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' Boag-Koag. 
dan nasıl 
kaçtım? 

(l'a: lSl ~ nci de) 

Yas günümüzde h8zin 
ihtifaller yapıldı 

r-------
Başvekil "\\ 
Paru grnpa da 

izahat 
v rdi 

Gurup içtimaı 4,5 saat Milli Şef, azi~ ölünün :·nanevi 
huzurunda tazim vak/ esinde Tedbirl~~clütasvip 
bulundu . · . ~ I edildi 

Büyük Millet Meclisi 

1 bugün toplanıyor 

Şehrimizde 
yapılan 

ihtifaller 
A:n9uua, .to (A,A.) -- "Glıc .~ i 

Şefin ölümünün 4 ilncü ytlifön-inıu 
dolayısile bugün yurtta derin bir 
yns havası içinde ihtifal 1 er yapıl
nuştrr. 

(Devamı Sa . .t Sü. 5 de) 

Dun ~ara .) burnunda ıızi:r. Atatii rklln bt•ykell önlinde toplıı.ıiao g enç lll• 
onun hAtıra ını andı 

Ankara, 10 (A.A.) -· C:.l:ır.huri. 
Yet halk pa.nisi meclis grupu u
mumi heyeti bugUn saat H: de re
.i.cı.. v~li Seyt.aJkm~bnsµ .Hilmi 1). 

ran 'ın rci9liğinde toplancli. Cels~ -

1 
ııin açllına.sını ve {!'eçen -:orlantı 
zabıt hulasasının <'kunmactını mU

. teakip kUrsliy~ gelen Ra!!\"~ki! 
Şükrü Saraçoğlu iktısadf d•ırumutı 
icap ettird:ği ~dbirler !': t!'ilesini 
ızah ctmi~ ve bu hususta söz a • 
lan hatiplerin müt alealan dinlen. 
dikt~n ısonra hüküme!ı:e alman 
t ed!>irler umumi heyette ta~·ip o
lun arak s:ı::ı.t 19.45 de top1antıya 
son venlmi§~ir. illi Şefimizin Devlet 

'isliğinde 5 inci yıll ŞlT_!l'!_li Af rJJ!!!:<!'!- _ m_üf!e[i~le!_ iJ!!!l~g_o!' - ~~--'-

~ - ,Oran 
~İll 0 torite5ini cebirden değil ıevgiden alan bir ıeldir. 

milletimizin kalbine hükmeden, kalbinde ya1tr 1 ve Kazablan -
işgal.. edildi tt ona inanmaktan, hizmet etmekten, itaattan haz. k 

ve zevk duymaktadır ' a -------- ~ , 
~ Yazan : Sadri ERTEM 

lallUyuk 1nXnU de,·let rei. birleşerek te~kil ettiği gfü~! manS lı be yıl geçnıi~tir. O zarayı ebediyetten bir ıınrca gibi 
de,·letin en yiık..,ck oto- ruhlanndıı. snklayat.akl:ı.rdır. Tiirk 
F.ı.~t lmndn~ en el rle evletinin -:mo,·a fakl eti, i\rlC re
ltatbinı'le en ylik!iek irti- jiminin derinlit;ini tet kik etmek 

1 
biri ini. Resmi bir tnn- j .. ti]:enler milletimizin \ 'c ~efimi-

Müttefik kuvvetleri 
müt efik 

Tunus ve Bizertava doğru . ilerliyor, Tunus beyi 
r ·s · ·· a ve d 

'-t~ tın \'eya olmastn. millet zi'n bu psikolojik bağlıhğ11, bu nthi 1 çar çil bir natuk 
dıı 11 bir kıymet olnrnk ina- ahenge nü/uz etmeleri litıımdır. ı U 
t~ Bu karşrlıkh SC\J:İ e asm:ı da: 5ijvJedl 

n çöllerinden, RumcH yanan millet \'e şef miın:ıo;elıetı J 
N~dıtnberi mitlet d:l''aı;1 t .. tiklal harhinden ~~aly!ln ' 'e ıu?h ·R ı b 

' 'eren in an Jfntile i1- de\Te<;i ile tekemmül e<lE"n l>aJ1iı· omme ozguna 
ı tı. lıklı büyiik lıir itinuul!ı ~a d~yan-

~i ~d? millet ona istikhn. maktadır. 1 ug~ ratı 1 dı 
l l lınde tanımay:t bn~iıı · İstiklal harbincle onun kmnan· 
~1 İltlat hnrhin<le onu hü- da<11nda 7aferden znferf' koşan I Mısırın 
ti rıır:.ı. Yarntırı, luıruru bir millet sulh devre;sincle d,. onan Kazanılan za er 
\j 't~nk t:ı.nıdı. emrinde mane\i zaferden zafP.re, müdalaa•ı bakımından 
'lt"C ;rk~yeni'n lmrulu~undn fetihten fethe ko,tu. İniinit mj)le. kat'i ve ıonclur 

l\ıc' dıplonınt, ele' lr.t :ıtlaı- tine inandığı ~ibi millet de onı.ı. 10 (A A ) -- Bl'iV"l(:J 
>tt l\tatürlde hirl:ktc, ~~·m inanıyor. )luharebe meydl\nl arın- _Lo.ndrabel, di · .' ·n·n .. ·ıll:k zi. 
'" ala ·ıı k lh' • Çurçıl e ye reısı ı ,, 
"'~le '· mı et ona a ıı;ı ela, han c:afhalnn muhl\rrb,. mel'· .' sö a1mak üzere otomu· 

'

t on:ı, in:mdı Ü il llll :\'O• dıtnlarrndı\TI daha "etı'n o!an culh yafetınde z • • • • . ' ~ b"ll M · .. nhavz'a hsrcll:et et • 
ndası nltındl\ ylinlm ı:- :zıı.manlamıdn g«irilmi5 ka~ıhl..h 1 e ansı .. o k ı 

borcu b'ld ' tı lYi zaman hara.retle a! :ş anmış. 
~lılllancln ı . ı • f )· 

1 
imtihıı.nlar itimadı perçı'nkmckte- tJ~. Çörçil muvasalatmda da çok 

it~\" • ıı 'e c fl arn < dir. 
~~1l'e !nden gilrm!lk la:1.mı- Se\·~i ile bn~lanım ruhlar bir- ;al1cısianın:ştır. tk da §unlar! ! ÖV· 
~e gore iki tiirlii e:nre . tirlerine oı;ormadan ne icıt<'dikle• B_aş~ekil nu un · 
't~tın''l\rdır. Biri emrettiği rini anlarlar. Hatta birtı:"1crinin lemıştir: . . d d• V'!'• • • k l"h' • . .. ,.,uh .. -beerımız e w •<C 

if'~ e a a ıyetını kul. kinden ~~eni anlatırlar. nunnn - ""1 
.... "' ı ·a 't t_ bi.A..' ·n ,.,..k zıt manrara ar 

1 aat edilen in <;:ındır. kin milletin @e\'gi5i ile milletin K'r ruın e -..~ . · · 
~ ~'İldiği, inan :lıhfı tıiı . ~f'mbolil olan İnönü dni'mıı karar - gö&termiş, fak:ıt ~etıce .-: ın:~ye 
~, b lunulduğondan dol:'ln lımnda milletin arzusunu, mmetin kadar memnun edicı olmu~~~~;1~~ 
~ '<1 a,z cluruhlul'..ru iı;-;n itnat htiyaklann1 dile getirmiştir. muharebede hemen heme . 

d 
aıtırlrr t ·· ':', · · 'il t. n 1 • • • • 1• • kadar vazife çetin olmuştur. Ro-ll' . n1Jnt1 arın mı e e'' etımızın ~ voe dı~ pô ı ~ık!ı.111 '1- n 

~li una iki'nci httkmil V<'r· mi'lletimizi:n iştiyaklanna olıluğu mel ordusu l::ilyUk ö lc;Ude • ozg".t .a 
uğratılmıcıtrr. Muharebe ~u t ek 

~~ıı kadar onun rE>alite,ine, h\lnveıııinin s 
~dolayı onn innn:nnktnıı, te~kküllin~ uy~n bir rt:tl:1m;n hedefle verilmiştir. D~i~a_n oı-
~ ttnıel<ten. emr=n e ~ir- ifadesidir. Muharebe meyi!:ınld- dulanru kendisi için fcıhc~ın en 

' du~'lllU rahntlı"n. tı!s- rmda, millet cıaflarmda dnlct İ· cüyük Ve en deVR~IZ olacag' yer-
~· ~ııa bnğJıİık cehir1e d e- dftresinc'te '!lde edilt>n bii~·iık t t>r- de tahrip e~k. Hintli k:taıarls 

• ) t, tevekkül rıza ile of. riihe mi1Jetimi7.in ıııevr:;ic;ini v~ iti· (Devamı Sa. • Sii. • dt ) 
'° lll'i.h bu karaktere le Jm. mlldmı yeni yeni kıymetlerle kuv· 

t.btflt ~~e~İn adedini o;ay. \'etlt'ndirmektedir. 
1 

~'ttleli 1 tır. Dünya mareralannın ortn mda ' 
illin 11• ~alhine girmek, o. 1ıir '>ulh adası Türkiye nrH bo oııa

;. l~l'l!etı ı<lnre etmek kuılr«:- adeti onun :~e,·gicıine, onun renli-
1..: ltı~ fler ne ••:ıılnr mnh- teyi ka\TByan deM11ına horç10. 
~:nıd U tsri'himiıin mü tes- yuz. Mil~t bu mu:ızı:un hnraı.ayi 
, "it lllille timizin kalbine görmiiştlir. 
~ ~'b· alhinile ;\"a o;ay~n, oto. Bunun iÇin millet on'un l!mrİn· 

~~ftı!fJcn değil S"·;~iden 11. de harp veya sulh kin clnima ha-
, ır 

' •tı • 7.Tl'drr. ~lillet onun havraKı altm-
'ti i~tı de\Tinde r ac;c\yan . dadır Beşinci yılı böylt> kor.,ıhyo . l' de\•let oıo,;ıc<ön;n m. 

JkAR S~ÇiYLE MAHKEME
ıE VERiLEN TUGCARLAR 
:~ıı lokantalarda ekmek balanda, 

O kuruştan şeker satan bir 
bakkal yakalandı 

(l'azLSı ikinci say!ada) 

Mısır cepbeslnde 

ingilizler 6 günde 
40.0 kilometre 

ilerlediler 
Alman tebli ği "mesafeyi 
açmağa devam ediyoruz,, 

diyor 
Lond~ 11> (R:ıllyo) - tn.;Wz 

kuvvetleri Mısır cephesin-!e altJ 
g iinde 400 kilometre ilerliycrel< 
Tobruğun 100 kilometre C?ar'!rın :ı 
kadar gelmişlerdir. Almanlar sü
ratle gerilerken kendi knm)·onla· 
rından b:ı,ka 1ta lyanlann kam • 
yonalnndan da iııtifade edivorı:ır. 

Çölde :ı.lınnn esirlerin he:nı•n 
hep!i İtalyandır. Bunların bir ço· 
ğu açlıktan eve usuzluktan acına
cak bir h1le gelmiştir. Müttefik 

(Deı ıurııı 3 ncıidcl 

İSPANYA 

Sİ)ı.1AT:, ~FRANS!l 
A FRıj(A5_1 

1 ,# 

' • 
t' 

1 

• ' 

f.- TRABLÜSGJU~P 
' t 

~imali Afrlkıul.ı hareknt,uı ı.uu \ ;ı;.'..l)et}n l oı .. ~rı r ıuırı • .:ı (l~gnl edi ten yci çı~glferıe -ı,,a:-: •• ;,.ıuıl~ · •• 1 

AMiRAL DARL N GEZAYiRDE l,-Ro-ma-da-~ 
iNGiliZLERE << MiSAFiR >> Hitlerve Musolini 

buluşacaklar 
Vişi kuvvetlerine bir Alman Hj~;:." ~us~,;~~d;~ ~0va/!~ada 
generali kumanda edecek ı --bu-lusa-cak-lard-•r. ---· 

Ba 

Taı aıansına göre 

.:\merika nııkeri Uclerlerl Şimali Afrllcıı.nın lşgall ile oetlcelenen 
plAnlArı tctkll< edl'rken .. 

I.ondrn: 10, (A.A.) - Bucnr,. .. 
Aircs ra rlyosıınun bi ld i rdi ğine gi."ı
re, hu sab a h A nıerikn n k ı tıı ları l'u
nusa &ırtl1işlcr ,.e şım,lıyc k:ıc1 nr 
yalnı z hafif bir mukavcıncllc kor 

şılnşıııışlnrd ır. Bucnos-Aircs radyo 
sunun i lfıve elti~ine göre, A merlkıın 

k ıt:ı brı Bi1erte \"C Tıınus schirlcı i 
istıknnıcllndc ilerlemekted irler. 

