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~ Scwyet ıuk.erierl Almanlar& ba8km yapmalı: bere bir 

~ içinde_ Aft'll~: JI Dola cepbeılnde 

iRiMiN Oç MEŞHUR ŞEHRi: 
Akınescit, Bahçesaray, Sivastopol 

Yazan : Astfft Us 

imdat 
ordusu 

Staling rada 15 
kilometre mesafede 

Sovyetler Alman .ol 
cenahında bq kitometre 

ilerlediler 

Vertyaş şehri 

gerı alındı 
Almanlar çevrilmek tehlike• 

sine maruz bulumıyorlar 
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Hergün 
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Savte. 
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ortalıllfl 
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Mısır -- cephesınde son vazıyet -- - --------..... --... ---....... .;;.--.. ___ ... , 

Jngilizler Rommel müdafaa 
)hatlarının üçüncüsüne davandılar 

Almanlara göre mütteffikler 
asker ve çok miktarda 

taarruza bir milyon 
tayyare sokmuşlar 

...._, M (AA.) - Bilgim neore. 
dUel1 JDGftcek ortafaı'k tıeblttı: 
a.ıs nktelrln .__. kıt&lumnz 

dlfman mQd&faa aıta"em.iDde l,saı et. 
tikleri bölgeyi ~tmiılerdlr 
DOll .,,..,,..,...rı.mım muWaaa ~tik. 
Muharebe devam etmektedir. 

MUharebe bblgcs inme aa . 
baları Uz.erinde yap ,ı, ölçüde 
bava harek&.tma devam edilmiştir. 

25.26 llkteırin gecesı ve gündllz 

bomba ve av • bomba t&Jyarelertm,z 
muhtelit hedeflere taarruz etml.şler 
gece ve gündüz geni§ olc;Ude faaliyet. 

te bulunan avcılar ı:nız, U dütma?t 
tayyaresı dll§Urmtişlerdir. Blllldan 
ba§kl\ bir Messcrşmlt 109 hafif bom. 
ha tay~arelcrlml:ı:detı b!r1 ınrafmdan 

ve dljter bir tayyare d~ el ıilAhl&n. 
nın ate§fyle dU~UrtilmUıtUr. 

fllf'IPamı Sn . .t C>ü. 5 de} 

Pasifikte büyük bir deniz 

Dün geh•n telgraflara göre Pa ıılfikte Sllnt;a Knn &dalan civarında dapou '\le Amerikan d~anmalan 

arasında ,ıddf't.li bir t-al"Pııma olmn1 tur . .Japonlar 4 tayyare gemlst, 1 mrbh ve mıtfı aalafllamayaa diler 
bir harp gemtsı bat-rchklannı, 1 zır lılı ile S knıvar.5rün -ve .1 muhribin buara ufratıhhğnn iddia etmekte
dlriM'. A.merllralılaf-a ..... byıpları bata. lllr mularlp'- n ltlr tayyare .-.1s1na.. llluettfr - a.p.. ...... 
% tayyare rml•I, S knrTadirlerl ba aara ufrahlrnıttır. Bu bosut,ald telgraflar f Bcıl •yfammdadır, 

Viikinin Amerikada nutku: 

Saib topyekia bir 

Türkiye, Mısır, Çin, Irak, lran ve 
Rusya bu temelin eczasındandır 
Vaşington: 27, (A.A.) - Dün 

akşam rad)oda on se)tıhati hak 
kında Ameriknlılara hitaben bir 
nutuk söyleyen Vende! \"ilki, Tür
klrcnin ulhıın istinad edecdli el· 
lınnşumul temrlin bir cüz'ü nlduğo 
nu Ö)'lcmiştir. 

Vilkı , nutkunda ezcümle dernış 
tır kı: 

"- Avrı.ıpada ikinc i b i r cepht 
\ ücııda petırml'k liızııı ı d ı r nuroy:ı 

ya hiırurr. etmek ve oıırayı ~e ri ııl· 

mak ve hu suretle Çiıı ve Rusya ü· 
zerl ndc'kı tazyiki ha fi netmek ıçın 

Hlndistand:ı mühim miktarda es· 

1 
ker tahşıd elmok gerektir 

( Dtnom. Sa. .. Sa t dt) 

Cümhuriyet 
bayramı bugün 

başhyor 
Anlıarada ve fehrimizcle 

yapılacak törenlerin 
programı hazırlandı 

Ankara, 27 (A.A.) - Cumhu
rıyetin 19 uncu yrldönilmü mUna
s t betile 29 birincite§l"in günü Re. 
ısicüın!ıur tarafından yapılacak 
kabul töreni ve onu takip edecek 
olan büyük geçit rC'tlmi haklı:rntla. 
k: program, teshit edilmiştir. 

(Devamı Sa . .t Sn. 6 da) 

Veni şekilde ekmek satlşlannnl ne zaman başhyacağı 
henüz kafi olarak kararlaştırılmaaı 

Bugün 
Uç renkli 

Hindistan v 
Çin haritaları 

Mcmıırlan ekmek kartlarınuı 

rla{;ıtılmasına başlanmıştır. Dağıt· 
ma işi dcğrudan doğnıya daireler 
tarafından yapılmaktadır. Yeni şe· 
kilde ekmeksatışına ne zama n baş· 
lanar.af;ı henüz belli dcğıld i r. Ka· 
rnrın tatbikının bir müddet tehir 
edilece~i sanılıyor. Vazhet vAll 
nln !stanbula gelmesinden ~nra 
anla~ılacal<tn. 

Dün V~li mnnvlni Ahmet K1nı· 
j:iın ha~k:ı.nlığı :ıllında kaymııkam· 

Jorııı işliriıkile bir toplanla yapıl· 

mıştır. Toplantıda yekftlet tanhır lıiım..-trn yap-ııiJ yıırdıımlardan 
dan gönderilen '"böldhnettıe lllr fa,J"(hıl•_. ... ı.ı..,..hr . 

mele ve ekmeklik hububat nsalr ... Mernvrl•n. ~ki-ini alm :ık 
~ a ve maddelerin da~ılılmasım d•· here mua}) en hnnlar gösterı ıecc 
ir tnlımatnamc,. okunrnı11 " taıbllı ti lllt>ı, ha1"a da ayni ~kilde fırı.ı· 
şekilll'ri korarlaştırılmı.ştııır. ı. ,._.~~ta. 

Dli!er taranaa UcaNt ftlrllMJ Gt~ -&Jderi ta-nii ._ de si· 
tarafından aile sicn ltar1Jan hnlf' d lıarthıın-~ göre J 
laomoktadır. Ba hrtlar ,...tııta 

1 

~ılac .. tı.r. 1 
vil.Ayet.e gönde~· 

Bu fotolrath kaC.larla, •em.,... a- nwıra_. tnda aeMeııt ıılm:ık 

~akıt MH ı ptyan 
orfaklılı 
namaraıan 

dul, yetua n mtıtehiıfler elun~ ~•re _ıayin edilet'ek. ~emtıci ba· 
1 

ve Rtda .uadd.Jeleri üzerinde bu · I 1ıa nıaraaaat edcc.ktır. ··-------------' 

• 
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- Artık korkllMlk için bir sebep ı bulunmaz! 

1 
ıoktur. işte, ikt59tıvrak halılı duru- Bu fikir gllztdl; o zamana kadur 
or, Şimdi benim soracaklarıma ! nasıl olup da düşünememiştim: Ve 1 

ava pvenn! ' dideyi riaima anne!lline bağlı sayı 1 
Denilml~ bir ağncın gö"desine yordum; Naciye ıtıanunı iRe köşkii-

rtur.dum, ne ve Şakiroaşanın hatıralarına ay 
Hakikat hafif !bir ibham altında nlmar. bil" suretle bağh buluyor

·OOme seril~ti; amelenin verdik~ dum; onun oradan aynlma~ınR im 
bri cevaphır bana bu adamın 1 kAn gi>rcmiyordum. 
~n katil olduğunu ve benim Halhuki, biz seV'işebiheydik, fi 
ııkkımda da fena fikirler besledi· kirlerimiz ve arzufanmı7. uyuş.<ıay 
ini aıı:lnlrnıştı, dı Vedide nerelere gelmezdi.! 
lş.ı t:ıUl ettim. Atıma iıindim; ı\nneme itiraz ettim: 

)1bcelf Aliyi de bir hayvana al· - Fakat kö.~klerlni bo.7 bıraka· 
ım. Bastın KA.hya n di!ıer sadık ma:r.lar. N:ciyc hanım çiftlİ1{te 31-

>lr eobanln birlikte ş.chire indim; kılır. Orada Şakirp:ışanm hahnıla 
açloyu jandarmaya testim ettim rile kendi:-;ini avutnyor, bura-d:ı 0 

e diSndüm. nn kim nvutacak! 
Tahkilr:at çabuk bitli; :başka va• Annem ne söyledi:cıe hepi,lne 

. aJan da olduifu anlaşıldı ve on bir kıtlp taktım. 
tokuz sene nı'ttr ha~ mah.kılın Günler kalbimin ve hatıraları-
:ıdtldi. mın üzerinden lrncam:ın birer si· 

Artık oittliktc tıs yoktu, fakat Hndir ağırlığile geçiyordu. Arlık 
Mlll id~ ipin ucunu ~tkı ıutmakbl hayahm htınonn mı ibaret kalacak 
clın'ımı ediyordum. tı 1 

Kır hayatına iyice alı~ıyOt!'Clum: 
Selıoııiar, danslar, cnylar, c:ılğılar, 
l!llrif Te monden kadınlar, sene kız 
far, birer uzak batım idi. Hayvan
lanmla, tanla, bahçe, ve omıanla 
nmla kaynAşıyordum. Ru hal ho'u 
m:ı g!dlyordu. 

Hay, nnJık tanılmı tamamlayan 
bir insan oluyordum. Günden güne 
iriteşfyor, karıınyor, 1..""Uvvetlen lyo:-· 
Clı·m. 

Etrafımdakiler.in her an ufak 
bir hr:sat lmlunca her fenalıflı ya· 
ı>acak kabiliyette mahJMdar oklu~u 
nu unu1muyordwn. Onhmı, lAyik 
oldukl:ırı gibi, hatta ;babamdan d:ı 
hn sert mııamele ~di:rordmn. Heırı· 
side beni lbel{cniyorlardı. 

Karımdan hiç !haber ıtbnıyor • 
dum; nlmnk da istemiyonım. VaJrıt 
Ta.kıt, hele boş kalırsam, btı Jn:Id· 
sann nemm ı>elı: derinden hls~i· 
yordum: o saman y.ertm<len fırlı· 
yor, kendime mutlılka bir iş bulu· 
yorduPı. 

C:lftlik tam manasile modern bfr 
şekil alıyordu. Daham ~a~ o1np d11 
hunu stlıvncliydl, 

Jf c rşeyin fyj fdft"re31 dem trden 
bir :vUrek '1e tell'ltten hh- bilekle 
mümkündlı; ~le htrakınca felA· 
ket h sll)"Ol'<)u. f~Erim tdnnna Ffir 
miş, l.ıoş -.abtJnn., hemen doldu· 
nılnmıynca'lı: !cıtdaT çolfabnı~ı. Ar
tık sonbıd>ar ~. 

Vedide gene ka'lbl'mln f~nde ~ 
şı)"Ol"dn. K!!ldı tiri, o artı'k btr sev • 
~i veya ~lı dewlil karımdı. 

lnsane, ~dili hıry:( arlrttdll'Şln· 
danayrı Yft9ll'llUllk çok ı:or geliyor,. 
B~n btmden dllha ıdlc; ~ey lıftml 
yorum. 

J{ en ti.imi ı1adan. cı.elere, etı..· 
fın ırürüllfısOne ıbmıloıontmu. U
zun .saatler nt gezintilerine çıkıyor, 
l$St'Z "Y01la!'da, dere boylarmda dört 
nA1 sidiyordmn. nazı giiııJ<?r şc.hre 
kadar inJyıor; ıbe;:'bmnde bir :vıAın 
Jdtop ve gnete ne dönerek, sa:tllf"l' 
ce başımı knldırırnadan onlara dalı 
l"ONlnm, Faltnt hiç ;b.hi bfarım gir· 
ıniYorrlu; Vetl.Ldcntn hatırası -ve has 
r&tJ bütün diişllıneeler§me Te henli· 
mme hfıldm<Jj. 

Dn'bamın ö1iimAn6rı ftseırto&n 
epeyce gcçmlşıtt ti, hr:Jmibm. bfr 
meptop alrn:rştmı. Bunda bent bh' 
dost gibf, fazla canilıaa Ofma7an 
ra~! gele Mr: arkadaş~ teselli ?e" 

riyor; kcndiSinfn de tkt'lftfü~ilnft 
bildiriyordu. 

Annem bir 8ftn, aedi ti: 
- Kun.'al, Vedid8"'1Utmı •ı:k nt: 

rn eJ !tıp ryımnı}'Od Bfr defa gf tsen 
1 e p · :senJ •• 

Düşündüm.: -G.iıtınek Te ~-
- Fakat. -vnlttmı YôkJô. :a~ 

nur bak:ı'ınn. hele ıı,Jerlmi biTM 
dah:ı Yoluna koyayan; elbet. ya 
he ı oraya .giderim,; ya'fıut o bunryıft 

elir. 

- Simdiden onun buraya gel
mesi d:ılıa doğnı olmftl: mıJ'(lı? 

- Olurdu, fak:tt l§elmemekfe 
hai'?l'dır anne_, NM'.h'C h:!nım pek 
Yalnn kalacak ı 

- O dft Be~. Barad:ı :rer ıni 

·~ 
• Ferdi öldürecek Labança ne 

kadar ~irikin, ne l::adar nğursu-zdurl 
Ferdi müdafaa edecc'k silı\h ne ka
dar .gtizel, ne kadar mübarektir; lc

,ti'maiyatta da öyle? Ama falan JTlı:ın 
'. t-..ılınn iJıl't1dmiyetin:i elde etmek i· 
•ein bütün beşeriyetin bayat ve ra· 
'.halını boınd:ııdamast, ne me.,'nm nil 
11'e hnretettfr! 

* lnsanlann yaşlarına göre nak
CH kiynıetleri vardır; o halde mıı· 
bariplmn llaradan ıbaşb, canlı pr 
radan ne kadar 9*>'-t YU'f 

Ah, o keder~iT. ne,eli ve bembe 
yaz ~en hayatım! ... 
AvnıJ>Rdıın gelirgelmez Vedide de 
nllcn :ıfacnna, ne huyda oldu~tt bi 
!inmeyen hu hırçin mahliıka ne di· 
Ye ra,tlıım1ştım: bu ne talihsizlik· 
H! 

Sonra, düşilndüm: Aea.ba bısyle 
mi? Yohn ben mi bu hayırlı tes.ı· 
dilnen islir:.ıdc etme."llni bflemedim; 
'

1edidcnin nıhıımı anlavftmarhm dn 
onu idare mi edemeıHm ! 

Halbuk, ona karşı hiç bir kaba 
lı:kta bnlunmamıştun. Daima nnz\k 
Ye uysal dav:rnnmıştım. Tam mana 
.sile bir kuzu.,, Genç bir kadın için 
böyle bir kuzuya sahip olmak her 
halde hnhliynrh'ktı! Hele Şakirpaşa 
flİ'bi sinirli, ;icaba, ezici bir milste· 
bidln evinde hily{i)•en hir insan i· 
cın.L. 

Vedideyi bütün manasiM koIJarı 
mın nraınna :ılddclRn .!Onra bırak • 
mnk!,. 

Aşkımın. bfttün klldretile co,LtP 
taştığı, saadeti bütün derinliAiJe hıı 
loeıtğım bir sırada ondan aynim ak! 
Hem de kendi rinmlal .. 

Ben bir budalamıyım' 
Eğer o ısırada kadın ruhunua 

bıl~lıca ve en mdhim cephe:tini kav 
ramış olsaydmı. hayatımın altı 'ie· 
nesi boş yere geçip gitmezdi. 

Ah, o zavallı altı senem!.. Ru
humda olduğu kadar vücudwn11n 
da tıer yerinde hası-et ve udırabın 
aitrilarını duydağnm seneler! Ci· 
~erlerimde her zerresi bir kıı:ıl kor 
gibi yanan ıranı yefteri mti. Yan· 
dım. yakıldım -.e eridim. Alh se
ne.~ Cöllel'de, dıtiUarda, SIMOZ dere 
leroe, yalçtn kayalıkler ara.o;ında 

ydbul -.-e yorA'on geçen .-.aUı öın · 
riim!. .. 

••• 
tQH ıenesincre dftnya harbi pat· 

lanı:ıştl. Bütftn AVMJ11>ayı kan ~ a· 
l(!Şe baltr7an bu...telMcet bbıe de çat 
m~t.; tam çfftlifi lı6sb6ttin düze· 
ne «*ur> Vedldeye ka'911fU1anm t• 
relerini anırten. astere ceitnldun.. 

("'1UI ıtkhlede idik.. 
Hiç unu1mam: 'BR kı.t sftnd En· 

.er- paşa teftişe pim~ Bizim ala.· 
yı 811 diı:ıç en g~ en mftokemmel· 
gençler te$11 etmi~ti. 

Zırhlı.larıdan atılan otu sekizlik 
g{Ulelere, cm.,imm. sl;perlerlnden J'& 

Aan tiife.nk Te m1*hıeti Ulfenk a~ 
teş?erine, 6mn'b.ıan. kara forpflle
rine,. toprak dmda ~ patla· 
yar.ak yüzlerce insanı parça paroea 
havaya lrçuran...manilere karşı sftn· 
g(11pimlde Te ~rplB'l: göğüslerimiz 
le i:mşı kv)tı:Y<m'.b*. Dftşmana ya 
pl)an S6ngü hüetım4enndan yalnıs 

btr bme.W>de koca a19Ylann bt"le e

r:idilini 85~ 
1re o eıl#ın bilcnm gtınlerinden 

birinin M'fesi. 

