi2,501 c!<.n ~72,600 e kadar 100, 1915,201 den 1915,800 • kadar 100, 

269,209 :'an 269,.;00 e kadar 100, 8815,301 den 88l!,400 e kadar 100, Ye &)'· 

rıca 777°', 077707, 077710, 07771', 0771U, 01772', ıoısu, 101157, 101 
101368, 101369, 101371, 101375, SUCo84, 314093, 8H097, sı.100, 124150, 
824163, 824164, 8241615, 824166, 824167, 324168, 824169, 324170, 824171, 
324174, 324176, 32il77, 82Ui9, 824180, 824181, 324182 numar&lı bUetlıer. 

İki Hrahk biletler 
352801 den 352850 ye ko.dar 50 numara ve aynca 270121, 2701", 132720. 

3152721, 352723, 352724, 3152727, 3152734, 81527315, 3152736, U2Hl, 3627'2, 
15%788, 152879, 152881S, 152887, 86%88%, 398019, S980ZO, 898087, llUlllU'Alı 
biletler. 

Halkevinin diyoro a sergisi 
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Babamın katili ondnn ba5kası 1 - Onları bana vereceksin! Ben 

amdebaşıyım, lıcn dağıtaca~ım 1 rleğildi. 
_ Ben Dü:ıcelı Aliden aşuAı kal· Demiş. 

marn! Hasan Kdhya vermemiş: Memduh paı:ıanın mütaleanamesi 
- Hayır, bey bana, kendi elinle Dıycn adama: ln.san temini menafii zat~·e \~in 

N d k · ? dağıl, diye emir verdi. 
- c eme ıstıyorsun 1·.ıareı· lı'ean ve temhidi beyun eY-

11 - l>üıccli Ali bir hamlede elinde- u • Diye sorduğum ıaman R c ıgım lemek meoburiyetinde buluuclukça 
k f • • ı ı t bl ki ııara çantasını kapmış: ~vap n amın ıçınc e a eş en r nefsini .ın:ı.ymunlarla seyyan tut-

<;·ark gibi~·di. - Cit le ona şikôyet et öyley· mak insaniyyetten hayvaniyyete l 
Demok ki benim de taliimde bir sel... tenezzül ve öyle bir tnsavvur 5e-

vıılın hançer altında can vcrınf'k 1 Jin,an K!Hıya çantayı geri almak refi ddemivyct hakkında zül<lür. lı 
vardı; benim için de böyle bir son isterııiş. (l mani olmuş ve kavsa Maahaza gadab1 Rabbülnlem.in 
hazırlanıyordu. lıundan çı.lnnış. Zavallı !htiy:ır, (Fekulnalehüm kfıniı kır<leten 

Kavgacılnrdan biri hıçak çekli• yiizii ı:ıözü kan içinde. inliyordu: hafliin s:ı.hai fasihasında deh!jetcf-
4i zaman D!izccli Alinin söylediği - Ben ömrümde bir tokat ye- za olunca insanm hayvan sureti-
1u 'ör.teri de eh~mmiyctle ve deh• ıniş adam değ~_lim!_ Ah!:·· .. 

1 
ne tahavvül ve tebeddül ettiğini 

~etle hnlrrlayordum; Diyor ve Duzcelı Alıy.e donere.< Jdtabullah bize bildirmekte oldu-
- Onu ııR:ıl:ır için saklayın; bir• devam ediyordu: • ğundan Felemenk mektebinin ilmi 

birimiz için değil!... - Beyefendi saa olmalıydı da hayvanat muallimi sabıkı (Berne 
Bunları kağıttan perdeli ufak gönneliydin sen! Fakat onun başı· Jö Moen!'I) tar:ıfmdan menı:ıei jn. 

pencere dı~ında kendi kul:ıAımla nı sen yedin, edebsl:ı herif! Bunu san m~se1t>~inde maymunlarla çüt 
rlu~·muşlltm. Vaziyeti ııçıkça anla• bilmiyor muyuz snnki 1 Jeıo;meık vfıdisine temayill :zemininde 
mak i çin bu iki hAdise yelerdi; Dütceli Ali köpürüyordu; yeni • ı.erdolunnn makale tetkiki ensale 
falrnt ben meseleyi dahn ıiyade de- den hücum elınek istedi: onu ko- ait ise bu fikre mesihten mahfuz 
rinlt>Ştircceklim. Artık benim yu• !undan tuttum; ve h:ıJft.veti hayatı bakiye ile rnah
mu,aklı!hm yüzünden istilaya uğ- - Bana bak, kendine gel, bura- zuz olan ihH iman i:ıtirak etme-
rayan cırtııni temizlemek ve baa!lC' sı da~ bıı..5ı değil ı yüp :ı.ncuk Ummeti memsuha nes-
mın katilini bulmak lilzımdı; çün· Dedim. ]inden gelen taifei haife dahil o. 
1ri\ bir kıııbalıatlin in eczasız knlma• Hlç değişmeyen, yalnız, hldde - .. lnbilir. Kaldı ki arsai arasatta te-
.n onun gibi ~evlyesiz, hayvan tine biraz da istihfııf karışan yüzü· ce.s.sUdü amnl ve ef'ali ibnd muk
ruhJa ve '.';erıı insanlardaki cinayet nü bana çevirdi; kanlı sözleri~·Jc tezayı hatiisi 9erif olduğu cihetle 
kabiliyetini hii'ibiilün körükliyebi• tepeden tırnağa kadar süzdü: dünyada mnyrr.unluğa özenilerek 
lirdi. _ Sen bana karışma! Bu rnorıı· yaJnız bir cins hayvana intisap ve 

Ertesi gün tfabkik eltim ve he- ~un çenesini kınn:ılı ı iraei ensa.b eylemek inhisarı cfka-
men 'nziyeti kavradım; şüphelerim Yeniden hllcuma geçli ra vesile ver~eğinden yevmi malı 
,.c görüşlerlm dos doAru ~ıkıyordu Bu 9 efer koJunclıın naha kuvve!Ji ııerde amalli ef'alin tecef!stidil hay-
Hall ıi Lir gün Dfiueli Ali aı·kadaş· tuttum, sarstım ve çıkıştım: vanat meyanında tea<ldüdü intaç 
hırı ara,ında: · _ Burada söz benimdir; dinler edeceğine nazaran işte o ruzi ah-

- Adam sen de ... Da~ gibi bn~ misin, yoksa yıkılıp gide!' misin? va! bUru:ıx:h arzuya m•Jvafık bir 
harı devirdik; kim vurdu ya gitti ı _ Niçin gidecek mişim? hayvan Ş.t>klini intihap ile ki!!Vei 
~eden korkacağız, icabederse oğ· - Gitmezsen seni jandarmaya insaniyec.ien tecerrüt dalıa çisban 
Juııun da hakkından geliriz ama teslim ederimi olacağını kaili makaleye ifham 

rnuvafrkı mak~'ldü meram olur e 'huna lilzum kalmıyacak. Yavrucak, - Onu yapacak adam anasınd:ın • 
fendim. 1'uıu glLi 1 Bir istiyorsun, iki ver!· doRnıamıştırf 

yor! - Doamuş ama senin haberin 
DemJ~. yok. O adaın işte knrşında ! ... 
Oi.izccli Aliye çatmak için beha· Bir kahkaha attı. 

ne arıyordum. Ona bu nazlı İs • Şimdi herkes etrafımızda ve a• 
1nrılıuı t"<>C~unun neler yapabile- yak taydı; dehşet ve merakla bakı· 
( eğ i 11 i uğretmek istiyor; sabırsızla· yorlardı. 
ııı~ ordum. İlk deCa olarak elime Bu katiJ herifın kahkahası kora~ 
halınmın s.ıAır kuyruğundan l'apıl· ma inen bir tokat tesirini yaptı: 
nıı~ olan kalın ve yağlı kırbacını onun suratına müthiş bir tokat at• 
ıd<lm: i~çilcrin başına gittim. lım, Yerinde sendeledi. Etrafımız· 

I~ı;iler her günkü gibi deft'n dakiler birkaç adım geri çekildi· 
cdı.} or ve Dü.ıct>li Ali de onları Ier. 
nıLikeınel suretle idare ediyordu. Düzceli Ali sersemlemişti. A.me-
<>s~ ~ e kadar lböytece seçti. leye dönerek: 

Yemek paydosu ,-.phl:; en gel• - Bu adamı tutunuz! 

diım. Diye bağırdım. Bir ikisi kımıl" 
Gilnlerden perşen!ieydi. t,cilerln dar gibi oldular. O zamana kadar 

ttasında bartıılıklnnnı ahp eYle- Ali kendlsJni toparlamış, elini aJ'lo 
rine gıdecek olanlar da ·nrdı. Bu. kasına ve ceketinin altında bulu .. 
nun için paralarını ~leyin verme- nan tabancaya götürmliştü. Beyaz 
Rİ aclet edin.miştim. bir namlunun nasırlı ve kuvvellı 

Hf'r zamanki gibi Hasan IUhy~ bir avuç içinde acleta rışkırarıık 
yı ı n~ırdmı; paraları verdim ve havaya kalktığını gördiim. 

A \'lonyah Ferit Pa~a 

İstibdadm son sadrazamı, ya. 
hut bir evvelkisi. Bununla beraber 
".eaıııııdid den ad.dile sürillmemiş. 
Me~t 

0

Ali kendisine karşı hür
met besliyor, o da buna muhabbet 
gösteri.yOl' ve sahabet ediyor. 

Süleyman Nazif, bilinmez ne
den, Avlonyalı sadrazamı hiç sev
miyor, Mehmet Alinin hümıet hes 
!ediği Küçük Sait pa§ayı sevmedi
ği giıbi. Bu noktımm tamikini, bü
yük cdiQ\n hayatmı tetkik erecek
lere brralayorum. Burada Nazifin. 
Ferit pa10a hıı.kkmdaki ihtisasııtınr 
ifa.de eden bir mektub.unu, hem 
Mehme~ Ali ile olan muhabel'C se
riffini ikmal, hem en beli~ Uslıib
çumuzun matbuata --fakat nok -
san olara.k- intikal etmiş bir mü
t.aleaSTntn tamamını vereTek tari. 
he naçiz bir hizmet şerefini istih
sal için aynen derç ile iktifa z'.l-

Süleyman Nazifin çok dik 
kate değer bir mektubunu 
okuyacaksınız. Bu mektup 
üstadın Avlonyah Sadra· 
zam F eridpa§a hakkmda 
dır· 

Süleyman Nazif Feridpafa 
yı hiç sevmezdi Onun hak 
kındaki fikirle!ı'ini Mehmet 
Aliye açıkca yazma.ktadır.· 

ı uridir. 
• *. 

Barsa, 11 tenımuz 1824 
Kardeşim, iki gözüm, 

6 temmuz tarihli uhuvvetnanıej 
dilnüvazmr dlin, tebeddlilti l!la.da • 
ret haberinden bir kaç saat sonra 
aldmı Bu nüshai nefisei niivazi
~in ic~p ettiği hazzı kaJbiyi ifham
dan evvel, müsaade et de. o ha
herin vicdanı enamda ikaz ettiği 
inşirahı azimden benim de pek 
çok h.isseY-!-P olduğumu arzedeyim. 

Ferit pa.<Ja bugün nasıl takdir 
olunursa olunsun, Atiyen huzum 
tarihe 1h1ir paşalar, Abaza paşa. 
Jar veya Portekizli Frankolar, fi. 
iii.na.lrla bir silsilei ta'kbih ve JA. 
nete merbut olduğu halde çıkacak. 
trr. 

Jorj San der ki! 
"Znmanı, meknı, libnsı, gıdayı, 

lisanı uaulü maişet ve mııaşeretl 
''e b~nfarclmı mütevellit tefavutü 
:zahiriyi kaldınn, altmrlan daima 
aynı inıcıanm çıktığını ~örürsii· 
nüz,,, 

Ferit p~a. da. bu kaidenin dai
rei ş.Umul ve hUkmünde dahildir. 
Yalruz Ferit pa.şa İbşir paşA.dan 
daha (monoman) ve Abaza Fe
rit paşadan daha kahramandı. 

Yirminci a.sn tcmeddünU, Av
rupa ile A~yanın mtiltekayı nazik 
ve hassasını, Avrupa muvazenesi
ni, Avrupa mumkabesini, mlifre -
datı um.ura kadar dikkat ve ihti. 
ınam ile i~tigal ve takip buyuran 
bir hilkümdan muazzamın teyak
kuzatr mütevaliye~ini, kavanini, 
mahakimi matbuatı bir tarafa bı
mkı1a->..k. ~atınclan hırçın. haris, 
ııefsinden başka hi<;birşeyi dlişiin 
mez, ht>rk~~e uğraşmak h:ı.stalrğma 
cioğduğu gündenberi müptela. ya
lanct, milrai, ihtilalcilikle rnsm;lıık 
ara:sında ı~ğzlşdarr tereddilt. sad. 
razı:ı.mfarm adam ötrlürme~e rne -
2'lln bulun dııklarr zaman bu rlün. 
yaya \•e mevkii iktirlara gelmedi-

dıı ·ıım~k ilzere gönderdim. Birden, gözlerim patlayacak gibi Askeri bahisler 

P şa 
'I ği için talihine, halikine söven bir 

herfin pek iğren~ bir simayı ma
hiyyeti bl!.tün bututu eşkalile gö
rürüz Bu o kadar şaşkın bir ga. 
razk:Ar idi ki meselft. Yanya kalesi 
bodrumunda mahblll!en ölen ced -
dinin baremini Tepedelenli Ali pa
!}Hnın §.ifası ta.gallilb ve izdiva
cma iskat veya i'la etmiş olmasm-

1 

dan miltevell:it hil!ISi intikamı tat· 
min kin biltün Yanya vi1ayetini 
Ulnh ~ektebi, Ulah mabed!, TTiah 
ınUessesatile iıt:JA etmek isterdi. 
Balya madeninin kuyuları ne ka
dar derin ol~a olsun. Ferit pa. 
~anın vesıtiki irtik!bını nazardan 
setrü ihfa edemez. Bu muhakkaktır 
ki herkesten ziyade iffctfuruş ge
çinen Fe-rit paşa herkesten ziyade 
milrtekiı>ti. Defolup gittiğine her
kes sevinsin. 

"' * "' 
Liranm on dört kunış eksiğini 

gönderm~n için sana yamıamt§
tım. İmamı Gazalinin rüyayı meıı· 
burunda olduğu gibi, temdidi demi 
musahabetle tezyidi zevkli haz için 
seninle mümklin olduğu kadar çok 
beraber btılunma.k istEtrim. Miika -
tebe de konuşmak, beraber bulun 
mek değil midir? · 

Hasan Tahsin 13.vhayı geçenler
d fgöndeırdi. KA.ğıt ve 2'at".!ları bir 
kaç güne kadar takdim ederim. 
Benim cümle nihayetlerine ait o
lan kaidem, hakikaten ahenkper. 
verant>dir. Dikkat edersen bir sl
yakta biten cü.mle lerin ne kadar 
samiaguza olduğunu görürsün. 

(Bnki ne diyem k'olmaya malfr. 
mU şerifin) ucubesiııi kimin yu -
murtlamış olduğunu ben de bilmi
y:>ram. (Ki olmaya yazını§ isen de 
aslı, yfüıi nazrmmm tarzı muhtar
n benim y:ızdığmı gibidir, Bnki se. 
ni bir cok öperim iki gözüm. 

Karo~. 

K"-rdeşin 

Süleyman N.\ZİF 
ıs temmuz 182-t 

Bu mektubu yazdıktan sonra 
dünyanm en mtihim ve şimdiki 
halde en nrunemul bir haberile bir 
hayreti latife içinde kaldım, la<le
ten ihsan buyurulım meclisi me -
busan inşaallnh buhranr hazıra 
çarecıa'ZI tadil olur. Her ne olursa 
c,lsun, bu bir hatvei terakkiclir. 
Yalnız bu a<'lımın !:>ir uç!.lrumn doğ 
rn atılıp atılmn.mış olduğunu za
man tnyin ecler:rk. <Cenabı Allah 
bu memlekete ve bı.ı h:ıli<a muin 
c.lırun. 