(Devamı Sa. 4 Sü. 1 dcJ 

Şe er 
a ışı 

Cuma sabahına kadar 

Yasak 

f 

Elle: inde şeker bulunanlar 
yarın akşama kadar 
beyanname verecekler 

Anltarn, 10 (A.A.l - Başve 
kal etten tebliğ edilmiştir : 

1 - Aş:ıf;rıdaki ınaı:!ctetic vazıh 
hakiki ve hilkmi şahısların 13. ll. 
1942 cuma gilnti sat.ahına kudar 
ı;ek"r sntm'l]nn veya ı;;ek•ri h~r
ha~ı;i bir surette iny1Jatta kullan· 
malan veya evvelce !>a~mı~ olup ta 
henüz t es!:m etmedikleri ~ekerlc
r i teslim veya herhnngi bi; 9el:eTl 

( Dr.pamı 3 rıcü saulac/a) 



Hong
nasıl 

-39-
Japon h'iİkdmeli esirleri bofc:ı 

bir hapishaneye nak1etme~e karu 
vermişti. Almanlar, İtalyanlar. lı.;.. 
\'İçrelilcr ve Filipin halkı bu kora• 
ra tr.bi tutulmuyorcfülnr. Taiilılm i 
tecrübeye karar verdim. ÇClnkii, 
kacmak için bundan daha müsait 
Tırr r'iı'Siıl z'un't'ı'r e"demcicli. 

Kongdan 
k.açlını. 

.. ' ..... 
O'dnma kapandım; öğleye kadar 

babamın h:ı) ılllle ba5başa , onun 
resimleri karşısında sc'>siz ağladım . 

....... 
Gene r<em'lil beyin hııyali gözleri• 

min ön'[\nclcydi. Onun. tıpkı babarn 
gibi, aı~ın insan kümelerine, ateş, 

kan Ye 'ölüme k:ırş1 pervasız saldır 
tlı;:(ını clilşünüy6ruı'ıı. Bir. işarelile 
binlerce insanı kentli kuvvetine bo 
yun eğdirıliğlni görmek istiyorum. 

. . . . . . . 
Alı.n\ı dörtnal <;Ürdllm. () da snr 

ıJü \"C lıll serer 'pek ç:ıhtık bana yr-

1İŞIİ. Seri b11-:;tnı köplıkler c;açar:ık 
ileri uzatan ve dıın11ak bilmt>~·en 

hayYanıı hJktım: Xe güzeldi! On:ı 
lıaktım. o ıla ııüzcl.di . l'7.l'ınca boyu, 
geniş omuıl:ırı ve kuvvetli bir sır• 
1ı vardı. 

Ona haklııu v~ hep böyle olmrı• 
~ını is ledim. htedim ki, hen onun 
ardınrla, saihnda, .solunda. hir sığm 
h , gilıi dolnşayım; sfırlıkle-nr.yim ! 
Onun :o;iiriikleyi';'ine kapılarak arka· 
sın dan koşayım! 

Durdıığum zam:\D yanıma geli
ynr, terbiyC'li v~ uslu, a,kıan hah'! 
cd iyordıı, Irnlhltn çırpınıyor, ontın 

bövle uzun uzun söylenme-sine k.ı;ı:ı 

yorclnm. . . . . . . . 
Tatmin olunmfık için y'alnız 'ka· 

'iiından meıled bekletneğe mahkum 
bir nşk ne 7.avallıılır!. 

nıı aıfam niçin beni hemen kol· 
J:ınrıın ara~ına almadı? Ne uman 
iianberi kuvvetli hir ıtö~iisl<.', kuv· 
,·elli kollnra .,u-;omış olan ruhumu 
:ıç hıraldyor? • 

....... 
Ona bulınn b:ıliamın resin\leriİli 

,;öslermek isledi~inıi ~öyledim. nu· 
nu islemiyerek, hrılır Jçin knhul et· 
ti, sonra da lrn uıı~~usünu b:ma sı>y 
Jemeğe korktu. h'.orktııljıınıt yiiz1iııe 
''Urdııın da, ink11ra s:ıplt. En sonra 
öcrllm Jd: 

- Siz bunun adını isterseniz 
neznkel koyun, lı~rısi bir kııpıya çr 
knr! 

- Korhnnı hile, bu hir in!!.'11 

için ku~ur mudur? 
TcreıMill elmcrlcn •e sert btr 

sesle cevnp verdim: 

- Her tnsnn iı:!n değil fnkat 
bir erkek fçin hiiyük kıısurıfurl 

Ah, istiyorum ki, o benimle d.1· 
Ima yük~ekıçn lı:on115su11 l Benden 
Jıiç c-ekinrnesin, h<'r~eyi. içinılM 

!feçlıi{i g~lıi sı;\·lesiıı ! Bir erkeğ:ıı 
sıı.milııt olmn'ı;ı, kı\h:ı ılrı ols:ı ne i· 
)ldir! llabntti ö)·tc !ıli. Oııa profili· 
nln bnhnmn hcnzrd1ğiııt nnhtltırn; 

h:ıhamrn elbiselerini gcynıeçitıl tel, 
ıır eıtİnı. Anıırın rnaııi olt.lıı. stıııki 
lıalııııııı kısknnılı. llıılhıı ki, lıah:ıııı 
beı\i ondan çok scverıli ıle eminim 
k!, hrılınnıı ıııınc-_ıudcn çok scv<li:ıı' 

Annem. hnhnııı iilılilkleıı ~oııra 

yalnız yı'ı~a,~llili ·or! Faka\ hen, 

....... 
Rusiin onunl:ı kırl:ırıla dolnşlık' .. 

nıına snbahlnrd.ın, akşamlardan 
lınnglsiniıı ():ılın giizel ol<tuğund :ln 

!ıııhselli: ,cocııkltı~ıımıızu lıalırlallı. 
J\nl:}clırn ki, bnı.ıiin bana :ı~l.ını Hl· 
raf edecek. Fal;nt lı\ınıı ö~ le cocı;k 
ca yaptı ki ... 

Eğer Jı,Öıı lllndt•ıı jt'<'ceıı i <ki) ler:;r 
W.ücenir mt imisim! 

Rıı züppe lıir ~:ıirin ilirannrrn.ı 

benzeyen sö1ler r:ınırnı ı;ıklı. Bn • 
l>am annemi kıylneı:ı hir malın ü~· 
tüne oııırıır kihi :wı·l:ı ken(finr h:ı~· 
lnmışlı; ezerc~ rlöverel; ve. e"ir e· 
ılcrek! •.. Onun ı;rrl ôldıl~ıı krırtı\r ~n 
Yen\Inıeğc ılc ırı, ik olan n5kı yaııııı 
'ıhı hıı nıic;l.in şair :ışkı pek wv:ı11ı 

gi;ründü. 

....... 
Dekli yordum: An~ızııı heni kol 

1ıırıııııı arasına alsın: llüıiin inadı• 

m:ı, k:ıçmak ve kurtulmak arzulrırı 

ma rıı~n,.n ı;orlrı hnnn hfıkim ol• 
sıın: ez in; :ıcılsııı \'e ıwıta :ı<·ıl.ı 
sevc;in! 

Banrı 1orlu ve nçıkra: 
- Seni ~evi~ orum ! 
Drdirtmek istedi. 
Bir kadın için ııe .ı:rıırin 'öı? .. 
Rndın c;c\'ıne7., sc"ilir! SC\·İyor 

sa hıınu sövleme:r. ıe~liın olur! Bun 
ilan daha ton Yl'J..:lııı hir a~'! ilir:-
fı olur nııı'! Th.ı hakikııli hana ~ÖY• 

leyen olmadı r:ıt,ı\l 1ıı~.,,.ı\iııı \'(' eıli 
yorum. n.\~ iP. derlnrll'n ııel~n \ıı~
kr ın.,anı pek aı nlılntır! 

Rekleriirn; nr ıızıııı rl:ıkikJlar, i. 1ıl 

&arının ara~ınıla bir inc-e <'İçek de
meli . hir kwnk ipek gibi <ııkılıp r 
wilmcyt b<'kledim. 

hn kor1rnfc aıl:ım fırnt rtn:ı hal· 
de kırı}·or. Kızdım; onıı oraıla hı
rak.ırtık: 

- U•oh ıc;m:ırlııı ık! 

... . " .. 
Bug!in annesini anneme gönder• 

miş, beni istet.mi,. 
Kan beynime $'1Klı. Rollar~na a

tılmak icin lrnıır bir genç kıza böy 
le merasimle kavu~nk isteyen er. 
keğe karş1 içimde merhamet uynn· 
d1: biraz da tlksinme ile karı~ık 
tuhaf bir merhamet .• 

Kızdım, söylendim, kab:ılık el• 
tim. Yazık ki, bunu y'npmış bu. 
'undum. '.Anne& ne de olsa içltna'C'· 
ki l;nrgaşnlılh anlıyor sanırım. Yn 
anlamıyorsa? 

Bir la raftan 'da: 
- Ya annesine benim istemcdl 

j:!iml ~'llylersc! ..• 
Diye korkuyordum. 
Hiç ölmeyen ümidterfo, Ontın 

ttradıiJu" erkek haline ietme~i fı• 
midi henQz 'ıiyııkt:ı duruyordu. 

Evci, :ınnem beni anlıyor: Mıı
,.~rık cevap vermiş! ... 

....... 
Önümıle <'~Bdi. 51~ ve Jıi1ul, 

m:'ınken bir prkek gibi parmakları
mın uclarını ~ptü: O anda ufal.: bir 
inkisnr için ıızıın 1teceler uykm;ıız 
'kalan. ızdırap cckcn ytirrk~lı er
l•ckleri h~lırladım. Benim en se._... 
mcdiğim tip!. .• 

Derhal Japon 31ılıbaşısının kar• 
şİsına çıkhm. . .. 

- Kim~iniz? .. Diye ~ordu. 
Büyük bir soğuklrnnlılıkla cevolp 

verdim: 
- Filipln valanda~ı • 

Derhal pasoportumu uzattım. Pa 
saportta Filipinli oldu~umıı dair, 
basH blr dam~a vardı. Adam, ikna 
oımamıştı. 

- Filipinli lfe~itsiııiı? .. Ameri
kalmnız. Slonlcy hapishanesine ıw 
<ıeccksiniz ... 

lsrar ellf.m: 
- fHipinli}im?.! 
- N'erede doğdunuz.'·· 
- Amsterd:ım, Holln'ndada. 
Yalan sö.ylemiyordum. Çünkü 

pıısportmiıda ora<ıa doğdu~um ya
zılı idi. 

- Amstcrdam1r mısınız'! .. Ho1 · 
landa, J'a'Ponya ile harp halinde
dir. Stanley llapishanesine gidecek 
siniz .. 

- Hayret e'diyorum, (!edim . 
Dün ak,atn ~mirinlz geldi. Y .. e beni 
Staiıley hapishanesine gönderme• 

_ Buna di. Ve yarın sabah serbest bırakı:a· 

"diyorlar! cağımı söyle'cli. 
Dedim. '"Si'"'' 1 Yüzbaşı yola geldıişti. Soğuk bir 
Onun esiri olduğumu ona söyle- hareketle serbest çıksın kağıdını e~ 

m<'klen ince bir h:ı.:r:, gurur doyu " Ume sıJm;tıf'dı • 
.-••- !\ "T': •• ,r• J k ' · \ ' • •' yMdı,ım. Faı:ııl o ıavnl ı ·uzu, .. en· Bir saat ı;onra, ihtiy:\r bir Çinlı 

dl~inin benii\ı esirlfu olduğıın<lıın ~adının lapİ1.ını vunıl·ordum. K:ı• 
• .. t! • -

ve bu esarelle mıtsut yaşndıHındaıı, dın, odalarını odalarını kiralıyor .. 
htr an bana hi7.nlele hazır lrnlnn:ı.. du .. Üçüncü kalla. küçük bir yer 
cağın(fııh bnMellf. kiralıwlİrlı; ve d;rhal Çinlilerle ah 

Ne tnl-;ıı, y'ahln bir şiir!... h n olduın. »erhal , -,erdil<lcri Çi,li 
Bana 4ôyle Jıeh.li ki, beni koru~'°:\ elbiı;clerini )ıiydiın. Böylece 6 Sıı~ 

hiiccelc, benden yiik,.ek ve kuv,·el• bata kadar ya,nyalıiMlm. Rirkar. 
li bir erkekle ·dcflı uşağımla evle g'tin sonra, Japonların eline di15eclı 
niyornm, ı ı., • \;imi dii~'tinerek, knçrn:ık hnsusunch 

• • t'! <fl -

r;n ..onr: bi·1: ;itı. {hlı\ı.l m lem • 

~ını dnyftıım. Biilün ''Ücuıluruu ı• 
!ık bir <'eryan <lolauı ve Jı:ıJil biı· 
~<·rho~hık ~eçirir 1tihi oldum. Bıı 
o k:ı rbr '3ı c;ürdii ki. kurııntıı ol· 
mtıklnn daha !lrrl gidemedi. O dn 
daklorıhı v.ih!,>i lıir ilııiras ararken 
toplu lıir ,erkat hıılılunı. Korkak, 
cılıı hir ;ef'kaı ı ... . . . . . . . 