Sa.hah, afok ftiarnten siperleri• 
ınl.zdm fırfayar.ık elli altmış met
re ötedeki düşman siperlerine, mit 
ndyöı: yuvalarına, mayin tarlaları 

na. boım!ba sağnaklanna karşı taar
mz edilecekti. 

Her cihetten bize üstün ve iyi 
yerle.~iş olan düşman karşısında 
bizim de ~ er:lytteğlmize şüp 
he yoktu. 

Açık bir- göl: altında yıldızlara 
habrak Vedideyi düşünüyordnm .. 
Buraya geJeeeğim srralarda bç 
d<1fa arkama dUşmüştü ! Kaç defa 
mektııp yazmılo beni çağımıı,; 

- Banşalı:m ! 
Demişti_ 

Onun bıtk~lannda 'derin bir 
meııhaımet oıkumuştonı ve bu dalıt 
ben, mcriıameUe kanşık bir sevgi· 
Yİ ağır bohıyordmn. Ona !!On söz 
olarak müthiş bir istihfaf ile: 

(D#!fl08lı NT) 

Hindistana Japon 
taarruzu yakın mı? 

mıza hatırlatmz) tutuyordu. 
Hin~a.nd.a İngilizler yollar, 

modem sulama tesisleri, 60,000 
Km. deomiryolu ya}Jll:'.r,Jar, bir çok 
madenlerin t,ıetilmesine, P'abri -
kalar açıJm38ına çalıomrşlar, 7 
milyon talebenin oyuy:ıbjleceği 

mektepler acnuglardır. Buna kar
§Ilık ealgm h.a.eta1Iklar1a klfi de
recede mika.dele etmemiş ve Hint
lilerin aralarındaki a.nlaşmazlıkla
rr ha.ile çal~rdır .• 

Mtisliinıenlarm vaziyeti 
Son siyas! kararm netieeleri 

gözi.lılmıeğe ~ıştır. Evvetee 
Gnndi ile çok iyi ~eçin'!n milsıHl
msn pa.rtft rei~ Jinnah, kongıre. 
nin verdi@ karara iıttirlk etme -
nıiştir. Buna sebep Hintlilerin ek
seri;vete Mki.m olacaktan bir ida
re tarzmda 90 milyon m11.sltıman 
Hintlinin ekalli~tte kalarak ezil . 
meleri kmikusudm. Jinnah mUslU
manlarm clcseriyette bulundukla

tngtlterenin 1Ilndletan nmnmi valisi n beş vil~~tte bir mt1sta1tit m1Ls 
l!hnan ı'levleti kurmak istemekte-

lngiliz imparatorluğunun 500 <'lir. "Pa.lti<ttan,. ismini alacak O· 

milyonhı'k nUfu.sunun 350 milyo. lan bu devletin isminin P harli
nu Hindistanda yaşar. Burası !n- ni Pençap, A harfni Afgan, K 
giltel'Cnin en emin ve zengin ik- harfini Kşmtr, S harfini SUnd, 
tısadf kaynağı ve alr<.'mdır. İn- tan hcc~ni BU!Ucistan teşkil et
ı:ilterenin Hindistnnla ti~rcti 3 me'ktedir. 
milyar frangı bulmn.kta.drr. Alı- Hindiste.nda "dokunulmaktan 
nan vergi miktan ise 3,5 milyar tik..4'inı1en,, M mı1yoıı ''parya., Dr. 
franktır. Bunun ı milyarı doğru- AmbetQr idaresinde sinsi bir 
dan doğruya !ngiltereye gide?'· !- varlik: t~il etmişlerdir. Parya.
ki m.ilya.n Hindistandaki İngiliz larm şefi Dr. Ambetkal' buglln kr. 
ordusuna memurlara ve diğer nı.l kabin~nde yer almaktadır. 
masrafla~ tahsis edilmiştir. Hin- Gandinin ale;ı'hta.ndır. Paryaların 
distana bundan yamn milyarr sa.r di~~r Hindulı&rla mltsa\Pf olma.sJnr 
fedilir. iştemekt:etir, 

mndist.Mda. bi'rltk yoktur Ktripein piJAnı h&li muteberdir 
Hindi9t:anda. miill ve dini bir Stalinin teşebbllefi ~rine, Sir 

birlik ötedenberi kurulamamıştır. Staffort Knips tarafından ha.rp
Hindistan nüfusunun 250 milyonu ten sonra istiklll vori1ece~e da.. 
Hindudur. 90 milyon mlislliman ir yapmln teklif Ml! meri~te -
ve ıo milyon Budist mevcuttur. tir. Fılia:ı.t k")Şl.l)an şart Hindi.sta· 
200 lisan ve lehçe korıuşu1ur. A- nrn di~ 'harpte Olduğu gıöi gene 
balinin yüzde 90 ı okumak bilmez. İngilizlt"tin yardımına gelmesi -
2•100° dtitmıan zilmrenin mevcudi- dir. Hintliler ise 1mtf bir teminat 
yeti, kı.stlo.r, lisan ve din ayrılığı, ~.'im9.dan hiç bir yal'dmıda bulun. 
ınilli bir birleşmeyi mUmkUn kıl- mak niyetinde değildirler. 
mnmaktadrr. Birleş& Amerika Hinclfstum 

Hindistan na!lll idıı.re olunurT tahkimini istiyor 
N~ 280 milyonu tngilizle- Hin~ gelmekte olan A-

'rin 70 milyonu mihracelerin ida- merikan askeri ve eslehaaı giln
re~e 1aıbidir. Hüklımet reisi Del- den g1bı.e artmaktadrr. Artık Hin. 

i.bi'd" ""'-al distan bii fnv.iliz ~le-=nden zı·-lıide otur.ın kırs.l na ır. .ı:u• "' ... 
naibinin idaTesinde 8 kişilik ibir yade bir milttefi'lder meeeleııi ol-
kııbinc mevcuttur. Bu kabine aza- rııtıştur, H.indistande. buglln ikn
larmın nnca'k ilçtl Hintlidir. Ka- sat ve sıa.nayi cbperlerile zabit
bine Hint p:ırlament<>Stıne. karşı me !erden mürekkep bir Amerikan 
sul oJmo.dığr gıiıl>i onunla hiç bir St~u Hindistan ııanayfini 

1'.a!'Jl endı1'.'9tririne en ma bir zaalfilra.'ff dn. yoktu!r. 
Bu kabine Londrada.ki Hindis- manda çevi!"me'1t için ~üta-

tan ruwxma. ve Hintli olma.yan drr. 
8-10 iki.'3iden mü:rekkep ''Hindis- Hindi8t&.n1 irim -... edecektir? 
fan işleri komisyonu,, n& tabidir. Hindistan bir gün endftstriyel 
:Mihracelerin bazı muhtariyetleri l•ir memleket olaeakttr. ffindistanı 
vardır. Mihraceler meclisinin !bil- end'llst~eşt{ftedt olan aynım
tUn mndista.nr &1lt'e.dar eden iş- mııın.-da ee1ter1ni de hazırlamış ol~ 
lcrde Teyi SO'nl1'ı.ır. eaktrr. Hindistan bu takdirde 

Hindima.n umumt harpte İngiliz 25_000.000 as'ker verebilir; Avnı. 
imJ>aratorlutu t~ndeki mevkiim pahl.a.rı ko~ lııtr AsJ'& teh
yfiltsel tmelk için, gcı1t in9'J.D. km'- ~ d!a'ha ! .. 

bnn venniş ve pam sarfetmiştir. Te,l'İhisnnide \1leut baJaeak ha. 
r.; sene evvel I..oyd Coro Hintli.~c- rekit 
ırc haTPten ~ h1lm"!et ?ere~· Japonya bQg1ln styama., Hindi
ni vaa.detm:ifftıi. Bu soz.tın ~ - ~niye, Biımanyaya 8Bhiptir ve 
mamam Hint mf!J1re~~lerı~ın Benge.le kapdenna. dayanmıştır 
.. lTltn~ Hnftlılen~dır.,, dıye 1 D~ iki J'aponya öİ.ıgiln bu~ 
1919 da. ~n etmelerı.ned~le G~n- lclretle2'e sahip olmakla Avrupalı
dimn lbemıııtat hapee ı me!lıne ıa- -''n"-- :...: ı. ...... uu el UÇJJ. pı .. 'l.n~ ......,,,emonya-
~bep oldu. ııım1 .. ~-- o,._ •-....... H' d' ·-• 

1929 de. da Gandi lbiltfin Hintli- d ...,..IM9 •u;,rv.: .ftj.µ11. ın ıçı.ıu-
.._ . __.... "V ,...,..; ~r e yağımı:r mev'Simi sona ermekte-M::l'e ıvıı emn v~ .. -.... e~"'· - dir 
meyi reddediw tnıgı1.iz meıkteple- -Tel}rinisa.~ yafmar V9lm1 
rini ~~ t'oz inhisannı ta· . teeiri . mc. • 

!ngim kuıxıaşlarm1 ya. nın • :ııona. ~nce Hindıstan. 
~!:- ~neli mamul!trnm dan kaprlanndald Japon ordnlan
.. HılZ, J _..,_.. • • nın taarruza ~eleri ~ muh
kullanmız. ,. ~ em1rleri .• ~ntlı- temeldiır. Bsılml:nn Hintliler bunla.. 
ter ~ne ~tirdiler· tn~lız :_h~- rı=t da. İn.tlliı:lere söy1.edikle:ri gibi 
cah btrdenbııre dörtte btro duştil. ''Ht"nAı-n.,,T t ..._ eli • d ekl-
r d H . "'!" 1 'h cı u.ı::rt:nıı• e''Ae nız,, em .oı:ı 
ngfl.terıe e ınu=tanıı ma ı ra m· ~ ed k~- ., 

v Lank ibi ı ıl\.ı;ua eCıe ıc:r, 

ile ~~n . ~ayr '::ıdr sa- "Şvavzer tniktriyel't,e Çaytun,, 
nayı ~~e ışslz.tk yü- ta" ceviren: '.rb ...... 1 tlke 
~cfti. - ~-~ • 

lngilteorede pe.mu1ı: sanayfinden 
10 milyon insm yaşar. İngiliz Mlessll bir i lim 
mal1ftnlla boykot konunca Japon
lar lng.ilizlf'Tin % 75 gümTillt koy
malarına :mğmen pamuklu ihracı
na baş!ıı.drlar. 193~ de Japonya 
tngiI~e<ien fazla ma.1 satmnya 
başlam'!ŞtI. 1932 de Hindistan iş
~riyle meşgul olan Simon k()mis
YoDU "Yuvarla'!t masa,, yı Hint 
mt'sc1~ni bnitetmek iı;m iı;tim11a 
davet etti. Bu içtimada 7 defa hap 
8e gimıis olan Gandi de hazır bn
lunııyordı.ı. Bu konferansta Hint
liler lehine bir ook şeyler vaado
Jundu, f'8ıkat hiç birisi yerine ge
tirı1!medi. Hindistanda. kargaşalık
lar gene devam cdedurdu 

Dahiliye vek!leti tetti§ heyeti re. 
fs:I Bay F'e:?El Gtlrel'in n.1<!1.-ıri bam • 
mm evvelkl gUn ha.yata gözlerini 
yumduğu teessl1r1e haber almmr11trr. 

Merhumenin cenazesi A.bldel Hürrl. 
yet caddesindeki evlerinden kaldırt • 
Ja.Tak ŞehltJtğe naJı:fl ?e detnolunmuş. 

tUr. 
Kend1siııe rahmet dfier, eski bir 

mesleşda.şımtz olan ll'eyz! Gtırelle a. 
1le19ine tıtziyetlertmizi ımnart11, 

Bulgar - Arnavm 

hududunun tahdidi 

Şimdiki hat1bin patlanıasmdan '.11ran 2'7 (A..A.) - D.N.B. 
evvel Hindistan mihV'C'r devletle- Bulgar • Arnavut hududunun talı 
rl için d~ mühim ib,ir iktrsadi kay. didine alt bazı mesele1erj,D halli için 
na!k olmuştu, Mihver devletlerinin Arnavutluktaki ttaıyau iıga.1 kuman. 
Hind1standaıı ııldrklnrı malm tu- danı general D&lma.z:ıo De ~rıı,tnelıı 
tn:rı 2 mi1rar fmnın (zlkre<'til-en tızere BOn g(lnlerde buraya gelen be• 
bütün franklar !svil'.Te parası ol- ffncl Bulf?'Rr or4usU ktımand&rn gıe • 
dıı,;'lınu ve bizim 30 kııru~umuzn nerat BoideT, dllD Tlranadaıı ayn] _ 
mlMdif 'tmbındıubına ot.nrculan • m: ·~. 

Sellüloz fabrikasın 
mütehassıs arıyoru 

- 3 - 1 olan ftdteti buJramD 1'.. tetklkle i6labını temenni 
Suret muvaf* o.laealma 

Siimubank Umumi l!Qdffrm~: 2 _ luıhtaa ~ 
Ankara. göre müosısesemirln adil " 

29, 4. 1940 'ff, ve ldarl makamlarla il~ 
M. D. 432 i \ar müvaeehesindeJd h~ 
Sapanca .su halesi TDtiteahhidi U 3460 numaralı kamınuıt 

Vahid Akpakın ölümü dolayuUe maddesi ve diller ~ 
yanda kalan su i~alesl işinin bııgü· allikası ile tayin ecfi}allf 
ne kada1' yeniden ihalesinin yapıl· maktadır. Bta kananan '6 
madığı anl:ışılmakta ve bu suretle desi ana tqek.külfhı. ..,
iklncf k~ıt, sellüloz fabrikalannın müdürlüllhı, mftMseıseW 
işk!ıtllmesf işi teehhilre uğramakta· hlkim lnılundtılu ~ 
dı!', tff hakkını möbenf.ıı 

Bllhusa su isalesi işinin yağmur raber 49 ııeu maddesi 
saz mevısimrerde ifas1 icap ettiltt· mftesseeenfn alMmh ~ 
ne ve mevsimin ise 15 Nisandan dan tefti~ ve marak9bell fi: 
itibaren hftlol ettiğine söre ihale· sese ile t~Itın ~ 
nln !fasile i~e ba~Iama tarihine ka· batı hırktıoda tanzimi 
dar geçl!cek milddet de nazan :iti· nfzamnemeler maalt!lsef 
hare alınırsa, su işinin 1940 senesi "ar edi@ıemfıt oid~ 
zarfında ikmAl edllemfyeceiti an- mQdftrlil)tin mnfıteltıl 
18'ılır. den ahoaa eNDrir ve 

Diler taraftan 20 küsur kltomet nuoan iba emir ..., ...-...-... 
relik bir mmafeye, kısım kısım kere , IDMlahatı 
feJ'f edllmfş bulunan su honılan· mahiyette görülmektedir. 
nın muhafansı ve ku~unlannın bu a:vtmfr "'!l teblilatuı 
çalınması keyfiyeti de aynca ftz! nunun 43 Ddl maddesJDlll 
rinde durulmasını icap ettiren bir li ve iefbirli ıbir tAcir gtlll 
vaziyet ihdas etmektedir. edilmesi hakkında n:ıı:ettif 

Su isalesi işinden başka, ikin· pin cMı hüsnü suretle 
ci kAlıt ve aellilloz fabr:Ucalannın kAn bıralıımamaktadıır. 
iş!etilebilmegi için, kaz~an ve tur· BinaenaJe:rtı her ~ 
hın binaları inşaatı ile ikinci kl· möesse.se i:le alAkalı t 
ğıt ff seJlilloz fabrikalan kanaıt· nMebM hııdudmuı taylu 
zaeyonlannın denize bağlanmaları lan nizamnamelerin m 
ve buna mümasil müteferrik husu sat ile tanzimindeki lbti 
satın da biran ervvel ihalelerinin rüz ettirilmesine " o 
Y•Pılması lhımdr. dar da meriı:ezin kanund 

1940 senesı bidayetinden itllia· 
ren çalışmaşı icap eden sellüloz 
fabrikasının )'tlkaooa an:edilen se 
beplerden dolayı bu sene için teeh· 
hilre u#rahlmasından mütevellid 
zanmmız pek bnyiik oldu~ gibi 
harp vaziyeti dolaytslle e.sasen te
<hlrildnde çok mflşkUAt ç.ekilen sel 
lülozun, İskandinavya memleketle • 
rlnln de harp halinde olmalıtrı do
la7)Sfle, tedariki güden güne im· 
Unan bfr safhaya girmektedir. Ni 
tei:im budne kadar Romanyadan, 
selUUoz mftba1'J etıneyen Amerl· 
ka BirJe.,ff[ de...Ietlet'f ahiren sel· 
lilloz ihtiyacını Romanyadan ted!l· 
rike başlamak suretile son menba· 
ımızı da beiğedecek bir vazh'et aı· 
m" v.e birinci kdğıt fabrikasını iş 
letememek tehlikesi baş göstermiş· 
tlT. 

Sellüloız fabrlka~ının senelik ir 
tih.~aH 18000 tondar. Halen beher 
tonun fiyatı vasatı 120 lira olduğu 
na göre, bJr senelik safJ kAnn 1000 
000 lintya baliğ olacağı Te buna za 
mimeten şimdiki halde, yeni fali 
rfkaJarmuz için yatftn sermayenin 
faizi olarak 5()0000 ve ikinci kA,Att 
fabrikasınııı en az Urı 350000 Ura 
olacağına göre temin edilecek isti· 
ladenin ebemmi~ti nazan iUba· 
re alınınıa fazla teferruata gjT"iş • 
şilmeksirln ihalelerin bir an evvel 
fta.oıınm müeS.'!esenin umumi men • 
faatı iktlzasından olduğu tebarüz 
eder, 

Keyfiyetin alAk.adar servislerce, 
eiddl bir surette nuaın. itibare ahn 
masını n işin kırtasfyecillkten kur 
tanlarak biran evvel ieapedeıt tel
biıierin siJTatle ittihazı husu!llunda 
lizımgelenlere emir buyunılması 
nı etumımi}"etle rica ederiz. 