S. N. 
-Son-

\nııeınie lkarşı kal'IJl}'a yemek yf. dehşetle nçıldı. Haysiyetim ve ha· 
yo-rıJuk, yahm şıı bir saniye içinde ne yapa· 

Ha!!an Kalı, anın küçük Yt-Aenl bilir~ ona bağlı bulunuyordu. 
kapıdan rö1.&ı1r gibi girdi ve: Hemen davrandım, babamın otuz 

- Amcamı ölıHirü-yorlar, kur .. sene kullanıla lkullnnıla çelikleşmi~ 
lnrın! kırlıacını, ibütün kuvvetiml<', silahı 

Diye h:tğırıırıık rlizlcrimin dibine tut.an bile~ine indirdim. 
çöktü. f.i.iılcrinıien yatla'r akıyor, Bir canavar gibi haykırdı; silah 
tııokırn lııçkır;ı ıığhJ'(>rdu. Sordum: yere di\şlü; kendisi ele di~r eliyle 

- Kim öldün1:ror, nered(' ~ar.ılı bileAini tutaırak olduğu yere 
- ~ah! .. Şnraeııkta •.• Karab\'a.lı. • çöktü. Birkaç saniye hiç bir şey 

Aiôi8nfarın bu harpte 
takip ettikleri sistem 
Verilen izahata ınazaran: Bu üç r _ 4 - 1 görm~k imkansız 01ı:ıuştur. Muh-

gemiye 3imdive 'kıadn.r "'eceii gtin- :ripler de fevk.al!de bır .efi.y.U gay-
ların dib~.. .ıı.öıylemeden ona lıa'ktnu. Dudakla-

Derli, kop~ ,&deritt ınmın uclanrrdnlri i.stlhfar ve kin 

Mühendis mektebi t 
rile Zonguldak nıi 

ocaklarında ' 

Zonguldak, (ı'a.kıt) -
cileşrin pazartesi saat 
Zonguldak asma kömür 
önündeyiz. Başta Erdal 
duğu hnlde yüksek müllC 
ri Yar el, Gazi lis·.· •ı klıll 
meni Mazhar Tahur, ıuJlll 
vekiJimiıin oğlu Giıneri 
dahiliye vekilimizin oAlıl 
ve Gazi lisesinin fen kıs 
leri hepimiz işçi elbiseler 
dik. Fenerlerimizi aldık. 
lin} denilen küçük arııb 
şer Jkişer binerek içeride 
etmemi:.: Hizım gelen husLI 
kında bizi ocakta sezdi~C 
de~eru mühendis Bay G 
izahlarını dinliyoru,;. 
tehe~süm. gözlerdeki neŞ 
girmek için heyecan dtıY• 
eden senelerin hali, BaY Ci 
gözünden kaçmış değildir. 
veriyor, düdük çalıyor ,·e 
pısından iceri girdisimiıt: 
altında güneş yüzii görıned 
gücünlin, Türk azminin o 
ti~i bu delikte hayrttle, b 
lıkla, iftiharla etrafı ~ 
yanımızda Erdcıl 1nönil 
halde büyük bir sevinçle 
ruz. 

Otuz dakika sonra arıı.b 
indik. Şimdi tepemizde ".e 
da direklerden örülmüş b1~ 
sındn ellerde fener, başlar 
ru, gözler ilerde tek sıra 
ruz. Tam yirmi dakika. t~ıel 
kara elmaz. İşle Türk ışÇ 
Türk mühendisi. ve işte ~ 
Gazi lisesinin zeki, çe'\"1 
neseli fen okurlıırı kömürU!I 

. b .. de ıı de, dar acanın ıçrn 

oturmuş çömelmiş, bükül: 
rak kömür çıkaran rnıı 
cloyu!mıız bir zevkle sc~'fcdl 

İşte Erdal İnönü Türk ~ 
nnda çelik kanallariyle 
gihi dola~an ve 11çu5lol'lnrl' 
Tilrk gençliğine \'e b,.ııiıll 
ulusuna iman ve inan .. aş~le~ 
cülük yapnn Ömer İnonün 
deşi. 

Burada gördü~müz bil t 
manr.ara hepimizi ağlatır1 J1'I c. 'l'inç FÖzyaşlarınıı ~aı·ket 

11 
Itrimiz iftihar, gönüııerlıll t 
doldurnrnsıu. Bizim kadıır 
daha fazla hayran b:ıyr'.1 ~ 
lııöııünnn bu hnrekrtıcrıll U 
eden yanıh:ışındaki Tlirk # 
kömiirlii elleriyle sevinç 
rını silmesi görülerek bir 
rn:vdı. 

Evet: Erdnl t nönü. oe•~ 
- I .. - sP' m ur er ustu ne u1anm1ş, 

!erle elindeki tabancnsın111 

medeniyetin belkeml1ti ols~ 
dııınarlarınn hestn~ına ~1tJ 
şırınga yapan bir ha~tııb 
sokuyor ve öniine ılökiiJen 
kömÜr tııhııkalıırı hevesini 
lıvordu. Uzun lzahatlardsll 
k;lplerıie neşe. ~önüllerdt! ti 
gözlercle o en gü,;el t11•0t" 
s:jnıni~·ecek hayaliyle ocslı 

tık. P' 1 
MUSTA " 

• Yemeği hemen bıımkllltl; baba· anlatım klTl'llDlan hissediyordum. 
mın dunrdft lllW.ı dorMJ emeıkiar Diitiin vücudum çelik kesilmişti. 
1ur;bacııı1 aldml. Ta.beneamın Jı:.tııt• Dirdenbire, birkaç .!laat icinde ben• 
'<lıığını yudrnhkm ve dlşan fırladım. ttılimln adeta değiştiğini Te ~ki 
J\05n koşa, ig,çi.lerin 51tfe yan~le- koı1t1tk Kemalin ye<rinde ~t. ce• 
riııı ~4.'diklcri alaçiarn altına git• mr bir 'başka ~aho;i}ıetin ıbeHrdiiti· 
ıını. ni anlıyordum. ÖHim korkusu ve 

düzfu olmak· üzere cıio) hücum 1 almışlardrr ve düşman avcrlarma. ·et göstremi§lerdir. Bunlar Şimal 
yaprlmış ve bu hücumlar neticesi ı karşı peK hassas olmalarma ·: .. ! denizinden ça~ırılmı'}]arılır. Silrat. 
hemen hemen bir yıl O'ibi uzun karşılarında üstün kuvvet bulun- le .seyreden dti,man1 a teması te
müddet (Brest) limaııınt hareket. 1 nnı~ olm:ıMna. rağmeu hücumda min edebi!mek ancak mayn tarla-
ten aJikoymuştur. lrreddüt etmemiş]er:iir. K·u~ıla.- Jannın tehlikesini göze almakla Londra, 
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6 Yapılan bu hücumlarda kulla. rında uçak .savar topla?, mP-rmı nıilmkUnd.ü. TaranmT§ kanallardan P 'file ıar şııı 
ınle.n tayyarelerin adedi (32!.19) 1 ve alev!len mi.lrek.ltep bır duva.r gitmek sureUle do'aş•k bir yol ta- rr.ı~:~ir. t~:~ıı:~n ge:;: 
dur Bunlardan (43) tayyare ile kon.muştu. Onlar bu cehennem ı- kip etmek için valtit yoktu. Bu se- tebliğe göre, Japonlar, ~ 
ınü~tte-batnıde.n (2'47) kisi kay~ çine biperva hayatlarını hiçe sa- beplf" muhripler bu ölftm s1hasrn- kanalda şiddetli tank vJe_,, 

Sahne çok ~unçta: Düueli 1 birtatcı'.m sefil, reziJ ncrinerin J,. 

Ali Hasan Ktd\yayı yaka~ından lihzası bttna 3elıep olmuştu. 

tulıııus; !\•kme. yumruk, Lokal, Hasan KMıyanm ~enine yero 
<ıurııı ıı(en vuruY!Ol'du. Arkadaşları- <teki tabaneayı almasm.ı işaret et• 
nn da bir"lnsrnı onların etrafınd1l tim ve tel::ırat amıeJeye dönerek: 
lıalkn olnıu, alkışlıyorlardı; btr - Ba adamın kollarını baitlayı· 
kısmı çimenlere ı:n:anrmı,, ald.kasıJ nızr 
'rlu ru~laırdı. Dedim. 

Yl'liştim Ye Düzceli Alinin yaka• 1lti üç tanesi kımıidanır Rthi ol-
&ındiln lutaral; eektim, ayırdım. du fakat bo sırada Düzceli Ali 

.Ne ohıyoır' tekrar kendini toparlamış; sağ ell 
Der1im. SoJnk .!GI.. '1rı&erak tutmndı~ı için ~ol eliyle belinrlen 

~.evap vendi: parlak ve sivri bir kamayı çekmi,, 
- Bn mon::ıfıan terbiyesini Ttti· örerime salchrmışh. 

yorihmı; başından hüyük İflere Aynı müdafaa nsısatını ayr.ı 
ları~mnsm ~... mohn rta:kıyetf K<Sstel"CmeT.di. Ona 

Jfa~n KMıya peralan her tt • bilmedi~ '9le bek1emediti şekilde 
manki gibi ds~ıtmak istedi~i ,;a~ cevap vmmek, yanwna ookmamak 
'inen Dıi7:ceii Ali k•l"Şıs11111 ıfikil· Jhımdı. Bir adı·m g<'rileıdim ve 
miof: göbe~ine müthi~ bir tekme attım. 

~ 
Bir kızcdızın göıü ka:ıayıı 

nğradı, iğreti gö7. yıtptırdılar; gece. 
teri "un't .llllSz bahJ'()r diye yatarw 
ken omı çdcanyor: ~te trffdıiyeti 
lm;:iır eden ııınn'ntt<ar insanhnn 
lmdharetiv:lc AllahU1 hii.ııeııi wa-
sındırki fark/ 

Gene !bir <'ıtnavar gibi homıırdan:ı4 
rak. ıtır1iistii yere yuvarlıındı; elini 
tnıtum, ~iHihı aldım. 

/\meleden biri ip uzattı. Onu sım 
stkı baitl:ıdım ve i~çilere rlönerek: 

- Bu adamdan korfcuyordunuz, 
<Te~il mi1 , 

Dedim. T .... ~ ~ı ,.. •ıı;:t r 

Bfr şe1 .ıl1'e'rncifi!e1". OeVftm 
<'itim: 

(Devamı rmr) 

tı:r " yarak uçtular ve kayboldular. Hiç dan uluort3. geç:mi;ıler ve ö!Um sa. te~i himayeRinde dört ;t,P 

İngiliz tayyareJ,.eri 12 şubat g42 birisi de üslı<;>rine .dönm.eıiiler. Mil- ~an yti:ıılol"ce üıpun içine kendile- rikan mevzilerine gimıebe 
6 :ıs.at (11) de (Bir düşman filosu. rettcbntı (18) kişi idi. Bun !ardan rin.i atmrşJ·udır. büs eylemi3ler, fakat bet 

nun garptan ''Duvr" a yaklaş- beşi İngiliz hafif kuvvetleri taTa- Rırhlrltınn 18 tane 11 pusluk, da pUskürtUlmtl31erdir. 
ml\ıkta olduğunu ve kU\'Vetli ola- fmdan Jrurtarı:~ştrr. ~unda~ son 24 tane 5 9 ...e 27 tane ~.ı pusluk 
rak a.vcr tayyareleri tarafından bi- ~ (50) a~cı ?ım~yesındekı. tor- toplarımı. ilnveten kruvazöriin 9 B("ş Japon tankı tabıiPd 
tı:ııı.ye gördüğünU) rapor etmiş'l:ir. pıto t~yyarelerı hücu::-ı etmış ve tane 8 pusluk ve 12 tane 4, l pus- tir. Yalnız Guactanal il 

. .. .. .. k1sa ıbır aral1k.la bunları avct ve Iuk tonlardan baska kticUk gemi- iki noktasında yeniden 
detGUnrdrd'UzuBn (3Ud~ sdatttenrffazlda. m~.d boonbııı.cı tayyal'f'ler takip etmiştir. !erin de :J>ir çok ;fak toplan vnr. asker ç.r.karnuşlardrr. BUC 

va . um e za ın a mu. et hareketi ha.kkrnda. tafeiJA 
esair Jıticum yapılabilirdi. Fakat Bu deniz ve hava muharebesi. \{Ava kmr\·etinin ufak eqlehası mı~tr 
bu yaprlamadı. nin, !iiddet ve 9ertliği itibarile. ta- · ,.,. 
nıı- (B ) d · 'b rı"hte .r.s. i yoktur. Sem1- alçalan, ile bomb:ıTarr da sayr!an toplara U,...n kaleler, Guad• ;,. I "'9""

8
n rest en ıtı nren ilave edili~ mevcut hasım e!!le- ,.~ b.- J 

tahminen (400) mil s~yrettikten yiib<'len, yar:ım, çe.rpı~a.n ta.yya. lıaın lıakk!n~ bir fikir edinilmi'i bir Japon kruvazllrünil, rilJiııl 
.sonra gfüü]ebilmiştir. Bu, mühim rt1er~ canlı bir sah~ idi. clur. Muhrl.fılerin esas h~defini kruvazörünü ve bir m.uh Jal'°ll 
bir gecikmeilir. Sahil komutanlığı Bomba ve topların çıkardtğı aara u~tnuslardı. Sır ıt 
·r Adım' ı · d · h gayrikabil nilfuz boz renkteki ha- 71 r1ılrlar teşkil erliy.Jrdu Bunlara lrsmrn da hasara uğratılıtl 
~: ku-vv~;~ ~=s~d~i~l~~ne ar:: va ve portakal rengindeki alev knrı:1ı yapılan hücumu Alman tay- ar muhte.'lleldir 20 JapOfl 
l!IJn<la srkr bir iş birliğinin noksan. sahneye ba.:;ka. bir hal Vt>riyordu. yareleri başka tarafa. çevirmek i· ôüşürülmüııtilr, 
lan göre çarpmruktadır. Bu fevkalade bahriyenin kahra- çin mümkUn ot:n herş.eyi 'aptıtar. =======;:::::=:::::::::::.,,... 

Mi!'l~r Çörçil, parlRment.> huzu- manJıf;ı da Jıı:ı.vanm1cinden az de- Muhripler 1 3/4 mil düşmana yak 
runda yapmış olduğıı. bu izahatın ğildir. Alman gemileri ilk defa lasrp torııitolArmr attıktan sonra 
yaptırncağr tahkikata esas mevzu srıat 12,30 da göriilm;iştilr. Bir kaç dümenlerine bastrla?'; hatta bazı
tcı:kil edeceğini slSylerneklc bera- hücumbotu hemen düşmanın ağır lan d:ı.ha yıııkma bile snkulıfolar. 
rııber bareMtrn aşağıdaki surette ve !i'ddetli olan a~i içine dalmış. <Vorkeı;ter) de bunlann arn,.mıla 
ctreyan ettiğini de bildirmiştir: tır. Dfisman hava kuvveti de bir- ~'Ö!ıte-l"iJe.f ilir. Bu. dli~m:in Rteşi 
· - D~anta 'tem.as. ilk defa rto. biri peşine buııla.ra karşr dalmış- ile vurulmı.ıı:tur. Ve baş tarafın. 
nanmanrn 6 tan-aresi tarafından t1r. '.Buna rağmen torpidolannı da ya.n~m çikmrştrr. Bu gemi t'!•ır
yaprlmrştrr ki buaılar lt,35 de ka. dü§ma-:ı.larma kal"91 ahnr~lardır. maya mcobur olmu§, RteŞ söndürül 
nalın garp methaJinı:le düı:mnn 1 Fı'kat kesif oları duman perdesin-
1?'emi1~rinin bulundu!u hnberln; den tesir .Y8ıl>IP yapmadı:klarını . 



PO L 1T1 K A _ 

IROA ilGiliZ -TAARRUZU Yeni ekmek kartları 
dağiİılmava baŞlandı 

Halta .yeni etmek kartılannın 
~a d6nıdea itibaren •e 
bütün birlılderde başhtnmı .. ır. 
Memuriarın ekmek "8rdan bulun .. 
dmdan daire m6dürtüll4elıi tarafın. 
dan kenditerine 'fft'ihı uttir. 

Yeni elmnet sat111 iiır.elıiae henüz 
ıe..men buıriıitlar ilkımal edilm9" 
dili ·için. J'9ll'İ fi"Y&t)a eft.met !91th
,ı, 117 befHtda başhım&J....-trr. 

B\l8Üll viılaJette wall muvini 
Ahmet Iwi.ıitn ~-... "'11ıda 
bior toplıantı ~ bu lMMns 
aöri\şölecStlr. Her ..... ... llLft.. 
tekaidin kendilerine·._... Mr.1-

Mlııballe "" INlhi)'elerde __ .., 

ı.ı.. 8Ôlle ~ llazıia.._a ft 
bir m , 'adan diler bir ..._... • 
u.ıa " '' ı ıietı mems. ..m ek
-* ' •"tak iıet•. -.- hrhnı it•• rt ı ı•M•. Sıı!lııir' han.ine 
çıl&tıtiı ........ "-* iptal edilf
celttir. Aallma:ıhı bnhman vaJl 
MMl X1"tlııPıla da, t..,.aınöaya 
f(llviaula: dheceli aenıh .. t.dılr. 

" ..... ,,_ ., ... -
-·- leoi 6ir ,,.aa.1e öMii Feci bir traany 1 

kazaSI KAlleJf • •• KWeı.p apartamwn. da otsa AcoP adında WNI din a 
Bir çocuk batı parçalanuak 

ötdü 
Dün saat 17.30 da Sultanahmette 

feci bir tram'fay kasaaı olmuttur. 
1135 numaralı 'Sadık Acartn idare· 
sindeki 39 numaralı Betllhl4 .. 
Fatiıb arabası SllAMHlbmet dun• 
jmın knsini dönmek heı$y'ken o 
sırada Hetimlıım malmthtiirönüıa 
oğlu Yücel tramVll'!"ID iSnüıie diiş. 
mflşttir. 

. Cocuimı kaf'fl taraftan IPelmektc 
olan kamyondan iN:~ l:Ofhılıt 
anla~ılmektadlT'. Vatmıtn ita ant 
vaziyet karşl6ında fren yapmı.,ııa 

d11 mesafe çok kısa olduiuıtdlln ço
tu#u knrtarmıya muvaffak elama
mıştır. 