... hteyen glinll\mnn lstemeı 
riınn·eııi yaradılışın bir cthıı&iydi. 

l~cırnnl bey bıınıı sczC'nıedi; annenıe 

.dönerek: 
- Yt•ıliıle r.1füılsı1 ol:ıc-ak, bizi 

:ı.r lıu:vurun uz. dcn<lim ! 
I>eıli. Kmlıın. llcrlıııld<ı içirııılc• 

ki fırlın:ı :viiıüme vıırııııışlıı. Oudnk 
l:ırır\i bıırulmıı ıu: tL'ıl.i:(ın Y<' kn~ın 
ona baktım. l:l!ni sıklım, o<l.ınrn 

knp;ınılfm ve aMl~ıl ım. 

....... 
Bir k:ıılın i~ln bir t>rkeAe l\c-ını:ı 

zorıııııla 1dlm:ik gerçel.ten acı i · 
mi~! 

Ona bu derece k:ıliblık ellljiinı 
haMe nlı:!n c;c<; çıknrmoılı; ni~·\n 
kabÔhaıli olılu~um h:ıırte bıınn yü-
uiıne vurup bt•ııi nıarl:ınıadı! 

........ 
İşle arlık evleniyonır.. Rıı ~ecr 

lien onun olnca~ını. Hın alımı oıı:ı 
verl!cc·ijim. içimde. hem ln!lı hrnı 
korkulu bir rlııygu Ynr: Oıııı hap• 
tımızın bu ılöniwn ııokt:ı~ınıln hem 
rle1li~ıni~. hem ıl<'iH~nıemiş bıılııı':1k 
ilılim:ıli... Onıınl:ı brraherkrn. onıı 
ıl)11Je1·kC11 :iı1'ı.dı~ım seri \'C y:\Jçin 
manayı belki bu grce bıılurııın. Şim 
diye knrlar bir kuın olnn J\eın~l 

belki bu gece nr:ıcl ı~ım erk~k oldıı 
~111111 isb:ıl eder! 

ft-lın titriyor ve lıılihiıne ~ıılvl't. 

bukj .bayva!l gibi b:ı~.ln!' yıldırrır. 

dalgaları ne kadar mllth ·ş n~ kadar 
p-ürUltü!UdUr ,.c bu hRrbjn liderletı 
bunu taklit edlyor!ar! 

çtıhıık hnreket elme,Jc ic-ap edil-·or • 
'111. niger tnrnllnn Çinlileİ·in btivük 

lı:ıyr:ımltırı yaklaşıyordu. Cinliler, 
bnyramlarrna çok ıHi.şkiindlirler. O 
mi\ıhlet ıaı-rında kendilerinden 11iı: 
bir ~·ardım beklencmiycc·eğini bili· 
yordum. 

Şimalli bir Çinli Hon'k-Kong'dan 
kaçAlıİlmem için e-;ac;lı bir p!Hin 
lan:r:im etti ve "yelfcnlmi ça~ra .. 
l'll ~ size rcfak:ıl elsin .. 'dedi . "Hiç 
nicr· k etmey7ni7., o, ~i;ı:i mııhnCaz!I 
eıler .•• 

Yegeı1 ( onu bıı işimle çağıdc:ık 
tım.) geldi. Jnıktkt bir ı, :ıd:ımıv· 

rlı. Sehirı!eıı çı'kmnk lçin, Jtıpon vr• 
Çiıı!ilC'rıkn ;iıayri herkese Ciliim CI'· 

7.(1\i!e y:ısaklnıııın bir yolıi:ın sec
nıeıniı irap C'ıliyorıhı, 

rn Şuhn\la yol!i çıl..lık. Yt>gen sa· 
al 8,:rn d:ı l(elıli. Ben 1:\ten .şafak 
sökerken Çi ııli ellıisesinl sırt ım:ı 
gcçir'Tliştim. ITt•rlıanii bir takib :ı 1-
lan ~n'k:ıınızı kurtnrmak mQksnı\,lc 
Ş<"hirıle bir miiılılel cloln5tıklan son 
ra lıir olöhiıse atlnyarak Hoaı;· 

Kbn;ı hntlıırlıında indik. Hıırarla di· 
7.İlen nöbrtçilerin ar:ı,ınd:m J.:rıtıı

lıalı~a k:>rı5arak Cinli kiy:ıreıimir.'~ 
kolnn·:ırık lfe~·ip ı;ri\tlk. 

:\ih:'ıycl ıl~IHık hir mı.1laka1~ 
gelnıi~tik. 1'aın b\ı c-;nnda oh de : 
nıek iizer<'ydiın ki, geriden ınolJr 

se~i i~itıim. Ark:ıınn Jı:ıkınro, yüz 
melr:> öle<le :ıçker!c dolu bir ka'l'I · 
yon ~Özüme lli~ll. Birk:ıç n ıkik'.1 
.~onrn bize ~etişmiş olac:ıklardı. !\<: 
.rnpınıılı idi? .. Ci;ı:lenmenıizc !nık'ın 
yo\,:tu. nir:ız Ôtedel.:i meznrlıl,ta lıiı 
mcz:ır IJ~ıııın ::ırkn~ııııla saklnnıııak 

llmnm.la l.:;ıçm:llı mı j .. 

rııber yol<''lluk "'"'ft'; i~lr•li!!ı ıi ,.,. 
krn~li~lnl t:ıkip ,.1,....,.mi7i tt•l.Jıf e•· 
ti. \'e hiz <fc k:-lıııl L·llik. 

Hong Kon.ı:d,111 :..,ı~·ııı:ını irin b:ı 

. .. -azan 

~ensin bir adamdı. Cin 
dağıtılmak üzere bana 25.000 dol,ır 

vcrmi,ti. ~u pnra için Lenden bir 

kırdı: 

- Japonlar bu tarafa ge!iyor • 
larmı~ •. 

Birdenbire galeyana gelmişlik: 
- Cobuk gidellm •. Hıı~ di gich 

llm .• 
Halbu kf, kayıkçıİar körfr.zde do 

laşmanın, 1tayet tehlikeli oldıığun:ı, 

bize müteaddit defalar anlnlmışl,1i .. 
<l ı. J,Akin , rıhl ıma ~lriken 1-llylü • 
for millem:ıdiye-n k~yıklnra lıinıp 
açılıyordulor. Çi.inl.:U, faponlar iki 
mil ölcde ki köyü işgal elmiş hu~·ı· 

nuyorlardı. Böylece Li7: de nçıldı\. 

Epeyce yol aldıktan sonra trnrşı • 
m1z;1 bir J apon ıorpidosu çı'.\lı. Fa 
kat biz vakıt goylıetme~en o civ.ır. 

da bııhın:ın kiiçiik bir köpriiye b• 
yığı yanaştırdık. Bu vaziyeti F(Ören 
lorpiılo ıla bizi lnkip etmeklcn vJ1 

geçti. 

Arlık byıkçtl:ır her ne bahası 
na olursa olsı~n yollarına dcv:ıın ı:t

ınek lsıemh·orl:ırdı. Ru kadar •n• 
~anın bir kayıkt:ı barınmasına 1a 
lmkb l:nlın•ıınışlı. fıi\ç beli\ kayıı, 

çılar'ı pnr'a kııvvelile yola geliı-dik .. 
n:ı,·a si<.liydl. Bu shede havr.da ''<' 
uenhrle dtırmnılan k:ırakol ynp::n 
~npon tayyare ve torp!dohrınc!Jn 
yaknni ızı kıırta r:ıhili yor'ıluk. 

Knr~ı ı~dra ı::eçmi5tik. Yorı;ııın
lııkthn harnp · vıızlycl!rvdik . 

Oerh:ıl topr:ı~n çöklilk ve hirh·· 
riıııi1e sarıltlık. Anl.'ak hu şckıtc!.~ 

hir:ız ısın:ı biliyorduk. Sahilin m:ı,., 

wra~ı korkunçtu. Harbin ({elin ~et' 
!iği bn :ver Ter kam ilen harabe ha 
linılcytll. 

BirJ..:aç ~ıınt ~onra yolı:nıuza dl'

vıını ~ilik. 
Ep ) i ınmandanberi dizanler:• 

den ınıızdaı·lptinı. Yorgunluk ı;ttl 

likçe arlnn srını·ılarıım tahamm•1' 
C'<lileıniyecek hir şrkl e~okm.ışlu. 

Doktor k \ng, yiirlime;.!l tıwsl~c eıl:'
~·orıtıı. Ar:ırla c;ır:ıfla moln verılır.e 

lı:ın:ı ma,uj y:ıpıyordu. 
Fıık:ıl nitrrlnr bir ıiirlii kc<>ilm(• 

~·orriıı. Bu '5Cr:ıit tahtımın e'.{seriy<' 
volıl.ı nrkada~lıırımrlnn Jırri knlı • 
yordıım. 

Arlık ınnne\'İvalıın ~ıfıra innıi.,_ 

li. Xerertey<;e :ırkarla!;l:ırınrn h:!•.• 
~ İı ~·olln rı ıııı <le' nm elmcleı·i ni 'i)" 
lcyereklim. F'ak:ıı hıı -.ırnıl1 kar'! 
m17 ı hir nrhir çıktı. 

lJ nrııdu olıırup ılinlrn•ne'.le ikeh 
kfıçiik hir bvık ~·aıın~lı. tçinrlr ı. · 
rı kor.:ııl:ın mtitr~c!'1dl hir r.inli • 

i le~i ":ırrlı. Bizi rlc ıılrııııitıı rnzı <' • 
tlııl:ır. Tiir huçuk günctt' iiç :..ilom.'! 

Oraılaıı Kn\!,iilnva 
JTnrlum. NM:ıl w 

sonra :'\cvyork şcl:. 

rine f.el<lim. 
. Renmla çor.ııklarım lieni frıryJ 

re nlnnındıı f>el\liyorlardı. Socl çoJ.
tan 'rnçml~lı. P111<at pa~kıılyoyi l\r. 
rnhr.rce yaptık. 

-570 mihver denizaltısı 
batınldı 

10 (.\.A.) -

.... "k •_J k. , .. 'I. 
Rmerı aaa ı S:! ~rımız; 

Sovyet sefarethanesin'de.~. 
resmika6ııltle bı:ılunt:Ih 

\'B;Jington, 10 (A.A.) - TUrkiy. 
bUyilk eıçjsi ile re:jkası ve t>Utll• 
snfıı.ret erkanı, Rus inkıI~hlilLD :.?. 
inci yıldönUmU mUna.s~betıle Sovy., 
setarbethaneslnde yapılan i<ab\ıl 

minde hazır bulunmuııarrıır. --
1/elsinkide Fransız 
bombardımandan 

oldu 

Stokh()lm 10 ( A.A ) - ;..ı'el:-in 
ki ~ehrinin bo:nb<!rdımanı esnı.. 
sında Fr:ınsız sefaret blirohnnda 
vukua gelen hasar çok t-h~m.niYet 
lidir. YA lnı7. binadaki ka:ı:ı muka 
vem~t edebiimi•tir. Bina :.tu llanıl 
rr.az bir haldedir. 

Amerikanın dost milletler<. 
gönderdiği gı2la mad<leterı 

yekunu 

Vaşinıtton, 10 (.\.,.\.,) 7,iraıı · 

ni\'lırlığı. 1912 eyiUIU lı;lncıe d6,,t ıllı 
etlere ~52 mj!yon do1 .ır ıuymetjncıe 

gıda nıııddeı,.rı ~Bndcrlımış ot'1:.ı&Un• 

bildirmektedir. Bu miktar, avni se 
nenin a~us:os ayı zarfmııa dot mıı 
tetlere ~öndorılnılş olan !llda madd~ 
lerl kıymetinden yUz1e 4.0 !azladır. 