Derin saygılanmızln_ 
22. 1. 1941 tarihli idare Jı:oınf· 

test tçtfmaı. 
15. 1. 1941 tarih ~ 4 numaralı 

tAmim ve diRer müteferrik tAmfm 
Te tAUmatların istilzAm etti!ti işler 
Ye bunlarrn sureti tatbikini miha· 
kere etm~ üzere idare lmmitemiz 
t01>Jandı. 

Kanunlar müvacehe.<ıindeki vec!• 
belerimlz üçfıncü şahıslara k:ır~t 
munmeHltımız, kndromuzun bugün· 
kü talepler karşısında ve aı.kerlik 
dolııyısile vlld ~lu:klan ve fşle· 
mekte olan birinci kAğıt fabrika· 
sile kunılmaktft ve mfiessesemizc 
derdestidevlr bulunan yeni tesis· 
lerin pe1c mütenevvi işleri gözönfin 
de tutularaık aşağıdaki kararlara n 
rıldı: 

1 - Kanunen hükmt şahsiyeti 
haiz bulunan müessesemiz muhtc· 
Hf kanunlnr mırhteva~n dairesind~, 
ve indclhaetı muayyen mıücfdetlerle 
nrnknyyed olarak ifayı vazife ile 
mnkrııcr oırtıııtu ha1cle iımumt mn· 
oiirlüğtimii7.iin tcşkilntının bazı mii 
IAh:ızalara dayanan t:ıleplerinin ele 
PPk kısa ve maddl im'kAolnrlıı gay 
ri mütenasip müıMetlerlc tahdit e· 
dildi~i telMcki edilen emirlerrlen 
anlaşılmaktadır. Bu yüzd•n maırılz 
huluncfuihıınuz müşknti\tı, zarureti 
halin tevlid edttefi tmhal ve istim· 
h:ıTieri cfüşünerok şimrliden rnerkq 
ve nmumt müdftrlöğün nazari dik· 
btiae uzmı -.. ciddan te1 • b* · 

dilen te~ ve murakabe 
ma.dahat iküzalanna 
• bu murakabeden ~ 
beklemekte bulundultud1_. 
olmakla beraber • günMt fi 
1erl haleldltl" etmiyeceic 
zim ve tatblkının talep 

tın Hası, esas, hi7.metle 
mi Uasından doifacak 111 

den bizleri beriy kılaaJJ 
da hu arada kayit ~ işare' 
sine; 

4 - Müe59e.'le mfklü 
dfe ve mesuliyeti, alAkalJ 
la muayyen ve urm:ıml l .J. 
uJiyetinl denıhdeden ibsP'. 
müteferrik bezı emirlerilt 
şahsen hizmetler •enn-
görfilmektedir. Mftdiirlftk 
ye müteveccih bizmetJlll 
i ehemmiyetine göre JS 
veya itim-ad eyledi#:! 
dl eder. Mi'les5eee enlıd 
bu suretle vazife tevzıııı.1# 
de müessese miidirtyetinl• 
yet hududuna giren bir .J 

mak üzere telAkki edihll".
dir. Buna rağmen itfai,. 
lconınmn ı,ıeri, tecil 
iman, ecnebilerin tdjl)I, 
tAmir Te bııkım l~lerinfJI 
doğruya mOdüre tahntlll 
gidlldiifl görülmektedir. 
l:,lerln müdürün şAmH 

ve o ni.!ibette engin 
lcAr .oedilmemekle berabt1' 
behemehal müdürün 
Jenmesi şahsi ~ idarl 
tahdidini WtihAm 
ıına; 

İat;&nbul bar08U a-·••au ... 
bir M.emdu.b. Ottet :ımıı ,....-_J 
tet ile ~nç mlmarıarsısı;t ı 
Ytl.Uelelln evlenme~~ 
daveUiler huzurlyle dtııı 
duevtnde parlak bir aure"' 
dllmlft.lr. 

Genç evlilere kllrduJdt" 
ısaadetler dileriz. 
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ili pasifik harplerine göre Ağaçlı linyit ocak
~ vaziyetini tayin edecektir /arı işletilecek 

Bitpazarma nur yağıyor ! 
Atasözlerini, ben, derin haki

katlerin. billürlaııması diyeı anla
mn. Fakat hnnlann içinde de ga
liba modM'l ~enler, zamıı.ndan 
lnwvet alıp zamanla. htikiımden 

düşenler var. 

fnycla yerine za.mr \.·ermesi de alı· 
Ju ,yalundır. 

Bu konuda lif l:ifı a~arıı.k eski 
clbi'Selerin ka.\'1ışto~u süriim üs· 
tiınde duruldu. Biri : Yazan: SADRI ERTEM Buradaki tesisatın ve dekovil hattının 

" da çıkan hir gnıeteııin 
tle~~iitiııe göre l5ili nıiln er 

~"d· 1
le ~~ııase.lıetini ke~ti

ll'dc ~:hlı !lalııllcri Jaırnn 
~e . n llğrayaca ırtır. 

::nı~. ılcııi1.lrri taramak 
llya ~·r~)ti.i:°i· son fa:t li~·eı in 
ıleği~~.ılgıl .. ndinncmer;i münı-

11.~ ır. Netekinı, hir ,faJlOn 
~<li~ı.ıa atfedilen bir ilemcı,; 
IJ'eyi • ın Yn.rattığr t>ir haleti 

,.~ ıfıın rtmel<tedlr. ,Jarıon 
,, .. e~~i1i hakkıntl:ı ı:.unları 
Şİlj h~ ~r: 

hıç bir tlık.uır'.etj şimdi, ;;cmileri
tl.ihı te-hlıkeye m.:ıl'lız kalnıa
d~l'(:~~nın. istediği kıtasma 
d "l ll" T ~·-· t <l! ' l: "h . e>-ıe~ı..:.~ın. !']ıtye ':>'lQ mı -
~CSec ~krı ıle olan miinasebe
"'lan. e , ?lursa, l?'iıtflen çok u

lta Ş.Jı ~ahil!eıi tanrruza 
ı... lac:ıktır 
•'Utıfa ... 

. l\lli ~· kıısl,ulıı ndıraıı Jıiidi-
i ler:-l'ıkanın ntlanti!• ... ahit-

~ 11:1..... k . • • ~ tı Ctl ''"e ıçın yap.ı~ı a. 
e '>tkı bir ·urettc :ılüka· 

ııı~'ka 
''e <'e h.aı·bc ~inlikten ı.ı>nra 

il bı~urı Amerif,J ılc\lellerile 
aYı lı a chctıeTimlc tek bir 

tlJ.annı."<ler hıttn. Ru nokta ,,_ 
lartla "~ deni1,l'.:rı1c, ne de 

at "e.ı'f rrı~ıl\ er kıı netlerine İS· 
.\ '"-e~ csın~ p;iirecek bir mıtıı. 

tlıeti!( tnernelcriyıli . 
;_. a "·ı·· • . 'el • 
"'Hı .,.. .... _. ('sını eı e E'•· 
~h "li...,alı tnC'nfıuı t hirliğir.. 
ı"' i 1 lı aclı zn rul'i?ttot.n, gah 
~in ~ıılardıın isfifndc ederek 

1) 1. c lt'5;ıin k . - . 
11 11aııre • ... Yll arı er15mı~tır. 

kıı,l'tt ;ansrnı seri Jınli'nıle ilArp 
il ~: nrı takill ctmi~ti. Da
a~"le? ('cntıp Amerikanın 

~lı ,,/1 lli~er ılc\'letlcrden 
•ıı~e ı;1YeUt>r alınalı mecburi-
~~ ilci :'ltu§lardı, 
'~llt...C\>lct ArjanHııle Şili' idi. 
1 ~a-·~ nrezilvanıtt mih\•ere 

\~ ta~ll İlan ctm ... feri üzerine 

111\Jı, ltı~';i o ıb mih,·erden uzak· 
~t ltliıı liltcfildnc doğru t{'ma-

fu<\t~'tıtı~~nf';:c ba,.latlr. Dilhas. 
ıı %ır Lll ti\rafsıllnrla yapa. 
• 
11 laıı1• et rtıütt .. fiklerin kontro· 
llJ Y<lJ.A. - • 
1 lııııh1 Hır zamanda ArJBll-
1'!fikı aç oldu"u m:uldeler de 
~ı· ll"i "' 
t" tlıı1ı·/' Pn.znrlanndan teda-
~lıı ~r:~i &ıı sebeplerle Ar
rkta~İl ilik dunımu ı;ı:itgide 
ıı til ı;ltj er .~<?))hesine do~ru le· 
i .ııtın~. ~ı'ha~·et mih,·err harp 
ıı '1 11ııı.u 1 1~" de nıil\\'er d!!,·Iet-

11 "'ilı na ..... b . • l • B ""• \' .. etını <ec;tı. · u ım-
t'~l!J.i1ı1:'" .derıi7.a ltılan iı:i n mü
ııı Saiı·ı lıs \'llzifesj !Ziiren Ar

ı lerj "'rtrk hu vn7.ifeyi 

l'q ii:t .. 
ı:ı~'htrı·ı..ı( fiyatları piyasa 
~ ~ ~? .. e. düşüriilüyor 
~~rc\- •. ~atörlerin kuru üziim 
~ ~}t <hı~rrneğe calı~tık!an 
l'ıı lııaıı~ Bunlar. ell~rindeki 
a~ r llt::tıza satışa çıltanp 

~? h 1Yatıannı 67 kuruşa 
ı ,l"<h.r. Spekülatörlerin şim 
~~la~!·~n külliyetli miktarda 
"t:?ı tl<lır ga 'kalkr;:tıklnn anla
~iııı tıı:n ~Bunlar, stoklarını 
~!ıı; ()lacaır a üzüm piyasasına 
~~ l111i a-· 

1:ırından fiyatlarla is. 
!\ ei u;i~ 0~nayahilcccklerdir. 

l'ıı. \ııl°'llı fıyafüın 74. kutıI~
'l'\ı ~Nı ıı~ dfüıtiti.Jlrnii!3t;ir. Bu
l?~ il~ ; 11• Ç()k hlkkallar<la 

~a.Jt.._ OQ kuruştan .:.;;:<ı:!ı 
•c:ıdrr 

.\ Vaı·b~ 
~~~a,~ U~ün geliyor 
ı~ ı lütf~ıden vali 'V'e belcdi
e l'l<ılicc 1 1?rdar bugün şeb-
~ "'ktir. 

orv --<>----
\ e~te İşgal edilen 
;ı. Q~ı... erniryolu 
'<l'rı.t .... , 24 ( \ 
~ ~ıı ' .A.) - Sosyal De. 
~~~tı g~~tesin!n bildırdlğine 
~e ~"lla ~l'ld taları Oslodrı.o LqvE>ç 

l~ıı.ı et e~ deırıjryolunu tema _ 
ln.ış~r<lir. 

!;la'11anı·ba 
P~mbe 

l l"~rln: 28 1. Y!şrbı: 29 ..._____ 
~al: 17 Şe'M'al: 18 

'Ztt: l'HI 
Hr:ım·: 171 0,1' \' 
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görcmjyecektir. A tlıın tiğin g:ırıl 
' !>ahilini cenuptau itiharen temiz

lemek İ«:in A.meril;anın sc~tiği me
tot nıuyaffaki~ct kı\l.an<l« Uu. 
nu ,\nıeriknııın il<İn<'İ bir bıınıh•si 
takip etti, atlantiiiin 5ıuk -.ahille
:rini de temizlemek i<;in hare1'etle
re !;'e<:ti. i\lesela T.ıtıerJanın i7g:ı
li Dakar üzerine vnpılan yürüyü-, ' . . 
bunun bir bnska misalini te!5kıl 1'-

Ut'r. 
Amerika ntlanti~.te teınilleme 

hareketine ba<.ilanıakla beraber bu. 
nu valruz bıı ~·ab:ıdıı bıral.nıa?t nı· 
ziy~tinde d~ii.ldir. Çüııkii A'me~i
l\anm atl:ıntik sa.hilinclc ol<hıgu 
;ibi pa~jfi'k ~ahillcrin'1r. de men
faaUcrj ,·ardır. r.ıı~ü n mühim bir 
harp saha~ı bilha•N\ pa.,iriktir. 
Pasifiği de cenuptan tıa::olflJ&ra.k 
~i'ınale do~ temizlemek, Amerı
lıan sahillerini .fapon dcni1.altlan-
11a ös olm~tan 'korıımal• me,•bır
ri~·etin i hissetmf'ktedİr· 

Bmrnn iı:İn ~ııhi fla.,ifik bo
~Tınca gaye! uzun ,.e dar hi'r ~erit 
halinde uz~yan Şilinin hu bakım
dan eltPmmiyr.ti inkar crtilrmez. 
~ili hnrbin ba-:mdanhe.ri kcnf.li nı.
zi:vetini. yani dar ,.c mmn hır ..a
hil oı~a'ıırn kondisi'n'! yükleıfü,i 
njlr.Jü1dni müdaf1u1nrıı mü-,kiille-,.., • , x 

. ihyası için çahşıhyor 
Kağıthane ci,•arındaki ağaçlı mcktedir. ~ ocakların . ~· 

1 ··t ocaklannm iı;Jetilmeai içın f ~·ani umUDll ha~ senclenade bli
lll\J - .; d k" .. ril 
ıe~ebbiisata geçilmiştir. Burada tün lstanb~ m~~.en omu 
c.ııı:ın Jinyit kt'mürlerinin kilo ba- ihtiyacını t~n ettıgı anlaşılmı~
- k ı ·s· 680" dı'r Zonı?uldak tır İstihsalata bu kz;; ortasmtla f'.ına :t on ı '-' . - . • 
k. .. · "nu·· buaünkü vasati kaTo- ba~lanmesrııa c:alrşmaktadrr. Hel° 

omuru n " · 944 d 
riı;i iSe 7100 olduğuna göre ara- halde geI~.k loşta, .!8!?-1 .. ı . e 
c'a büwk fark olmadığr kendili- lııtanbulun mad~ komuru ihtıya
dınden- meydana çrka.r. Umumi cı şehre ~ yalını o!a~ bu o~ak
harpte mevcut olan dekovil hattı- lımhn t~n edil~ktır. A.ga<:lr 
ııın si.iratle ihyasına T:: galeri'e- kiimüıierinııı .t?n~un 12 Jıraya 
ıin t~unirine iktısat veltille-ii bil- kadar sfl.tmlbilecegı !'esap e<iıl
ha<:cıa C"hemmivet verdiği için fa. miştir. Bıı. ocaklar, mutareke 3e-
3);·;·etin hızlandırılması· bekl<"n - nelerindenht>ri mühme\ı:li. 

Karadenizde tecavüze 

uğrayan 

. 'Tlrkia,, vapura 
umaaa geldi 

Karadenizden limanımıza se
ıirken bcğ?.z aı;!klarında m~bul 
bır dcni.zale gem.it-inin recavüzlı
ııe u<Traya.n 'rürkan vapuru. lima
mmı~~ gelmiııtir Meçhul deıızialt1 
gı:m;si, ,~aput'a bir torpil atml'fiı;a 

da isabet ettircmemişt:k. 

Kasaplara göre et f;yatlan 

düşükmüş! 

Şehrimiz k.'.ı.sapla.rı dün kendi a
raların da -~lanara.k et fiyatları. 
mn buciinkü dunı.munu ve daha ne 
rnkte kadar böyle düşük ( !) fiyat-

Elektrik ücretlerine 
zam kabul edildi 
Sarfiyat kilovat sa.atından 

2 kuru! fazla alınacak 

E1"'1ctrik ücretluirıe yeniden 
zam y~.ptlmasr için. tramvay ida
resi miidtlrii tarafından Ankara. 
ya bil' proje gönderilmişti. ProJe 
Eaşv'kalet ta.m.lındtın tasvip ecl iJ
m~fr. 

1.;le-ktriğin ki1ovst sıı atine iki 
kuru~ zam yaprlrı:mm kara.rlaştınl
mıştır. Zamrnm tatbiki ~elccek 
elektıik üeredcıinde başlayacak -
tır. 

Dön bir kaç arkad~la konu~m
yorduk.. Söz döne do}a..5Q. elbi~eyt>, 
kuma~ geldi. Hep endh;eliydik. 
rstıerimİ'roeJriler delinir, a5IIUl', 
yıprarsa halimiz, ne olur? di'yc 
titriyorduk. Kalender bir dost, 
kahkahayı bastı: 

- Adımı sen de! dedi ~ıptak
lar cemiyeti lmral'T7.. Harpten e,·_ 
vel ~1plnklrk bir neı•i ruh ~a.Tpık
h~ınm alfımeli idi. Şimdi zora 
beylerin boren \"ar. fı:tll'abı ze\"I< 
haline koyanlan ne mutlu! 

Tabii tahmin edersiniz, ki bu 
ke~if bizi ıt\"utamadr. Ethi$e, pnl
t-0, p.ardMÜ1 göımleıt{, ~Orap gibi 
şeylet"in her gün arşın a~m yük
ı.efunn<teki a.or tıon. böyle hir şaka 
tekerleme ile lmlklaştmlamaz. 

''D<>stoyevst.:i,, d~kün yıllann 
,·erdiği derslerle bir elbiseye a7.A

mi mi:ı<l kabiliyeti vermeyi ôireft
miştf. O, der ki: 

- Elbisenin nMei içnide Mr torı 
tanesi bir çalnl kad&1' tahn"bftt 
yupaı·. Rmnaşı rol\ dayandmnak 
için ı1Pkkatle ffl'Ç1llamak gerektir. 