Çocuğun başı tnmvaym 6n le • 
ketleii yanındati tahta~ s•lflllı!Jt 
iki metre kader sürül~ittir. 

lı&h, O.tata ... i bir~ d&. 
JDIDd& gaıilflrk• 16 ....... )'4llıHldtk 
t• ~ dfqımttot,tlr. 

Agcıp baflnd&D-.,. amb1181it yerJe -
ıtnıdea atır nntte ,.,......... kaJ. 
dlrltdlfr ..,.,._ ~ öl -

· mu,ıtw. 

Haılka wc baWt lenıhl etmek 
ftzere ~ııht mMehMı11elannın 
iıpt:inkiylıa din belediyede, beledi• 
Ye reis mawrini L6tfi Aksoyun 
lbaşkanhlı alhnıda Mr topf.nh ya .. 
ptlmtfhr. MmMl tedbirier :nıbndn 
ilAn ıedilıec&ör. 

(:ıoeS. imdadı srhbt otomobiliyle 
Esnaf lıMt9hanesine trötürftJörlmı 
ölmüştür. 

-·-

KaflrHer+tri n baykolait! 
"Vaiut" da ~İl' kİnM!I ile lıir ev 

11hiWMD clıiıitüace'eı:iaf w.... 
iki JM1 t*tı. Kiracı, sade ey -
...... ev 88laibi ise. .beaa kira
Clldaa, hem de keediMni •ita,_ 
............IMJ~. 

PıetilMlen -~ .. ki ... iki 
ı·' 'ıewtıa,..., kirac'.qa llak,,..;. 
)WWlll. Rem kıeDdim kiı'aes olma
•Amı halde. (*nWi ~ sahibi, ,.._ 
Uyete ti ~ ......U harpte ko
Hlaa "slılıkaa kanona• •dan INa.i
ı.,_ tıe: ".IUl'acmı, evde matfak 
\'U1lea, -- ......... ,.._9 pi
tinaejıe ~ lleııa. enu neden 
çdmrtaımya,_ r., diyor. Bu, ki
nıeıya karşı OllWn 'balabikliii biri
cik k11110rdur •. Fakat bana öyle ıe
li'yor, lıi kq böyle çabuk geliı·, çok 
•ilı'er ve kömür di kara elmas ft. 
)'&tma yükselinıe. kendii!Iİllta de 
f&J*'Siı bu olacaktır. 

Vergiler, fwr ve temialik pa
ralan için seyledikleriae hak ve. 
ri'yorvm, l.'v sa.hipleıinin kiraıları
na zam yapema:dıkll.n bir devirde, 
hükfımet de vergilerini artınaa
mabdır, Böyle bir bakmbja •i· 
rayanlann da ~yet etmelerine 
kiıose seı çrkanunas ve Mitün 'rie
dan !oahlpleri onlann taratma ge
cer. 1 

Fakat bagün ev sahipleria&a biç 
bir kaanc fınatmı ~ 
rı da i.nkı'lr edilemec, ll.esell, bir 
~ apartnnan 'J.'lobipleri, 1ııiraaıtarı. 
W&: 

- KÖQlÜr alamadık, bu sene 
kal6riferleri ysbmıyaeağm. Ba
ımwn eare•ine ı.lua ! 

Yollu tcara haberler ,·ermekte -
di'rler. Hem de tam 1n§1J1 Mgıa ağ. 
J!ım a~ gimlerde. 

llalbakl kaloriferli apartmwı -
lenn yaprlıt tarzları 8C'IJS kural -
mata mfüıait delilrtir. Bualan 
)'Oktar. Bontl&n nereden geçire· 

cekled htalmı. ki euılar ...... 
rek bil İl y~ k tıl -
,,. Jrad:w t 1 osJr bons ...... : 
Bulanenı da haRgi biitfe a!wt'iı' 

)l;y 9Üa"'pleri, kontoratıu.ta .. 
.... lıallidfel'f ~Mir. ~ 

~--== btlv:S: ~ 
tliırt oo.ıı bir dair.y .. •J'tla ...... 
lira uıeak kalorifer vff -k • 
h11tm İçin vefttir. 

Şimdi, '°k&nitr yok!,, diyerek ... 
taalthütleri'lldelt ~ ............ 
ts.kla ;ytB ~ tnn kt\_. tla: 
ğıtddı. Ba efendiler o ZBlllaJl -. 
rede idiler? Nioin rt"' kıthaneld'I 
gibi, akarlaımrn da ihtiyacmı ~ 
~ünmedaler! 

Madem ki kalOrifor yatwaııp • 
<'akludır. O halde ne-r1en ....... 
dan de bir miktar inrl"rikli'IJıal'1MI 
aeı lıabere meme gfüi katmalılar': 
lia1D', hna Y9t1amazlar: ~İlllkft 
t11akeat, lcirMsyı zor.ı c;ekmek \te 
ka~lf!Mkbr, ~alan hir katı bir 
boya, bir badana. sürerek yülıı8ek 
fiyata kiralMnatı omuyorlal', ._ 
ı:aliha aMaruyorlar. Kim~ yeri'a
den- ba kıt lnyamette- t*mr
Yaeak. Cielm salonlard~ mugal
Jar yakılarak, yanıım yerine fev. 
rileeek. bin tiOmlnd& da ba~alım 
•im dalt.a ~k ırarl\m çıkaeak? 

HAKKI StJHA GEZGiN 
NOT: 
~ mektup ya:.ıı&11 okb .ı 

yuctmıa: Hddmı bu k.a.dar açık~ 
d\Jğu Y~e avukata lüzum kal. 
maz. 

Samsunc:lıa Mehmet Ziy.a. Bc,e: 
Mf"kt1!bunut:a teşe.ldtüırler. 11tıifatl. 
nrz yel'9izdir. Hük6metin icraatm. 
da bizim payırruz olamaz. 

EdirnekftDıcla Bıty Hilmiye· Sı
rası gelince caıideniz ve s~ 
zin det'tlerini de yaza~. 

H. ~o. 

itte ldo tMecldltt elıllledee ... iddia edlyonas •• 

Buglne kadar ~8ııı • komik fUm 

Unkapanı • Saraçhane yolu f Suikud muhakemeai 1131m 
Atatürk bulvarının Unkapanın- döıdünde baıh,or 

3 Ahbap Çavuşlar 
(Arşd Palabıytkganj 
PO~iS HAFiYESi 

Türkçe sözlü 

ı.ian Saraçhane başına kadar olan 
kısmı ikmal edikniştir. Cünıhuriyet .. A.tıkandan ?al:>er verildiğine 
hayramında açılış töreni yapıla• ~ore,. ~~ .agır c~za .. ~~keme 
taktır. Sar.açhanc başından .Aksn• lıi ikinciteşrının dnrduncu gUnü 
r.a,aıa ,._..., &qaaan ikiooi ~ sabahı tcmyızcc nakzedilen ati-
4nps11ıa da bıa:tl'Mll _... ._... bllt mılllüeaıeeine Ye.idea ~ 

Jaıı..-ur 
nacaktır. \ a.n., kararma uyuldtJia tat. 

dııilNle 1*-eaıldp ce!sede A'tmaıoa, 
mn Anlıal'fl. büyük elçili ll'on Pa
peein h11eue! kA tibesinin dıe eahit 
olank maliimatma mlll'acaat edil'" 
IDe'8İ JIMlıht~dir. ÇüDlcli ~ 
~ h'1 ıaıtıidin dinlenme • 
m~ de hasma !ebcbleri arumdıa: 
~~teclr. 

Yana """ine f.,tlen itibaren 

/PEK ve SARAY 
Sinema.la nnda birci-. ' 

Cümhuriyet bayramı nriinaabe-
li) le memurlMa maaşlan d&nden 
itibaren verihneie başlannu~ır. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

- Apıui:ımenıda sad• bir ıuitast • EELA I 1 N Kızı onun .kıthuı etımemesı l>ek muhte • ~apıldı, fakat haNgauyla del.il... • l meldir. 
Yı*arQ'll eıkamn tcıkusunu du- • Huausi kAlip, patronun :unındtın 
yacabınu. döndfilü zaman yürii gijlüyordıı 

- Ne guı' Zeiıirll aas mı f I::IJAya · • ' 
_Evet. Nakleden: M. KARDEŞ - 13-:- - Cabuk gelin. dedi, fikrini de-
- Fabl tim ~ bil Afif .i:tiymdmda. oldıtiu hatde peoeerelee her sabah köyden geJeıek ağır iş- liftirıneden yanına gidelim. Şimdı 
E1t on• ~dn atalı aiile • rin tapalı oluşu dilıkatlnl çekti. Jeri yapı:YOJ" "" haftada bir cama- haber vereyim ki katı Y6rekli ve 

ret CfJ'MJ) v8lllll: CamJenn sanmtrak bir renk hail~ ~ıır y.ııkıy0rdu. Bu hizmetçi Con IJarip tııobiatli bir ihtiyardıl'. 
- hGa •ııı.,d!ta fhndl lbinte m!f o&daAu da gözfine çaq>tı. Yol Bennelin. km için yapabjldiji ye- Genç kızı, Büzel döşenm\~ küçiık 

bcııf yeJ1e ~ tİılmetıdim. Mue tamir edilmekte oldoiu fçfn )'erde dne lüksü teşkil elmeldıeydi. bit- yazıhane)e götürdü ve izahat 
Jıeeel lııilmtJıorqm. Gas M'r. Broılan kum ff çakıl yılınlan vardı. tl'ç Bu sebeplerle Elli, Re;r'in işsiz verdi: 
8fl8tllmamna ~. tat 8e(l(i ve yolun ortasında dura- kalmasından endite ediyordu. Btr - Burası benim odımı. 

- Benim •trenin ka,...ıa rak evini taşladı! ikinci taşta cae hareket pJlnı tasarladı " derhal - Bu odanın patronun yımb.,. 
om.. Amerikalının daılr9ifte mi' mm biri kırıldı ve kınlan camdan talb.itce geçti. • n8Myle ayrı bir ~apı ile muvasıı-
~ tiir 9it9ma benziılor bu rası t'eDkte bir dumanın cıktıitı Bir sırbab Filip Consun yazıha- lesı vardı. Consun yavaşça bu k,n· 
AmerJkalı... görüklü. ne6inde sevimli bir genç kızı .ıö- pıya vurdu ve EllA kalbi heyecan .. 

- AnlQfılan sisitı flrrintsde elo Ele mınldanıdı: rerek sevinçle: dan çarparak, borsanın hDkimi ga. 
ına,anlar da vat" ••• Peki, Lolfı, genç - Suikastlarda da arlık yekne- - Ne hoş bil'- sbpris matmazı?I l'İP Httiyarın gırdl. 
Bellftet ne Alemdef ~ler yepıJ!OI'? sakbttan kurtulamıyorlar. BenneL.. Rey dışan çıktıı iııterse- Yatıhane çok geniş ve en ufalr 

- Bun11 nfye lıiiıHı• llCJl'91'0ffU' 1elefon etmek Ozere en yakın niz bekleyin... teleıruahna kadar J.tiks döşenml:,ti. 
naz? Bu s~ o«* para kaza- teleron merkezine dolru yürüdü. Genç ka rahat bir nefes alaraıl.: l>aTarlar güıl aiaciyle kap1enmış, 
nıyor ve onen )'llflltd• olan, parnı - Vll - - Borada olmaması ne iyi tesa- btmlana ihıerint! gümüş lşJenmış.. 
ela bulunan be1'es iti ellfJalJıor. , Con Bennet. herkese kal'IJı, o~· düf, dedi. Mr. 'Playtland ile ıörttş- ti. lşdı: kornlıJin ar1'asına J'izlea-

- Onun ,_... !)en olııafdlnı Juaun yenJ yaşayış tarzından met fatiYol'dum. Mümiriin mü? ~ ltmbalardan ve renkli cıtmh 
Ye param lla t;alunpydı t:eadlme memnun görünüyordu, fakat haki• ""Elli'' nın neşeJJ yiiıü ıôl8t'· bOY6k pencerelerden geliyordu. 
aritadaf olarak m-ffabıYet luo• kaffe eadifeliydi. Rey onoa biricflc lendi: Mobilyalardan her biri bir ııenoet 
namam1, bir tiObfSrtl ı*ç8"11dim· ol.luydıı ve belli etımemelde bera- - Kortanm ki b1l miimktln ol· delerindeydi ve yerdeki hah, mıı-

LotAnm yftzft Mddetle bzal'dı, her onaola iftihar ediyordu. Lond- mıyacak. Patron batti büyük mali• hak'kaık ki tek başına alelAde bir 
genç Jı:&dın polbı haftyesfnf üsf ra gibi bir şehirde gençlerin Jra- yıecileri bRe kolay .kolay lullblll el- evin deierinde bulunuyordu. 
bir nazarla Mlzıdft. Elt deTllftl etti: pılahilecıekleri ~]eri p8k iyi bi• mes. .Kadmlardan ve kendisi için 

- !şJJt olacalim tadınlar hak• Uyor, üstelik Rey'fn haris mizacı yeni , her sfrnadan net.ret eder. 
kında da biraz oleua ma)lmat top: da maJ&mu buhınQordo. Kendisiyle ne meuu Üft'rinde ıö-
lamelr ihtiyata m..-..afıi 1»olanlnm. EHa da endişedeydi. Ba!>asfylc rüışecektinid 
Ben asıl tiooe a~ı, ha paranın bu menu fizeıiode konaşmaklan Elli bsa bir ~ilen 80lll'8 

.,..... A-1.•--eld L-..:&.-- ü üld- izahat Yeııcti: 
nereden seldillne f&flYOl'tllDJ . _...... • """"-- onun z ~ 

LoJA mdlaYel9)'f ~ 11P8ftl• IQal ıuıhJıorda:. Kardeşini kurtnr• - Reyin aylılı lı.alrlanda ... 
mandan ~ ıh•lılen mmldaad• · rMk idn. blnat kendisi . faaliyete M'ubet~nua itim edeceJini _. 

_ Sen daha o«* şeylere ...-ak• ~ hl'MWll Tel'di. layarak onun koa8f111Ulllt IBeJ'dan 
sın, hele dur tiebla»f Bir paı&al' önce Rey mea.şının in· vermeden devam etfl: 

Bit MRao Claldta daha apll'h• dirilmesiınıden arıt acı şikayet et - - Bu çdt m&liim ... Rey zetllİft
mamn lhllnıde' d19ftncell 98 dallfJn mit, itini liırak.ap l>aı}ta bir iş ara- lik meratında, üslellı: onan maaşı 
durdll. Soma ,......, ,.v .. eTitıe malı dişindQtlnl bile söylemiş- da NıdJriflrse ... Reyi benim kadar 
ilolJv dktele b8fladı. EırL bü ti. EIAlQ tie Jhtimal bile endişeye tanıyorsunuz. 
ttU'8cl dMtn1tııa ,.aıDiclald iki dlflıtıft lo1a ktftNi. BenııeUer FUip Coll5Un raelıamaae tiaftnı 
odadan lierettt '" Mnda kendi• mltevaııi hsaneıam.le bacit bir sa11adı: 
sinden &ita ,..... .,..._ ~at ıa ı' ·e11te'1111Der. Ohlrd&k• - Size YM"d1ım ~ıeMec:---i 

e.tn &nitne setdlltl seman .,&;ıo, lan aw hadHeriae ait oJdulU et• '1i'C mlMIJOl'Uftl. Mr. Ma~ ha-
~ illltl· Ac •• IKrdmak h4tlle Jdra 1.enııMrı.vtı. Bir Wı• ber .... Falııat ..._. J1i1ıı1 

Fon Papenin enıelce ""'bhe• 
G. oiamaa melrıtubunda 1-all 111.· 
b~niıı hA.iiae aa.bahr kemdıilia • 
":en elli adan ilf'rde olduiw 111e ta. 
fılAktan soara iki '8hsm ıııa.ı,ıa aa 
f~ ifstilndek.i •sadall -
büyük elçiliği bin&ı!ll istik~ 
do#ru koştuğunu gördı.ifii Bik
ı-edilmekteydl 

_ Bı';'1dan ba§ıka aynı '81\mlan 
gomıüı otan İtalya aeta1'eti kapıe1-
81 da tahit <>lan.t çağmlacacttr. 

Lenld takımı reliJ'Or 
LeıHki • J.S.c. futbol mflf:ılal'ı 

terti11 he11elinden: 
. Soryanın IJe-."Skr • J.S.C. m1ı1hte-

lrti çaTŞamba !lftır8 sat>Mı aat 6 
da Si~tclye TBracakt- ~- 1 

n. ••vvrcu :ı-
rmnıın misarirJeri k'arşılamak Q. 

ıere ıfnrda buıunmnlrırı rira olu
nur. 

Bulgar futbolculari \'le ilk maçı 
Y•nı s~aı;ının atılış meruimi mu
n ehehvle 29 birintifeşrin 1942 
Persenbe lriınü saat 1a 30 da Bc
$ıktaş takımı yapacaktır. 