ıTan sorınıı.,tur. il! 
. erd 

Krıym .. kıırnların " rtı 
n.ıt.ırıın diin el~mrk ı.:ı eti 
!ıulıınıllının diikknnınr ı 

n ('.V Y,tKılf·•'~'ıl'-
~i 

ş: .. ıuic oturan ,.e rl~r 
i:lu 1 o~ n ıınıaradn, J,ıtıln r 
P<in Ohaııc~in ~\ıpllt "" • \'ıt' ı• 
:ıranılmı~ 'e iki d.ı ~,r 
lı.ılaııınıı~ıur. Ohı'llır.sedrl11 
reılcıı aldı~ını lsbııl 111e 
li korıı•ıma ıııahkcırır~ 
tir. ıırb 

Tıık~ilnde 31 nunı ııı \ 
'cılık rorıon Osmnn ja1ııl· 
rfiı k kil nı kon 1 rol rı. ~ııı 
ckm!'k bıılıınarnk hı1 " 
lakıhııla hnşl:ınmıştır. 9'~1l• 

Beyo~lundn nıırsıı ıl~ r 
n:ı~a aiı içklli lok:ııılıl ,,ıl' ,.t t' 
ra.,tı:-ınn~ı vnpıln115 , .ııı 

' ' b~· lnı 1 unarak Tana~ ıııll 
ın i5tir. t 

Taksirnıle ısur;ıM (• 
~lcı kt>z lolrnntnsınrlll~i;lııd' 
bıılıınarnk ı:nlıilıf ıııl 
lakib~la b:ışlnnınıştlf. 

1 J;t 
ı <f 
ıOO Kuruşa r ~ 

ııtıırılt 
"ft\phanede f{, ı;rt~rtl 

0 d:l brılı:kallık yııp .. l'ı l._ır.<tl 
• !; il 

~ı şc!,erlerden bır I 
1
rtr 

lnr:'ık tOO kurıı~ıı s:ı 
rinrle •·ııt:nınnnıı•tır· d 1 ·' ·' e c c 

Sekerler nıüs•ııl% 11ı.rl'J 
rü ınilli koı-untn•1 11 

rihtıi~tlr. "~o~· 
200 lirnlıf..· mn=nfıı • 

.~atnıı~· ~e 
• ·elC~f ı1 

YemiŞle ~ı\!t ısk ~dırı, 
cuilık ynpıın Yu!ôur ıAıı•tl 

1 :ıı)o tirnvn satıını:ısı. "11 " 

lon ma1olu :! bin tırt'I· ~' 
bir motorcuyı'i s::ıı~m· 
tır. nfııtl,rı 

't t nınsııtirre ,,.,c 
"(1'?0 hkC"" 

nı illi korunma nııı 
ıniştir. 



TAK 1 T -s-

Atatürkün aziz -GDRüP DİISÜNDül(t 
ltartarıcı yol Qtırası için şehri- Memur kartları Ticaret Vekale-

izdeki ihti1catler tinden vilayetlere gönderiliyor 
liır~un o!UmünUn doıdUncO Ut:'ı hizmet ve kalıraman!ıkları anl.ıt 'l'tcnl'Cl \'Ckfılclj mrmurlıırıı moh- de sıcıı numal'alarına goro bir sırala. 
~ lnUnaacbeU~le dlln yunlun ml§lardır. sus elcll kıırtınrıııı hnzır'ıınıı. tır. Bu· ına tertip edcccktır. Tevziat yapıldL 

M iU.t Şefin nutku, hali\ td-
"İr cıh1iyor. Tnhii onun il" 

~ nııkı"ı, ~lillct J\leclisinin ,.ıt irr:, 
:km \'etinin içinllc ı;ıııl11mı ... tı. tıı..: 
illeri de orada giirünerck•;r. l' da ve şehrimizde bllyük lh- tEl\'nn•r.ı~ıtı>E kartlar vUA.yeLlerc S'lınderilıncktcdır. t;ı zaman bu numaralar gazetelerle 

l' apııllll§tır. Bu ihttfallcrj sı. Dun ~cbrlmlzdekl blllUn ml'ktcp • Bu kartlarm blrjncl sayfnsında ıffin edılccek. Memur ıırın edilen yer. 
\'~1Yoruz, !erde ayni saatte lhtllnllcr yapılmt~. memurun adı, sicil vaıjyctl. fol0t;rııf lcre müracaat ederek kendine verı!ım 

ı tk~ı\: tır. bulunacakUr. Bu ~artların lı;lnd~ maddeyi alacaktır. 

nunlıırın hcnliz hiı; tıir~1e l:!tr
şı ,<0,r;,ıya bulunıııııdıf:"mız :ı:in, 
belli me.,;elclcr iıstiiııde koıın~nm;. 
~oruz. Fakat ''İnönü" müıün i;·ı: dtı. n ö!UmU mün:uebrtlylc 1~.\"İYJ-;n.·J rı;ın; h rdcn 25 numaraya kadar ynı:ııı !!L'. 

n lnllZlk ne~r1YBtı yapma... Üniver..>:tcde diiıı saba., ~Utiı:ı lcr me\•cuttur. VckAlct lltı.rı ettiğı ?.aman da ı deıı 
Sabab ri d lk 25 c ltadar numaratu <lan han., ..... I nu-

lıı ncş yatın a , sp er yüksek tahsil r;enrliJınin •fitiı:oki- Ayrıca ıkıncf ısaytıısında kimleri 
l:flııUn donum yılı oıdu~unu le bir ilıli!nJ yaprlm:5tır. llt.ifale beslemeye mecbur oldu~ da kaydc. rnarnlnrı:ı neler alınan~ırıı da ı,nrct 

Jcri yalın hir ı.,ııç gibi kc..,kin ''<: 

a~'dınhl.:tı. ''Alem rıedirT ••. , cJiye 
duslinmeınic;, yaşayan gcrtC';;i ol· 
dııl;'11 gilıı, çırılçıplak ortt>ı,·a fır. 

Jntmıştr, nu ııutuk, Dlf".JT!lclı.cltc 
~ llrUııccek ~olu aydınlatan h:r 
ısıl>tır. Alt''' ı.nılar yakıct etimle. 
ler. hazı no'ktalarda lurlıaı;taııarni., 
~oninmcz "'ll!:IU)arın surnt]crınıla 
şakladı, 

~ "• M.ılh Şefin Tılrk mılletı ı:ant 9,05 de bllyiik ataııın hı't•ır:ı- dl!ccektir. cdN'clttlr. 
rf;ı beyanatı oluımu~tur. t=1na hürmelf'n liç ıhkika ~iikl:tla 1'ic3 ret vckA.lcll, memurlara yapı. Kartta tnhrıfat yapanlar ıs ddct'c 

111•1ttı laat 0,05 de dınle)1cılerl buşlanc'lr. lııcak t<ıvzıatt.a bu kart.ıarm üzeı-jn. ccz.ılandırılacaktır. 
loıı,. tunh davut etmiştir, Uun. Tcıplantryı üniversite rektör'; 

a İlitlklAI marııı çalınmış ve Ctmil Bil~cl açtı. Büviik ;:ttan:r 
c 11.Yat.ı sona ermH1tJr. değerinden mc!.'llrkete rttifi hiz · 

rtı.~ 11Ylltında da y.ılnız lstık. metlerden balıı!etliktrn SNıra ~öz. 
1 C:aluımı11 ve ajıt.nıı haberle. !erini sö,·le t:ı.n•amla~,. 

'<>nra kapanmı~ur "Adı ·dilimizde, siması ~:ru:. 
llt!§rtyutında lııe ajans ha. mUzd~. Ehedi Şef, ebedi o!ara:C 

(lkunınuş, radyo gazetesinden c kcıilme~·en hrzıy]a yaşıyor. 
-;at 2n,1:1 de loönU•nun o acı Rekt5rden !Or:ra pro!e":ir Yn • 

•tıtı;;:ı beyanat nakled•lmıv vnz Abadan söz a:'mı11 ve ı\tnl\\r
dn azız Atarııız:n CUıııhurt- kün havatrm \•e eserJ~rini :ınlatan 

,~n~u yılında mllletımlze yııp l•it söyİer vermiştir. Bundan •on. 
ktndı seııh.:riyle t<-krıırlan. ra iki talebe söz almış ve 1.smet 

t .\.tana haberlerinden sonra lnönünün be~·annamesi ohuıı:ımı. 
il &on vcrllmıştlr. toplantıya son vnilmiştir. 
111\LKE\'Lı.mt!' nE Belediye cezaları 
dokuzda Emtnonll hıılkc\'jnln 
~10nu tıklım tTkhm dolmu~

trkek geniş ho!k kUllesin.. 
~ <ıı. gençllg-jn. \•lltıyet. belediye 

erıtıu:ıının salonu doldurduğ11 
t.ı-cıu, 
''t i§Urak edenler arasındıı. 
tcıt"aıı ve bcle;jjye reısj doktor 

dar, ınuavlni Ahmet Kınık, 
l' l!ııntaka111 Basm b!rııgı l"Cfal 
'nk U.s, ön aırarlakl yerlerl
'llıli§lerdlr. Şanlı Türk bay. 
~ bezenmiş eahneye Ebedi 

Go btlatıerl, konmuştu. 
~ lııızu beş gec;e Emlnö!lU ka 
~tdare hey<·tfnd<>n Atıf ö. 
tt e gelerek h!zırunu Ebed! 
~ lıtaaına bUnnetE'n ~ da.. 

<tı• 

111 
._ davet etmi§tlr. 

Bc!C;diye zabıtası• son ay içinde 
1878 kişiye tramvaya aUadıkları 1. 
çln, 173 ıotöre yolcu almamak, taksl 
fndjrmemelt, pazarlık yapma!< suçun. 
dan cezal:ındırmıatıı·. 
Ayrıca 6017 noksan ekmek nıUsa. 

dere edllmi§tir. 

---<>-
Refik Ahmet Sevengilin 

konferanar 
Beyoğlu HAlk~1nd~n: 

ı - 12.11.~2 Perşembe günü saat 
l8 de Halkevjmlzin Tepebaştndakl 
merkez bjnasmda, muharrir B. Refik 
A. Sevengil tarafından "Divan edebi. 
yatmda gUzel,, mevzulu mühim bir 
kont'erana verilecektir 

2 - Herkes gelebilir. 

Milli Piyango 
talihlileri 

Kömür vadi ile 
Memur süsü vererek 138 
vatandaş dolandırmışlar 

Etrafta çjrki'n dönii ler, tornİ•· 
tanlar, akbn lmraya, k:ırntlnn ol;a 
ı:efr;Jer \'ar. Piyas:ıyı r!a. 1el~ı~ kap 

Mnlımut \C Sabri adında lki açık. larlı. lı'iyatlnr <lüşüyor, m:ı~ !llllkla
goz. belediye kooperatıtl mcmurln4 ytt1ılnr anlık illetine u~radılıır. 
rından jmj§lcr gibi, Fatih ve hnv •11· HenUz hiç bir knnnn c:kmamı~
sfndekl birçok evlere mOracaat v~ ı kcn, bu, böyle olursa, )'ar•n m:ıh. 
kendilerine kömUr temin cdecekler1• l>emelcr kurulunca• ortalı~ ne 
nj vaad•dcrek halkı dolıındırmağa hale geleceğini kesti'rebiliri:r.. 
ba~lamışla.rdır. nana ö le ~e)j,•or, ki ihtikinn. 

Suçlular bu vekllde tam 138 kj,ıyı \'Urguııculukla. S-Oy..,onrulnsnn tek 
dolandırmış. Nihayet dUr. yaltnlan • h:ı .. ınn bir tch1il<ctıi yoktnr. Muh

Kadın yüzünden al'kadaşrm 
yaraladı 

tekir, tek el gibiclir. Se ini ~ıkar. 
mn'k ki~ı ikinci hir ele mubtnçbr. 
Ru ikinci c), ~Q)Stızlııklnnnı ~Ö
riinre boj;"l!zl:'lnna sarıla~ak kannn 
pcnı;esiclir. 