811 n:.ı!>i'hRtm doğru olup olma
dığmr ben, te<>riibe eclemi'J'omın. 
Çrinklt han ızitmi' bir kuma., ü~. 
tünde sert fı~.a ı.iirtiinüşlerinin 

- Ben, dedi, bundan GJ1 yd 
öııce fıdi !rum~tan lıir kamp elbi· 
"cı.i J·nptımıı~tım. Otuz liraya çı. 
kan bu kostiimü giye giye bıktım. 
Uir gün kap!dtırı l>i'r ec;kiı;i geçi • 
yordu. Onn t;österdim. Herifin 
gözleri P?.rladı. İlkd!"n :?O lira ver. 
di. Ben cı~ aklımı basıma ropla. 
dun Vur n-,ni.;'ı, tut ~ ukan derken. 
otu1. lıcs lir:tyn sattım. Eıo:kici ırit
tikkn <\on.rn e\de lıirltirimj1.in yii
:1üne hnlaıka!chk. l l'\ m:ıazalla.h bn 
'-ostıimiin . ycni ... ini v.ıptırmağft 
lınJlu~sak fü•:ıba ne i"tC;\'<'edder!.. 

Bir atac;özıi: 
- Eskiye itilıaır nı ... :ı, bitpazn. 

rmn nur YRğar! 

Der. Verdiğim örnel. ""hinin iti
hircJn ~{)n mıırtebeyl" ı;ıktıl;ını de. 
ğil, fırl;ıdığnıı gösteriror. O halde 
neden bitpazanna. ntır y.ağnn
ror! Eski püskünün saltanat ilan 
ettiği buc;iinlerdc or,1!i1 mily<>n 
kolh1 bir a'\'fze)"e dômneli'YıJi. 

Ama. diyeceksiniz, ki nın· :vn.ğm1-
ycm;a, işte para ~ğtyor ya!.. A t8 
h6'lmünıe inanmam.-ı'r. fenıı. Ortalı
ğın rnı.rmi ~ö~emek <lalıa fena.. 
Sakın im "nuı·,, hir istiııre ohna
Mn ! .. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

[~~I 
Amer ikada türkçe ~an~ışlao 

rini ileri toünnli~tiı. R•ma raı.;merı 
-~iliclf' zn.m~ıı ~nmaıı miittrfik1rr le
J~inc ha'T.1 f:ılhl'l°'klcr ~·Rp•lmıı,,fır. Un 
fah<ifder ~ilinin il•tT....nıli mcııf;ı
ntlerine Ye ~ilifleki idell1o i!k te
.,,.kkiiUere dny:rnmakt:t<hr. ~ili ha. 
rİ<'İye nam·ı Fernandf'71 s~n z~
manJardft Bucmoı-nrre~te Arıantın 
rnahfjJJeri i1e tcmnsta.n sonra 5' · 
lfre ~öndü ve doğmca de\ let rei. 
..,foin lıu7.lırtınR ('rl<arak ,\mPrikan 
dcdetlcri arnsmdnki tesanfüle 
ilavanarak krtanrn hakimivetinl 
mı;hafaza e<leeeğin\ a.n d İ<:el"ek te · 
nıin etti. .4merikanrn JIR"İfikte 
t.üyük muh:ırebeJl."r yıwt.ıc·ı bir :ra
manda ha zjyıırethı mırnası ~üp. 
hrsiz kii~üm.,enemez. · 

! in et s:ıttlacağınr gör~üşlerdir, 
Rn'!mnlar bu müddetiıı nihayet 
kur~n bayrrunm.a. kadar uza.ydca
ğı kanlatine va.rmrşlardrr. 

Altm fiyatlan 
Dün bir altmm fh>ııtJ 36 lira 70 

ku'M.!Ş, külse altının bir gımm fi. 
yatı ise 502 kuruştu. 

1 NGILTERJ<~ ,.e Anıerı'k&yı 

;;ezen ,w.uetecilerimizin 
lfolinıda gittiğini bildiren a jııru. 
haberinde ~öyle bir cumle "al': 

liirkı:ıe ile, liim bilir ne ...
ınüı:&til vaziyete dh~'l'lerdi!ı 

Bugünkü harıl ~ 
kadar Amerikan film s:ma.yfü1iu 

Amerikanrn pa.11ifik sahi'llerin:n 
PmniyPti'n; atlantlkte nlduğa ıtİhi 
temine <:8h':lmıt•H nıutıtemeldir . 
\"ani Şilinin pac:ifik salıifinde bir 
Arjantin l'Oltinö oynamaliı nlnk 
bir ihtimal "8.yrJama.T.. 

.Ja.ponyamn tl"lıdidi bo ha1.1rhğa 
~irntliden muka.h .. te etmektir. 

Japonvanm Şifivi d~ndii:İ ,e. 
I<ilcle tehitidi, son ıı'.\·larıta uğrRdı
~ı dt>niz lcıYIJllan. bilhassa n('ak 
~t'1lli1eTinin rn:vi olması yö1ilnrlen 
olduk~a. ~('tlir. Şilinin pa!i!İfki 
harplerinin iikJbetine ~Te mih\'er. 
(len daha ~k makfoa~a!'ll hekle
nebiJir. 

- Matmazel Bennfll · geldi efen
dim. MalUınunuz oldı;ğu vcchilc 
lcardesi Mr. Bennet bankamız~a 
memu,rdur.Kcndisi zeki bir genç • 
tiT. 'Matmazel !Jcnnet .kardeşin in 
rnaasıaın indirilmesi hakkındaki 
kara~n değiştirilmesi mümkün o
lup olmadığını öğrenmek istiyor. 

:ım.ıa. !Ala karI§tı: 
- Ailemiz ungin degiidir, Mr 

lla.yt)and, karde~min ma&fIIUD indL 
ril.mesıi bizjm için çok vahim :netice. 
ler verebilir. 

Mr. Maytland, saç.sız ba.şını nbır. 
sızlıkla salla.dl. Sert blr tavırla: 

- Zengin veya ta.kir oımıuıızdan 
bana ne? dedi. Ben kaı arımı verdim 
mi İ§ olmuş demektir, ka.rarım değiş 
mez. AlılB§lldı mı ? 

Genç kız hayretle mubatabm• bak 
tı, Tavır ~ konuşı:ı:ıa iti1-riy!e Mr. 
'.Maytlan<i A.di bir sokak •treı.!mdan 
farksızdı. O, ayni tavırla devam etti; 

- Maa§!Ddan memnun değilJıe çı. 
'kıp gider. Kendisine kalmall için ya.ı 
varuıayoruz ya? 
. Consona hitabla ona da bağtrdı: 

- Siz de memnun değ;ı.aeniz gide. 
b!Hr!liniz. Sokakta işsiz adam mı 
yok? Haydi, söyliyeceğiın bU :tadar. 

CoııBon, Ella. ile beraber dıf&l'I çık
tı, kapıyı kapadı:. Geno ıı.ız nunl -
dandı: 

- Ne akli adanı! Bu hayata na. 
an tahammül ediyoısunuz Mr. Con -
son? • 

Ffüp Oonaon m&hzunane gtııömae-
di~ 

- Loııdra.da bu kadar jpi% varken 
böyle iyi bir mevkii kaybetmek tate · 
mememi tablt görmeliAdıliZ. )ı(&ytıao 
sonra.dan görmecijr, her IQDJ'adaJl gör 
me gibi ka.ba tabiatlıdır. Fakat bü~
b41ttbı fena bir adam da değildir. Sı
zi nasıl oldu da kabul etti cıo\l anlı.. 
yamadım. . •. 

- Kimaeyi kabul etmeıı: mi T 
- Hayır, pek llhıumlll o~• 

"Türk gazetecileri Türkiyeyi 
tanzir cclen bir sokaktan geçmiş
ler ve ilanlar ÜU!'rinde görıieri. 
ne ilişen y:ı..nlrşlan düzeltmişler
dir.,, 

Şiııır.liye karlar ı::ördiiğünlrı ttirkr:e 'e t-Orkı:c chıblaj filmlerini 
göl;.-ede bırakacak bfır f&)H-11er 

Holirndnn Türkiyeyi ömek e. 
rli'nmiş bir mahallesnlde yanh:;; 
törk'.:e ya.zdım5 otmaııun, ara
mızdal<i mesafe ve küttnr yaban
l'tlrğı baknnından mazur görmek 
isti)enler bnlnrmhilir. Fakat bizim 
ı;örii~iimüze ~öre, bıınn, akh ba. 
ı-ında bir Amerikalının dahi M
fetmemcsi Jazrmdır. 

' ba1'hca mlı~terilerinden olan 111e 
fm>at hulduhçıı Mıa bu sadakat 
''e sevgiyı' dernm ettiren 'l'ül'kj... 
yenin -icap ettigi :yer$- ze&. 

rni dilini o:.Oun l·aııl~ Yazma1ıı 
2ahınetine katlanmamak_ men. 
faa~ ticaret knfn.s01Jn bile g&ı 
YolD&mıyacağr bir ihtiyatsfdtk 
değildir sanınm. 

K .. y 
O . KIZ/ 

Tİlr-" dnbüjmın, Türk mmlklırıinin en büyük zaferi 
Ttirl{Qe tıödi\ _ Türk DlD1!1kili • Tilrk~ t-arkılı 

O Amerikalı filmciler ki, oa 
altıncı asli' İngilteresinıe <btir 
ı:eviımeğc karar ~İkleri' bir 
1'itme Jii.zım olan teferriiat hak. 
kında. en doğru malfmıat alabil. 
mek icin bir İnS?.ilız müte.Jıru;sa,. 
JIJ llolfruda çağ';rmışlar_ Adam 
kendi~i' iı:in tanzim edilnıiı? mub: 
tr!;(em bir hıl.roda ı:ıltı ay otunnnş, 
:lylığını alınış ,.e bu l',aman için.. 
de kt"ncli~'nden · bir şey soran oL 
madıgmr görünce iı:;siı:Iikten ca.. 
nı sıkılar.ık 1ngiltereye d""on. 
mü~ ... Lakin iiç n.y !>Onra. bu ııa.. 
relu~ti'nin bir teclbirsizlik olduğu .. 
nu düşünüp fe.ln'nr vnzifesi bıı.. 
<:ına avdet etnıi~h Fa1mt or:ıda 
hali!. kendisine bir ~ey sorıın ol
nındıktan başkn üç aylık biril.
ıni's ıu:ı.a,,,<mım da masasının Ü'le. 

ri~~c ~klcdi;tini görmüş_ Bir 
.. lıru pnra .•• Fnknt bir isi eınni
~·,. tıe görcbılmek idıı -icııbın. 
ıla ilendi inden istifade edilmek 
lİ;rere-- ı>] altında bir miıtcha<;sıs 

Okuvanlar: MUALI..A IŞJLAI' - SADİ GlJN 
LEYt,~· MURAD - YUSUF VEHBİ - TAHİYE MUHA'6flt.1' -

ller ~yi yerinde, eı+.ahmdan 
'c tam öğrenmek yoluno tntinnş 
o lan \meri1tan filmcileri, ~inün 
birinde Tlirkiyeye h05 görünmek 
idn ve Türkiyede oynanacak bir 
film ı:e\·irmi:ş olsalardı, h'l yanhı1 

EN\'EH VEC. 'nin 
yarattı.klan llljk ve thtjra.s filml 

Seaıı.sJıu n.ıı> - 1.43 - 4.15 - 6.41) • 9.lti te 
"' .,,.>r, 

ICEll~D-IN ' KIZ(I 
Nakleden : M. KARDEŞ - 14 -

luna. mil\'azi o!an athJıı.ra mahsus 
yolda Rey son derecede ~rk bir süva. 
ri kıyafeliylc dolaşıyordu. Yanında 

?.ayıt, güze1 ,.c ı;ell{; bir kadın vardı. 

SUvariler önlerinden onları görmek 
Sizln geçtiler. Rey çok nc~l! idi, kah 
kabaları, hayretten dona katmış olan 
Elld.nın kulaklarına kadar geldi. 

kasmm memu~lariyle, büro ııefleriyle 
bile görüştüğü vakı değildir. 

Genç kızı. medhale kadar götilrdil 
Rey ha.IA. gelmemişti. Consoo ha.ki -
kati itiraf etmek lilzumunu duydu: 

_ Do!rusunu söylemek ıo.zımgelır_ 
se Rey bu sabah hiç gelmedi. Biraz 
rahatsız olduğuna. dair haber yolla. 
dt. Ben de meseleyi his.s<'tti~meden 
kendisine bugiln içln izin temın et· 

ti~. 
- Hastalığı çok mu acaba 1 
Filip con.son temin&t verdi: 
- Hayır, milhim bir "6Y de~n .. E . 

vine telefon edip kendiSiYle goril§ -
tüm, Evinde telefon oldu~u biliyor 
sunuz değil mi? 

- Bana bir tek oda kiraladığını 
söylemiştL Nerede oturuyor! 

_ Naytbric; köprüsU nuı.ballesinde 
bir apartmanda .. Orada .kira.!Brtn çok 
pahalı olduğunu söyliyeceğini.zi bili • 
yonım, fakat Rey bir kolaym.ı bula
rak ucuza kiraladı ... Açık korı.uşabl -
ur mlylm matmazel? , 

Genç ltTz samimiyetle ~vap nrdl: 
_ Rey'e dairee açık konuşmanızı 

bilb.usa. rica ederim. 
- Rey'in hali bent biraz endişeye 

dUı,ıtırüyor. Onu himaye için elimden 
ge!enl yapıyorum. Fa'bt bu gittikc;: 
gil~leşiyor. Patron tenbeDere biç mil 
sam.aba etmez. Bundan ba~ka kendf
sinlıı buradaki kazancı pe rnümkUn 

oımaya.n bir haya.t ya~ıi.dı~ı da mu -
lıakka.k. Onu şehrin en zen;Uerlııl 
I<ıskandtracak bir şıklıkta gtytnmi§ 

umrak gördt1m. 
Genç kIZ sa rardr. 

· - Hesa.plarmda blr ga.yıi tabttltk 

lni ·var yoksa? 

geliyorsa çalmıyor ama bankaaa çal 
ınıyor, ba§ka yerde calıp çalmadığı 
hakkında birşey söyliycmem. 

Mühim bir nokta daha: Yeni apar. 
tıman.mda. kendisini H.eymond Loo -
ter islmiyle tanıtıyor. Bunu teeadU.. 
!en oğ'rcndim. Kendisine sordu~urn 

zaman müsrif ve se.fl.h bif bayat eUr. 
dUğilnden baba..smın ma.lQroatı olma. 
smı istemediği için bOyle hareket et. 
tiği cevabmı verdi, Banka hatjclnde 

- Anlıyamıyorum diyt' su7!endj. 
Bu kadmı tanıyor musunuz Mr, Gor. 
don! 

PoHs haflycsı cevap verdi; 
-Şölırctlııi işittim. İsmi LolA Bas

sano'dur. 
- Hafif meşreb bir kadın nudır ! 
- .l!.llk böyle olmadığı.n.ı söyJUyor, 

bana gelınce 'birşcy bı!miyorum. 

lııı'ıındunnn~• kaygusn... · 
İşte lm Amerikalılar, Holirn

dun 'fiirl<iyeyi f.ınzir C"d·•n solm. 
~ı~ıcla doğru hir tiiıl,ı:e 'aZn1<1k 
ıcın "or:t<•nk adam rn1 t~durik r. 
deme1le1 tli ~ 

ı;ok para getiren bir i§ bulmuı, ta - EllA. .sessiz duruyordu, Ne yapaca. 
kat bu işin ne olduğunu bana söyle- ğını şaııırmıştı. Dik yumuşak bir Ü 
mek istemedi. sesle: Ç sade yağ hırsızı tevkif 

HiKMET MUNIR 

Ell~, Fllip Con.sonun yanından ay. - Kardeşiniz meselesi i<:in yardı. olundu 
n!dıktan sonra rahatça dti,ünebil • ma ihtiyacınız olacağını sanıyorum, Ali, Nuri ve Mehmet admda üı; 
mek için gidecek bjr yeri olmadığı diye sdze başladı. Vdziyeti $·Zi endi- <?rkı>Jaı:;. çnhc:t kalrı Ardi"~amiin • 
cihetle yakm olan parka giderek bir §eye düı;Urmeğe baş!adı ~oğil m:? dt-~i bir 'iepodnn 10 teneke sade. 
sıra.ya oturdu. - E-.·ct. yağ ile 20 çuvaı kanaviı::e c:almış. 

Rey hakikaten iYi" kazanç getireıı - Ben böyle olduğunu anlamı§ • lal', bur.lan ~!.ikrü adnıda birisine 
bir iş bulmuş olabilirdi, böyle yapan tım. Vaziyeti doğrusu merakımı tah lfl50 liraya satmz<;Jarrlır. 
gençler yok mu idi? Ancak Rey ça- rik ediyor. Ona dair hayli malüma _ Surlular parayı taksim etnriı;}er 
lışkan bir adam değildi, iki iş birden tım var: Bankadan ne kadar para al. fake.t harc:ıTP!lya fIJ-S'lt bulam.ada:n 
yapmağa. ra.zı olaeağtm kardeşinin dığmı, sahte blr isim kullanmağa yakayı e 1<> veınt"~leriir. 
aklı alamıyordu. başladığını bj!lyorum. Dün S"..;lh ce~ m~hkenl.{>Sjnde 

Genç kız o ka.dar dalgındı kl biri . sor,.,.uyn <'E"kilero.k suclarmı iti'raf 
nin önilnde durduğwıu farketmcdl. • ı.-~akat bu sahte i!llm .merakı beni etmiı;leı-, il<'ii d'! tc\•kif olunmuş _ 
Neşeli bir 88$; onun hesabına fa.zla endiıelendirml _ l~rdrr. 