İkincj maç, 31 birincıfe$rin HM2 
cnınartesf ı;ıünü al ni saatte ge-.e 
Serer ıttadınıta Ft'nerbah~ ıle o
lac.ıktır 

Üçün~u maç 1 ikiııcileşrin llıt2 
Paıar l(Ünü saat 15,30 da Fenerbah. 
çe .. Be~iktaş muhlelilille Lemi • 
J.s.c. muhtelili arasındadır. 
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MiLANODA YANGINLAR HALAI Mısır cephesinde Almanıarm bu harpte ta 
ettikleri sistem O EVAM E O 

·ya R 1 ou:ına(:~~~'::v~'r:aı:~~ıtıs:~!~~::ae 
1 1 de plloUarıınız gUnd;lz ıyi neticeler 

. . ~ . l ~~~n:~m:!l:r§d~;~ ~~~:~ :;;:~~ 
Londra, ~G ( A.A.) - İngiliz u. 

Ç'lkları şimali Frensu üzerinde uç
mu-;l:ır ''t birçok rlü m:ın hedt'r'C'. 
rln la:ırrıız clmişlerdir. hu mr 
~ond:ı trenler \'C h:Hıı olnnl:ırı !ı·· 

orutn uğramıştır. 
f,,0111ro, 26 t A .4 J - Spilfire 'ı 

ç.ak an dün o;:ıholı Fr:ını;ada l.eha\• 

lıl;ı leh!ı{iı: Dun 1nsıltere cenup do 1 dUşürUlmU§ ve blrÇok tayyı.reler d~ 
ğusıı kıvısında iki :ıı•cre ve cenup nasara uğratllml§tu. 
kıyısında ba~ka 1bir noklııyıı nz s:ı. DUn Tobruk açığındll bir ticaret 
yıda lıomholnr ıılılmışlır. Biraz ha. gemisine yapılan lıomta taarruzu ne_ 
o;;ır olmuş \l' blrknç kişi ölmüşUi" tlceslnde gemi tnflllLk ederek tnma. 

Lrınılra, 2G ft\.A.J - Midi. nfl mtyıe gözden kuybolmu~:ur. ~u ııa. 
şelırı ıliin gece t1t?rudıj:l1 o\lııııın ha. rckete inirak eden uzun• menz.llll 
\":I akını ile harbin rn şilldetli ta. avclJıırımız 2 Yunkers 88, bir DornL 

re Yıtkınl:ırını1:ı bir linınnı bomhor. nrruwıın ııınrm: knlnıı,ıır. Dördu ye 24 \"e bir C.R 42 dUşUrmU§lerdjr. 
dınuın l'tınışJl'nPr. 

B:ırn~ :-lpr nrn.,ındıı birçok ~an 
ııınl ı: .; -··•mileliır. 

\111.ANO il \l.ı\ YANIYOR 
l.om/ro, ~6 ( A.A.J SterHns 'c 

Hal t.ık.; tipindeki n[:ır \'C wcı. 
lin~lon tipi orl:ı bombıı tayyorclt:. 
rim.ı. cuınnrte'li gül'ü y:ıplıkl::ırı 
'eni ::ıkın<lıı. lıir giin C\ \"el T.n•ı. 
CJslrr lipinr!nk.i bomlı:ı t::ıYynrelc . 
rinin ?ılıl.inod:ı rık:ırdıklorı ynrı_ 

ı::ınl::ırın h"lıi rlç\'am elliğini pör. 
muşlcrcllr. Şehir. bulutl:ır ile l)r. 

lülüwl!l. Tny\'ıırckr. bulııllnr ora. 
sınrlan geç<'rt'k bomba rlemellcrinı 
c;:ı ı rıı ı ş!.ı rrlır. 

bii~ereye ııkmtıır 
T.011ılra ~G ( A.A.J - lla\•o N:mı. 

Cüılihuriyet Bayramı 
(lluştara/ı 1 nC'i 60U/atfoJ 

\'ııll 29 ilkteşrin sünii snnt 9 d:ı 
vilıhet blnnsındn ıchrikleri kalıul 

l'Jeccklir. 
Gcçilmcra imine iştirak edecek, 

kıtalar, okullıır ,.e teşekküller saat 
!'l 3Q da Taksim alunıııdnki yerleri· 
nf nlmış hulunacakl:ırdır. Bundan 
sonru vali \'e lstanbul komutııııı 
alandn yf'r nlrııış olan kılalnrı, hiro 
lıkk-rl ve okulları sırnl la dolaşa. 

r:ık ba)ramlarını tebrik edecek • 
lerdlr. Bunu müte:ıkip dircAe b:ı)• 
rnk ~kilccek İsllkli'ıl ınnrşı süy· 
Jeneceklir. Daha sonra geçit • 
re~ıni başlayaraklı r. 

Gccilresmi şu sırayı takip cdr
ceklir' 

Sehirbandosıı, Mıılül Eıazilcr, 17. 
cllcr. okullar, ordu, sporcular, 1f'
şekkiiller .•. 

Gece her tanır aydınlııtılnc.ık. 

hnlke\"lcri ha' raın ı::ünlerinde tö
ren yapacaklardır. \'ali perşenbe 
~ünli nkşamı s.ınt 22 de Taksim g:ı
zlnosıında bir balo verecektir. 

Dallar 
(Roştrmıfı 1 ııci say/adn) 

şunlnrı ili'ı\"C etmiştir: 

"- Dalcnrn dokunmak istiyeıı 

herhangi bir kimse için bu cok 
tehlıkclı birŞC'Y ofur.,, 

Knrndnn ) :ıpılacak muhtemel bir 
taarruz karşısında Dakurın nn'iıl 

müdafaa cdileccr.i sualine amiral 
Darlan şöyle CC\."DP 'ermiştir: 

" - D:ıkara \"arabilmck için cok 
uıakınn gelmek liızım .. , 

Berlin, 26 (NPD) - Bugünkü 
Alnı n basın konferansının b:ı,. 

l:ıngıcındıı, bir saıcteci, Cııniral 

Darlanın şimall ACrikasma ) aptı~ı 
se}alı:ıtin mnks:ıl ve hedC'rlerinin 
ne ol:ıbileccğinı me\'Zuubalı~ etmiş 

'e Alm:ın mntbuat soıcüsu bununla 
Jlgili olarak Darlnnın Haballn ynJ>" 
tığı hcy.ınatı halırlatmı,1ır. Dıırlan 

hu be~anatınrla D:ıknrn yapılacak 

herhangi J>ir hücumun, muhacim -
lcr için Ilek fena neliı~ı-ll'r '!:ere • 
Jıılec:cğini ilrri sürmü, ,.e Da'L.:ar
ılaki nskl•rll'rin son dnmla kanlı:• 

rın:ı llrnd:ır dayaıınc:1klarmı lıil • 
<lınnisli. Alman söıcıısü, Darlıının 

hu ~özl<'rinin kiri rlcrccedc acık 
olıhığıınu Ye kcndic;inin bunlara 
iliı'c ede'cek başka hiçbir sözü ol· 
modıi;(ını söyhftniştir. 

Parti gurupu cumartesi 
günü '"oplamyor 

.ı\nknra, 2G (\ nkıt muhabirin. 
den) - Cümhuriyct halk parti 
grupu cuınal'teti günU pğle<.ien 
sonrc\. top anacaktır. 

Madagnskarda bir kasaba 
· daha i~gal edildi ? 
Viı;i, 26 (A.A.) - Paznı- günfi 

lııgiJı:ı: kuvvetlerinin Tnnannrivin 
280 kilometre cenubunda bulunan 
Ambolıimahasoyu işgal etüklerini 
müstemlekeler nnzırlığt bildirmek 
tedir. 
Bir İngiliz tayyaresi cenaze 

törenine hücum etmi§ 
Paıi-. 24$ (A.A.) - DJ":,B, 
Öğleden aoua çıkı.n P•ri• ı;azete

leri, İngiliz • Amerikan hava kuvvet. 
lorinln, 17 Ukte§rinde yapılaD &lwıda 
ölen!enn o.ıazc tlSrenı mrasında tek_ 
rar 4Creu~ya tıınrruza t.e~bb!la 

et~i ~ktadlr. Bu gazetelere. 
g~~ reaml törenln yapılacağı 
811.dte,l''bfr lngq,iz uı;ağı §ehlr 11.!tünde 
,., .... da. hava ka11ı ko)'ma batar
; 1 Zllmwlı:e'9 ~ ,eı:tınden, 
&ILWlllıtıa topl&W ba!k U-n,ne 
bombe at.ak jmıkl.ıunı bul&mMIUI ., 
trr. 

çocuk olın'.11. üzere lıirkaç kişi öt. l3unoan"13aşka mühtw bir dUJman tC§ 

mü liir. Bırçok c\'ler yıkılmış ve kiline karoı )"apılan taarruz. esnasın.. 
honıh:ı•arın hn\•o tazyiki yüzünd:ıl' da uzun menzilli avccııarmıız: f Y:uıı.. 

h:ıvli h:ısar olmuştur. kera 52 tahrip elmlııler ve bir be§ln. 
Oiinkü pazar ııünii, düşman akrn. clsinl de ha.sara uğratmışlardır 

cılarının giipcgiindüz cenup balı MAila Uzerjne yapılan bava taar-
kıyı şehirlerinden hi:-lnl ıoıı ateşı nızlnrı devam etmiştir. Avcılarımız 

ne lutıukları sıradn ôlenk!r :ırıı~m- blr dU9man avcıııuıı dll~Urmnııer, 
d:ı ~chlr muhdızlarındnıı iki ki~ı ha\'a tıatarya!arunız da iki :ıvcıyr 
ele bıılıınmuşhır. Snhnb erkenden lahılp etmişlerdır. 
'li5lcr nrnsından hırrl<"nlıire çık~ııı Bu barektıt neUceiilnde 3 1 11vcımız 
dört Almnn uçağı cen•JJ'l ıfo[lu Ş"'. Ul;lerlr.e dörmeml§tlr 
lıirlerinclen birinin esi,! beled:,;e Alın~n me\'Ziler muhafn:z.a edilıytir 
ılairc'ii hino'Sını homhnlanıışlnr. h!r LUnı.tro, t6 lA.A.) - Paıısu ceplle. 
l:nç kişinin ölümfine vr trnşk:ılnrı. elndc &eklzincl ordunun u .. rı kolları 
nın d:ı enkaz :ıllındn gömiilüp kal. bazı noktalarda dU:man batıarına 

m::ısın::ı c;ebep olmuşln:-dır. 

Dotu cepbeslnde 
ttkırtorafı 1 nci sayfodo1 

Don cephcslnde kıtalarımız ncbr 
gcçınck ıstıyen dUşmanın bu tcşcbbU. 
aUne mani olmuılardır. 

Orta ve oımal kes!mlr.de lk! ~ara. 

tın hücum kıtaları faaliyette hulun . 
mu§lardır. Alman \"e Rumen mııha. 
,.ebe tayyare!crj dllJmnnm Jcnıiryol. 
lan ve yonar üzerlnııekı la~e ve mU. 
hlmnıat nakliyatına gllndUz ,ve gec~ 

taarruz etmişlerdir. 
Ordunun ağır topçusu Lenln!!TllC 

korfczlndc Sovyctlerın llarnt muba. 
rcbc kruvazörüne birkaç ruerml isa. 
bet cttlrml!Jlcrdır. Gemide lnf:l~kleı 

olduğu ve yangınlar çıl{tığı mU,ahe, 
de o:unmuşlur. 

\'i!;!iyc göre 
Yl5ı. 26 ( A.A.J - ti~&Ungrnd Ş<'hr. 

içinde Rusların elinde; olmdl ancak 
bir kaç ev grupu kalmıştır 
Alınan blr habere gl5re, SUlllngraC: 

kum.s.ndnııı karargAh·nı Votga nehri· 
nln öteyamnıı naklctmt5•.lr 

iki sokak znptedildi 
!Ho•kovn, :et> tA .. A.) ·- ı<o~ı ı oıu. 

bablrj bildiriyor: Almanlar Stı.lln • 
sradrn §imallnde 30 bln kl1 ilk pl~ll· 

de kuvvetı ve bUyUk t3nk ve r::ı\'a 

teşk!ılerf!e yeniden raarruza geı:mi~. 
lerdlr. Havalar, yeni Alınan tanrru. 
zuna yardım etrnektc•1'r. Yerlf-r tek.. 
rnr kurumuştur. Alman!llr, bir fııbrj· 
kada llerle:nlşleue <1e geceıeylıı ger1 
atılm·~lardrr. Almıu: arın 30 t-!n pi· 
yade ve bUyUk ta.nk \'.? hava kuvvet. 
terllc yeniden taarruza Kı>çmeterı vıı. 

him bir dun:m yarat•yoı:, Fsk!lt S'>l• 

24 saat zarfında Almsnlar llcrli>"!me
mlşlerdlr. Fa brıkalar mahı ıı,-.ıo;nr.te, 

Rus mUdn.faa hatları rlerln! ~!na de • 
ğfldll', Rus rnDdafaa nar ~n Vol'(o 
kıyılarından ancak 700.SUO metre ka. 
dar uzaktadır. lstlh~hmı11r dl i>eto.o 
değildir. Bir ıabrikada hasara utn -
yan Rus toplarınuı tamirine devam 
edilmekt.edlr. 200 top 24 )'n:ıtt~ ta:njr 
edllın~tir. Bu mUdnfaa bsttı 9 000 
l§çi tarafından tutuhyor. Kadın iş • 
çller ,ate§ almamak lçln barıkotları 

mUtemadlycn su ile ı'!!a tıvorla r. 
So' yet tebliği 

Londra, %6 (.\.A,) - Modto\'ada 
gcccyarısr neşredilen Sovyet tebli 
ğf, S!allngraddıı. şiddeL!.l ı:nrpL,ı:a.la • 
nn devam ettiğinden t:.alaetmekte • 

nu,,man ağır kayıplara ~rıyarak 

fabrlltalar mahallesinde iki aoknğı 

işgal etmeye muvaffı.k olmuştur. 
Voıga ııe Don arasında Almanların 

yaptıkları taarruzlar akamete uğra. 
mr§tır. 

Bir kesimde Ruslar 600 Roınzn su. 
bay ve askerini öldUrmll:!er ve b!r 
iskA.n noktasını n!t:ıı§lardı:-. Ba.,ıta 

bir akında bir Almac karargtüıı ta • 
mamen esir almml§ttr. 

Ka!kuyada durgunluk ba,g8ster • 
mi§tlr. 

Novroıılııl<ln cenup doğusunda Al· 
mantar Rus batlarmrn ~rilerjne nU. 
tuz etmeye muvaffak o!.muo:ıarsa <la 
Rus Ka tudenlz filosunun yardrm: ile 
geri a tılını~!a rdır. 

vasıı olmuşlar ve içcrıerc uuruz. et· 
ml§lerdlr. DUı;manın yaptı~ı oUtUı 

karşı tnıırruzlara rağmen ml}ı te!ll> 
ıtuvvetlcr e!oe ettik!( rl yerleri muhe. 
faza Nml~lt>rdlr. 

Hafif tank çnrpr§ma'ıın olmu§s:ı 

da şlr.:ıdi)e kaııar hl<;:t>tr haber bll~lll; 
nılkyasta tank muhuret;esınln oıı:u • 
ı;ı.ınu göstermemektedir. 

Bir ınlktor esir ll.lındığı da blldlril. 
aıcktedır. 

Tao rruza geçen kuvvcUerlD b!lyUk 
kısmı lngitizdlr. Yarılarında ccnu•ıı 

Afrikalı, Avuııtralyah, hUr Frıınınz 
Yunanlı kı;vvetıcr de ı;arpıomakta 
dır. 

11.IN.t.\' BS!nr.En 
ı.owlru, 26 (.4.tt.J - Mısırda 

İngiliz laurruzunun 4 lincii günii, 
8 inci ordu gerıyc 14&0 esir göı:
dcrnıiştlr. Diin ılüşmaııın 7 uçcıj:;ı 
düşlirulınüslfir. Dalın mühim ınik· 

tnrılrı ıtiişınnıı ııçtıAı dıı lıasarn u:l· 
rntılınışlır. Miilfefik ııc.ıkl:ın Torr 
rıık açıklarınıla hir diişmnıı l:ı5ılı• 

nı halırmıslardır. l'zun menzilli 
s:ı,-.ış ııı;:ıkl:ırı RB tipinde iki .Jurı

kers, 1 Dorııier 24 \e l Knproni 
42 ,.; tnhrip ctmi';lrrdir. A kC'r 
yuklıi 4 .lunk.ers ve hirço kduşmıın 
uçnijı tl:ı hao;:ıra uğrnlılınışlır. 