){onunu memurlar tem::i1 rtlrr
lcr. E~er menııır gii:r. yum:ır, \i!~e· 
nir, usanırc;a., \'Ur~uncu, aıın, or-

Fındıklıda, ıs numarada oturan keııtnıc;mı i5l<"lcrck ikinri C'Iİ de 
İhsan adında birisi, dün gece arka. br,Jmuş ohır. 
da§larından Müminle hlr!!kte evf.Qde Şu halde yapılarak kanunlarda 
geç vaklte kadar lçmj§, sarhoş oL lıer iki tarafı <la ~öz önünde tut. 
auktan sonra bir kadın meselesi yil. mak mutl:dia lfmmdır. ~temur 
zündcn arkadaŞiyle kavgnya tutuş. rİJŞ\"et alırsa nSJJsın. TenbtlJiği', o. 
muştur. ancı, gny:ret izligi yiizünden snç. 

lunun ekmeğine yağ sUnnii~5e •· 
Kavga sonunda lhsan rakı ~~esini ~ır Ce7Jtlara ~nrpıf .. m. 

~ •llkQtundan sonra profe. 
U!r Mim KE>mal Öke kf\raU.. 

\~ tbedt Şef hayattayken blr 
t Yanında bııtundu~u gibi 

Yine bu çekill§in bUyUk ikramt
ye!erinden 20.000 lirayı lata.nbulda 

Meı'ud bir doğum Ortaköyde gaz deposunda hamnUık 

MOmlnin ba§tna indlrmfşUr. Başın. Bundan sonra. ela muhtekirler 
dan ağır yaralanan MUmln tednvi aı_ I iı;in kanunlar \'apıls1n. Kontrol 
tına almml§, suçlu yııkalanmıştır. 'azifesini gör~ek olanlar, ~ğer 

\ 'nlarda da •anmdıı. bulun. 
hızrnct etmek babtiyarlığL 

aôylemlt ve kısaca demi§ 

~llırkun hayalını ölUm dııkl· 
htı da ta.kip ettim Dolmabab 

'tı-. t?ı şaşAa dolu ealonlarm. 
\ ~ kUçUk bir odada mUte. 
~ !'yola Uzerlnde onun ölllm.. 

\~t!e ettiğini de gördUm. Hıt
~")ıılamaz (lkJbeU blldlğimlı 
~ bekliyorduk. LAkln o biç 

61Uı:nu kabul etmemiştir. 
1htın 16 ncı yıld!SnUmflnde 

'rı11, bıı1unınak arzı.:aunu izhllr 
O geceyi bUyllk <!algın. 

~eçirdUer ve o geceden 11 
~ lnavı gBz1erlnl ebcdiyyen 

ltldu!ar.,, 
~~ ltonra hatip, bUyOk Ata. 

'""~ n asla korkmadıJtını, haL 
d~Unmedl~nl, bu haliyle '11e l?'§!dklr der8ler verdi

~ d6;,e(;inde blle m!llet işle. 
tllı'1an alft.kndar olduğunu 

~tlt ttıedı Şefin bU:ıtıe:ine dot; 
4.t, "e ~liyle demiştir: '! MUsaa.de et de şimdi 
'~ t\1 huzurunda c~leyjm, 
~ ~~ıu dar P.olltika doktrinle • 
~ tıı 1• h<ıynuna. kcmend takı

'1 ıUcun ııanlt tarih yaprakla
~t ~. 'Oınıtslz gUnlerd" Umlt. 

~- taa ~e§aıe oldun ve yUce bjr 
·"\" ;etten kurtardın.Bunun lçin 
...:_ th.ıd~llet kalbinde yaşamakta. 
~~ l'l'en YB.§ıyacaktır. 
'~ ltırn Kemalden sonra Ba.. 
~ .\vnı, AtalUrklln ölUmU. 
s;;:11u l'eiıılcUmburluğa acçl. 
~ıı lıtu!ı Şefimiz ve onun sl. 

ııı '1 laınet lnönOntln mlllett 
ııterını okumuştur. 

~ tı&onra burad:ıki ihHfaıe son 
\...." ~e ep birlikte Sarnyburnuna 
-,~le ttıedt Ata türklln burada. 

~' tine Çelcn~tler konmu~tur 
~ u ~Ll.J IMT~tUNl~DE 
ltııı 9 hatkcvinde-kl ihtifale dl' 
tıı.~5 de bco daklltalık bir 
C(ittıı81Yle baglandı Doçent 
~e dan AtatUrltün hayatı, 
b-.1t1ı lu~oucrl ı;e kahraman. 

Ilı. lea~·da. bir konferans wrdi. 
ttte

11
1c11> Taksime sidllerck lı. 

b\~ ltondu. 
~. ı:, lt 
ı,~ .\f.ı\E\!J.EI Jl'ıo'llP.: 
'>ııı ~de1tt 
~: h1t 1 diğrr h!\lkevlerinde 
lı..~ ; ~e llıtlfaller yapılmı~ -

'tt\>tı'lkevıncte tarih hoca. 
~ k, Şehremini halkevin. 

\"ııitat an GUlgUl, Şi~ll balke. 
L. Ui' haı>.iekki Hikmet Gelen •· 
· 'llcılll' lce'V'lııde Rlııi Erml~ 

llıtııı_~alke"inde Ec11et. Ata 
tıltet ve mjllet l~n yap. 

Sa.bık A.yan reisi merhum Mene. yapan Rizeli Salim. Çetintaı kaz.an • 
menlizade Rifat Beyin oğlu, Haı-iciye mı!Jbr. 10.000 Jlralık jkramlye Bur. 
veltjlimiz Numan Me!lemencioğlu ve ıında htiviyetlni'h UA.nmı iııtemiYen 
Anadolu ajal181 umum mOdOrll MU.. bir talihliye çılmı11ttr. Beyoğlunda 
vatfak MenemenCioğlu.nun ka.rd~lerl Kumbaracı yokuşunda 8 numarada 
ve Adliye veklllmjz Hasan Menemen- Gülsüm Camod&n, Kadtldlyünde Şjfıı. 

eloğlunun yeğeni Cem Menemeneioğ. caddeııinde Bakla sokakta !O ııume... 
lunun 1.akenderunda bir oğulları dlln-1 ra.da HOseYin Fahri DQngelen, Kır
yaya gelmi§ ve yavnıya Rlfat f&ml §eblrde Me§e kllyQnde Tahfroğlu KA
verllmJştlr. Kendjııjne uzun ömUrler zım admdakl talihliler de be§er bin 

p . BUGUN MATtNEı~v.ımeN İTİBAREN • 

SUMER SiNEMASI 
Mjthlı bir adli hatanın tar)hpeıılnl musaVVM 

ve saadetler dllerlz. ljra ka.za.nmışlardır. 
Bırakın Yaşa yalım L 

Şüpheli bir ölüm 
Şl§llde Hamldjye caddealnde otu. 

ran HUseyln adında bir maliye me
muru dün sabah od~mda aıu olarak 
bulunmuıtur. 

Hüseyinln cesedini muayene eden 
adliye doktoru öllimU 1Upbcli rör • 
mUıı, cesedı morga. kaldırtmı§trr. Va. 
kıı etrafında tahkikata bllşlanmı~tır. 

Şeker satı•• 
(Ba~taraf ı 1 ncide) 

le diğer bir ;-.·ere nakletme 0t-ri ya 
llak edilmiştir. 

2 - Tı.::aretle iftig&: eıl en bü
tü ıı hakiki ve hükmi :ahıs:arla 
ticaret ma~adile nezdleTinde ~·
ker bulunduranlar ve şekeri ımul 
ettiği madc~lerdıc kullanan bilfi· 
mum hakikf ve hü.kmi §ah~!at 10, 
ıı. 1942 sah günü akt;arr.ı tic.n -
rethane, ma~aza, dükkfı:"T dero, 
anbar fabrika \'e imalathanelerin· 
de ~ube, korr.isyoncu ve acenteleri 
nezrlind~ ve sair yt-rlerc!~ m~v"ııt 
fereklerinin cinc:leri ve rr.ıktarla· 
rmı ve bulunrlııktarı yerll?ri gö'3. 
teren beyannameleri 12. l l. t'l~2 
perşembe akşamına l;adar bulun
dukları yerin ~ büyUl< n·ü1kiy• 
memuruna makbuz mukrıbi!ir.rlt' 
vt-recekJ.erdir. 

3 -- 10. 11. 1942 sah gü.,U ak· 
şamından evvel Eatılmış olur Ja 
henüz mil§terilerine t~sti:n ''eYCı 
göstcrd ikleri )"'!rkre scvkedi!rr.i • 
ycfek satrct elinde 'kalmı:! olnn ş~
ker satıcı terafır.dan verilecek be
yannameye dercolunacaktrr. 

4 -- 10. 11. lfl42 salı akı;a.mın. 
dan ~vvel satıbntş wya mÜ!iteri· 
lerine te5lim edilmek ÜZl're yola 
ç• .... anlmrş yani bayiin cJincien r!k· 
m~ ve faka tmüşteri c~lir.e v:ı,. -
mamış olan ş•kerler müşteriye- var 
d:ğr günii takip eden günün akŞR· 
mma kadar ikinci maddede yaz!l
dığı ~ckilde ayn bir beyanname 
ile bildiıileeektir. 

5 - Akide, lOkwn, ı;ik<>la•:ı, leb 
lcbi şekeri ve nire gibi §Ckerden 
yapılmlŞ madrleterin alon ve sa. 
tımr tıeTbest oliluğu gibi bunlar 
beyanuameYe tabi ce~ildir. 

6 - BeYanuameler miindere -

Kasayı kıran garson 
Beteri, lı.tlra'lı ve pok allkalı filmi takdim cdjyor. Ba, Hollerde: 

Sirkeclde lzmlr _ Afyon oteli sahi
bi İbrahlmln kasuDll. oteı garsonla. 
rından Mustafa. geceleYin krrml§, L 
çjndekl 2 bin lirayı çalmıştır. 

Garson aabahleyin kaçmak ister • 
ken, yakalanm~trr. Paralar uzer:Inde 
bulunmug, hırsız a.dljyeye teslim edil. 

HENRY FONDA - MAURLEN 
O' SULLiVAN 

ve H_, LPH BALLAM \" glbt delıakflr artl&tler \'ardır. Bu hafta 
h· rf..ı sin nl:rzında dolıışacnk mllstmına bir fllnıdjr. 

miştir. 

Mısır cephesinde 
fH·ı:>tıuur1 ı ırıc:'w•ı' ,,, , kat sonunda uÇ3.klarım•zdsn ikisi 

tayyareleri bütün muha:ebc- bol. üslerine dönmemişlerdir. 
gesi Uzerinde uçarak gende kalan ıtalyon tebliği 
ve sayılar~ bir kaç yüzU bı~l~uğu ı~oma, 10 (A.A.) - Itıııyan ordu • 
zannedilen İtalyan askeı·Jerını a- ları umumi karargA.hmm S!JS numa. 
ramaktadrrlar. ralı tebliği: 

Bcrlin ve Roma Alman gene- Mısırda, yeJii bir yayılma hareketı 
' d ,, k" yapmak Uzere bulunan İtalyan • Al. rali R!'mkenin kuman nıunva ı 

ttıgayın bir kısmınm Almon zn'.h- nı.an b}rllltlerlnc karşı dÜfmanın yap 
lı kuvvetlerinin gf'ri kalanlaıma tığı baskı şiddetli çıı.pıamalarlll dur. 
iltihak etmeğe muvaffak olduğunu durulmuştur. 
b:Idirmekt~ir. Bu tugay mihv~r Alman avcıları hava savaşlarındıı 
kuvvetlerinin sağ kanadında bu- beş İngiliz uçağı dUş!lrmU~lerd,r. 
Jonan Y·~gnne Alman birliği idi. Batı Akdenizde minver hava kuv • 
Geri çekilirken İtalyan taşıt1ann· \'cUerlnin lngillz _ Amerikan chmlı 
dan istifnrle etmiştir. kU\'Vetlerlne karşı yaptıkları taarruz 

tmzil"- tc~liği ıara başarı lle devam etmiştir. 
Kahire, 10 (A.ı\.) _ Orta şark Alman tebliği 

lngifü ikuvvetl'!ri umumt ırarnr • Bcr1in, 10 (A •. 1.) - Alman baş 
gahmm salt müc;terek teblıi!i: komutanlığının tebliğinder. · 

Diln Sidi Barrani v eSoıh!mda. Şimali Afrikada Alınan ltal. 
ki dilş:nan ardcrlnrile kuvvetleri • yan kıta.lan, geniş sahillerde gece 
miz ar.ısm<la ç:ırpışmalar olmıı.ş • ''e gündüz hücumlarda bulunmak 
tur. Harp sahsınm tepıizlenmesine suretile arad:ıki masafeyi açmağa 
devam rdilme'kte<lir. Müttefikleri devnm ediyorlar. 