_ Ne muciu! yor, gençler esrarlı şeyleri severler ı 

Diye söylellinee EılA. be.ktı ve kar. Ancak ıüks bir hayat ya.,amak l.m. Sokakta hiT ihtiyar kftdmfJ" 
•ısında Dik Gordon'u gördü. kanlarmı böyle birdenbire nasıl elde 
.. cesedi bulun _,u Delikanlı onun yanma oturarak: ettiği merakımı celbed.iyor. Mese!A. r.ı 

_ Anlatm bakalmı, dedi. Slzi tl· şimdi sırtındaki elbise b'lnkauan al· 

zen şey nedir? 
Ge~ kız mukabele etti: 
- Üzüldüğüme nereden hQkmedj. 

yorsunlm? 
- Yiizüniizde okudum ve llzüntU • 

nUzün mevzuunun da ka.rdeşi.niz ol.
duğunu zann&diyMUm. Ben de biraz 
evvel onu gördihn.. İşte, geliyor .• 

dığı maaşının e.ltı aylığına anca.t 
yaptırılabilir. Ha.ttA Elk ka~ yaptr. 
rldığmı santimi sant).ınlne öğrenmiş. 

Genç kız öyle mllteessir bir t&VlT 
aldı ki 'Dik bu kadar a<;ıkça. konll§ • 
tuğuna pişman oldu. 

- Bu matmar.eı BAnano Mırıl lııılr 

kadrndır? 

. Evvel:ki gün, Has'!ki h~ 
cıvarnıda Yetmiş yaş]annda tah
min olunan biı- kadın o' 1 olamk 
bulunmuştur. 

Vücudunda hiç bir yar-4 v-eya 
~ert-si olmayıtn kadmın kim oldu.
gu ü.zt-rinden hic bir evrak c;ıkm:t. 
dtğındıuı anı~ılamamış, Ce!E:t 
mo!"g'a kaldml.nuştı:r. 

kim.eyi kabut' et:ma - - ~ 
-------~ıı-~....., ............. -. 

t.47 11.84 
5.60 11,.fl - H&JIU'~ dettıerleıiJıt tetkik et~ 

ıırtlısı&&H .... ·~ al!WIP.'9e4r *""' 
ElılA. onun baktığı i.st,ika.mete be. • 

'kı:ne& haYl'et Wıiftde "1ı. '\df. P11ı-lm\ '°"' 
Dil$ miilıi,m bir ta.vırla: Müddeiumumilik vaka, ~ 

i'hı h>~'lri.~+ ~nm ı>'lt+,..<frr" 

\ 
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~AS1FI KTE 
DONANMA 

BU YUK BiR 
ÇARPIŞMASI 

Japonlar 4 tayyare gemisi ve 
J zırhh batırdıklarını oildiriyorlar 

'qlngtoa, 27 (A.A.) - 20 ve :lü 

1 tte§rln günleri arasında sı,.ıomon 

t.kım aCalarır.da vukua gelen havı... 

ara ve denizde y~pılan t1ddeUı bfr 
arpı ma sırasında Japon!arın iki u

k teı ... ısı, iki ağır ve bir hafif kru. 
ıız.örtı hasara uğratılmıştır. En u 22 
ap.l . uçağı dllJ1lrUlm!lştl1r. Ameri. 
alılar yalnız ı.so ton;llto tutarmda 
'ortor muhribini kaybetmifler ve blr 
ıçak gemiııt de ciddi ı:ıaaara uJramış. 

ır. 

.. * • 
\a~ington: 27, (A.A.) - Bah· 

~ c nezaretı, S:ılornon takım adal:.r 
ı ındıı karada, denizde ve hand.ı 
hüyıik bir muharebenin şlddelle 

ılevıım etmekte oldu~unu ve Japon 
rıo~unun hıı~ara uğradıfını bildır 

nektedır. 

llııhrı)e nezareti, Amerikan kuv 
' ellerinin Japonların Guadalcanal'· 
la birbiri ardı sırn yapmakta ol -
dukları hücumlara mukavemet et· 
mekte olduklarını llAve etme-kledir. 
Japonların kaybetmiş 0Jduklar1 
mevzileri tekrar ele ge~lrmek için 
levkalilde sa)'ret sarfetmekte olduk 
lan görülmektedir. Japonların pa 
zar sabahı Amerikan silahendaılcl

rına karşı yııpmıt olduklaB hücum, 
Guadalcanal'dııki Amerikan mev -
zilerine karşı hücuma ba~lamış ol
dukları bir hafladanbert yaptıkları 
sekizinci hücumdur, Fakat bu sefer 
Japonlar, cenup cenahından ıayif 
bir nokl:ı bulmaAa uilraJmıtiardır •• 
H:ılbuki , bundan evvelki • yedi hü
cumlarının balı cenabına ka!'fı tw 
cih elmişlerdi. DüflTlan. bahriye !ol 
fılhendaılarının karaya çıktıktan 
lnrihdcn bugüne kadar kaybetmiş 
oldu~u 4(1.8 ııçıtklan başka 20 ll(ak 
ılahır kaybetmiştir. 

YENi GiNEYE AlllN 
Mellmrn, !'7 (A.A.) - Cenup batı 

PUitJk umum! kararl'lhı tebllli: 
bun Yenı Gine ne Timora karr se-

lngiliz tayyareleri- ' 
nin Fransaya ' 

akınıarı 

niı oıı,;ude akınlar y:ı ;:ı. !m -9tıı·. Laye. 
ye kar~ı yapılan h:ıvto alu:una dört 
Jap!in bo:nba ı:ı;ağınm tahrip edıldlt: 

.sanrlıJo:-, dtlfmanın 12 uçakla Darvı 
ne yııptlğı h:ıva akını yalnız h:ıfıt ha. 
sara ııet>eb olmunur, Mllttefik kara 
kuvvetleri Kokoda ls '.ikamctlnde iler-
lemektedir. · 

Vıışinaıon, 27, (.'1.AJ - Vasp 
uçak aemislnin Havai adaları açı'..; 

lıırıncla bir gemi kaCilesine refakat 
elmektc ikt'n batırıldığı resmen b.J 
dirilmektedir . .:\lüreıtebalın bliyük, 
bir J.ısmı kurtarı:ııı15 ,.e Honololu 
da kara>'a çıkarılmıştır. 

JAPON TEBL/(;/ 

Tokyo: 27, (A.A.) - lmpar:ıtoı
Juk umumi karagiihı t:ıralından hu 
glin neşredilen bir- tebll~de kay de · 
dildlğine ıöre, dün Sanla Krıız :ıcla 
larının şimalinde bütün gün devam 
eden muharebe neticesinde kuvvet 
li bir düşman filosu ile çarpı~an 
Japon harp gemileri 4 tayyare f.W 
misi, bir zırhlı ve sınırı anla~ılma 
yan bir harp gembl b:ılınnıştır. 

Bir zırhlı iıe 5 knıvazörün ve 
bir muhribin ciddiı surette has:ıra 
nırahl~ı,ı, 200 den farla tayyare -
nin düşürlihJO~ ve)'a tahrip edil
diltl tebli#de ilıive edilmektedir. . 
Japon kayıpları he halifce tı:ı~:mı 

utrayan .fakat mınevr~ kabiliyetini 
kaybetmeyen ve muharebeye devanı 
edebilecek olan iki tayyare ueıni .. i 
ile bir kruvazörden \•e ıceri rlönme 
yen 40 tayyareden ibarettir. 
AMERiKAN BAllRIYE NAZIR!Nl.V 

TEKZiBi 

Vaşington; 27, ( A.A.) - l:Jasına 
hitaben Amerikan bal}riye nazn ı 
Albay Knox, 4 Amerikan uçak ge · 
misinin sözde tahrip e~ildiği hak • 
kında Japon iddf:ılarınt tekzip et · 
ml~tir. Yasp uçak gemisinin kafile 
Ye refakat ederken bnlırıldığını il~· 
•f! etmiştir. 

KadıkövUnde bir 
kömür hırsızllğı 
Etibank'ın 50 ton kömürü 

çalınmıı 
Lır marfQINliz trenine Üak.Udar mUcldeiuımumiliği. Eti 

milroly :i~le ·ltimım tHlildi Banılrm K3ıdılıöy kci'mür <lepc.suıı-

Alman -
(8a1ıarafı 1 nci ıay'fadn) 

lerde Sosvyetlerlr. elinde bulunan 
l:fr tepe z.aptedllm.iştfr. 

Terek bölgesinde Alman hava 
kuvvetleri arasında de2teklenen 
Atman ve Romen Jutaları dilımcl-

1 na hücum ederek iki gün süren 
muharebelerde tabiye ve kazanı
lan topraklar ba.lummdan ehemmi 
yetli muvaffakiyetler elde etmiş
lerdir. 

Stalingıratta ev·ıTi ele geçir -
mek için yapılan şiddetli sokak 
n:uhar~beleıi devam etmektedir. 
Şehrin cenubunda dlipn:.mğ şaşırt 
ma hticumJanırH beyhude yere tek
rarJamışt!T. Bu hllcumlarda Sov
yet klıtalan çok a~ kayrplara uğ
rrun~t:r. 

Kara ve demiryollarmda ve ne
br\lerde yapılan Sovyet nakliyatı 
geceleyin de tesirli bir ~ild-.: 
bombalanmI!jtır. Bir çok yi\k tren 
JeTi tfthrip t"dilmi.!i ve Hazer de
nizinin batr ıııahillerl önünde bir 
petrol w 8 yUk gemisi yakrt:nış 
veya ı:tfır 'hatııara u~ntılmıı,tır. 

26 i"kte!lriııde Sovyet hava kuv
vetler! ~~lj hava muhare~le
rınde AlıNı n ~aksavarl1lnnm Ate
~ile 00 uç~k kaybetrni~t.ır. 

Bizim .f uc:aflmn: kayıptır. 

Sovyet tebUii 

Moskon, 27 (A.A.) - Spvyet 
geceyan.ı elıı ~bliği: 

Stalingrat c;evreainde Sovyet 
birHtileri. A'manların bir gedik 
açuklan fabrikalar çevresinde 
düıPDanm tank ve piyade ile ta -
nrnızlannı püakUrtmUş ve şiddet
lı k~lk taarruzdan sonra Al -
'llanlara 7s0 ölü kayıp verdirmek 
sureti'c düşmanı geri çekilmc:ğe 
mecl:ıur etmiştir. Statlngırat şimal 
battsındıı kuvveti.erim.iz üç Alman 
pıyade b6lilğilni1 yok etmJştir. 9 
Alman uç.af,: dUşttrtthbüştllr. 

Voronej çevresinde, nehrin batı 
kıyısında 8ovyet kuvvetleri Alınan 
mevzilerine Jtimıişler ve düşman 
kcrş:"Ik taarruzinrmı pilıııklirtmü~ -
terdir. 

f..ıeniııgmı.t. cephesinde, iki gün 
zarfmda birliklerimiz 4t'O düşman 
n.ttkeri öldiinni.işelrdir. 25 ilkteş
rinde llf'ı8Jlrhı?1DJız topyekün 12 bin 
tonilato tutarında iki Alman yük 
gemisini bat!'mlJıtlardır. Bund'an 
başka Baitrk denizindeki hava ve 

Amerikadaki kanaat: 

Harp Akdeniz 
bölgesinde 
bitecektir L'.ı~!ra, !l (ıl.A) - DNB. ajana.· dıı vı.•kubı•Jan btr hırsrzl:k hidise

r ın göre, dlln b:rco11 liL t.inin talt.lti:kat.n.a el koymuştur. 
z u a arı lkı3& irtifadan uc;mak İddia oJnl'!duğuna ~öre, Md:ls-.: şöy Yakında solt mühim hadiK 

a-Jr .. tiyle Amlen u.aıantte u~ar ledir: leT olmaaı bekleniyor 
ve binaları mıtr&Jy&ıı ate,lne tut - Bnnra, bir müddet evvel, Knlı- Vaşington, 27 (A.A)- tft1jll&lerlrı 
muşlardır. Ayni aj&Um .er~ ha. JdS}'tMı~ ayıNığı 'kömlirleri, İskele 'Mısır taarruzunda. elde ettlklerl iJk 
be ler ara:nnds, İnl'JUs uoaklannın cadd~ellri M.l binasma taşıt- net.ıceler Vaıinl'tODUD askeri malıfil. 
gece Tur'dan takriben 88 kilometre "1MİJ lmrarlaftll'm"Ş Ve bu i~i 1\a. lerindc memnunjyeUe karvıl&nmııtır. 
men.lede VovHe yalulmlct& biJ' mar _ ellili ~e Kilfit adında iki müteah- 'Resmi mahfl!lerd:! çoktanberi vaade. 
~:ı.:ıdiz trenıne r.aak,iaell ttıftk &tefl7 hide· h&vaie etmiştir. işte bu mü. :d;lml,7 olan ikinci cepbenin bu ıuret
ıe taarruz ettllüerJ ·de varılır. ıkıcı: teahbitJer, nakil sı~asındıı kö:ntir- ıe llılııııırda kurulmuJ Olmadıtma dair 
rJat ve ate!IÇı atılan mıtm•es1e teL' lerden 50 ton Jra?aruu ll~ırmr;şlar 'bir§ey •öyJenme.mektedlr. 
ilkel; surette ~alan ... ·Ye"'tnn ~l ~ve muhtelif XimAe!~re ıntmışl!lr - Aa:icrl bl.r eksperin kanaatine gö. 
ela durmak :10rund&1 llal~rr. dır. re, lngtı~ hata ıtunetlet'f tar:ıfm _ 

Vltlnja.. p~ aotMı Suç]ıular yakalana.rak hakJ:uın- aan ltalyan enHıtrı ş:ıhlrlı?ri ıUzeri-
Vtşi, 27 (A.A) - DNB:: da taki&ııata J{ir~i'miş, <:alınıp sa: ne gece gündUz yapılan a.kmlar tngl. 
Mon Lüso:1'a yapllan .lqttta .bava trJa..'l köm.ii~rden 9 tonu &.•tın a- 'llz tayyare!erinjn kablliyetl kadar 

akınma karşı J'raua btllcQmetl ta - :a:ılr.d!n ~eri alınmıştır mihverin mukabeleden A.cl:a oıdutunu 
rafından Y>!dlen Protealo noı.m'Kad Tab.lti:ltat devam e.tm~ktedir. da göstermektedlr. Bu hal bUyUk 
rid ve Vaıingtondaki rra.nus btt)'Uk --- - •• 1 müttefik umumi taarruzunun b:ı.§la. 
elçilikleri vaeıtaswıe lngiJiS diploma Maliye vekaletinde tayil'ıler dığına blr ip.ret de aayıJabfllr. Buna. 
tik mUmessillerinc tndf edHmiftlr, Ankara, 11 (Valıırt ma11t1.ırt11den)- dair batka işaretler de vardır, 

Atına ve Pire• 
grewer 

Lnuıaı Ye kıymetli evrnlr mlltiUril Fransa tl.Hrlndeki Almak b:ııkısı, 
'Nihat Ali UçUncU Muntazam borç. 'Dakarda asabiyet, mUttefiklertn si
ıar umum mUdUrlqtt'fte. lamj,. r.skf yası ıilt.hlarla olduğa kad•r tayyare 
•tterdan Mtuntaa Tarhan varidat ıerının bomb&Jan ile de 1taiyanın DNL 

ıımum mUdlrlllfUne tayin ed'lmlşler- nevjyatma tealr etmek buwaunda 
rllr. l'ISsterdjıkleri lnad da bu otımleden • 

800 ki · •-!f 3 k ' i · ...1- - " öir. Fakat en maaaıı ip.ret Alman.. 
fi tcY';Hİdi •t ı.._ . Oakiidar halkevinde ' ların mUda!aada kalacalı:Jarmı ua.n 

e 1 Yarın saat 15 de t'sküda lfalke- etmi§ olmalarıdır. 
Lo.ndra, ~1 (A.A) - BeyıaelmiM1 vinde gençler a:-asında~i hitabet Bun.dan baf)ta Vailnltonda elek -

naltJiyat ltçi!erf federuyonuıu. plen müsabakası yapılacaktıı·. trlkij bir bava eamektedlr. Her1ey 
bir rap:>ra göre, Atjna•da ve Pire JI- • . bUyük aıker1 hareketler cereyan et. 
manm4a mWtlm grev.ı,.er çıkmrıt.ır. Parti kaza konıreleri meden h~ln ııona. eNıblleceJJtne lıılm 
1rgal kuvveUeı'in~ yapı~ mlrac.at Ankara; 27, (.'\,A.) _ Bugün ae inanmamaktadır. Kakul dlljUnen 
tlnr.ne 800 t,Tel'C\ tevkif eıülniJttlr. g 1 t lg ti M . M . · birçok kimaeler harbin Akdeniz b!S!. 
'Bunl::.rdan üçü idam ecltlıafı, bir çok Ke en eK ra ;ıE~· 1 :ıntısa'. c' .. crshın, ıeai.ftde ıtiteceğl kanaatini bU!emek-
J ...... h 1 __ , ....... ony,a, ars, r Jaa, zmıt um ır 
an !UAill ııp ı ........ arına ma ....... m . H lk p . . k k ,_ . tedirler. d ... ..... t T ,_,..,.._ 11 bln . ._.. rıyet a arlısı aza · on11rererı· " ... u, ur. a,u-nır.:11 grevoı :ı-. 

1 
· · 

baraız ol.ar:Liı: itten çıkarılDlifUr. Bir n n _topland~jh ve .. değışık konular 
utta Mlres bu sre'll r Alm&n L Dıerınde Jreçen mıızakereclen son· 
tal;Yaa ıga.ı makamı:rma Y8 il..,~ ra yenr rdare he.yellerinin S

0

C'çilerck 
ırı•te k~r·ı tertip edileın bir nGnra • tfa .. Mrldarını bıUHnnekledır. 
)'141e baş~mııtır. Ko-nıırrpler tt:ıp1 :ınlılarına son 

ıo Jlluıa ....._ verirken bfhüklcrlrnize k:ır!-ı sar!llıl 
lnncfra, 11 CA..""i _ °AttıUdan fit. maz SRY!tt ve bn~ıhklarını bir da· 

:-enildi'.tine gÖft, Yınııailiatanda Naal ftt dııha hel.i-rtmi~1crclir. 
part~ binasmda TIK• .. ıea ntku- - - ....__._ 
.. laınerı ortata ~ilH&rlf:n~ Rul-.atiı•tanda idamla~ 
ıl ~ ı4tlu ıtalla tdaıo 6411. ZO..U,: 21. CA,A.l - SoCyadan 
fHtfbr. -....nn<ifllne f'Öre, ballnlııma ha· 

y""' J.;W....,.. ........ 
Mciıfll"tlnıfp buJundulılarından ıb· 
fıt1'ı ~ lllıdgar lnlebesi kurşuaa dt
flJı'hfftv . 