:'ıliillcfi kler ~ aln ız 3 uçak lrnyhC'l• 
mi5Lerdir. 
T~tJ\IUWZ NAS/l. fl,lŞl,AnT'! 

l.011clra, 26 (.-\,A.) -- Harıı mulı:ı, 

birlerinin ft.'ildirdik!Cl'inc güre, 
lrıgiliz kılnlnrıııırı siliılılnrını bir• 
lıirll'riyle nhen kleşt i r<'r<'k ,.e lıi r· 
hirll'rıen :ıı ardım <.'-"erC:• im lln I'• 
ıwılnrının. şiddetli topı,;u nk lcri
nin \'e l•omlı:ırdıınanl:ırının lng;
llz'erın l\lı ırd:ı başl:ıdıkl:ırı yeni 
taarruzun knrnklerinl çizmektedir. 
Allı s:ını nıiiddctle lopçu ve t:ın:ı
rC:,·r ıH;ı}ınnn mevzilerini ılurnır.• 

d:ın brr c1emir ve çC'lik ya{jmuru
ıın tıılmu!ılardır. lulııırcbderin 

ı::iirultii~fi içinde şimdiye knd:ır 

dnim. ıluyulnııış ol:ın sııyıln ses'. 
ri hu knrırcanın korkunç homuı-

tııl:ırı :ır:ıo:ıııd:ı taııı:ııni~·ıc kıı\'fıı>I" 

ınuşltır. K:ısırga lr.ışl:ıdıktım 20 •l:ı

kil,a sonra piy.ıdc ileri is erek dıi~· 

ınıınm ileri me"zilcrini temizle • 
nıiştir. llu lllC\'Zllcrde zaten şnşkın 
'e ne y:ıp:ıcnğını bi!ıııe) en gurup. 
lnrd.111 lınşka bir şey knlmamışlı. 

Tııııhır fecir vaktinden C\'vel pi• 
ya den in kendilerine haıırl:ıc!ığı 

Sl'ıl iklcrdcn sür' aile Hkmişlcr 'e 
milnı·r mevzilerinin !cinde hulı~· 
nıın .'\iman zırhlı ;ıla.) lıırına hiicu.n 
l'lmişlcrdir. Ahn:ın son h:ılıcrler -
elen ~~ckizincl ordunun :Ronınıcl 
h:ıll:ırıııı birkat nokla<lon )arılıılr 

öğrenilmiştir. Alınanlar snıılan"lı 
tehdit eden lıu demir parçalanm 
lnhrip elmcl. h•ln hirknç kerre mu
kalıil tn:ırmz:ı ı;eçmi'jlcrsc rie tnıı

\":ırrak olamnmışl:ır~ır. Sekizinci 
ordunun hu taarruzundan cn·el 
İngiliz hn,•ıı kııvvclleri en lnhri,..,. 
kfir lıücııınlarıııı ~:npınışlnr ,.e lm 
hücumları, taarruz c'Snnoııncln. ich· 
me ctlirnıfşlerdir. İngiliz lıa\"a 
ku\'\'elleri Af.rikaya güııılerilıııelerl 
kıırnrlaşlırılıııış olan asker ,.e o;j. 

J:iJı se\'ki.rat•ıın mani olmak için 
e\'cl.i l\lil:ino • Gcnova • Torino 

5 Litre petrol taşıyan rnüsellerine ,·ıırıtıuj>l:ırılır. 
yanğın balonları İngiliz ~etelcrine ~öre 

Cesaylr, 26 (A:.:A.) -Ta.kriben her Vmdra. 26 CA.A.) - Mısırdan ge_ 
blri iki metre kutrunda giti görü • len son haberlere göre. sekl:ıllncl or
lcn ve bedenlerinden parlak birer du, dU~man hatlarında bir takım ge. 
madde sarkan lkl b;olq:ıcuk dQn ak • dlkter açmaga muvaffak olmu~tur. 
pm kl6& irtifadan §c'hlr Uzerlnde Şimdi, muharetxlyi bir cephe harbin _ 
uçarkeıı Cezaylrin HUseylnbey mahal 

1 

den ziyade bir mnnevrıı. harbi haline 
lesi balkı tarafından göriHmU,,tflr. getirmek maksadile bu scdlkleıi gc • 
Derll&l haberdar edit<>n buııust ekip • ılş!etmcğe t~şebbüs etmektedir. 
ler ve itfıllye iki baloncuğu, bfrlı!i Dfi§l'?'lan şimdiye kadıır mevzii bir 
blr blnaııın balkonuhda ve diğerini r,olc karşılık tanrruzıar yapmışsa da 
de attvarj mektebi avıu.ıunda btı!m111 pll.!ktırtntmüş ve ele geçirilen yerrcr 
lardır. Her Ud ldlçllk yunrlap alt muhafaZ!l edilmekte bufunmu~tur. 
mmmda otomatik OlanU hA:'f!kt'te Londradakf tefsirler, halen yapıl• 
geçebilen beş litre petrolü mubtevi makta olan hareketlerden ziyade bun 
lıtnr kap görttlınUgtur Bu.nR benzer larm •tratejik ve taktik umumi man. 
ba§k& 'b:r baloncuk da Ceuytr aııokak zarastndan bıüuıetmektedir. 
ıarmdan birinde ele getml§tir. 'tn.ırlliz baımıı atratejl bakmundan. 

umumiyetle mUtte!ik!erln her tUrtO 
siltıh itibarile pek muhtemel olarak 
llstUnlUğil elde bulundurduklarını ta. 
!tat bilhassa hltklm olıın sll!hm ha\ll 
kuwetlerl olduğunu belirtmektedir. 

"(Baıtar,cıJı 2 ncldc) 
ciükttn sonra kendi makinelerile 
lımana dônmUşt.Ur. 

1 

Deyli Telgraf gazetf!ıl, hava tlııtUı· 
1Uğ1lntı elde etmedikçe dUştnaL du . 
rumunun güç \'C zor olduğu kanan • 
tlndedJr. 

Ayni gazet.e. d~manm balen elde 
mevcut kuvvetıerle, bu UstUnlUğU 

temln edemiYecek vaziyette b•ılucdu. 
ğunu ve hattA Almanyayı mUdaCe!l 
için Rusyadan hava kuvveUerl ayıra· 
mıyacak durumda olduğunu yazmalt. 
tadır. 

Müttefik Jutiı.lar ve bl\ba!88. mu 
harlp l<~ransız kuvvet,!e"I çöı ınubare
bul yapmak için mUlfemmel 11\Jrette 
yetiştfrilmlıı bulunmaktadır. 

Nlyuz Kronik! gıızcteat, mUt.teflk 
kuvvetlerinin üslerine çok yakın bu -
lunrnak gibi bir kolaylıktan Ültifade 
ett)klerlnJ, hıı.lbuki Alma.nların Tob. 
rıık menzil UssUnden 500 kilometre u. 
ukta bulunduklarını kaydetme'tte • 
dil". 

Bu ga::ete mUttefıkle.rjn !kmal ve 
malzeme b:ı.kımıııdan 51.nı:Hye kadar 
kcnö! aleyhlerinde sayılabtl11cek olan 
durumu ntlantlk Afrlkaıı::ıı A kdenlzc 
ve Kttıldcnlze bağlayan Vt' Fransız 

UstUva hattı A!rlkaııından ı:ec:cn ve 
bir yıllık emek sarfUc vUcutta gelir!· 
len yo!uıı işletmcğc açılması •uretltc 
tellfi edllm!ş bulundutunıı da zikret. 
mektedlr. 

Milttcfık hava lmvvetıerinln faalf. 
ycU yüzde yirmi nisbctfnd<? ıazıaıq . 
mıştır. Bu bava kuvveılcrt tıabahın 

"eken saatlerinde faı>JiyE'tıerlne CsJ . 
lamaktndırlıır. ~riyc dönen berhaıı
gibi< hnva teııkillnin :yer.nl dl&er bir 
; ıva tcşkUi doldurmRkta:iır. 

Cumartesi gUnU. Maı:a adall da 
:ı.ahU olmak üzere ortn§arkta 12 dU,_ 
-unn uçağı tahrip edllml~tır. 

lngillz denizaıtrları 5 dtı,man ge • 
mlıılnl batırmışlardır. Bunların için_ 
de bır petrol semlsı btılun:naktayJ:.. 

Bu ııy içinde 1ngl1J:-. hava ve deniz 
ltuvvetlcrl J\kdcnlzde 24 dU,m:ı.n ge
misine taarruz etmişl~rJ!r. Iluo!arda,i 
t4 Unlln battığı muhakkaktır. 

A iman tchliıi.i 
llcrllıı, :.rn (A.A.) - Aıuıan ordula.. 

rı başkuınıından\ığının tcb!ıği: Mısır. 

da bUytik İngiliz. taarruzuna karşı 

tıer tarafta muvaffakıyetle yapılan 

mUdufaa muburobelerl csnasınııu dUş 
mıın ağır kııyıplara uğratılmı§tır. JOt 

dU:ıman tankının tanrip edildiği biL 
dlrilınekLedlr. Çarpıtı-malar dev:ım et. 
mektcdlr. 

Alman \C İtalyan tayyareleri dil~ 
manın mot~rm tc:ıklllerlne gUndflz ve 
gece taarruz ctmlşleı·uır. Mes~erch • 
mldt uıhrfp tııyyarderl '•Beaufighler" 
tipinde 4 tayyare dUşilrmUşlerdlr. 

lngıııztcrjn 23 • 24 llkteorin gece 
si Marta Mııtruh böl~stnde karaya 
çıkır.nk için ;)aptıl:lım bir te~cbbUs 
mulıarı!bc tayyarelerinin açık deniz. 
de fDSll) ete (;C~lClerl U%erlne ak!m 
kalmr~tır. 

Hafı! Alman muhıırebc tnyyareJeı'.I 
Maltn adasındaki hava meydanlarmın 
tesls!crlne pek tcslrll hUcumıarda bu. 
lunmu§lardır. 

(Prerı!I Oyken) e de bir muh. 
rip hücumu yapılmL~tır. Bu knıva
ıöre karşı ya.km mesafeden atılan 
torpitol:ınn da isabet edip etme
diği havanın fenalığından gorUl
memhıtir. 

Bu cesurane mesaiye rağmen 
Alman gemileri 12 şubatta (Heli
goland) körfezine kaı;mışlardır. 

Tayyare zayiatı: BPşi a:ıahil komu 
tnnlrğının olmak üzere <20) bom
'ta tayyaresi (6) Svordfış ve (16) 
nvcr tayyaresidir. 

Dilşmm da (20) avcı tnyya. 
rt'sile bazı muhafn: gemilerini .kay 
~i.~ir. Büyük gemilerine de ba
zı hasarlar yapıldığına ~iiphc edil
mernt"ktedir. 

Bütün bcnlara rağmen yapılan 
z~rar ve hasarı Mister Çörçili mu
vnffakiyet addetmektedjr. Hav:ı • 
nm isabetlerin g5riilmeslııe mil -
:-ınit olmnmae-ma rağm'en <\il~a -
na hesar verilci~ine şüphe edil -
lDt"mtsi. alabildiğine ve arkBBınn 
bakmadan F.on sümtle kaçan Al
ıuan IJUyük gemi~rinin ilk temas
tan sonra zaman zaman mcvkile
rfuin tesb!t edilmes: esasına isti
ııa t etmektedtr. 

Alman matbuatrnaa nazaı-an 
i63) İngiliz tayyaresi Ajman nv
e:lan ve Alman topinrı tarafın
dan dilŞürUlmU.~tilr. 

Alman gemilerine sokulmak 
cUretinde bulunan üç muhrip de 
lıa tınlmı~tır. 

lngiliz makamalnnın rapol"!arm 
clnn avcı, bomba ve torpito tayya
relt>rinder. ·(1200) ünlitı bıı hare
kete L~ir:ıki anlaşılmaktadır. Ay
nı raporlara nazaran bu kaçırma 
harek< tinin beklenmekte ve 'ona 
ı~örc pilanların yapılm13 olduğu 
beyan cdilmcktt'di'r. 

Eğ~r bu plii.nJar denildiği gibi 
hnzU'I ı:uımı~ ise. Mister Çörçilin i
rude!rlne nazaran. maksada vefa 
ed:-cC'k karlar tamam ve mükcm
meı ol:nadrğını ve muhtelif ma -

Bulgaristana 
Sovyet notası 

Sofyada açılan aet"gİ protes· 
to ediliyor 

Moakova, 2i (A.A.) - Ru• nUJtQ. 
meti ,Bulgar hUkQmetine verdtgi uo
tada, So!yada açı!an anUkomtlnlat 
serglsinde Sovyetler aleyhinde ,.apı_ 
lan iğrenç ve aalıte ı!tiralara al! Rus 
protestoları teyit cdi'.mekte ve ~ 
nun Hus • Bulgar miıletlerf arasında• 
ki görenek ve mUnasclv.?Uere taban 
tnbıuuı aykın bulunduğu kaydedil • 
mektedlr. 

General Ohinlek Hindistan 
umumi valisi olacakmıı H:ıfir Alman muharebe tayyareler! 

aynı zamand:ı. dün g.ım:ııız tnglltcre. 
n:n cenup snhilhtln muhteJJt mab.'11. Bcrli11, 2G (Nl'IJ) - 1 vcç g:ı-
!cler1ndekj n:ıUhim askeri tcsıaıctt 7.elclcrinin l.oııdrn<lan blldirdiğin:-
ınuvaffo.kıyetle taarrız. .,, ml~lerıllr. ~Öl'C, Hi ndistnn Vis Kıralı Lorrl 

ttalyruı tebliği Llnlilh~.:o'"ıııı l erine gener:ıl Oh in· 
Roma, 26 (A.A.J 1111 yan ordula. lck'in geçeceği umulmakladır. J.or.1 

rı umumt karargıl.hının S 3 nuıııaralı f.lnlillıgo\•'ıın memuriyet rnüd.tı•li 
tebliği: ınıırt :ıyı içerisinrle sona erecektir. 
Mısrr ccp!':esjnde d:t~manın t '.\nkla. Bu nıakaınıı namzed olmak üzere 

rın hlmnyesfnde yaptığı yeni ve şld şimdiki Bonılıay nlisi Sir Hoger 
detlı taarruzlar akim kalıııı,tır. 1'ah. J,umley ,.e Sir StaHord 1\rips d• 
rfp cdi!en düşman vınkl:ırıı:oı!l sayı. r.österilmektedir. 
fil 104 fi bulmuştur. -o--

İtalyan ve Alman hava te~~ul!c.. Çiniilet" bir kasabayı daha 
İngiliz hatlarının ı,-crisin:ickı kamp. geri aldılar 
lan ve depoları bombaı:ımrşlar ve 
:nıtralyöz ate:i aıtma almrşıurd.r. Ha Çt1nkin~. 26 (A.A.) - Pazar. 
va dDello!annda mihver avcıları ıı tesi ncş-rodi!cn Çin tebliği: 
tayyare dDfllrmO~lerdlr. 

Marsa M:ı.truh bölgcslnde d'lşrna . 
nm hatıanmızm gerıslne :rapmnk la· 
tediği blr çıkarın.'\ tceeb':IUsil muha. 
rebc t.syyarelerlmlzl'> 8erf mUdarı.ııe. 

siyle nkim kalmq va aıtker ta7ıyan 
birçok motörlll dtlşman .ııandaUan 

harekeU yanda bırakarak geri dön. 
m.:ık zorunda btrnkılmıştır, Bu tan. 
dallardan biri bir bomba lnbetıyle 

fıııvaya ucmtl§tur. 
131r denlzııltımr:ı: Ussu.ne dönmemi .. 

milrette'b&tınm bir lmrmı esir oımu,. 
tur. 

Ulr dcnlnılı.ımu. UMilne dönmemiş, 
mUrcttetııı.tmın bir kısmı utı' oJınuı. 
tur. Bunların ailclerj haberdar edil 
miştlr. 

Malta üzerinde bomba tayyarelerj 
mJz.ln yolunu kesmese te1ebbU .. Men 
3 Spltfayr refakat avcılarmm ateşiy_ 
le denize dU~Urillmµştnr. 

Akdeniz sahasında cereyan eden 
hava harektı.tr esnaamda Alman ba• .. 
kuvvetleri t İngiliz. tayyaresi dilfllr. 
mU§lt'rdlr. 

AL'{A.~ tHTtl'ATLARI 
Londrıt, %6 (A.A.) - Vlfl radyosu.. 

nun hu(;Un bOdlrdiğlne göre. mihver 
ihtiyat kuvvetleri henUz Mmr muha. 
rebeabıe iaUrak et.t.irllmeım.latir. 

Çin kuvvetleri. içeri Ycgolis 
tand:ı, batı Suiyuan eyaletiı!de 
bulunan Sabcin ~hrinin cenup 
c!oğusundn l'.ir kasah:ıyı işgal et· 
mi~ler ve iki Japon k~ı taarruzu. 
:ı u geri atır.~lardrr. 

Çinliler aynı ı:amantla cenubi 
Çındc de taarruz etmektedirler. 

ArnaV\?tlukta umumi af 
ilan edildi 

Tlran 26 ( A..A.) - İtalya kralı, 
Arnavul\ukta 10 acneden a1ağ"l bil • 
tOn hapis cezaları fç!n umumi al 
1111.n etmltUr. Bu at, .tyaal ııuclara 

da §&mlldjr. 

Belçikada bir Alman tireni 
havaya uçuruldu 

Moslla\·a, 26 ( A.A.) - SovyDt 
haberler büroeunun bs1dirdiğine 
göre, doğu cephesine de doğru gel 
me-ktc olan ve ic;i ulı:er dolu bir 
mihver a!ılreri trtni, cenubi Bd
~ikacla bulooan Libramon yakınla
rında tahrip edilmiştir, Bir J11ayn 
ko1omoUfi ve 6 vagon havaya uçu. 
nılmmtur 

kamlar arasında faydalı 
liğinin hı:sulünU te~ 
mahjycttc bulunmaaı,,

etmek 13.zrm gelir. piJan 
cucilyeti h:ıkikaten doğt"ll 
man bu şerait nltında g 
vaffn.kivetle olması daJit 
Lhcmmiyct k:ızanır. 