--------------------~----~ Alrnanıcı.r tarafından terke,lilen t. Amerikanın Ufı SU' 
tıılyanlar <."':'ir olarak elimize ge<:· ~ 
mektcdir. BUyUk s:ı;vırta rlLişman cepbeS ne yardımı 
ha~p ~al.zem esi. top1ann:rştır. 1 Vnşingtoıı, 10 (:\,A.) -- ne: 

.-. S()ntcı;ı ın. gecesı hudut ç~~ sicfurıhur Ruzveltin son raporul!.'l 
rcsınd etop ateF:ı ~c. bombnl~r a 

1 
öre birleşik Amerika rrıalZ"D'C 

taarruz harek~tlerım11c .dev.:ım o- gnöndermek ı;uretile, Mısır Jaki S 
lunmu~"tur._ DUsm?n. hafıf hir m•.· ." . ln Tz ordusunun mu·;affaki 
knvem"t goc;telTl'ı"tır. Av ucakla- ı ınr! • gı 1• . • • 
:rım... n ,_. 'f . 

109 11• yet.inı genış mık\asta temın et 
'" e az ııır ı- eısercmrt l ı· . . · 

Ri.lrmW.lerdir A vnı gece orta bom- mıstır. 
ba uç;.kla~tz "sardonyadaki ha- Bu rap?~a gbrc. 191.~ ~artınrlan 
Vfl nlantarma taarruz ctmişlE'!rdir. l 942. cylulilne kade.r od.ı~ç ~~:ın: 

Zikredilen bu ve baı:ka lıare • ve kıralanıa ~:ınu~u n.ııcı ınc. 
==============='yapıL"l'lış olan ırsalaun krv:nc!:, 
catı &ılfl.kRlr memurlar tararmdan 
yeriıHle kontrol edilf'ccktir. 

T - 13 l I. 1942 cuma l!aba • 
hından ıtibaren fekcrin satışı ser-
1'esttir, 

637 milvon dolara baliğ olmuştnr. 
Ve son 9 ay icindc 1000 df'n fnzla 
uçak, yüzl~rce tank, 20.GOO kam 
yon ve yü7Jerce top, Amcıikadan 
mezkur cephe-ye sevkedilmi~tir, 

Akdenıztie 

Bir italyan 
kruvazörü 
torpillendi 

Londrıı, 10 IA.A. l - lngıljz ami 
rıı!lın: dnjrcsı tcl>lığl : 

Blr lngılız ôemzaıtısı Sicilya ~ima. 
kıyı.tı aı:ığında altı pusluk toplarla 
mOceilhez bir ltnlyan kruvaı:öriln 

torpille tam isabet l<aydetmletlr 
DUşman gcnıjsl bu torpjl jsabeUnde:ı 

sonra harcl<ctsiz kalmı~tır. 

nntııı l:ın Jlll~\liye gemil~rj 

Loııılnı, 10 (A. \,) - Bır lııg-i. 
!iz denizaltı~mın Akdenizde son 
günlerde bir kaç mihver gem:sioi 
Lattrdığı kaydedilen amiral:ik teb 
liğinde şöyle dcnilmektedır: 

İngiliz donanmasına mensup 
Frot.ö deniz,lltısı Akrleııizde hi:çok 

ınuvoffaki}etlt':::· elde ellikten son 
ra g-cçenlerdc İr"iltere~c tlcirımtiş. 
tU't. Proto hl""! dii~man ia~c gemi-

si ile bir U"ker n:ı.kli~·e gemısinl 
ve orta tonııjcla ba§ka bir uak1 iye 
rc-mi"iDi ballrnU!)tır. Son ll<'ti ::~ • 
leıfo mlişdhede euilememi'i o!ma
s-na rağmen bi.ltlln bu gemiler ~a
up bir ihtimalle latm :,tır. Daha 
ı:ıonra Protö büyük bir iaŞc gemi
sini batırmış ve gaiip bir itti-rıal
lc hasara uğrattı;ı lb:r gcrni de 
batmı.$tır. Protö bu suretle tng\. 
liz denizaltıları tarafından tahrip 
ed.i!e ndil.~man tonnjrna tnkriben 
60 bin ton ilave etmi!ltir. Batan 
genıile.r:in bUyll.k bir kısmı kıy:net
li yükler ve iKiSi Ro:mel için Lib· 
yaya aske taşunakta idi, 

kentli \'İcıl:lnl:ırı 'e Ca.zi!Ptlt.rila 
de\'let lııtklrnıı, kanıın şerefini li<>
ru~".tlcnk hir ılu.'"~ttd·ı dd;il'erse 
on lan ccı.:ı ı.oı• ,usu ~ola C:t'tirir. 

Hulitsn m!"nılckctte&.i ihtikl1' 
i~ini, tek rcplıc?i hir :rara unma
~ alrm. 1 .. 1. crphc!i i15ı,:1ar:.:ı teda· 
\İye lrnll.r maynlırn. Ru dı-rt i'ki 
ceııhcliıJir Her ikisinde ıle ciiret 
bıralfJDa) ıtr<llı en ,.eskin 9al't')'İ 
koll:ınm:ılıyıı. 

H a!du Süha Gezgin 

inqilterede de Ehedt 
Şefin1izin haiırası 

tazı z edildi 
Loudra, 10 ( A.A) - 1nı;Utueııin 

Ankara eııki bUyUk elçial Sir Perci 
Loren, bu ak{am, ölüm yıldönUmQ 

mUnuebcUyle hA.tıruı tazi.Z edilen 
AtatUrke bUrmet \'e tazim duygula. 
rını ifade eden bir dcmeçde bulunmut 
tur. 

Slr Percı Loren, Brltanya muhabi. 
l'inl kabul ederek kendisine Atattl.rk 
i!e luymeUI ve yüksek halefi Milll. 
Şef, cUmhurreisl İsmet İnönü ha.klan 
dakf takdir ve hayranlık hlalwiıı1 aa 
la.lmıı ve §Öyle deml~t,i.r: 

··- Şimdi zaman geçtiği jtjln, Ata.. 
türkün mjlleti ve memleketi lçlıı J'ILP 
t.ıklarmın genl.§llk ve ua.met derec.esı 
görUlmeğe baıılanınl§tır. AlatUrküıı 
dehüı böylece gitgide daha. bUyUk 
görUnmektedlr,,. 

Sjr Percj, uker, devlet a.damı, i~ 
tf.aat.çı, inkıl!peı, t.eıkll!t.çı, müıavlr 
ve ilham Terlci Ata.tUrkden, onun 
Ttirk m}lletlnc oııuı inanı; ve imanın. 
dan ve Ttirklyeyl bütlln insanlıkta 

aulh içinde yaşayacak bir insanlar 
mecmuası haljne g1Jtlrmck hedefın • 
den bahaelmlı,ıUr. 

••- BUyUk Brltanya bugün tıpkı 
TUrklye gibi AtatürkUn hAtıra.anu 
ta.ziz eylemektedir. 

Yarm :Milli Şef, cUmhurreisı !amet 
1nönünUn dördUncU tjyaııet yılı kut
lanacaktır. BüyUk Britanyadakj bır
Cok Türk dostları TUrkjye cümhurre. 
lalerln• tt.slm bortla.nıu ödemek jçın 
bu fw.tatı pay!a,acaktardır. 

BUyük ıblr acı ile &ll&nan Atatiir. 
kin ölUmU, ilk merhalede Türk cUm 
huri.yet mUe1&aaelertnı, At.atUrklln t• 
ala ettiti istikran, memleketin ve 
aeçkjn mUm.euWerfnin a iya.t ka"1"L. 
nlflamn ~Un bir imtihana tlbf tut
muıtur. Bu 'hlerUbe, cidden takdlN 
değer bjr iba.§arı ile geçlrjlrnlJt;lr. A. 
tatürktin 51Um\lnden 11onra geçen 80 
1&&tta.ıı a:ı blr mUddct sonunda. BU • 
yillt llWet meclisi. '•en 18.~ik mevkii 
eıı liyaka.Uı inaan., olan İıımet tnij • 
nUye tevdi etmlftlr. TUrkler ne yap. 
tıklarını çok iyi biliyorlardı. 

larxıet tn&ıUnUn d~bAın, bu me•lrL 
de AtatllrkUn deh~ını ist!ble.t adi • 
yor ve blr .seneden pe kaz: blr mUd _ 
det •onra, Ttlrki1·e.nin ka.raıla.ıma.k zo 
runda kaldtğt beynclmllel en mUthll 
ve va.blm buhran pat!adığı eırada., 

Milli Şet 1nönU, kJyaıet ve buireU
n}n P.n muhteıem eserinl vermiı bu. 
lunuyordu. 

lsmet In&ıU, sa.kin Te bt1tüı:ı m[L 
letı etra!mda toplanmı, ve .bjrleım!J 
olduğu halde demir gibi bir elle trr_ 
tınayı bertaraf. etti \'e dağıttı. Tilrk. 
ler 11cçUklert yolda~ ayrılmadılar. 

DosUukıanna sadık kalmı§ bulunu • 
yorlnr. Beliti da.ha ltnt'1 ı:nabl.yctle 

yenl tecrllbcler belirecektir. Milli Şef 
lnönll ile onun takdire dcjter mm ... 
tinin, yenı teC'rUbelerl de synj sUkt\.. 
net. aynı cesar«'t ve lllzumunda ha.. 
rrketle önleyeceklcrjne kanı ve eml. 
nlz ... 

Amerikadaki F rans1z elçiai
ne pasaportu verildi 

Va§ington, ıo ( A.A) - Dün öğle_ 
den sonra. Fransız ııe!irine pasaportu 
~erilmlştlr. Böylelikle V~ı hUkQme... 
tiyle b;rle§lk Amerika arasındaki rcs 
mt mUnascbet,!er kcsllm[, bulunmak. 
lııdır. 

Çarıııımha - il, trı: . : 11 

c-----
ZJlkııde: 1 
Kaıırın: 4 

Vakıl,Jaı \ KııHn tı.uuıı 

'7.0 
l%.&8 
16.88 

l.4.5 

'?.02 
9.42 

17.M 12.00 
19,%9 1.31 

"·'" 

11, trı: . : 12 

----
Zilkade: 2 
Kasım: 5 

• '""il l',(.3j, 

1.47 
12.5! 
15,&7 9.4Z 

17.M 12.00 
19.28 1.30 
&.M l!JUI 

1 



a i Afrika harekatı Çörçllln natlla General Jiro Afrikada H 
Fransız ordusu kuruvor 

"Fransada müttefiklerle işbirliği y 
lar,, kütle halinde tevkif edili 

fi!oŞ:arafı 1 nci so;fadcJ 

l.ondra: 10, C.\. \.) - Reuter: 
Alııı ı r d)o unun bıldırdiğinc 

,vre, Tunus hcyı Amerikan kıtaln· 
rının 'runu'l topraldorındıın sccıne· 
ı.in" müsanrle ehıiştir. 

Vcygnnfl ne ynp:ırnt>! 
l.onclrn: 10, (A.A.) - nirleoiik 

\merikıı kuvvetleri iki yoldım "'c 
iki 1stik:ımeıten sürnlle Tuııusa duğ 
:-u ilerlemektedir. Molörlü alayla .. 
rın daha şimdiden Tunus hududu• 
•Hı ı:ıcçliklcri sanılıyor. 

Amerikan kılalnn Tunus hadu · 
!undan mıcak 100 kilometre mesı:. 
fcde bulunan Filipvilc cıkıırılmıi• 
l.ırdır. 

Romn r:ıdyosunn ı:ıöre, bir Fnn 
~ız tnhuru Ameriknlılnra iltihak el · 
miştfr. 

Vişi rad~o u dun, lıir Amcrlknn 
taburunun Kzahl:ınknrl.ın 10 kilo ~ 

metre kad:ır uz~klıı buhındu§unu 

t>ilcliriyordu. 

Afrikndaki Fransız muharl;ık· 

rinin kumandasını ele :ılnn sc.ıe· 

ral Jironun hfiyfık do lu ol!!n se
ncral Vcygnnd ın nlyellerlnin ne ol• 
duitu henüz mnliım drlllldir. \'işi 

Cez:ıirin teslim oluşunun Dorlnnın 
malumnıı lıil:ıhnn ,·ukul.ıuldu~urm 

vo CcZRir gnmizon kumnnılanı qe• 
l)Cr3l Koe1dz'un Amir.:ıl Darlnn.ıı 

münasebet tesis edememek yü1.ün • 
den teslim olma~ı Jmhul \'e imzn c:• 
~k~onınd:ı krıldığını iddia eylıı· 
m~e<llr. 