İran Şahmm yıldönümü "•'*' ilk-.ı -*thwdıiııt OM 1• f..ondı'a: 27, (A.A.) - lran Ş<ı· 
1ı1Me9 • J.Nnll- 1'ı 'RJı:ı'nııt yı)d;.-romü Londfada 

Ml'Jd bfi "1Dette Jnllla ... lllhP. 

lsviçre ile ticaret 
müzakereleri 

Ankara, 27 (Vakıt mubltlrlndea)-
1sviçre ticaret heyeti lle mllMkere_ 
lere devam olunmaktadır. İsviçre he
yeti.Dm bakır ve pamuk baıta olmak 
üzere iptldıll madde istediği b:ldlrll. 
lnektedlr. Biz buna mukabil 20 mlL 
yon İavtçre frangı kıyme\lnde ma -
ki.De, a!&t ve edevat alacatız, 

Miinüalit V .mli Tekat'da 
Tol17&t, 27 (.A..A) - Bi• tet1clk 

Reaisinde &uıunlllallta ohla mOna
kaIAl .. .wu Amiriı Jrllltl Jlerı1~ 
dftn ... ,,., ..... '4 • ,_, 

.................. Rus Harbi 
(a.,ldl'dft t net •11/adaJ 

deniz kuvvetlerimiz tarafından da Kara kuvveti~ dfllıannı ar. 
Finland.iya körfezinde iki Alman tu faaıQetlne Urll lı:9Wllalak tgtn 
yük gemisi da.ha batıl'JDJ§lardrr. c:t.vamıı aYCı dnr17*iert ~l:J edil _ 

lloskova, %1 (A.A.) - .Almanlar ml.ftlr, 
Katkasyada Tuapse yakınında §ld • D1ID Tebl1ı1' açalla<la göı11Mn ~J 
detli bir taarruza ıe~ler ve Ru!I _ kaftleye kartı llaYadan ,.pılaa bom
ların Karadenisde malik oldukları ba ve totptl taarruzları Detlceaf1uif 
son Uman olan· Tuapıeden çı. ıarnıç!ı bir dtlplıan vaplUU •ı.t al 
karmağa te~bbUs etmiflerdlr. Fakat mıı ve büytUı ldr Uca19t vapaN hl. 
bu teıebbi}• Almanlara pabahya maı fjl&k etmlgtlr, 
olmuştur. Stallngradda Kızılor<Ju Al. Kaltaya yapılan taarruzlardan biri 
manların 3e saat sarfında yı&pmı, ol. esnaamda avcılanmız dlla en a~tı 

duklıırı Uçünctı ilert ı:oareketi pUskU~ 3 KHBeJ'lmft 109 dllfU!'mOıl•rdir. 

muııerdir. Kwlordunun karıı taar - 11 avcımız bu h&rekAttan d6ıunemlf 
ruzıan çok tiddetll olmu1tur. tır. 

Tuapsenln muharebe çe.vreat oldu. OolbleD 8ttNafaa llattrnd&. .. 
aıınun ilk defa olarak teblltluae zik. Londra: 217 (A.A.) - Generdl 
redilmiş oldutuna lfllret edilmekte - Mengomerynin ordusu yavaş ynaş 
c:Ur. Burası ikinci derecede bir deniz Uerlemektedfr. Topçu daha i!erlye 
üssü olup Novrosfskln öteatnde SO sl'tllrlUmQş ve şimdi Aommel mü 
mil mHafededir. Bu limanın ı:imal dafaa hatlarının ücüncüsünü döij 
batJaıDda Kızılordu bir Alrusn bölQ mekte bulunmuştur. lnglliı teblijle 
ğUnU yok etmiştlr. Almanların May. rl pek sade ise de Roma nıd~·osa 
kopu zaptettikleri tarlhtenbert Tuap. çok şiddetli muharebeler oldujuuıı 
se kısmen ehemmiyetini lı:aybetmtş - s3ylemektedlr. 

tir. Diler taraftan Almaalar., Mısır· 
Bunun1a beraber Tuapse tıallbszır. ddakl- taarruza müttefikleri• bir 

da bilkuvve Batumun ,ımalfnde kı . milyon ı"ker ile bü1ük miktarda 
zıldonanmanın elinde kalmlf olan uçak soktuklarını bildirmsktedir · 
yegAne iyi ıtma!ldtr. Burası ~atuma ter. 
glden demlryoıunua ba,ı olduğu gibi Londranın askeri müneklddleri 
TUrll: hududuna 2~0 ınj! mesafede w .tnstli7.Jerin Romınel mevzileri~ 
Maverayt Kafkas demlryolu OZerinc:IE - d t -•tiki · .;:..;ı._A 

011 elJ aarnu ..... erınt ..,_..n · 
bu yolun ber Uti taratma hlklm bu . d 1 t k b" k il i 1 k il 
1 k dl Al a•t Tua Uze e u ara ır aç g n ç n a ve unma ta r. m .... ar pıe • 
l UrU k K .• d 0 .. _ ebemmi)'etli h~btr şey bekleme r ne y me ve ızuor unun m ,... . 

faa batıarmı tahrip etmelr kararları. mektedırler. Bu dO.man hattarınıu 
m meydana vurmaktadırİar. Fflvakl t'l)tran •aztyetl o tarzdadır kf. buıı 
n kadar ısrarla harp et~ktedirler kı lara yandan taal'1'Uı edUemez. Naıa 
bu çevrede kutıandıklan 1400 dat mu ~ sahada bu taarruzun muvaffak 
!ıarlbinden 1000 lnt kaytıetmlşlerd;r. o.amayaeaıtı gözDlrti10t ise de lngf 

Alma.nıar Stalingıoadm ştmallne lider muvaffakiyet elde etmek ft:ı:e 
piyade. alayları ve tanklar getirmlt-- redirler. 
ıer ve bunları aanay! ma!ıalle!erlnde Alman hallonndan birinci ve 
vuku:ı geıen muharebelere aokmu,ıar JkincisinJ l"al etmif olan fngillz· 
dır. Almanlar ancak pek pahalıya ler ffmdl ftefinell müdafaa · hattına 
mal otan bu muvakkat bir kazanc: taarruz •tmt-kt.ed11'1tr. 8u hat,. öbir 
elde etmişlerdlr. ÇUnkU Ruıtlar onla. lıilerlnden daha kuvvelli ve daha 
rm 3 tankmı. 6 siper ~van topunu. ehemmi7etlldfr, Ba, Alman dc!rinle 
'7 mıtralyözftnll tallrlp ve TIO uke . me müdafaıtStnıır bel kemltldlr. tn 
rtııı yok etmi"lerdtr. Nihayet ~man ıtllzJer bu llçftncU hattı almağa mu 
ger! fWekihrıek mecbUrlyettnde kal . vaffalr olarlar ise o vakit Bommol 
mıftıT. kuvveU~ride Y•ndan taarruz ede • 

tınffat orduse bilectklerdfr. 'Ve IŞte müttefiklerin 
rni!thlş tanlcları bu saati b2kleruek-

Loodra, 27 (A.A·) - Yorkşayr tedfr. 
Post gazetesinin askeri münekki -
dinin temin ·ettijine röre, Statin 
gradı kurtarmağa Timoçeııko ta~ 
tından memlll' edilen ordu, Alınaa
lann .eol cenahında yeniden beş 
kilometre kadıa.r ile~erek Vdt
~ tt~ $~hrlni ~t!t'f ıt tfr. Bu 'le
hir Alman me,rzilerinin Dona i8-
tinat ettikleri yerde bulun.makta.
dır. ~alingradı muhal8l'a eden 
kıta.lıa.r bu smetle yandan çevril
mek gı'bi vahim lir tehlikeye ma. 
ruz bulunuycırlar. ÇünkU. Rus 1m
dnt ordusu Stalingtadm endll8tıi 
mahnllelder!ne 15 kilomet relik 
bir mesafeye kadar gelmiştir.' Rus 
sol cenahı Alman ağ cenahını taz 
)ik otmektt-dir. Rusların Kızıl tık 
teıırin fabrikasma 10 kilometrelik 
ınesafeıle bttlllıilan Gcrodişe vara -
hilmeleii için 13 kilonutrelik bir 
yoJ kamn~tır. 

Sovyet ~ ta•rrmtatt 
lks'kon, 21 (A.A.) - ~1l 22 

ıaat zarfında ce!'eyan eden lid
detll hir r.n!harebeJeden cıom·a bil
tün Amal"l taanıulta.n pıllsltDrttll
mi.ift.ür. Bazı kfl!Shnlerd! SMyet -
Jer karşı tanmıza ı~k bUyük 
miktarda ganimet n'mtŞJardır. Va
ziyet gergindir-

Sovyet kuvvetlerinin OQ be' gün 
rAen~ri yaptııkları büyük bukı 
kat'ŞlEmda Alm".11\lar, müdafaada 
kaJmağa mC'cbur eclilmiıılerdir. 6 
~Unliık bir savaştan sonl"c bir Rus 
tümeni 4000 .AlmRn ve Romen 
"c.ldürnul.ş, 160 t .'ln.k tahrip etn!iş 
Ve bu altr gun zarfınd:ı Yen.iden 
ta:l.rrı.!%a r.-~çere'1c deJııı bi!" kac; bin 
dti.,_cıı:nan öldürm.Uştiir. 

Vllktata ••tim 
(8oflaro'ı 1 ttel ıovladaJ 

Benım zannımc:ı biz askeri mln· 
niida hu harbi kazanabiliriz, Bunan 
için icııpedcn kaynak ,ve vasıtalara, 
kuvvete Ye şecaate mAnk olduğu • 
muz mü~uleasındayım. Fakat as· 
kert zaferi kazanmak'. kili delildi". 
ulhu kazanmak için bütün millet· 
ler ve bütün insanlar hesabın, dün 
yayı iktisadi ve siyası bakımdın 
kurtannamız zanırt olduju fikrin -
deyim. Sulh, ancak bu suretle mev 
cud olacaktır. Bundan ba,ka dün • 
y:ıyı Lmar elmemlz de lıiznndır •• 
Sulh. ıopyekftn bir temele islinad 
etmelidir. 

Türkiye, Rusya, Çin, Mısır, Irak 
ve İran· bu temelin eczasındandır· 
lar. Sulhün temelleri her tarafta, 
dünyanın her köteslnde •ilam ol· 
madıkça hiçbir 7erde !IUlhln met· 
eut o)mayaealı '6Phesftdir. 

Ben, 9Ulha u ............ tlr ltfo 
düny~nın serbest olntUJ JA,,. et· 
dulunu siiyledllhn ıi-.an Mf}a
lftıt olen JıU)'8k fitti ..,.ti kar 
dediyonım, Bu ileı'f Jtfftklll lılt 
W.• f9 allıll*ll llllJ9f ..,._.. ....... 

ı1LMAN TEBLIG/ 
Bertin, !1, (A.A.J - Alman 

Baş komutanlılrnın teblilinden: 
Mısırda muhart"be ayni ı,iddelle 

hilıi devuııı etmek1~ir. Diifmıın 
llılabm>ebe fıattıa* Uylk "Ve yent 
kuvvetler sıirmekledir. •Dün düş • 
man Ahnan - İtalyan zırhb ordusu 
nun mevtilerlnf yarmala beyhude 
yere teşebhüs etmişt\r. ln11n12: kav 
veUeri yeniden l l l tank ve 39 mit 
ra(ylS:dü otomobil kaybetmişlerdir .. 

Alman ve İtalyan hava ktı-V"Vetle· 
ri düşmanın ıerılerdeki münakale 
hatlarına her gün daha kes.in lür 
fekilde Mcum etmektedir. Birçek 
hava muharebelerinde Almaa ve t
talyan avcıları ~lm~ll Afrikade ve 
Akdeniz üzerinde 14düşman uc;atı 
dllşfirmüşlerdir. 

ITAıLV AH 'BlllLICI 
&uma, :n (A.A.J - lt.a17&n ord11-

rı umunı karargAhmm 88'6 numaralı 
tebfiti: 

lılUbattbe dQn de l!!Jll~meyıı cep . 
aeltil<H fiddeıte devam etaı!ftlr. Düg 
maa lle!'l a&f,!arıauzı yarmak için 
bUr&ya muazzam mfktart!a 7ezıı k11v. 
vft!e• getlrm~tf1. Yeırtoen 111 dUŞ . 
lll&lt tankı ile 31 zırttır ~..omobll tah
rip e::clilmııtır. 

21 nıııteplnde cereyaıı •dflı aıuba_ 
rebfJeFde • ıaeı ('l'Nntoı plf&dt ala.. 
Y1lt8l 1 tl8eU taban ftrildr vl! .llt!lra. 
manlıfı ile kendini göatft'brl§ttr. MiJI 
fff bYll k...-.etıert JjftyU'fc tir taa 
liyet s&tt•.-tt •e 1ngtltz gel't ııatıa: 
nma _.kf:ıidae taatr~•rda bulun
'lllUft.ld. ttaı,.n •e Alman 119eıtarr 11 
t•11•re dllfütıiıtlfletdlr. 

Akdeniz üzertııct. yaın&ıa ll&Y& ear. 
ptfllllalan .. leltil9tM 'fWtlcelenmi1 
Ye a~I9 ..,.da 1 tf&§man t&J 

J•resl dlfll....aflerdlr. Bi• httf tay. 
yamatıt ... i&ialftll". 

Blı:'. clen:llal._. ...._ dlftaıeınif. 
tir. 11Dfftt9'ıılh81a t1ll9t."99 flalıe-r 

veJ'i!ml.ftlr, Bu blrftttıntll Mt dtl:şmaıı 
denialllı.aı •t .......... 

MISIRDA RUS ASllER/ 
VARllŞ 

HA.YETi 

.S.Okholnt, 37, «NPD> - .. Swns
ka Morııenbıtdet" PMte•inin Lon
dra muhabiri bildiriyor: "Afrika 
laarnım colcla111N!rl •lnrsızhkla 
b91ılenmelııte elan lkhlet eeptre ola 
rak alkıflanmaktadı-r. Halk Rusya· 
>'• lıaı,ı mua Mthııttır vk.4dn a• 
zabı çekiyor~u. Şimdi artık bet -
ı.e... mftlletlldtt, Ane.t lııuı ıaze
teJer, ....,••ıa .AıMk• .. Jd bu nJr 
"''* lllftll •Df1a,.ıw ııtMana, 
m•.-edmt>~ sor 
llllalMdttld. ........ 19eftnhıft O" 

ıu., o1mtd.W1t1ı t._, l.ndt•dlt ..... 
llWll, llıdU ücA JIM1HWI te 
StaHnıra-ddan sormak latıatdıt.,. 

.,...., JHtM• .,., dffttn ...,.,f ... ,... .... aıltlltl"' .................. 

Kırıma iç• ...... 
<a111tarafı 1 nel 

Öl.. öbittJ ydalaD 
kalan kabmş ••• Fakat 1 
n•nla ltitmj_ver. Ba 
en büytll. en kanlı, llJ 
cialanm gfiren Kltllll 
IM>\Juk içinde dei:il'ken b 
... delttetli bil' kıtlık 
içerisine düşruöıtlerdİI· 
r11.1m metıhur olan 
bilt' harbin tahribattu 
tan 1.-urtulamamJ.'
minde lutlıktau büyUk 
t.er bir baltle bn!duğ 
alrm bu sene W,.n malı 
lnrını nasıl geçir'8C41.P~ 
~dir. 

(Ba,lala/ı 1 ııcl 
Bor.:ı:ı nazaran, Rei.:ti 

met inonü. saat 13 de 
Jet MC"C!ısindc icra v 
tınin Bllyük .Mil.!et .M 
1e, kart!, deniz ve ha'IS 
~rk!nırun, temyiz mabli 
let şürası, divanı mlb 
ıar:nın, v~lctler milit! 
dürlernin Ankara vil4 
diyeai ile CUmhuriyet 
si el'ianmm hiık.fım~e 
mali, ikusadi sınai, içt" 
seseler delegelerinin 
kabul e~ceklerdir. 

Ti>renitı. bu kısmındd 
isitilmlıur .kıdem sır 

deYJet;~rm büyük ve o 
le ır.tıli.elaha tgüzarlann 
nn r~fakatinde buluıt .. 
sekreter ve atn3e.etrin 
ni kabr.J eyliyeeeklerdif. 

lpodromda ht"r m 
astort krtaat ve izcil 
le ~Jaidtm.hur tnöntı 
da yapıJscalr olan bl,t* 
mine de 24.M te baŞ 
lelıfrimlııi.ıdeld mera .... 

Cti'Jôuriyet lıayraıtd 
J.e11en IOIU'8. başlam:aa• 
da.h'e'er oogün saat ıf 
deceklerdir. lkr 
hazırJıklAn tsm.'tlllla 
rin .muhtelif aemtleridl 
tulımış, cfimlnrrtyet 
~ etrafında ve 
mıttır. 

Halkevıeırt. btı 
ren üç g1ln devamlı 
laırtdl r J11ft.oıa.merelet 
celtleJ"dir. F.minönü h• 
yaıön Jnmımu kenctl 
da1tilind9J .1& çiftin • 
dilğiinlerini yapacaWt. 
Diğer taraftan v.11 

dan haorbnan Jmt.1.aJll' 
da yana nbah saat f 
ren b~aktlr. 