Al.ın.3n gemileri knnııl 
retle muvaffnkıyct1e ...... 
sonr:ı İngilterecle durt~ 
mele üuı'<' bem.utnt bir 
yeti iŞe bP..şla.nıL~trr. 
Vaşington belrdiye 

bundan sonra bu gemli 
şehirleri i<jn tehlikeli 
beyan cd"rek herkesi 
lunlll.3ya davet etmiştir. 

Müttdik kiifilelerin 
geçerken dthn. ziya:ie 
ınanız iuı.l:ıbilecl'lklcri d 
vaziyeti incelc~k Uz-:re 
generallerden mürckkeP 
d.c ,Amerikrıcla toplanın 
lann o zaman İngiliz · 
saln.sma ve a.tlantik :rn 
tesir edecekfori düşünül 
bunun doğru olmadığu!J 
~öst.ermi~tir. 

Çünkü atlantikte bu 
rafm cl:ın :> ı:ı pılncak h l 
ge~ kt"nclilerini (BiMlla .. 
smm akıbetine uğratabi 
E~n etlanµkte ysp•lacak 
Feraiti, kanaldan gcc;rn~ 
eden şe-r.ıittcn bs.m 

Ne olursa olsun iki 
lmı .. ":lzörlin (Brı-st) dell 
hınd) körfezine kııçırılı11 .. 
bir muvaffakivettir. 4 maya d~ğer planın cnr
suretile bunun muvaff 
ticeiendirilmcsi Alman1'1' 
hnr edilecek bir ~erdir· 
rfhlerine de bu hareket 
~cektir. 

Bu ka<'mnnyn mani 
cln İngilizler için bir ta. 
!sin mvvnffakiyetle ba~ ti, 
giliz hli.k!miretino ağJ1' -' 
oldu!!'u ı:nbi onunla d:I 
tihza ve istiskald!r. 

1 &arp f çlade J 
(Baııara/r 1 ncl 

Nikolayefden ayni 
ra tayyareden Ukrayn• 
nna bnkıyoruz. na~ 
t.nrln ları • nn, dinJenrneP 
lan yerleri \'eyııJıut yaı. 
ınl:ın yerleri y~ll, yeJll 
!:onhehardn ekilmek 
lüp haurtannn yeıttri 
ra.k ren~nde \'e bir 
ça manz:ıt'aııJrmla görüy~ 

Saat yedide hareket ~J 
yare.mi!z nih:ıyet ~t 
mescide '\"ardr, Tnyyaıw 
nuns iodi;:in:.iz :ınman .. 
mu h:wadi9 u oldu: 
!-aat e\"\"el bir Ru!I a\'CI 
Finin Akmescicli z.iyaret 
nıası! 

Uu,.Jar imstoılOIU 
ten sonra ~ı'k ark tavw• .. ~ ..... 
J\ınm İİ7.P-rİnde dola~ 
7an bir kaç bomba. af • 
tıad~c bir keqif harekdf 
~eriye doniip e:idiyorıar, 
le c-epheııin öbiir tararı 
r.udi etlerini hntniatr.f" 

ft 

Yabancı memleketfet' 
le gönderilecek 

Ankara 26 (\"akıt mtı 
- Yabancı memleketle~ 
şubelerde miihendislik t• 
lkıısııt Yek:ılcli fl" 
gönderilecek GO J.:adar 
rnüs.ı.lı:ık:ı imlihnnları 

lamışhr. Lntıh:ınlar /. 
htonbuld:ı :rapılm:ıı'kladaf~ 
de lise ,.c olgunluk ııııU 
hitırıuiş o'mak üzere 
s.ı> ısı iOO k:ıd:ırdır. 
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Amerikaya giıkcd 
müfettiti 

A11/mro, 26 O"nk•I, .• _. 
drn) - Muhendis FıP""' 
la!clıc müfettişi olarak 
gideccklir. 

ev - dfJ 
ltalyada 13 caıld i 

edildi 
Berlin, 26 ( A.A) - O 

ne göre lt.alyad'l 13 kişi 1' 
suçundan dola), mıhkiıfll 
ed i lınlşlerd ir. 

Kovboy general 
Kalıirc. 26 (A.1P -

0
,, 

Kovboy olan ve Ameri.Jr9 
Z~Undada bÜ) ırk e!ÇI 
.ıencrnl Patrik HurJcy, 
şarkla bulıınmakladır. 
merikan harbhe naıırl 
dan Tuifalea ~ 
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Oğlum ve. cinayetim ~-----

lnıilizceden Türkçeye çeviren: ULViYE TECELI 
, 

- 2 - Merı ile QirektörUn kw bu ciddi 

' ~ bu l lzahata glUU,tWer. 

Selllloz labrlkasıa·a 
mltebassıs arıyoruz ı 

F~~rikalarımızdaki aks~klıklard~ şu _Mehmet Ali kağıtçı 
ışına benzer meselelerın mesuhyet hıssesi var mıdır ? 

~ ~ nu,.. GöttırO:n bu kor Erteai gün ~ede otururken 
~ üku .. Bu benim çocuğum V&hbu Ue bir arkada§uun dıvann üa 

l>tl'e bat tUnden bana baktıklarını gördüm. 
~-~ rrınaA"a be.§ladun. Harri V&hbu yumu§alk bir aeaıe: 
4' l6h~dlbaavo çocuğu alıp cetkat. _ Arkadaşım L!hont aizin'!e kc. Soldan sağa: 
~e kaı tt. Gözierlml kocamın JlU§m&k istiyor. l - Kasa (iki kelime), 2 - Vii-
lltııllll 

0 
dırdun, Aman yarabbi,.. Dedi. LUıongun aıyab g5%lerlnden ısıl olan, (köle) nln tersi, 3 -

.,.,1 lto~ sevdJtim adam biraz çıkan cuaıar iki alvl'i iğne gibi bana (Kuduruş) un tersi, öte:rc beriye 
~t!Uııııı, l"llııda duran A.cubenin bU saplanıyordu. liU§MeUe arka.ın.ı dö. bakmış, 4 - Bir şeyi herkese bıl· 
r t1ettıdıb1r nıodeillnden ba.§ka bir ntip giderken Lihongun hakaretle sı. dirme, nmeU değil, 5 - (Yaramaz) 
~ ~dtrtb Bu hakikat beni bUısbU rıttığmı gördüm. Bu aoyahat mevzuu ın tersi, bir emir, 7 - Hind hü· 

-... 8e ve olanca kuvvetimle: bahsoıunduğundanberl yenmeye ça- .kürndarları, 8 - Elde edememek, 't ~ ~. een de git, aenden de lışugun bütün korkulu llJ&ler bir an aklın ten;!, 9 - Saati do~rultuş, 
bty, Y<>ru.ı:n. da göğsüme doldu. Buradan hemen 10 - Bir emir, {maksat) ın tersi, 

'~! batırdrm, Hastabakıcı koca· kaçmak bir yerıere saklanmak iste- bir f~arct sıfatı, l1 - le uzu\l:ırı· 
...... ıt~-~ra.k: dlm. Lihongla arkada.fi ı.ıerdekl ır. mızdan, vücuduınuzuu ifrazatın· 

~..,~~-at.ayı Yalnız bıra.kmanız mc.kta yıkan.an ev ııahlbesile iki kıza dan. 
~.llJ ~lacak M!ater Ll.. O ne de. doğru gitt,Uor". Dakikalarca onları l'ukarıdan Ofağı: 

bt11t. 
0 

e;ecck kadar asabidir. 8e)Tettlklerlni korku tle gördüın." 1 _ Arkasından (iki kelime), 
Gıııı.ı lta~ lllar gittiler, ben de ken· Bu va.ka.dan ısonra gilnlerce evden bir musiki lıletl, 2 - Bal ameleleri, 

l)i Olın ttiıxı. cıkmadığJJD bale!& hiC olmaz.sa günde Tibet papazı, 3 - l\Iuvafakat, bı-
,1 ~ ba§ladığım zaman an• bir defa ı:..ıııoncun civıırım.ız.da de. çak, ve kurşunun actığı yerin 
~b&tnı Blarını iatcdim. l.8.§tıtmı görüyor ve ıı.er defaaında c... tersi, 4 - Atlı:ran, küçük ve hiı· 
~ l6t~ a IUUıem geldiler ve beni a nun ne!ret dolu aerı na.zarlarlle kar. zülmilş bir meyva, 5 - Bir eda', 

'tıc ltar Üler, A2: zaman aonra da ılll§ıyoroum. firar ederek, 6 - Mesut, olnn, bil· 
:1(11 arınu aldım. ~ Ev salubimiz LUı.ongun yarı lr. yük bir Osmanlı tarihi ynımış o-

':ekeUnılZCie, çocukluk &1lnle- giliZ olduğunu söylealğı zaman kor. Jan Avusturralı, 7 - AHah, tavu
ıle teıı_y eaut hatır&1arile dolu yerler ku ue : ~un bir kt-milU, 8 - Geniş toprak, 
~tllı& or, a.aa.bımı boza.n o va.kayı _ Yarı lnJill.z ıni T Diye bılğır. çoculiıı olnııyan, 9 - Temel iize-
'~yb. çaıl§ıyordum. Gençliğim dım. rine kurulmuş olan şeyler, 10 -

tııı ~bu:nlıı kuvveti ısayeslnde yeisi - Evet .. Babası me§hur bir Çin. Diş geçiren, alfabede bir harcın 
llt1 l'endım. u &.lim imlf &nneııı de lnglllz ... Bu okunuşu. 11 - Müsavi, noksan, 

tittıtııı:ı':e &onra Harrf ile beraber çocuk kUçUkken baba.Ilı öltnU,. O za- Dünkü bulmacamızın halll: 
llı14'tııd tınıveraitenin Jıafta.!ık mec ınandanberi de serll ııetn kal~. l _ Şurubiçen, ş, 2 - Işık, Da· 
Ilı ~llt a ıu sa.tırıarı okudum. Ha.yatm yav&§ yavq vUcuduı:ı:ı.. vacı, 3 - Paşalar, Mil, 4 - lk, 

ı:.ı._ ~a lk:ınau taJ:tsll edip vata "•n "ekildil''ini sandım. Odama çık 1 "'- 7 Şi .... ıı._ ~ <"'\lk•- .,.. ~ o tit .am, ...... va, - mal, ;~ar, c, 

~"'t:ıı I\..._ ..,e giden genç ve çok k.ry •·- ve ııabaha kadar dehşetle re 8 ı ı .. ıvtteö u..u - kilfk, V, Ya, 9 - r, Uyuşan, 
rı...- "t r Harrı Linin 6Jnm haı dlm. 10 _ Or, Yakalama, 11 - N, l\lew 
~~· l'tntkle mUteesslrtz. Hani Li Biliyorum. •. Blliyorum.- Beni bu· p 
' ~teıxılzln en parlak zek&ıarm· ra.ya her yerde haZlr ve nazır olan .!r!!a~k,!!!!!ak!!.!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

' Allah yolladı... DUnya. yüzllnde gü nlz geberecckslnlz, 
1\1 ~Q~ hatırlatan bu yazılar be naıumda.n k&Çıp kurtuıabileccğtıtı Djye bağırdı, Lihong tekrar et· 
~ ~ıxı 1

r etmjftl takat en aami hiçbir bucak yoktu. Artık dL~~:gda': ti. 
--~ OUd&Jı tamaml'!e kurtuldu kaçmanın pek beyhude 01 u"'-u • - Para.lan hazırlayın , Onunla aç. 

"&ı~~trıı..ı ldi .. Ya çocuk? !adım ve ertesi gUnil onun beni t& ııktan ölen biçareleri kurtaracağ'Iz.. 
'~rı.ı de o da çoktan ölmll§tü. . kjp ettiğini b!ldlği.In halde, kalbim ''1rlerinln anneciğim, anneciğim., 
th, 11l'h acı ve tatlı hatıralan h••ta, vUcudum yorğun ırmağa kadar 1\ ~ ...., diYe batıran sesinde ö1Um korkusu 

'
ıı... n o eahlfelerl tamamlle ka y"rUa'üm. t 
"il ll1 "' vardı. kl Uç haydut hlzmetçi ile be. tın.. Nitekim öyle de yap Lihong adım adım ban& yaktaotı .. 

n1 kızlara yaklaıpnaktan menediyor. 
ıc_1~ -., Dcli§etle bağırdım. " du. Fakat çocukların S.Umdadı fbeıı! 
l -... C. 'ltlan eonra atlemfn muvata- _ Defol, detoı.. çıldırttı-
~ ~ ra1d !aminde yak~k!ı bir Lilıong infial Ue cevap verdi. Arkad&Jlarma &1decekler:i yerf gO. 
~ bı lendtm, Bir sene eonra d& - Ben köpek değilim.. teren Lihonguıı Us~Une teltrar atıl· 
){ "'q .: kızım~ oldu. Benim altm Titriyerek aordum. dım. Parçalanan clblaelerl avuçla. 
)\ ~t Çlılrıını, be.bamım koyu ma· - Benden ne iııUyorauıı'P nmda kaıme&ya kadar onu gekmetc ,., lıtpi~: tll§ıyan bu ktlçtık yavru _ BlroeY latediğlm yok. Y~ız çallfUm. 
~"lllte Prestııı ediyorduk. SA.kin sana İngi!izierden ne kadar neıtre et· Lihoag gene ııUkdnetıe: 
'il&..: t1bı deıı Aza.ere sene~ sessiz bir Uğimi s~eyeceğtm... - Çekil kadın, yarın paralan ve.. 
la...~r a1tıp gidiyor, i.lltfk'baldcld Ben onlarm hepail11 blrclell gebert· rtraenlz çocukları iade ederiz, 
'tl)~dlı de •:vnı ııU~netıe bize yak· mek ı...terim. DedL 

ııı ~ Gözleri aiyah cam ıarıklan gibi Ona tnamnıyordum. Çocuklamnı. 
ıı ~ll !( lılerı on altı yaıma gel· arlayarak deva.nı ettl: mı bu kanunsuz adamların elinde 
ltı.. ..ec

11 
ll.ıtı•· 1•1erı· """'den gU".. P _• Annem tngUlsdı' .. Miıy6ner~er tıh..."M " .. , ., b~• .... u ciddi tehlikede olduklarma emlndjm .. 

tı·"q, ~ 1l'Ol'du. Bir gün .. Bir yaz mektebinde bana birçok ,eyler ğ Korku dolu yalvancıa 
~ l'tlttııratd, ehemmiyetli bir it i· rettiler ancak annemin beni be.şm· - Benl dinle Lfhon,g diYe tekrar 

llG~e titnıeğe mecbur olduğu· dan ni~tn def etttıtnl blldlrnıediler.. il.zerine atıldım,. 
>a:: ~lı~ Babam Harrl U yüUek bir lllmdi .. t O &'ene bmı1 US&k'.18.§tırmak ııstc.. 
l( ~ıe it dlrektörQn km da bu se. Ba§mı guruıta kaldırarak Ulve e dl. Ben l.ae ilmidlliz yaln.ntlarrma de. 