ORANA GIRILJJI 

1Aıondr.ıı.: 10, '(A.A.) - Yişl rad
} osunun 'bildirdiğine göre, bu Sj• 

btth s-:ıat 9 dn Amerikan kıtalnr1 ü 
ranıı girmiş ve Amcrlkıın umumi 
karargiıhı ôğlcdcnıbirnz sonra bu 
şcbiroc kumıtL~ur. 

1Sclırin 'icindcychenımiyetsiı. hir 
kaç '.'nrpışroa i olmuşsa d:ı ~ü:küı•e! 
sür:ılle jaae cdilT:İiştir, Sa:ıt 10 du 
hic bir ~ilüh sesi" işitilmcmekte idi. 

Oron'ı işsat etmekle Ilir:Icşik-
m.i!JeUcr Dizeııt~.!:° so!1r~ .t:ıbii. ~i
man olması~Ubarıle CCzaınn yc•bfı 
hizr Şirnalt Afri!rnnaj en iyi lechi:ı: 
cdilm" ~deniz~üriüicldc etmişler-
dir. ı 

Diger t:ırafl:ın Snri, 1Fedala . çe 
.Mcbdi:mın mütiefikl~inrelinde •hu~ 
hınduğu bildiril:nokt.Mir. 
lNGtı.tz RUVVETJ.ERl HAREK.~. 

TA 1ŞT1RAK EDl\'OR 
Loadra: 10, (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, İngiliz kıtaları 
ve İngiliz hav:ı ·kmrvellerine ·men • 
.sup ·b!r1ik1er, şimdi / :Fransız Şimal 
~frik:mnd:ı ]<:ıM}'tl çıkmış bulun • 
mnktndw. 
1JIH r:RANSIZ ZJRHT.ISI YANll'(•': 

Londra:lO, (A.A.) - 35 hin IOtı• 

Amjml Daclan 

stlraUP. ilerlemektedir. Cezayir §eh.. 
rlnin stlratle iııgııl edllme-sinın oima:ı 
A!rikanın her tara!ında muh&eama_ 
tın eona crmeslnı intaç ctmcst mum. 
kUndür • .Bununla beraber Oran bölge. 
ainde §iddctli mukııvem~t devam et
mckttdJr. F..sirlerln hııttı hattketlerj. 
njn mahiyeti ne olduğ':ınu göateren 
hiçbir atAmeı yoktur. 1cerlenı girmiş 
olnn Amcrjknn kuvvetleri, birı;ok 

lı"rnnaız kıtııatınm konakla.mi§ oldu. 
ğU kırlarda daba oid:!etlf bir muka • 
vemete maruz kalmıtlardır. 

l'IŞ/S/ı.\' TRBI./IU 

Vişi: 10, (A.A.) - Fransız h:.· 
herler n:mrlıf;ının tebliği: 

Doğrudan doğruya şimal Afri .. 
kadan alınan h:ıberlere ı:i>rc, saRt 
4 ılc vaziyrt şiiyle idi. 

Fasla kıl:ılurımız, ı~edholn, S:ı· 

fi ve Port·Lynuleyde karayn cıka.ı 

.düşman unsurlnrını tutm:ıktadır .. 
Saride ve Port I.:ıuleyde düşman 

• nrtık· ilerlememektedir, K:ıznblan .. 
:ka civarında, kıtalnrımız sayıca Ü<;· 

tün zırhlı kuVTcl!erin şlddelli lıfi· 

cumlnrın:ı uğrnınakla beraber, şeh 
rin doğusunda daima mukn,·cmrl 
etmektedir. 

Knzablanka şiddetli :mrcı:c bom 
lınrd1ı1nan cdllıncktedir. Fnk:ıt sa .. 
hll l>ataryalarımır. ve J'ean Bıırt zırh 
Jısı şiddelll urettc cevap vermek w 

•1edlr. Bunlar , Amerlknn Jun·velleı-i 
'11İ, şehre birkoç kilometre me~afe
<le durdurmuştur, 

D Unkü hnbcrlcrln aksine olarak, 

Mosadar Ye Asadirde hiçbir kar: -
ya nsker çıkannıı hareketi u~ma -
mıştır. 

Oran: Memleket içinden ı:ı~l<>n 
müfrezelerimiz, şehrin etrnfındııki 

çenl.ıeri yarmak ıçin Oran üzerin: 
yilrümekle.dlrlcr. 

Orlcnn'>\'İlle ,.e Rlida hölgelr• 
Jtık Fransız zırhlı~ı Jean•bart Kn• rinde talıurl:ırımız ılii5nı:ınl:ı lcm:ıs 
znblnnkn lim:ınındn vnnmakt:ıdır. . h:ılindedir. 

Fransız donnnm:lCJ 
Stokholm, ıo ( .ı\.A.> - Parl.sten 

saıtı.hlyetll bir kayaaktan alman bir 
telgraf, Fransız fjlosunun 'fu!undau 
aynldığmı ve şimdi Sardonya açıkla.. 
rmda bulunduğunu bUdlrmektedfr. 
Filonun Tunusu mUdr.fa.ayo: teşebbtıs 
edeceği .sa.nılıyor. 

SalAhlyctıt bir kaypaktan~ğrenl!,. 
diğine gôrc, gene~lİYeyİiincım•eeza: 
ylro g!tmiıı o!duğu hnberı ynnlıştır:. 
General Veygand, şimal Atrlkanm 
mtıda!aaaı hakkında mareşal Petene 
filainf bjldirmek'tızcrc h;len Vi~de _.._ 
bu?u:ımak tadır. 

:Mare~al Peten ile başvekil J.Avalln 
fstjta f! ta.sa vvurunda bulunduklarına 
aft 

0

ha~r n.lı\blyetıl kaynaktan ya • 
lanlamnaktadı?>. 

Şimalt A!rjkadaki hAdJsclcr pazar. 
test gUıiU Berlln havasında bir ga • 
leyana sebcb oım"uştur. Bnsın toplar:. 
tısında "bulunan gazett'eUcrln 1!18yısı 

o hadnr'tıızlıılaşnuştır ki toplanır 1Ç'!n .. . 
mutad olan odanın terkine ve daha 
btiyflk bir odaya ,g~~mcğe mecburiye-;. 
hasu olmu,tur. Alman .ııtszeusu, Al , 
man §Ctlcrin!.n, A!rikadtıkl hAdi!le>!erl 
hjr buz sUkQneti ve soğukkanlılıkla 

tak p etmekte bulttndaklamu iddia 
ctml:tlr. 

Miıttefiklcrin lebt;;;i 
Müttefiklerin .Atrıkadakf uuıum! 

karargo.hı. 10 {A.A.): 

General l\'()lJues kıtalarmııı hare 
ket tnrı.ı mükemmeldir. 48 saatte 
'Mehecfa k:ı!nb:ı.,ını 3 kere ı;eri :ıl
mışlarôır. Bunun üzerine, dilşm'..ln 

Melıediaya her tiırlü ilır:ıc lı:ırekttl 
ne son ,·ermek mecburi~ elln1c ka'· 
mışlır. 

Cuaylr şehrinden kalkım bir A 
ınerikan kolu, Rursn:ııJ.ı isi iknmetın 

'de ilerlemektedir. Fakat d;ı;ıflılci i, 
kun·ellerimi7., bu kola en şiclılctli 
mıık:ıvemctle knrş1 koymaya hazır

lanmaktadır. Areerikıılıl:ırın hemen 
şc?ıir ch·a:-l:ırında lnıhınclusıı Or.ır. 
dıı lrnrşı hücumlorımız çok şiddct:i 
dir. 20 düşman uç:ığı ılüşlirühııı;~ 
tiir. 

ÇQk lehlikcli,.~artlnr nllındn Frnn -. ,. 
sadnn Yatlfcsi~nşına•ındcn ıımunıi 
''lıli ChtıteI. ilCrli:il..,...CCeznyir cynle· 
tin d;kiiiŞter~n1$ı~~ıükumcti :ı· 
dın:ıfel~f' liiiışh~rt··Clf.itcl·si\'İI mu 

-"' ···.;. 9 kavemrlin tielkcmijiı ır. 
1 ,,..,_ 

GENERAi. l'lffGAND CEZ.4.l'IUJS 
GiTMiŞ 

Lo.~dra: lO~~(A.~\.~; - V!~l. r:ırl
yosu uç Amerıknn tayyarcsının rın 

znrlesI günü TÔu!on limanı üzerın· 
den uçtuğunu hildirmcktcdir. fü.ı• 
,.n iınt:ıryalorı ateşi korşısınıla tay. 
ynreler uzakl:ışınışlordır. 

.-tAllUM. })MU.ıi'N 

(Baştara(ı 1 tnct aayfadaJ 
Darlanın gayhııbcli esnasın"da bu uh • Fra 

1 
y n" 1·,._-

. · •. d . h m anp nsız ar, u .. n Milol, 
günden ıtıharen .-ara, enız ve ıı-- ekoslovaklar ve başkala?", lıtitlln 
va kuv\•cllerlnin bnşlmruandanlıftı • Ç , __ &.... da 

1 
oyn:ı1n1<-1ardır 

- ~ ı s· dik" h l l ı unsurlil.1- ...,,ın ro • • nı ~sıume a ıyorum. "'ı~ ı :ı l ~ Amerikahln.r ha.vnöa kuvvetli v~ 
verılccek tek bir cmrım \"ardır.l lo t1" ib"r '-'- .. ..,.6rmU<>lerdir 

ı . . 1 l 1 - d l ı, • yme ı ı .u.ı.uue • ., . • 
Herkes vaz fcsını d s P ın ,1 res. ı Fak ha.rebe hemen tamamile • 1 ~ı. 1 at mu 
de. ınt zam \"C liU rnncl c yapsın. r B . k d 

bir tara ta rıtanya :ınm an o-
FRA.NSIZI.AR J.'RA.l\"S/7.1.A Ja.n askerlerle dominyon :ınk.::rleri, 

CARPIŞIYORLAR cbUr tarnfta. da Alma.olar :ıraem. 
Tanca: 10, (A.A.) - De Gnulles da ~pılmıştır. 

kuvvctlerinfn general Nogue~'in hil Muharebe çok ~iddetli ç;ok kan 
kuınct lrnvvclleri ile ilk defa olnr:ık lı olmuştur. Almanlar lıçak, tan'\ı: 
ı;arpıştıkl:ırı bildirilmektedir • ve top, biltlln silfilılnrdn kJa3 ha-

AFilfKAYA GEÇEN ALMAN kınımdan aşağr kaldılar. B-.: son 
GENERALİ değildir. Hatta sonun b:ı§langıcr 

Moskova: 10, (A.A.) - Uzbon 
dnn v~rilen bir habere göre, Al .. 
man ı.:encrnll Van Vitzlebcn rcfakn 
tinde Alın:ııı \'e Fransız ~uh:ıylıırın: 
dnn bir gurup oldu~u halde Şimn11 
\rrikııya gclmişt:r. Tnss Aiansma 
göre General, \'işi kuvvetlerinin kıt 
m:ınd:ınlığını üstiinc :ılacakhr. 

PETE/\'l'N MESAJI 

da değildir. Fakat beliti La~lan -
grcın sonudur. (SfireklH al~lar). 
Bundan böyle naziler ba§.k:ıların:ı 
kar§: ekseriya mdrlıametsizr:e kul
lanclıklnrı bu hava üsttinliiğünc 
karşı koymak :>.orunda ka1acaklar
dır. İngiliz tank ve uça.'lcJannm 
darbesi altında kaçım Almnn tn -
§ıtlarile dolu .sahil boyu hakkın. 
daki raporları okurken, müdafa. 

Pe- .asız göçmenlerle dolu Fransa ve 
Flandr yollarındaki insaf~"Z tah
ribatt hatırlamaktan kendimi a]a
mıyoru:n. Şimdi de olup hitenio 
ikabir adaletin birjncisi olı'l.uğunu 
di:f'Unmclcten kendimi alamam. 

\'işi: 10, (A..A.) - ~arcşal 
ı.un, Şimali Afrikadaki Ger.enıHete 

şu rnl'~ajı ı;ıöndermiştir: 

".l\Iüstevliye knrşı müd:ıC-:ıa edil 
mcsi emrini veımişlim. Bu emrimi 
teyıd ve tekid ediyorum.,. 

\'ln'l;ANTJ CHZAIRE GITAflŞ 
Vişi: 10, (A,A.) - Resmım bıl· 

dirildiğine göre, general Veygand, 
Chalel-Guyondan Ccı:ıire uçakla 
silmiştir. \'cygandın Fransız k:l'7· 

'"ellerinin kumandanlığını deru1'to 
edeceği zanncciilmcktcdir. 