Tenvint işlerine ır 
rufu dol&Y'llle daha 
lec!'lrtir. 
y--~ radytıılara 

dofa~ yaprlacsl' 
Lendra. 2'f (A.A~) .-

Jt baYTamt mUnase· 
radyoeu 29 ilkt~n 
tir nroj!n.m haztrlanı 

Tftl'kfve !'3ati ile S. 
ve 4ô.98 :netre Uzerifl 
radvosunun Tiirlt ve 
ınU'l"Jarmm tebriklP.rtni 
bfr mesaf '\'ayt!acakftt'. 

8aat 12 30 dft 19.8' 
J'fnden 1'rit~nrn 
e9kf Mvt\1' •ki"i Sir 
ntn tftr1'~e bir metııajr 

Saa 19.4:5 de 31.32 ~ 
re ilzerinden Lc;.."\d~ 
tir 'TUrk tarafından 29 
manası ha.kkrnda bir 
ptlacaktır. 

Alınan radyo 
Berlin, 27 CNPD) 

COmhurivet:in bayraml. 
yosunun asağıda g6ste 
yat snatlen"'!l~ tut 

28 10. 42 de· T 
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Oğlum ve cinayetim 

1

1-4--+-

1 tSugunkü rad~ 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 7.32 Vficudumuzu çahştırıs · 
lım. 7.40 Ajans haberleri. 7.55. 8.30 
Rad) o 111lon orkesll'ası. 12.rıo Pro· 
gram ve memleket saat ayarı, 12.116 
lsUklAl martı. ıs.oo DaıvekU şuı.. ... 
rU SarawAlumm Da)'!l"!lmı açan hl· 
ıatıesl. lS.20 lu meydaomdaJd tö· 

lnailizceden Türk~cye ~eviren: ULViYE TECELI 
- 3 - ııı kurtardı, ou blrk&Q mu,tik IÖZ 

~ ıö)'lo, dedim. 
lleA :Yıldırımla vımılmuı flbl ve li)ya pek buit blr,eymll gibi 
tı. ~ d1ıraladı. Periııın bir aük6 J,JA.ve etUJn: 

"'ı ~ 1>ir keıl.nı yl tekrnr tek. J.,l.HQnıS benlm .. benim oJlum., Har 
1 ..... lldandı, Bana dokunmadı, tıat- ,_,_ ı d -ıltıı•"· ri-U·ıuıı ot u ur ... 
0-1ırı ~ blıe • Gerıı.ld'm yüzü &11 Jlbl aarardL 
'ttl1.1ıı ~ •Ukünetını ta uzaklardan Darbonln Gtrald ıçlıı pek mUUı!f ol. 

n •nnecltım annocıtım,, diye dutunu görUyoftium. &Fkat can Ge
'dU iıttmdatlı bcısdu, anıııtın go. k!gen oğl\lmU eon neteaınde oıaun 

.;.,e lldenleriıı arkaımdan fıl me•'ud eunekten ballı& blrteY dU • 
k~ı. koımaga ba§ladı. Ba tUnmUyordum. 
ıt.ı tım saman L1.Honının Ll.Jiong keneuenen diflert arum-

~b&lıkı.. berabor göz~n kp.y dan: 
1' lördUm,., kend mden ıeç. _ Çok mu,tıu!n1s. 
~ Dedl. xocaı:; dehfetle eordu: 
~bl zaman yataaımda \dlm _ :nam-~ çlııll ınlydl t 
'lılı~lıat ucumda duruyordu. Bir Ll.Hongun soııuıı yü.ıU tebeuttm. 

' foltJr.et vo lbtlmallt bey. le aydınlandı: 
~1:::n«h ve büyük blr yeisle, _ Babamuı, muhterem babamın .• 

0 lna&in:ıl anlatınata bao • yanında yat:ınak .. fıtırim. o .. PektD-
btf kardeı ıetk•tJylo ben! de .• medtundur, dedi. 

~lYOrdu. Fakat 1Uk1Uıet Oğlum, gözlerindeki hayat fUlUi 
inıltt.ıı yoııtu. Li.Honsun ltinünceye kadar ıözltrlnt benden ._ 

~d 'ltııaaı Uıtlmaıını dU1Unerek yırmadı Zayıf y&nalml koluma de • 

~"' llııCOfe kadar b&fD1l ban& y&ııl&f p 

ıı.t ör'4fa kocam bir arkadaılyle tırdı, 
~1•cSen evveı reldllor vt der .AJlabım, daha d~d\.lf\I &&mU red 
-'-bt te IOÇ.mete karar wdJlr. dettlıtm ma•wm eyl&dJ111aı, I01' ne. 
~ >'ola revan olduk, Zah. toırtnt annutnln Jıucw.fpıda verıMll 

ptleruılfUtlerden sonra nlhayet &$ nıi ta!Um beni bUr&lar• .UrUlı:le. 
dUt. !Zle!oel olan mağaralara miştl? Dudaklarını onun büsbütün 

ltlzıı • Biz hentlz mağara kapı. sararan yanağına değ'dlrdlm ve öyle. 
Gı ~ de eden lı:erden bir ai:aJı paL ce kaldım. Oğlumun vttcudünd!D bir 
~ ~ rhaı LWio.ııgla beraber yedi ra'§e geçti, "an&m, &n&Clfım.. diye 
~ 'iranellklerden dipn içini çekti ve gl!zlertnl kapadı. .. 

.tııııııe. lannda anlayamadığmı ..... ı. ber§eY bit.mJIU.. Gerald, so. 
.. ıı.... l'er.e oluyordu. LUiongun .A& vn ı "oUa 
•'-.u ıı-.ıma"'a 'h.•layan vttcudü zora • 
~ ~alı, elleri kan Jçlnde :n~ ~ zaman bOğula boğul& 

.... ko§arak: 

'~ llerede kwm 1' 
~nn. Tam bu esnada mu 

~ IQa,. ka.ya arkumdan Vahbo -

IG blıeklerUıdeD tutarak çık 
~llı:ı:ı.. Serserjler bu •eter on 
~ etuıer .. İftt' o zaman lro-

S &'lbl Oldu ve sUaJunı bu .e.. 
tıQ ıt.ttıuı birine çevirdL Çapul 
,~ btr çeTikllkle kocamm 

~dııar.. aralarmda müt.hlJ 
e bqladı.. Neden sonra 

'l~bıı \t 4..l!o:ııgla sadık mtıtten
~ bo. kızları, para almadan 
"'1ı: letiywlar ve kendilerine 

" •l'kadqla.rlyte kavga edL 

'~ bUmt)'Or, u.Honga: 
'~kızıma fenalık etme. 

'tlıı 'lıb- l'ryordum,. Kocam kudur 
-.., '- ıteııle be.ğrrdı: 

..,""" doınuu ,.alvarma Ros. 
'- ~P kız!an Jr:urtaraca -

~~erden blrlslnfıı si-

~ tevc\h •tuıio! dehJet-

~ ~ da g6rmtıf an nbld 

' idin arasına gtrmiftl 
flıt~l'da. nı.üııelııel ald.ster ya -

~ ~ Ll-Hong yeN yu • 
!at >t. ~et kopmu,tıı.. Ça.. 
,~larla Ll.Honguıı e~ 

'-ıı~tılar. O kea;tk :nefeJller, f& 
..Sa De birte:J!er ~yledl. 