~ti'! te .. uı-aırı Q01t istiyor. Sen ve ... vam ediyordum, 
·•ı: k w: tkma 

~ "~ ~ refakatı kabul eder- _ Eğer annem yuvamm Y - Anlamıyor mu.awı Llhong ... Me-
't~~ at ınasratıannızı direk ııaydı ben de ba.bam gibi tazll•tli Qoo rl benlm kızım ... Senin... Senin, Kar. 
I\.. _. kttr. 
~ '"'Gı, .,.,, lurdum. ııö..,Oyor de,1n-
~~lttt ou teklif MerfyI adetl c;tl· - Bunlan tı&na neden 3

' • T&katim kalına.mtJtı, yan bayğın 
··rı ~oıtt' koea.mm da oodan kalır Mm? Diye kekeledlm. bir halde yere yuvarlandım 
tı... it.ite h 11• ltırazıma ku!ak aıımadan - İçimde 1ngillz kadmlığma kar (De.vamı var) 
~ l.&ıl'bltlar yııpıldı ve yola çık fl blriken nefreti herkeae duyurmak 

11..~ tsl!yorum.,. k nak1a,.. 'it it Yd&ltı otelde teaadtıı etti· Ded1 n arka.smı dönere 

\ı bt''l?lnı Bhba.plan bir.I 19blr· a, ırm•k .. • balık tutan geno kml&rtl'I 
,.:. ttu1er ıınn uzaktaki evlerine d6.- .... """ .an 
~· ~--- Oteı bayatı hepimizi eık kahkahalarm.ı 1.§itlyordum. Bir&a -M-

Tabii olarak İ§tc bu noktaya. 
merak ettik. Fnk.:ıt tetkikatımızın 
ııetioetinde hayret etmekt<?'n ken
dimizi alam=ı.dık; zira Mehmet Ali 
Kağıtçı hakkında kabahat olmak 
üzere "idaresizlik,. gibi m~nıw 
anla~ılm.'3Z bir dedikodudnn bnşkn 
bir ~ öğrcnentidk. Garibi şudur 
ki bizzat Mehmet Ali Kil.ğıtçınm 
kendisi de niçin İzmit kı1ğıt fa:bri. 
kasındaki i§inden ç.rkanlm13 oldu
ğunu- nra1nn bir buçuk sene 
geç:ınif'l olmasına 'rağmen- hdlft 
bilmiyor, 

Mehmet Ali Kfığıtçı 19H sene. 
si haziranında azledHdiği zaman 
kabahati ne olduğu kendisine teb
Hğ edilmemiş. Se-bebinl restneti sor 
mu!J. Cevap ;ıJamamr~. Devlet şfı
rasma m~t etmLs. Orası cln: 
''İzmit k!ğrt fab?ı'lı:am memurlnn 
devlet teş!ril!itmn dahil memurln.r
dan d~ğildir. Onun için senin mil. 
rncantını tetkik et~ğc §firanm 
sclfıhiyeti yaktur.,, demiştir, 

Aylarca açıkta beklemi.1, niha
yet nlnup İstanbul belediye kim. 
yaba.nesinin başına getirilmiştir. 
Meıhmet Ali KdğıtÇrnın yeni va

zifesi de 'bir memleket hiz.meti ol
duğu, bu hizmet de varliğıııdan 
azami derecede faydalandığı vıe 
kendisi bununla geçinmekte oldu
ğu için artık ona bir aş aramnk 
bahis mevzuu olamaz; fakat mem. 
leketin bi'r k~nde bir kôğıt mn
hendisi vnr'ken, hem de bu mUtc. 
haaSSIS bizim kağıt fabriknmıEJ biz 
zat kendisi !kurmuşken bu işten u
zakta bulunması, o işin eııi bir 
sellüloz fırbrikııs:ı i§lctmeslnde ya
bancı memleketlerden gnzete iJt\.n. 
lan ile mUtchnssrs aranması ve 
buluruı.m~dığı için de bunun mnh
rumluğuna katlanılması doğrusu 
bize çok garip geliyor. 

l§te bu işin i~indeki gara.beti 
muhterem olruyuculanm1za göe • 
termek için Mehmet Ali Kağıtçı
nın hıınit Mğrt fabrikasından nn
.sıı uzılkla.,.<1i:n-ılml8 olduğunu g&ıte
rcn ı.-d'li!lmJarla bu müesıseaede mn. 
dür bulunduğu srrada Stımer Bank 
umum mUdUrlUğ{lne yaptığı mil. 
racnatlnrın ~ verdiği baz:ı fenni 
raporların sırrctlerini ncşretmeğe 
karar verdik. Bu vesikalar oku
nunca görülecektir ki Mehn1et A
li M.ğrt~mm azli işi s:ıdccc ~ah=t 
bir mesele mahiyetinde değildir. 
Zim bunlar da devlet sermayesi 
ile kunılmus olan fnbriknln.nmrzrn 
ne surette idare edilmekte olduğu. 
nu v.c neden dolayı bu milessesc
lcrde muvnffnk oln.mndrfumız tarnf 
lar olunca bunun neden ileri gel. 
diğini a.nlntacclt ibret noktalan 
göriiJecC'ktir, 
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METIAIET ALI KACITCININ AZLi 

ll/ı.KKINDA KEN/JIS/.\'E 
GONDERII..EN MEKTUP 

Slimer Bank Sellülo: Sanayii 
Müessu~ıt 

İzmit, 20 hndren 1941 
No. 4290/24 

h,.;"t '~eytı btrkaç h&fta ııU ra Vabbunun bir alay kendi ~!ı~ 
"!it t..bıı bu tnlaathUtl memnuırl puk!a beraber ırmağa dotM1 
~ ~· etttk. ler1ni gfSrdtlm. k da. 
"- ~- 1 ln11aı. ~. ~r Llhoogla. karfılattılar. bir aç 

- Etendfm! Dedi. Yaptığım bu bMftp1araan 111! ınoato 

tılrlarnuıEJ ~karduo, ŞlmdiJ"IC kadar mllneooimllğlm beni 
.,,. ~~ l'\1-_ ~ .. •1J konU~tula.r 
llıııı lıt f'L...-..... kla beraber .um ki- ktka hıeyecanl.I be,..........- ~•,., Ev 
~ "k ""'l1Uet11ı evknlılin et!'atmda Ye sonra kızl&rJ muhaaara etv--r• 
~~ 'dat..ıtrkıarnu &&'mH g&ıın· sahibi oocukıarm tmdadmA kO§UJOr • 