~ ......_. ~ stıratıe ka,.aJr. 
~ ~. bir t1t1 dakika ll(S1 

~ ben-aber ••det ett,ller, 

..._, ~ ara.mna a1dnn. 
~~"Qıı~ kıewe benzeyen saol&l'L 

:!b..~ hl'de bltkto yatan Li -
...... --tamı g&ıleriıe bbıe ~ 

~~~bllm~ 
"" gibi ~ btL ~, hrd9 kxftibm 'tılııM'9 1'G.. 

...... ~'-ana blıle balımı ~ 
~ Olınaktmı p mıaıktL 

'~~ benim bmm~ 
"!O beden ... .,. ~ rab 

) ott., bentm, blstm qlt1ı 
'~ 
~ etrnm h&ll. mabtm -
~\ 1-na olan it;trnıt.dım. la 
~l,~k11t1bal"IDI h&ll 

' ~ ta.kat A.l!aha ,alt1lr G1en ~kl semiz 
~ap ~ :tıqka ber 
~ tı bnn. Ona. ,,aklafmak, 
~ ~k iat.edlm. o t!la, o 

lııı ~de 1*nktı ~ .. Fa 

'fltınu bana ~bir zaman 
4' ~, kadar maıtrurdu... 1ğil 
'aı llllrtınen zavanı başt 
~~ ~· Gôzıertnde acatb bir 
'~ eetk bllmelerle· 

ağlıyor: 
_ Pekine, b&tıumm yannıa ,eömUI 

sllD diye hıçkırJY'Ordum. 

• *. 
Bu nk&yı t&1dP edell blrkaç g11nü 

hemen hemen hiç hatırlamıyorum. 
Ç1nden aynlm&Zd&n bir ııaat evvel 
Gerald yanıma geldi: 

_ Buradan gttımezden evvel mer. 
bumun bllt11n arzularının yerine re
tlrUdiğlni bflmm:ıl iııterlm. 

Dedi. 
Aramızda bu T&kadan hiç bahae -

dllmemeslne re.ğmen kocamm. ~nı 
bir çııııt ile ... ıencqsme dotp. ..,._ 

dmJ alçakça terkedeı:ı bir ana olda • 
ğtnna teeııl11f ettltlnl anladnll. 

Bir gün onunla I.ondr&d&ki erimls 
de oturuyorduk •• Bqıml lmtlme •I -

dim: b'bettDe lL 
- aeı.Jd, aentn mub& 

yik dettJ.lm. Blllyoııım.. fakat 1:ıpn& 
mutıtacmı. Senden .,.. benden Myt1k 

• - ---•--A...A..l••lf an.-
bir ıaıvvetiD beni ~· .... -
lJ70nlm. Ha~ Yirmi .ne •cmr& bile 
günalıın:ıl& karfllallD&k l.Jdbetme 
mabJdlln oımam bent ht.ll tltıwtlJOr. 
Bu OCJCl.lk benl.ın cesamı 1lana1 içln 
mi koııanmda öldU. Yoka bG. onun 
blltttn bayatı mOddet:lllce ettttt dU& 
ıara karp oenabıl ha)dal1 ona ~r
dıtt eon bir lGttıt JDU1da T 

Hıçkmkla.rımı tut&IDJY'Ol'dum., Ko
cam tefkaU& eııerj,Dli t"UttU .,.. bu 

b ~u ı--•• b&Da attedjlmlf mer ameıP _.._ erdi. 
olmanm bQytlk .OkODettnl v 

Ut IOD1'& gen11 pencereleri, 
Btr ay ıanna na 

ben.tıs ~çek açan elma &l'&C 
sır yemek Qd&aıDd& ır:ızmııa J'8Dlek 

yiyorduk. . J9f&rdı 
lılerlnin g&lerl an8dllD ·• 

Büyük blr eaftetı•: 
& ---->M J.i_HoDg\l blr tarlt1 

- ~-ı&·ın.. d1ler 
umıt&DIJ1'0l'Ulll. dedi, 8(lllll'8ı at 
gibi ytlzllme ~ ... .,.. ettl: 

- Baıbam bu b&hB1ıl l8ni m!teN· 
aJr ettıttnl .oyttıyor. Fakat bir defa
cık bahaedeyim ne olur? O fena &. 

dam değildi delil m1 anıı•f O b&ba.· 

mm hayat.mı Jr:urtardlt )ılal&l'&da.:. 
na ne kadac aazUl .muamele etti 
MG.. Benim.~ .Urken keD.. 
di dilinden muanen bir keUnıeJi ,eı 
katla tekrar~orda.. YalDJS blr defa
cık onun 1ngllt9ce ~ledf#tDI iflt • 
ttm.. Bani uyudutuJDU .anııedf10rdU 
ve k1lçWc kardO§lm .tıenmı aıma ağa.O 
ıarmm .n&rin çiçeklerine benZeYeıı 
katde§fm, diye ~ordu., Her halde 
blsl kaçırdığından dolayı çok nadim 
olmU§tU değil ml? Ona ne kadar çok 
acmuştnn •. Tabii Ç1nde geçen bu hl 
dleeyi unut;acatım. Fakat Lt.,HoııgU T 

1 

renin naklen ne,ıri. 14,00 Ajan5a 

1 
hılberlerl. U.111 Mftzlk: 15.!0 Koo 
nuıma. 16.45 Halk lıavalan CPJ,). 

~--ı--ı 16.00. Ul,16. KonyŞma. 18.00 Pro· 
........ı~~ın gram ve momleket saat a7an. ıs. 

l-L-l-.l.-..1.-_..__.__._-'-_....~ır· 03 TürldUer ve oı un hnalan. 18. 
Soldan ıaDa: j 45 Konuşma 19,00 Rady<t dana cır 
ı - Ortak giren (i1d !kelime). 2 kestrası. 19.SO ~lemlebt saat aYan 

_ Bir kıt'a, bir kumq. 3 _ Nümu- ve Ajan! haberleri. 19.45 Yurttan 
M Cenubi Anadolunun mahsulle sesler. 2015. Radyo gazetesi. 20.45 
rl~deo, 4 - Birdenbire bir hasta- Dlr halk tnrkQsü 6lırenlyoruı. 21. 
J~ıı tutulmuş. 5 - Bir nevi tal:ı 00 Konuşma. 21.15 Milzlk. 21.SO 
bakmak usulü, eoyaoın teral. 6 _ TemslJ. 21.60 JUyasetlcümhur ban· 
Gayret gösteren. 7 - Batı sftslli dosu. 22.SO Memleket saat ayarı n 
(tavo.k için), bir sayı, 8 - DJr par- ajana haberleri. 22,45, 22.50 Yann· 
ça, çok ıllzeı. alfabede bir harfin ld program ve kapsnış. 

okunuşu, 9 - Vazih, vücudumuzda -----: 
ki ııert kı1ım. 10 - Fakat, büyük (K AV ı p LARI 
çe. ıı - Patlar hal, lAkırdı sö~ı,.. A.Lft 
mi yen. 

Y1tkardan oıalıua: 
ı - TOkat Turan (iki kelime). 

2 - Bir kadın ismi, l'ıtcdenberi 
~cut. a - Jl'otoArat, katı bfı' mad' 
de. 4 - Bir ırkın teni, bir ma~ii 
7utan, parçanın toral, 5 - Bir cins 
toprak, bir clcM tarJa11, 8 - Slvrl 
n l'ıJdllrOcft, iplik ılbl ince bir 
mııdde. 7 - Cok tembel ve kuvvet· 
ılı, bir edatın teni, 8 ...... Güzel san 
at, :rol. 9 - Şöhret kazanan (iki ke 
lime), milkemmel koku. 10 - Ele 
ieçiren, bir içki. 11 -Lüzumlu A
let ve edevat, uğurlu. 

Dankü bulmacamızın halli: 
1 - Para ddolabı. 2 - Erilen. 

rise, 3 - Sıza, aranılJ, 4 - tıan, na 
tarl, 5 - Sa, k, blJat, 8 - lraşah 
en. 7 - R, racalar, k. 8 - Alama· 
mak, su. 9 - Ayar ediş, s, 10 -
Um, marıeın, bu. 11 - Dalnk, s, ter. 

Osmanlı Bankan 
tlAn 

Osmanlı Bankasının Galata Mer 
kezile Yenicaml ve Beyoğlu şube!~ 
ri, Cümhurlyet Bayramı münnsebe· 
tile, 28 (l>ltleden sonra), 29, 30 ve 
31 İlkteşrln !942 tarlhlerlnde lta· 
palı bulunacaktır. 

Kadıköu Sulh BiTinct Hul~uk Hd 
kJmUlin.dM: 

942/303 
Kısılt()J>l'Üta Şehfrlcehva $Oka· 

lında 42 No. da U~nköprO esT<i 
seyyar memurundan fken nerede 
oldufu bilinmeyen Baha Ero~luno: 

ı.tanbal P. T. T. ML1d0rli1P ta· 
rafından ale)"hinlse acılan Umu 
k6pr6 eekt seyyar memuru iken va· 
zifenizi terlcettllflnlzden mllstan 
addedlJenık :Petln aldılfınn: Ta,rln 
ene) 941 maaşından fa%1a mahsa • 
bunuz oıan 9 lira 68 kuruş ile a· 
vam olarak iade etmedf#inlz pul 
bedelinden 40 llralı:f ceman 49 lira 
68 kunlşan fah mahkeme masrafı 
ye a'ftlkatlık ftcretlJe tahsflfne dair 
dnanın UAnen tebliltata ralfınt:n 
mu.pen g(lnde mahkemede isbatı 
vücut ebnıediJinizden hakkınızda 
verilen sıyap kararının da 15 g{in 
maddetle Htnen tebllitat :lcra.ııına 
karar Terllmlf ve dancı ,.eJdll blr 
senet ft bir de vesflca aureU ibraz 
etmiş ve mftbrez senetteki :lnııanın 
me •it ol~ olmadılfının ehli TO" 

kof marffetlle f.stilıtaben tCTSlkl 
lıetudp kılınmış oldnitundan tayin 
olun.o 2S. 11. 942 pazartesi gftnft 
uat 0.30 da tstlktep fçhı mahke· 
me,e sıelmodi~nn taktirde mer 
ktır senetteki Jmsayı ikrar etmlt ad 
dohlnacaAı " mnhırltemenln de ay 
nf ıthtde saH ıo na bır&klhnıt ol· 
duta ve bu flAnın bir aureti malr 
keme dfnnbanesfne taltk olundu· 
lftı tel>ll~ mü:amıltda flAn olunur. 

#irıden: 

942/403 
RahMli Ke.er: Osttidar 

Murat Rei.s M. Çinili hamam sokak 
22 No: da 

'O.Büdar halk tramvaylan tir 
teli tarafmdan aleyhlnlıe açılan a· 
Jacak davuıaın cereyan etmelcte o
lan muhakemesinde gösterilen ad· 
reste bulunmadığınız namınıza çr 
kanlan daTetiye altına Terilen mcş 
rutıattan anlaşıldığından M. G. ka· 

Reısi buluu.ddııawn 2 'l'onluk Yeşil 
Kanal motorumun 7. 10, 1142 tart• 
binde almıo olduğum munıriyeuıl 
zAyi ettim. Yenisini alaoaSımd:!u 
ukialnın hükıı ü )'Oklur. (41480). 

Ahmet Al, 
• * • 

!939 ıeneslnde aldıAım 711.!ll 
ılcll oorör voalkam, nUCUI iüzda· 
nım ııhht muayene cüzdnnıı.a 

ve 27114 pllAknlı otomobil muaye· 
ne cüzdımıroı caldıf'dım. Yenllerl· 
ol çıkoracalımdan es'kllerJnln hfllr-
mü yoktw-. (0478). 

F•tldcQJı : FerlklJo Buronoua 
de S, 'Jıı'o. 1~ 

1Clltahua Sulh Hnlcd lldldmli 
4lnden: 

Setıre KQsttı mahallesinden lUft 
KAmll varisleri Seııl)"e ve Muslıi.hat 
tın AlluA Kara alac ile BcyoAhı va· 
kıfiar idaresinde ki.tip Adil ve kar
deşi Sabuncu pınarda kltlp Hlk 
met Kara alnçın oaylan mııtuarrır 
oldukları mahallei mMkArede klln 
hudud ve ev.sarıaeiroııl oartnımedt 
yazılı Alustos 325 tarih ve 3 bıpu 
nwnnralı 2000 Ura mu\ınmnıen kıy 
metil 14 metre murabbaında bahçe 
il bir bap bımc ne ayni mahall&dclt' 
Jiadran ess tarih 'Ve 105/lft tap() 
numar~ı 80 metre mnnıbbnındı 
blihçe:Ji mufJteYJ aoo lira mu.bam· 
men kiymetll diğer bir hanede ad
lan yazılı şahıslarla Elif oğtlllann· 
dan Salim Te Münir ve 7.ehra Ök
demin mfişaan temellilkleıinde o
lup kezallk hudnd ve evsafı sairesl 
şartnamesinde yuılı her iki hane 
kabili ldsmet olmadığından nlıln· 

rak fUYoOn izalesine dair 'rrllen 
kararlara binaen 26. 11. 942 Cumıı 
de acık 11rtırma ile satılacaktır. 

Ayırma prtnamesi !1. 10. 042 
«ftnO saat 14 de mnhkeme lrnletn!n· 
den itibaren açrktrr. 

Ahnak isteyen! r yfiı.<lr on ııioi 

betinde temlnırt Tenne!te mecbur· 
<tur. Mmıyyen gftnde nsUien nMa· 
dan sonra en çok arfıranlann fi
zerlerinde bırakılır. Mftşterl hlr haf 
ta içinde parayı vermez3e ftKıle bo
zuhırak on beş gQn mftddettc )lenl· 
den artırmaya çıkanln". 

Du fkincf amrmıtda en dyedc 
artıranın ftzerfne J'hnle olmnır. iki 
ihale anmndftki fnrk 'Ve fak &ace 
alandan tabsfl edJllT. İşba 881111 
menJrnnertn ffıııleırlne bdar bfrA
mtş Terp ve evlrtıf ?e belediye 
borçlarfJe te11All'J'!91 altnMı aıatr. 

Mftştm prtmunede yaslı '9'8" 
iti tabut Te tttnrz lheMtmt lı!kat eıt
m iş sayılır. 

Faı:ıa ınaJfıallt edluiı4 lılle7ıea· 
ler mahkeme kaleminde Mjl ı 
ve 12 dosyalarda meTCut- vtiilnarne 
Ierf okuyabtnrler. f41471). 

Vıldtdar Sallı ""1tak 1Jdkim1i~n· 
den: 

942/402 
Selctmt O:ıbü 'Oıffdar Saleeat 

hkele C. !"! 'No: 

'~bir_ dellllk .• 

0

f*Ptığl· 
e ~ ı:ı:ı.... 

• • • rannın ilAnen t~llğlne mahkemer.e 
Seneler ıUratıa blrbtrinl talciP edl· karar nrllerek mahkeme 18. 1!. 

yor. Şimdi gene ~ geldj, gene 942 saat ona talik edildiği teblilt 
elma ağaçlan '1çeklend1.. Hafif rOz. makamına kaim ohn&t lizere illn 
gA.rla.rm sarBtığı dallardan tıöklllen olunur. (41478). 

'Osldldar Halk tramvayhm şlr 
keti tarahn<lan aley'hinlıe ikame 
edilen alacak davıısının cereyan et
mel<le olan mtıh1tkemesfnrle gösteri· 
len edresde bulunmadılfınıı:, nAmı
nıza çılranlon celpnameye verilen 
meşnıhattan anlaşılmı' olduğun
dan M. gıyap karannın size iUinen 
tebllAine mahkemecıe tarar ttrflC" 
rek m~eme 11.11.942 s.ıat ona 
tAlik edndl~ tebliğ makatmna kaim 
olm.ık Ozerc UAn olunur. (41477) ~danch. , 

'~~ lcorkut;madtk.. rabat -
' ·· fakat" anaların.. ev. 

ııf ~b .• ~kmNi cok. 
it_· tıı:ı cı:t~ın anaın:nı.. iste~n. 
"1~ 'it ·• :rztrrabı mtttıı1fth' ... 

t hn oı>&rıı'Yor aantyOT'dum. Bu 

t., >'it~ ltal'ft mllşt!k olmak 
~bt l'dtrm. 
lftt ~ kızlan bmden uak • 
Q~~ OCanu Qağtrdml: 

bu ~k ~ bayatı. 

beyaa cloekJ.er babali,S. tıeratıer do-ı------------
l&fan lıleprtnln aaçlanna taklll10!'" 
Oniarm kar gtbl çü;eklerl• .oaın kll- ~ 1ı11ıo1 
çWt bılr elma dalını kopardıkl&nDl ve ı~ 
fefkatl& Os>tOklerlnt görttyorunı ve ~ 
tıpla beıı1m gibi cml&rm da bu dakl- ~ 
ka, uzak bir memlekette b&bUIDln ı ~ 
yanmda IOl1 uykunnu uyuyan CMUr •••Hm~rl..i~ıı.l~N:l!!Rl
blr ıencı dllfUDdUkl~ ~ 

Y e§ilaym yıllık kongresi 

Nezle - Grip - J:Jaş - Diş 
ve bütün afnlan derhal keser. Her Eczaneden arayımı. • ... .......................... . 

ansı 
.Altı ha.ftl amkl.t kromo kaart. ('raı..k& ibaltnde..) 

Elıa~ GramaJ ~ 
670X820 :ı:ıı/m 80 yahut 90 GrJ K2 ~000 8A 'f'09 
680X1000 ., ,, 80 • 88.000 U • 
Altı hatit zamklı: kroma kAgıdı <Botıtn halinde) 

:ı:aı.& Ora~ Bob1a 
120 mim geoı,llllnde 80 :Yahut 80 Gır. lC 

1- Nllmuneal muoıbl~ :yukarda 01Dı1,,. mllEdan ~ )loroma 
Jıt pazarltkla u.tm almacakttr, 

ı - PazRrlllt 10.ll.9'2 salı gUnll ıaaat 10,40 da K&bf.,_., ı-.nm 
bealıldeld merkez almı koınlqonunda yaptı&O&ktlr, 

a - Nnrııune ber gtln öğleden sonra .ıı.ıı ı-oen fllbede ~. 
' - ı.teklılerin pazarlık için tayj.n olunan gQn. '" euıı. tekltı 

ceklerl fiyat uzerln<len % llS temtnat paru171e blı1Jkte ~r lııoılll.tıııu:ıl 
mUnıcaatıı;.rı 116.n olunur. (8'8) 

Devlet Deniz Y otları f ıletme UllNID 
Müdürlüiii llinlan 

Cümlıuril'et Bayramı rniüuuebctQtl• ~cu:ak 

illive -1erler 

CQmburfyet 'ba71"1Lmmda 28 BiriDıcltefrln 9b Y'l"181Jlbe. gthıtı AcS&l 
Jıattmıı. (110) ~aralı aaat 13,~ ..ıen Ulnton yaptl&cQtır. Bıaıı 
1ıafka 29 Blrineftqrln 9f2 Perıcımee gttntı üpmı KöprUden .... t ı so 
Kadıköy ve tek.mil adal11.ra, K4mnpq&. ~. B&ı&t, Huköy, Balıeql 
JllyUbe Te aaat 8.00 de K:ı.dıküyQnd n Köprüye, 11&at a.IO cıa ~ 
darpaıa, Kadı'cöyl\ıa na.ve ecterler 1 pı!acalttır, (914) 

il · Istanbul B~leq~y~si İlanları · ·" 
' . 

f'nnsnltı " Hal~ caddesinde Sell>efı 119katmda :wı DUılDIArall 
8 metre n-.uın\.li ı llel~ye malI arsa acık aı11tmna n. atdacıakbr 
luj 12.11 942 l'ıır mbe l'UDtl ••t 1' de Daimi :aııecımeade JCllPll-·~ırı 
Şartnam<?sl 7.nbı' ve muamelAt mUdllrlUIU kaleminde ~e~ .. .,,.,,.,...,.., 
bedeli 2660 lıra ve ille temhıatı 199 lir& l50 Jaırqtur, Taltplerhı Dk temtnıa 
makbuz nyıı mektuplan .,. kanunen fbram llsım gelen diğer ~ 
riyle Jhal~ gtlnD muayyen -.atta Daımı E:nctlmende buhmmalan.. '(862) 

l•tanbal P. T . T. Miidürlüğürulen: 

İdarem r.c. aıt HJ -~ oCıo makine tamiratı keşlfnam-ı 
açık eksıttmeye konulmU§tur. 

Ekajlt.me ll.11.P42 çnrpmba gUnU saat lti de BUyllk ~ bi 
nası blrtDcı kntmda 1da~ muavlnllk oda.mıda toplanacak lmc!9rttık 
satnn kom!ayonur.da yapıl!tcaktır. 

Keıtf bedeli 740 lira muvakkat temlııat M,15 liradır. 

Taitplerln «bnbdakı ~ wı ıartnameleriıtj görmek Te mııvaldlat te... 
mlnatlarmr yatır.ınnk üz~ çaJr!f'D'l güruertııde mUdaliUk ld&rt kalem Le. 
ft%ID1 kııııGma elnıiltme gtın .,. eaaUnde de 9•2 senem için ı:ı:n11ıeber Tlıca. 
ret odaaı ns!kıw, muT&lmat ~inat makbuzu, garaj -reya otomo?tı tL 
mlrhanetd bu!un,,uğuna dair veısalkle komisyona mUreoaatıan. (8rJı) 

Tlrklye cım1aarıyet1 

ZiRAAT BANKASI 
........ ..... ı-. - .. .-.': Ml.M"llllll ~--· ....... .,... ........ 

8lıa! ftUlıart ... .W bMııll& F T il 1' 

PıMe ~ 28;000 .. aru.t,e ...,... 

ZlrMt ........ l!TJ'dla ku.mbaralı .. üıbanla 

.D U flO tlram tJWun&Jllara eeDede ' O* oı*9 
·IAD& gen lkramt7e dlıtJtılacaktır, 

& adet ı.MO llnbll ""' ... . .. • ..... ~ .. t • -• l.OOG • DO • • 6,IM • • 
' • .. • ı.eoo • MI • • .... • • tO • 100 • l.ooO ., 



ındista 

, 

Hiındistıın meselesi bahranh gön 
Jer gıcirdikten sonra umıtulur Kİ· 
bi ~tor. Alman • Ka!! harbi, 
Mı!IH' cephe8i, birine~ pilina gel. 
nı;,-me-se~r. Fakat Japonya 
ıwıifthte Amerikan lan'Vetleri ile 
~li çarprşınıahr :npmasaydı, 
ll!nd\"stan ~ belki gene bi
Jllnrıi ~ meael'.'feloden biri o-

Bouaada mahkemtıi Ba, killı -
~: 

800C83.dada öüi Şerjf mı A)l.fe 
1'ec:akaçan 11e Fatma 1'ıçau n S.O· 
..oo,met., Kiffiü7Mr Y ıtlı;ıtnkaya n 
Rasaa F~i ve Behaeıtin K~ 
tiw.om şayian ve mfiştereken mu· 
tasaır.nf bulundukları Bou:aad.ıının 

alag bey mahallesinin D~abWderc 
.atntındı*i hanenin i:ıaJ.i şay11tı 

•mınında sntılmllllR t9kmTür etmiş 

•• 
Bıria badudu, sağı Eyip vere 

lllllınden Şer•fe veresesi h11nesi ha,· 
IB61l solu İbrahim kttplan VCT'~ 
arsasite lsmaıO "'61'esesi avlusu aı~ 
kat ~tip vere5csinilen Serife ve 
Pe..<ıeıM hn nf'Si önü yol ite mtt h ih1 l • 

tılr. 
Yaniı»i ehlivukufçıı l:ıkdir edi· 

._ a,.mc1 400 lira olan btı lıMtnnita 
tcıltak kapısından ıri~tt>n a" 
laıııMı ufak toıpm sof11 yanı bam• · 
dil lt91;tık bfı- oda n meroivenle 
,..._. ılkıhlıkia bir oda bir ~.: 
.,. babçuiltdıe JıtV6tıtı ~ hAIA~ı o 
la• ınesWR- haMıA:im kmı, l!Ms ka· 
_...ım t2rtfah '8ir..iA-0e açıdc 

IW!lıuWe ite muznı,redeyc çıkıınfarak 
llkıkM.i &rt-brmaın 12. 1~. 9'42 Cu 
llNd9sl etn .-t Jt cl.ııo 11 ye k11-
ttlır Booc:wuk maNreme kW.mtn-de 
.)"9JMI ac ı.'lm-r. 

alil' :r.whur etmedi~ ıııe muba-m· 
IQeft ı.i\TIDetfofn ybde ?!'i şini bul 
111adı4ı talmiı-dl' en son arthPAnın 
tllaNıtidü bakıi k:ılmak ft~re ikineı 

...,._e 22. 12. 9ot~ ~alı gtt.ı & \ .ıı 

~a.at a:rni m:ıh:ı de yııpılncnk \"C en 
e.ıt artttnınn kırti .. urctıe ihale edi 
IP.w'ltıH r • 

Biriknı~ ~. hcledıve ve bina 
;esı;ikı l VCl"eSCTC tco'lııtk-e Vl' t :ı 

Pft barclar1 ve lhnlt> pulu müşteri 
~ aittir. 

T:ıliplerin yüzde ye<H buçuk nic; 

betinde pQy nkçe.<ıinf mıth4:emc kn· 
lemhw )lftltırm:ılnn ){ızımdır. 

._t1rma !llrt!Hlmf'<ıi i~hıı iliııı 

tııtrlhfnde-w ltllıoren hC'r1tec; ııırnfın· 

dan JI'&~ nr.!'rt' mahkeme di· 
v nh """hwı tııl"- kılınmıştır. 

Hak "rı tnrı11 cıı~illerı'e sn.tııl ol 
'lV•:n- rpol..Wı ...l:ı" khlnriıı diğer 

• 

lacaktı. Bnnanla. beraber Rind°at• 
tan, bagüıddi büyük diınya har. 
binde e-n mühim mevkii muhafftza 
etmektedir. Bugün, ikin<'i ~ahife· 
n:ırzde ".Japnoya Hindi"tana hü. 
<'11111 edecek mi?,, ba,lıklı hir yaZI 
okuyıtCl\lı:!lmtt. Bu yazıyı Hindis
tanın burunkö coğrafi durumu
nu V4' Hint içtimai hayatını çok 
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nlükadarlılnrın ve irtifak hnldı <.a 

hiplcrıniıı buhokları hıısusilc fııiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 2C! 
gün zarfın cfa evrokı mii6hi1c i•e 
hlrlıkle hildirilnıesi lıizımdır. Ah· 
si takdirde hakları sahit olmo:1cın· 
lnr ~atış bedelinin pııyhı.,tırılmasın 
dan hariç knlıorlıır. 

Bu bapta fazla malCımat almak 
!!ite~ en leri n 942 24 rlosyn numnrı 
sı le mııhkeme ha$Kilfthetine mürıı· 
caRI elmolcri il.&n otunJM". (41470 

• 

----• .......... 

Y. 
E 
ı~ 

1. 
\ 

.. - 1 

a<;ık bir omtttte anlatan bi'r yazı 
ve İngilizlerin Hindiı.tanı nasıl iş
~al ettikforini <'anlandıran diğer 
bir yazı taki.'p edecektir. Bu iiç ya. 
aı, <ıİ1~ Hindistsn ha1<kmcla tam 
ve etraflı malfıma.h \'ermiş ola<'ak. 
tn. 

Hnritamız, Hindi~tanın tarihi 
ve b~r>iinkü mithinı mevklleri'ni 
go teriyor. 
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Çin-- Japon 
ç Öl Ü 

Çin • Japon harbi höyük dön. 
ya harbindf"ll e\.-Vel baı1lam14:1, ha. 
zan şiddetlPDerı-k, heıan ;vava,. 
layarRk devam f'tmi,tir. Avrupa 

~alhanda m.Hletlenll ~ de eh:ım- f ı.ml ettikJ,.rj yerleri g~t 
miyet vermedikleri bu harp. halii 

1

. ılır. ı,g:ıı edilf"n ynler, 
de\.'un edip gidivor. Haritı>nı 11 r!ıtrak gö!lterilmektedlr. 
Japonlann Çin torıı·r' ' ·••f1•1 • : -
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