~ "'--U.. •lbedt«da. lCır 88hip du ta.kat ııerserilerden blriıd bir~ 
~~~ . ~~~~ 

" ~~tr '" .. blQarelıerla nıkla onu yere aerdl. -• ~ old.,_ ~ bafn'ara'k; imi-
~ ~ C1'iı - Bıralan •• KaUrl bira Vabı. 
-...... ~t ~aç mu .-itteki eski Diye kopıal& ~ım '" onun 
~'-h 1111.bedlntn harabelerini bunun tızeı1ne ab:laralt JmUlll 
~ ~lttı11 C'lttnı,tııc. Yerm yurdau, kirli ellerinden kurt.&rJDAI& tM*&. 
''hta.~ illllbed ojvarmda.kl gis dım. 
~ ••ttıüdıklanm ötreıı ~=:. :abu~~ ktda"--

~lta ~ de Chıııı.f'llnmdakl derenin Çocuklarrmm Jtorkud&ll )JGytlmtıf 
~ et~~bu iıınılnde blT Çinliye g&ııerte kurtulınağ& ça!Jll10l1ardı .• 
' ' 8t:t · Va.ı:ıııu: Ben de ra-t geldıttmo ııaldınyordllm .. 

? İtıgnterecıen mi geN70nu· Maamattı btıttln bunlara rağmen ııer 
'' aeriler çocuklan yavl!.f ;ya•., \&Z&klal 

,.~~~~ &fitıalık etti, l!ıılıert ee· tırıyorla.rdı. 
'...._ ' Bağırdım, ~ ~? ' Siz İngtllzle!'l sever mi. 7- Hayır Lnıong ha11l'-· :sunu 

'\.' lleninı ln yapmamalDımı.- ...w Jte&-
\t~ gfllzıeı.ıe aUkur olan Llhong durdu " ıaımç &·-

' ~~ vardrr, kin uuarlar1a ban& b&ktı" beDlm 
~? 11 0 8.J'kad&fln İngllf,derl feryadnnı but.ıran blr .eale: 

' t. - Kocan yarm şangtıaydan .., • ıtltttı %[ ııasn: 
tı~ I'~ n beraber olnıdufumıız det edecek. Söy1e oca paralan • 
t~~ ~lt ;ııektebfnde bu &l"kada • ıum.. Vahbuyu ~nderece&im parayı 
~~ lfattt "CUız mua.nlmtne !ayan ona teallm eder.en.la kı.ZlarlDlZl iade 
'~ 0.11s bir gtı.n eokakta arımı ederiz. 
'"'~ llorıra ~?' bile a t.mı,tı. Bu vak'· Dedi. • ... ,. lt 
• ~ ~--~ellın~ batka yerde Arbedeyi ifitfp kotan !ılı.ımetet, 

-ul'lyetlnde kaldık. - Ktı.t,ahlJ:l1mZd&D d0la11 llıepl.t 

aldaım&mıştır. 

Posta Tatarı, getlrdftt haberin S3dtmun nlattık1a.n 

yaıımm biç kalClrğnu anlatn13 gibi sesini keserek ba§ını ö· 

l!ÜDe etdl· 
llını Mlhea Blrte Mltdl: 

- Eğer Moıtaa Sa®nun bize keşfett!ğj Mvadl11Ter 

t;ahakkak edene, meeele 91* mllhtm deroektlr. Şimdiden 

kendWnj mtijcleleylm kf, ona bllkfı:mdar ~endbnltjn baş 

m8neaclmlfk vazlflll!lnl verdlrtecetfm.. Bu tştVtklerkıtzl 

ffmclHtk Jdmeeye ~ym.. 

Sonra dayandı.j'ı yaetiğm altındau dolu br para kese.si 

cdrara.rak SadOoa wırdlı 

- Ba ufak bedtyeyt al, Yol harçlığı ,.apar9111. 

Saclan par&Jl almak istemedi. Müstağni bir taYIJ' •· 

kında. Buna görm HIJ'I, tbnJ HAhanm hAlA elinde chıraD 

keııeyt alarak tekrar yastığın altına koydu ftl ,Ulerek: 

- Efendim dedl. Bizim mUnecc(mtmtz böyle f9Yleı1 

pcr.ra mukabilinde "pmıyor. O aramızdaki arkada5lıfın 

bAtın iç.hı bunu yaptı. 
>lel'llat,ekller, Sadboa ba kibar barekotlııl belendl. 

ler. 

~ Mıbar. 
"' - Bcfıı yok .. tıerttte 1"1non rnttlmratmr ~receltt.IP .. 

BDktımdann 1&r&flM prme.lne yal'dım ecıeoettz, 
Dil1nee, 8ıMt6D ayala kalkıp, gttmefe bar.n1andL 

- Ko80ra ba.kmaym, bu akp.m ıdld uykusuz blrakhtr. 

lbni ~ dır.f.aMma.,p.rak ... tJNuamata INıtllW' 
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Scn•ls: Md/10 
Ha11 Mehmet Ali l~ltoıtçı 
Selluloz Sanayii Müessesesi 
işletme Mıitehassısı 
Değirmen sokak, No, "' 
lleybeliada 
lıtanbul 
Sümer Bank Umum )füdOrlOlHi 

İdare Meclisinin ll .Ci.1941 tarihli 
kararı muclblncc vazifenlze niha· 
~et veriMi~i yOkSie.k Umum Miı· 
ıdürlük tarafından müessesemize 
bildlrilmi~tir. 

l\eyfh et tebllğ olunur, 
Saygılarımızla 

imzalar: 
Jı.. Berkay S. Po:nm 

Not: Bir sureli fabril:odaki 24 
No.lu ikamef8tıhınıza con· 
dcrilmfştir. 
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MBHMET ALI KAG!TCI NiÇiN 
AZJ.EDI Ll)Jti/NI SORUYOR: 

S.B.Sellülo: Sanayii Mıiesuse&i 
Mildurli/ğııne: 

1 z m l ı (Kocaeli) 
Boııka idare Meclisinin 11,6.19/Jt 

tarihli karariyle vazifeme nihayet 
ver.ildiğlnl müş'lr 20.0.1941 tarilıll 
ve 4200124 sauılı le:kerenl:I aldım. 
Vazifeme nihayet verilmesini tıtfl. 
zom eden hukukf esbaba etra(iyle. 
mııllali olmoğı #$/emek, kabil( fn
kdr olmıuan karuınt haklarım ciim
leslndendir. Binaenaleyh Banka 
idare meclisinin hakkımda iltlha: 
elmfı bulunduğu kararın, esbabı 
mııcibeslule birlikte, tam rıe sadık 
bir suretinin, Bankadan celbi ife, 
tarafıma levdliııl rica ederim. 
Keıı/lyel, aynı zamanda dol}rudrın 
doğruya Ranko umum mlldılrlıiğıi . 
ıu de ua:ılmıştır. '°· Vl.19"1 «ıygılarımln 
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AIETIMET ALI KAGITÇININ BU 

Y AZISINDA1'.' SONRA KBNDISINF. 
GELEN MEKTUP ŞUDUR: 

Silmer Bank Sellüloz Sanayii 
Mı1e&seıeli 

/:mit, 7 Temmu: 19tt 
No. 26/4791 
Senis: Mcl/10 

GiZLiDiR 
B<lll Mehmet AH Kd5ıtcrr 

Müessese Vazife evleri !\'o. !.t 
30 Haziran 1941 tırihli mektu• 

bunuza cevaptır: 
Mücssemizin 20.6.190 tarihli 

tnahhOtlü mektublyle tebliğ edil· 
miş lıalunnn hıı~w haricinde lılr 
muamele fcrasınn lmki'ın gör.iılınc-o 
ıliğini bildiririz. 

Saygı lıırımıda 

imzalar: 
~. Btrkaıl S. Po:am 
-4-

BU MEKTUPTAN NE A'h'LA$1MR'! 
MEHMET ALI KAt:ITÇl TALEBiN/ 

TEKRAR EDll'OR: 
Sllmu Bank Umum Jlıidıirrt16ü 
Yüksek makamına 

Ankara 

Dlzuıı kurup aenelerce, müsmir 
ve muvalf ak ıuretle işletmiş bulun
duğum Selliiloz Sanayii Jlüesus~ 
aindelı:i ihlisast ııazl/eme nihayet 
verllnıeslnt istil:am eyleyen kora. 
l'lll, esbabı mııcibesini havi, tam 
ı•e sadık bir surelinhı tarafıma 
teııdfinl SO. l'l.19"1 tarihli mıktu. 
bumla rica etmiştim. 

Bu babta, ,~imdiye kadar, tarafr. 
ma hir hir leblijjini:: rıa!ıl olma. 
mış lıulıındu{iıından, kanuni hak. 
lanmın mahfuziuetl bakımından 
lcabın11 fcsrlini tekrar ve kemali 
chemmiytlle islirlıam etlerim 

a9 • 
&.,11.1041 Sayglarınla 
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PAKA.T ISTEDIGI /ZAT/AT 
l'EMNE GHLEN CRı'/ı.P ŞU: 

Sıimer Bank Sellülo: Sanayll 
Müessesesi ~ 

No. 38G 
/:mit, 14115.1.19'12 

Servis: Md./12 • Meh. 
Bay Mt'hmcı Ali Kiiğıtı;, 
De~irıncn ~ok No. 42 
Hcl belin da - İstanbul 

. S!lmerbnnk Umum l\fildfirlJğıwe 
hıtnben yazmış hulıındıı{ltııwz 
22.ll.1041 torihll rneklubunnzJ c~ 
''r.ıpfır: 

• Mnesscsemlze aynı nıcoldc l nz. 
dığınız 20.6.9U tarihli yazınıza 
7 cmmuz 1941 tarih 'c 4781 26 
sayılı ynıımızla <'evap verilmiş bu· 
hınduğunu bildiririz. 

So)Bılarrmızlo 
1mzıılnr: 

A. Berkay S . 1'0::11111 

-0-
fzmlt KAifıt faıtırJlcası giilf hır 

mfıesseseyl kunnuş ve scnelcrl'c 
fslctmlş ol:ın bir odamn hu tarz l.ı 
h!r nı~amelc nasıl doğru gurtılelı i· 
lır? \ e eğer fobrikalarıınızdn lıu 
tarzda lınrekete yer verJJirsc huıı. 
Jarm fdaresirule nasıl muvnHııkıHt 
bc'kllyeblllrlz' 

Demek Mo'hmet AH KAAıt~· ı ıl , 
onu yeliştircu mooılel>ctle ~ ( ıJr 
rfkanın ba~ından niye uzaklaştırıl· 
dıfının hakikatini ö~renenılyccek 
Ye careslz lahminlcrc bnş vurncat.. 
hr. Biz de Mehm<'t Ali KAAıtçının 
azline Sümer Ilank Umum l\lticlür
Ulllhl<' yoptı~ı blrknc mfirocaatın 
sebcıı oldu#unu zanncdiyonız. Bun. 
lardon biri, SapnnC11vn m ~alt·•;ı 
mfireahhldi Vnhft Akp:ık'ın öl'ftrnu 
ÜZ<'rlne '.\'D21lmı~ olan hir mclıt 
dl~eri de 22.1,1!141 tarihli bir f~~~ 
re 1.omftosl knr:ııı ... 

f ste bunların da 90retlcrl: 

(Dwamı vnr > 

VAKiT 
Daima ltalltın menfaa
tini düci~, L - -

~ .... ··"' ner ıayı-

t .n!la en ıeçme vazrlar 

'1P!rreder 

- 93 -

kırptı. O ds ne demek letecliğlnl anlıya,.ak: 

- !:ftndlm! decli. Harunurreold haue.tleıinla ölilm ruı. 
terı yem blreey cıetUcllr. Hem yalnıs ba mber beni ıtıtnm 

~tmedltl ~ 1Ju gece ) enJden ihendekt Umıl nüeaw k't• la 
rma \'C bcuıa bclızer o.erlere bakt;.ma.. 

-·-
HAYRET 

. 
lbnl 1\IAhan blrdmtılrc ptmr gfM Cllllltl. f'09f.a Tatan

nııı )lWlnc: (Ne dersin bu l:Je'> del' gibi mktL 

.lboi F6drl daha evvel davranarak llOntu: 

- Banmurcotdln ölümünden lıatka 1enı bir ha.berin 
var m1f 

Sad-: 

- Allah rahmet "Jielln Barunurretltl, 701a tıkmadan 
en·eı hastaydı, l'e bu ileler ele ISleoetını ebel'fmlz blll)or 

glbt ldl. Fakat bcalm ınlliı(Ul)clmllk~ keefeltithnd ~N 
bıılıerier ~ok mtlıhtmdlr. B&0k88lndan öfrenlıneeJ'ıfl icada r 

1ııa lıA...ctJl!Jerf F..mjn efendimize tı6ylememeyı ~Ud eder 
etıak anlatı rl01. 

S&clerı, buna 88ylm1e!tfntıekl rnMaedı. A.nlM90&p hA· 

1laılllshı sırdı& k&lmMmı temin etmek deill, o flbı ..........,, 
~ tebartız ettirmek ~nc1lr. 

Bfrçok kDrn4z Ml•nıilar kenda 1118ırife~ ..,_ _. 

larıaı bat"--~._. Pdl lrehm._ mo' tnı 
~dan flteırler 'ft tlınau ,ayılma mı4a.D korkt,uklııınltt 
sllylerler. JlallıalEL onlar pek Ali blltrlerkf, muhataplae M• 

• ,,..... •• bir• .._ 'l'XI t!1ıı ....... M;' ft1(• 
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G AA!! lEEZa:sz:s:L 

Bartın .ı...ı.mauınııtın ai\lığım aıc.ın 

1 keser yelkcnlielne alt 808 11ayllı ölçU 
kAğrdmı zAyl ettim. Yenisini çıkara 
cağımdan eskisinin hükmU yoktur: 

Galata l.'Rğknpan Kelebek sokak. 
No: 2 

••• 
~url Oillşen 

('1te7), 

Ntlfuı .,.. Y&tma.n ehl~tnamcmJ 

ve. 29. TC§rln ME!U Piyango. 21~931 
No: lu biletimi, ve.tınan taıtmatna. 

mealle bitlikte gaip ettim. Yenilerini 
alacağımdan eskUcrinin hUkmU yok 
tur. ( 41463) 

Her \'emekten sonra ~de 3 defa muntazaman dİ .. 1<.!rinizi fırc lavınız. Fcrlköyü A-v'kat o&d. No: 1~6 
467 No: ıu. vatman. ()emaı Tekin 

• * .. 

MalCd aaziler 1 1 tSugunku rad~ 
Cı..imhuriyd Lnyranu mera: j :~ Prv;crom •c memleket sa11t 

• • • • ~ : ay.n. 7.32 Vüendumınu cıılıştırıı· 
eıa11ne t.ştuô.k edecek ı hm. i.40 A}ctns haberleri. 8.30 Sen-

Folih J'sknuf:' SabQfae.n. fon PRr~ar (Pi,) 12.30 program 
ve m"'elrot ssnt ayarı, 1:?.35 Knrı

l\hıh'U gıı;o.ıle.~l!. Cwnhuriyet bav- şrk p~nım <Pi.), 12.45 Ajans h:ı-
ı amı merasimine iştirakleri menı· 

sim programı icabından olduğun-

dan alınacak lcrtibıı.t hnldnnda sr.r 
ruşınl'k üzere 28.l 0.942 çıtrŞa:ı:ha 

günıı saat ll de fstanbuı merkez 
R. binasında hazır mılnnmalan 
ilAn olunur. 

Merkez Taksileri şehir dı· 
şında çalışıyor 

!on zamanlarda mülhakat kaza.
olnnda merkezde cahş..'\Cat olan 
taksilerin çalıştığı ve halktan yfik· 
sek ücret nldıkfarı görülmektedir. 
Merkez tnb:ı1erinin mülhalrot b
ıaJ:mndn çalışması yasak oluDdu -
ğundnn bunların vnziyctleri 6 ncı 
şube müaurlüğfl tarafından to'kip 
t-diimclctedir. Te.k.~leıin şdhre ~ 

ffrllmesf alThadarfaro teb~ eail 

htı.:'leı-i. 13.30 Karışık şnrkılnr 
18.00 Prognım ve memleket sııııt 
ayarı. 18.03 Radyo salon orkestra· 
sı, 18.45 Fnsıı hc\•elf. 19,30 memlf'· 

ket saat ayarı ve ajans ha~rleri 
19,45 Hnlke.vlcri folklor saati , 
Safranbolu hnlkcvi. 20.15 R:ıdl o 
gazetesi, 20.45 Tino Rossi Ye Rina 
Ketty'nin rılAklnrı, 21.00 Konuıımıı, 
21.15 Müzik örnekleri (Pi.) , 21.M 
KlA.-;ik Tiİ<rk mnzilti prof:rnm. 22.SO 
memleket saat nvıırı. aJııno; haber
leri Jkm;ıılor, 22.50 Ynrınkı 

m Ge-inıi~terin &-nrltılcri 
Jre.o;ikc~Jrtir. 

Bevoi7lu askerlik sııbesinden: 
Top. ttınNı Meh:meto#bı !ı!.ust'Gfa Avmıduk l50637 ııbı ~ize acele 

m1!rat!ntf etmedfğj ta!tdinto bakkmda kamml mus.mele va.pı!flcağı 
(11522 R85\ 

çaa açık art,tırma. 
~ - Kar.ton~ mnba:mmeı:ı bedeli 1080 Ure. muvakkat te. 

minatı 1'62 llradn. 
a - .Al!ttlrma .IM2 Salı tı mat 11.lQ da Kabataşta levazım 

~kt meik~ ea~ komisyommda yapılacaktır. 
4 - Kc.r.ton PGrÇaSı ımclerl her gUn öğleden smıra llÖ3U geçen 
~r. 

5 - tatekJilerln arttmna tJctıı tQin o.'unan gön ve saatte teıntnat 
para!arile btrl'!kt:e adı ~ komisyona mtıracae.tıarı llb olunur. (722) 

:ı 
lstattbut Çapa 8L ncl lıkokut 'binasmm tamın açık eksiltmeye ko

mı?muştur. 

Kcş!t bedcli lY2 Hm 58 kunJ§ w ilk teminatı 85 lira 69 'kuruştuJ'. 
K~ ve P"'1amc za.brt Ye muaı:ne!a.t mUdürlUğü kaleminde gö 

t1l.."cbllir. lbaıte 5. 11. 942 Perşenbe gtln11 mı.at 14. de Daim1 EncUmeııdo 
yapr!acaktır. Taliplerin Bk tem'fmı.t makbuz veya ımektuplan, iM.le ta· 
rlhinden '(8) glltı eovveıı Vil!.yet; Nafıa MUdUrlUğtlne mümeaat)a alacak· 
lan .tennı ehliyet ve kanuneo ibrazı llızım gelen diğer veetkaıarlyla ihale 
gQnU muayyen satte Daiınt Enotimc.nde 'bulunmaıan. (727) 

lıt'm anlatf lan ıteJin emmtyetını, lıem de 'kendilerin! 'lm
ytttmüş olu,.Jar. 

tlmi F4dıl. SaclCUnın işi gizli ~ lstedlğlnl anla• 
yıoe:., dedi ki: 

- Eğer h4klk en ınübhn ııeyler bf'-.iyol"l53n bnola.rs 

fmize nnbtm:ık1n onun yruııncb ltfbıırinın art

ı--. ...... oı..a .. ~ - """ lllllfdm laaberler "fM'f 
...... eeıtıınp~ 

- BımwbJdlerden r:f~ bllhas tbnf F'n.dtl'ı aJAka• 
dar ~ bir 00..lm vnr. • 

!Clıadd, btmu 1'6ylorken Mülganın kendisini t nım:ıdr 
t;aı ~tyordu. 

Cl:ft'np VCl' 

- 8ıo ~ JC.11 <bmt v&Lt,. olan babasma alttfr. Vıv 
nJ ~idr. ~.t.! •.• 

P'..lladt1, l\ltilğıuı.uı kencfüdnl tnntdığ"ına hayran kal. 

nı:ı.kla oornber bunn l:>elll etmedi Anhıtncn~ ŞtıyJerl çok 

n.wrak oftlğlııdeıı ooıı CRbuk sö~·ıctmek için olncakkl. lbnJ 
Al:'lıba.a'a haktı. O d11 ult,ana ıseslen41: 

- Blıyt\k ııö:r.ler ııöyledlğtnl gö,. )yonım. Blldlkl~ 

nnbt b:ıkalım, Doğnı eri· senin HUJrumdnr Efendimize 
yskıa olmanı temin o~ 

Sadfln: 

- Hükftrnd, r Ei nıizl ıtnımearyol'SOnıız herhalde.. 

El"tlt N'A yakl:t§mak btr saadetıtJr. Hepimiz onun kb1elert 

etti: 
t!\bll'fnl kullandığıne 

- Ona ıwı dJ;f• bDllltl!DıbK" ISl\T-Oınıı:on ? mı.uıc:rtıı. o k 

Birçok yabancı dillere ternw" 
edilmiı olan bu eser, Niyazi Ah 

met tarafından a.onrudan aooru. 
ya Gürcü dilinden tercüme edil 
rıiştit. Baştan sona kadar a,k 
ru r ra Vt' kahrmr -ınlık menkıbe. 

/eri ile dolu olan bu mfis eseı 
7 ür~ matbuatında ilk nümunedıı 

l!'lyatı 4Cı ımme olan bu eeer, bo 

ılfioı l<eslp getirenlere Vakit KJta. 
bevlnde ytUde 60 tenz.llAıta ıo im.. 
rtlŞtl V6J'llnıekıedlr. 

(Mevcudu azalmıştır) 

1 iŞ BANKASI 
!LTASABBUI 
B~SAELABl 

ı lktnd 
Ke§idestne ayntu 
~er: 

ı adet 1000 Urall1ı 
ı. !500. 
ı. 215(). 

w • 100 

• 

• 
• 

tzmlr limanmdan alml§ olduğum 
4.6,934 tarih ve 22 No: ıu Rels'!lk §& 

t!adetnamemt Uyi ettim. Yenlslni a· 
ıacıığımdan eaklslnin hUkmU yoktur .. 

(41462) 
Rizeli Dıwutoğlu Hamit Gündol;du. 

Askerlik ilanı 
Emiııı'inii YCrfi As. Şulıesinden: 
P. Tğm. :'\lehmet o~. Hasan Çal!· 

hytın (5171i8) hangi <ıııheıle kaYıl· 

Iı ise hl:r.zat veya ml"ktupln şuhrmi· 
ze hildlrilme!;) ve P. Tğm. Ha an 
oğ, :r-,•urcltin Erdil '929 - c - 74) fin 
şuhemize müracaatı lüzumu il§:ı 

olunur. 

ŞEHiR 

111 1111 

i rı 
lntn 

TiYATROSU 
8aaa to.IO da 

OBAM lltSllt 

KIŞ MASALI 
KOMEDi KISMJ 

YALANCI 
Pazar ~r! 16,30 48 

ve bel' Çarpmba ı• de 
Çocoll 1.'lyatroa 
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cfüıfnt 1el1Ahd biliyor. Haranurreşidtn Clld0.ğftnö f&r.ıet;sek 

bukflmdarkk ona mı g~k ~ !. 

Sadun kat'i bir ifade ile oova.p vereli: 

- HülAiındnr oklu bile, artık o iş blt.mLKtr. 

lbnı ~llthnn, Sa.dünun mühim !IC.)ler 9'1Wlttnı ...._.. 

- Bill.uı:ndıar .. ol1la. • il ....ıı ......,. ... t 

ılığı verUt: 

- J'ederleri Vezlr cfendlmtzin himmet ve dylle oldu, 

ŞJID<ll, oradakilerin hepsini b\iyt\k btr merak Mr 

mr tı. BUt11n gözler ona !;'e\'rllmlııtl. Hı,., bile bayretJnl 

gizlememi~tt. Sordu: 

- Herhalde yeni oyleJ' ke fet,t)n, nman bıınlan blıe 

aıılatı\'cr. 

Suıtıın Sadun, Oturıhıf;ıı yerele lyfoe yerl*rek bfrtey 

bntırlr.)oıınuıı gibi biraz durdu. Sonra Hekim Beb:r.a.dın an· 

l:ıt+ıklnrım, kendı kl'.şflyatı imiş gibi blrl'!I' bl~r o,.adald· 

ll"N ııakletmcğc baıtladı. 

tJlfodıl, txıb:ı.ııınm El'emını hük6mdar yapmak tçfn 

göırıtcrdlğl cebrezellğl lşltlnce adettı gurıırlamr gibi oldu. 

Sudun, sözlerini bitirince. Elfachl omı yakla,arak O" 

nın:r.l:ırmr okşadı: 

~J, olsun nna .. Sen hakikaten değCJ'lj bir nıünee-

r.lmııiıı, 

thnj luh n isi', bu h11snstnki hayranlığını ı;ılzlt-me#e 

~lı : rnk ordn: 

- ·Bu söylediklerinin ı!oğ'rnlıığuna emin misin, arka· 

e 
KOLLEKT1F SlRKETlNDEN: 

lst:anbw stctlU t;IC3ret daJrestnlo ZX7Sll sfcll auma 
tmyyocı ..e lııtı.nbuJllll bUtUn yevmi pı.et,elcrtnın hl ~ôdar 
ıtetl.m.u.iıı mok.a'lo'eleslnll! 6 ncı oıaddesl.nde şlrkrttmlı.ıo rue 

Reımi daire veva o hükümdeki dairelerin 
essesel~rin ticari mahivette olmavan Hanların 
ve mecmualarda vesair ilan vapılan vP.rlerde 
kabul ve nesir vasıtalarına sevkedio nesrine 
suttur. 

Bu itibarla RESMJ DAJREI.F..: RlN, blltUn ı:nzcteleJ'de 

alurda nl'jrlro' l!itedlkterl 1111.nlanru hundan böyle: 

lıtanbul Ankara caddesi No: 80 de bulu 

Ttırk Bası lrll ı ve ortatıl 

esmi ilin ar Sir 
ne göndermelertnl ve llllnlann ı;ımu ı;ününe nc,rlnl te!nln 

lldn e"·lerb. 

---------
T eşvikiyede satıhk a 
r e_şvikiye Emlak Caddesi üzerinde her türl 

yapmağa müsait iki arsa sablıyor 

Emlak ve Eytam Bankasındatt 

Eaas No. Yeri Kıymetı 

899 fe§v1kiye • Harbiye 21 325- Lira 
Vail kon$ mahat-
leal Bostan ve Em.. 
lAk caddclerı eski 
8/4, yeni 23 numa 
ralı arsa. 

401 Te§vjkıye • Harbiye 80,13~ Lira 
Vali konağı mahal... 
lesi Bostan ve Em-
lAk c.addelerl e11ki 
8/6, ycnt 27 nu. 
maralı arııa. 

Me aba ı 

426.50 M2 

507. ın 

Izah:\tı Y"kanda yezılr gayrlmenkuOer peşin para ile ve aC 
usu!lyle satılacaktır. İhale 11.ll.19f2 çarşamba gUnU saat 1f 
mız İlltanbul Şube.aı Sa.tıo KomfByonu huzurunda yapılıı.cak ve 
bedel merkeze bildirilecek ve haddl !il.yık görUldUğU takdirde 
kAlcUnuen !&Uzan edllerek muvakkat cevabı alındıktan eonra 
yapt!.~cak tır. 

Satış esnıı.smda vcrilmı bedel mukadder kıymeti ge<-tlğ'i t 
m!na.t akc:csı derhal arttrrılmıyarak ihale kimin uhdesinde i 
arada~. fark ondan tahsll edilecektir. 

Mti71\yedeye n.t.lrak edeceklerin mukadder kıymetin yll 
betınde teminsı.t yatırmaiarı 1Azımdır. İsteklilerin tcmi.aat a 
tezkereat ve Uç adet fotogra.fla birlU:te bildirilen gUn ve saate 
bemlz Emlt\k Scrv!mne mUrncaıı.t etme!erf mcreudur. 

Munammen oeae, \ .H IJ ı .ıu . bın .ıra oıan l.l.IJ.UvU) 

h8.§<!rat ~dlırilc'.l :rr.ayl (Fillt n emsali gibi hıışerat öJdUrjlcU 
denı 3.lU>-12 Salı gUnU l!aat (15) onbeşde teahblldUnU ifa ede 
teahhjdl na::ı ve hesabına açık eksiltme usulU ile satın almacıll 

Bu tve girmek Uıteyenlcrfn (1~0) bin elit liralık muvaklC• 
ve kanunun ·~'lyin P.ttigi veı.ılkaınrla birlik~ eksL!tme gUnU aaad 
komısyon rei.!llğine mUracaatlan llızlmdır. 

Bu tşe aı~ sa&tnameler komisyondan para.sız olarak dağıtıl , 
i: mnarıyeti 

ZiRAA T BANKASI 
&.ıuwı.ıo ı.utıııı l/i81l - lSenııayeıd: l00.000.000 .l'u..r~ 

ZlPal nı t1caı1 tuır oevı oanka muameJeıert. 

~lra&t t5anlfa.amtıa ırumbaratı ve lhb&rım ta.aarruı 

ıı u lı<l 1lruı buJunaı;Jare senede t deta ~ecek ırura il• 
A.na göre ı.kr&mlye daQTtıl&caktlı, 

ı ıa.c1eı ı.ooo UJ'alıa ~ooo Ura 

• • 500 • ı.ooo • 
• • Z30 • l.000 • 

40 • 100 • &.000 ... 

100 ad"1 
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OIKKAT: B~ıarmdald paralar btr eene tolnde 50 ~ 
~~ıere ikramiye ı:11tt.ığı takdlrck! 9lı zo ıazıune nrU_. 

Kuralar senede ' defa, 11 Mart, 1l Haztraıı.. 1l sıyıo&. 
U BlrtndkAııuııda çekilecektir. 

SAHIBlı ASIM US 

Umumt Neşriyatı tdare eden 