KazabJanka ılB i,gal edild i 

Nevyork, 10 (A.A.) - Amiral 
Darlanın gaybubeti esnasınita ma
reşal Petenin Framı:z kara. deniz 
vo ha.va ordularının bnşkuman -
danhğını üstUne aldığını bildir • 
mekle Vi.şi Amiralin esir dUı,ıtUğl\. 
DU itiraf etmiş oluyor. Diğ<'r ci
hetten Vi~i Amerikan tankhrının 
"şiddetli bir muk.a~metc ra~men,. 
Kazab1anka ve Orana gi'!'diklcrini 
de !bildirmektedir. Amcrfkan hn
rekfLtının ilk safhası bu suretle 
sona ermiş oluyor. 

.o\minıJ Da.rlana "yUkselt mev -
kii ile mütcı:ıasip • bir surette mu
amele edildiğine dair J..ondra ta
rafından verilen kısa. haber Birle. 
eik Am.erikada bir çok tefsirlere 
yol açmışt.tr. Unitet Pres';n In:ı. 
dra muhabirinin bir telgrnfmdn 
amiral ile diğer Franmz general· 
]erinin ve ytiksck rUtbeli subayla
nnm mUttefik •aflann=ı ::;~melc
r.i ihtimal dahilinde bu!unduılu 
kaydedihnektedir. 

Tunus isti.kametinde--eüratle i
lerliyen Amerikan motörlil kolla
rmın Bizert büyilk deniz ilssfuıe 
Romelin yorgun lejyoniarmdan ev
vel v:ı.racak'an tahmin edilmek -
tedir. 

Oran ve Kazablankanm mi.ıtte
fikleıin eline gcç.rniş olmasrrıa rağ 
men R.'.ı.bat h~nüz mukavemet et
mekte i~e de umumi valinin ka -
rnrgahını memleket.in i~i::c galip 
bir L'1timalle Me-knes'e nak!ettiği• 
söylenmektedir. 

Fransızlar Filip Pövil'in hent~z 
ellerinde bulunduğunu iddia et -
mektc ise.ler de Amt>rikahla.nn bu 
lim"'lna çıktıklannı itiraf ~bn~k -
tcc1ir!er. 

Diğer ciMtten görünüşe glSre. 
Dnkarda. silkOnet hüküm ~ek
tedir. Amerikahtann b•ı çehre 
kaJ'BI har.~~te geçeeeklcrint- dafr 
lıiç bir alfunct yoktur. 

Şimdi kazanılan zafer, Mısmn 
mUdnfa:ısı baknmndan l<nti v.• iOO 

olmak gibi iyi bir manzara arzct
mektedir. Fakat ha!;lt başına ö -
nemli olan Mısrr meydan muhn
rebeeinin Amerika tarafmd-?n Al: 
denizin {ıza.Jc battSinda 1'a!;l1ayan 
unutulmaz tes.ebbüse başlangıç 
teşkil etmesi de mukadderdir. Ru 
teeebbilste ordumuz, hava kırvvet
lerinıiz ve hCT şeyin üstUnde ot~ 
rak da donanmaıruz şerefli ve &. 
n~i i>ir rol oy:nrunaktadrr.t Bu 
Jruvvctli tcşebbU.SUn Amili Birlct -
~ik lunerika reisidir ve ben onun 
faal ve hara.retli lbir yaveri 01 -
dum. Ruzvelt, Birlı:-şüc Amerika 
ile ibUyUk Britanyanm İspanyol ve 
Portekiz hak ve menfaatlerine ka
ti surette riayet edileceğini bil
dirdi ve Britanye. htlkOroeti de 
bunu l'C$Dl.en teyit eyledi. Bu m~m 
leketlel'e karşı tC"k siyneetimiz, 
onların mfistakil, !hUr ve barı, i
çinde müreffeh o!malnrıdT?", 

İng11tere ve birleşik Amerika İber 
ya yar/madruıınm jktjsadt hayatını 
genl§lctmck, zeııgjnletıtırmck ıçuı el. 
lerind<ın geleni yapaca.klıırdır. BU -
ha.asa İspanyolların b:ın,,a ve imana 
thtlya.çınrr vardır ve buna Hlyıktır. 
lar. 

. DU§Uncclorfmlz Alman çizmesi &L 
tmda inleyen lı'ranaaya çevriliYor. 
Fransanuı kalkmacagmı imanım U%e 
rjne temine hazmın. Dögol ve .Jlro 
gibi &damlar mevcut oldukça, Fransa 
run geleceği hakkındaki ınanım kat•-
1dir. Bizim bir tek arzumuz vardır: 

Fraı:ıaayı, etr&!mda. birlerecek fmpa
ratorluğU ve kendisine geri verUecek 
A~ ve Lorcni lle hllr ve kuvvetli 
görm~k ... 

!Bu harbe kG.r için d"ğil, yalnız DC
rcfim!ZI korumak ve haklıyı mUda!L 
a etmek suretiyle vıız!lemizl yııpmak 
iı;in girdik. Bununla beraber şurasını 
açıkça söy!emekllğ'fmo mUsaadenlzH 
rica edeceğim: Vazjyetlmizı muhafa.. 
za niyetindeyiz. ~vekllllğe, Brltan. 
yn. imparn.torluğunun tasfiyesi için 
gelmedim. Tnrlhl Britanya krallığını 
etra!ında toplanmı~ olan geniş mll. 
letler co.miasının bir t\znsı olmaklı:. 
müttcblrJm. Bu milletler olnıo. idi 
haklı dava pek A.111. .i<aybedilebflird!. 
Akıntıya kapılmış dünya.da gerçek 
bir sclllmct kayası gibi duruyoruz. 
Mazcrctıcr göstermeğe ihtiyacımız 

yoktur. 

General Veygandın mareşal Pe 
ten ile görti~tlikten sonra tııyyn:-.: 
ile Cezayire git.tiğine dair verilen 
haber birl-eşik Amerikndn hir ~.>'k 
tefsirlere yo} nçmnktadrr, 

Cebeliittarıkta. f"al ivet 
Berllnla bir tekzibi: 

Mihver Türkiye~en 
asker geçirecek 

değildir 

l\füttefiklcrln şimali Afrika'dakı 1 yen! Frnnsız ordusuns
1

.r0 
umumi karnrgAhı: 10. (A. A.) - vermek suretilc General 1 

General Jiro'nun muvnsalalı hak- dım etmek teııhhfidUnde 
kında Pazartesi akşamı neşredilmiş tur. Müttefiklerin başı. 
olan tebliğin metni: mümtaz Fnınsız katıl~ 

General Jiro, Fnınsa'dan Ceıa· mfişlerek dnvnda müttef 
yir'e ·gelmiştir. Buradaki huzuru- korşılrun:ık1a bahtiyard;;ı 
nun müşterek bir düşmanları ol:ın Ellııdo ne kadar ini 

askerler aresında pek feci olan p~- Londra, ıo CA.A) - J.1# 
rakcnde mukavemete nihayet ver- cUsU generııl Jiro'nun 
mesine intizar cdiJmektedlr. Gene- ta!arm mevcudu ho.kkill;. 
ral Jiro'nun hedefi, Şimall Afri~r.· rakam zikretmeml§tir. . ~ 
da Mihverin taarruzunu ônlemck ~ söylemekle iktifa et.ml§tlr;,,ı 
lan :Fransız hareketinin idaresini yo'ru'-z. BOnlzlaFranr blzsızllmanın~~~J ~ 
derulıte ve Almanya ile ltalya'yı he-- cfY 

zimete uğratma'k ve Fransa ile im- Ye yanynna bizimle sarP'= 
silAha sarılmıılarmı be~ pııralorluğunu kurtarmak fcin bir-

leşmiş olan milletlerin yanın•!,• Fran81Mla te\"~ 
tekrar mücadeleye girişebilmesi f. Londra, 10 (A.A) - :; 

çin Fransa ordusunu tensik elmı:k- bildiriyor: dl 
tir. Franaanın iııgıı.l a.l~dl 

Müttefiklerin başkumandanı. ku- kısmının ba§lıca §Cblrl 
mandası allındııki muar.ıam kuv. sız Jmparatorluğunun , 
vellerle harbin bu sahasınd:ı Jiro· için dU&ıman& ıtııımı yardl1"# 
:ra müzaheret etmeğe mııvafakııt nanlıır,.ın kUUe halinde ~~ 
elmişlir. ğJnj Vl§I istlhbnrat nazır 

Birleşik Amerika hük!tmeti, tıu mlııtfr. 

Yas glalml zde 
bazla lbUlaller 

yapıldı 

'(Baş tarafı 1 net sayfada J 

Atatürk.ün hayata gözk:-ini ka
padığı dakikada yani saat 9.0~ tle, 
beşer dakika. eUren tazim aükfu
lariJe başl.ıyan bu ihtifallerde Tiirk 
ulusu, Milli Şefinin en gtiZ<'l s~
rctt e ifade ettiği gibi, "'Devleti
mizin banisi, minetimiıin fedakAr 
ve ıadı:k: hll.dim!, insanlık tcleali -
nin lşrk ve mtlmt.az ısima .. ı, t>ŞSiz 
kahraman Atatllrke ka~t son!!UZ 
minnetimi ve onun aziz h:ıttrsBI
na lcı.rşı sarstlmaz bağhJığmı bir 
defa. daha teyit,. etmiştir. 

Ankaroda, ihtifal saatindf'n çok 
evvel, her sınıftan kab.ba1Ilıc ri: 
halk kütlesi, biraz sonra rlitlın 
sun devam etmek ~re bC'rkcsill 
ziyaretine açılacak olan Atatilrkiin 
muvakkat kabirlerin in bulund,ı~u 
Etnoğrafya milzcPine ~iden yol -
lara dökUlmilttU . 

Milli Şefi'n zi1aretİ 
.Milli Şef lnönfi, AtatUr1'Uu hu

zurlarnıda. bir tazim vakf~sinde 
bulunmak üzere. aeat tam 9 da, 
muvakkat lkabriıı bulundu~u et -
noğrafya müzesine geldikleri u
man, büyük Millet Mf'clisi reis: 
Abdülhalik Rend4, Başvekil Şük
rü Saraçoğlu, genelkurmay b:\~
kanı Mareıaal Fevzi Çakmak. ikinci 
ba&kan orgeneral Asım Gündüz 
bUtün vekiller, cümburiytt halle 
partisi genelsekl"~teri Memduh Şev 
ket lsendal ile parti idare he~·e!i 
aza 1 an, parti meclis reis veki.lle
ri ve mUstakil grup reisi !arafm
dan kru,,ılltn~lar ve ı>:ıat 9,05 
ee hep birlikte içeri girl'Tt-k P ... l;ıe
di Şefin huzurlarında eğibi~lcr • 
dir. 

:Milii Şef ile Btiyük Mili~ M~c
liai llCisi, Başvekil, <Jenencurnıay 
b:ıııkanı kabre birer menekşe de
metleri koymu~Iar ve tt-ı dakika 
süren bu tazim ziyal'etlnd~n ~n
n\ ctnoğrafya müıcsinu~n a:>n1 -
nu&lardrr. 

Milli Ş :.f 1nöntiye, ebedi ~l!f >.
tatUrkün kabirlerini ziya:-~t ic:in 
gelişlerinde ve gidişlerinde bir 
kıta Ml:er tarafından ihti'rnm res. 
mi ifa cdilmi~tir. 

MUteakiben, hn lkevinde vaprJan 
ihtifal~ bulunanlar, hep birhltte 
AtatUrkün kn.bri önünde ~ğilıni:;
lerclir. 

1'-:ltiler 
Saat tct~ 10 da en krd•mii t"!çi 

Mfatile Polcny:ı bUyilk ek:c;i . .-\ta
tllrkUn k.11>rinf ziynret ederek bir 
ihtir<>.ın v:ık!esinde buloın'"!tuş ve 
knbre muhtfflem bir çelenk k~y • 
n·ustur. 

Doğu cepb!/ 

Stalingra 
hücumls' 
gevşedi 

Ruıya kışı baıladfr 
nehri dondu 

Londra: 10 (A, AJ "' 
radd:ı Alman bilcumlarl 
tir. I<afkasyadıı. Ruslar 
snğlnnıca tuluyor1ıı.r. rf 

Kıır yn!ımnktadır. J{er 
tutmuştur. 

Moskovu radyosu, 
Alın:ın hüeumlanrıın 

j:ifinil l>lldirmcktec!lr. 

Sovyet ~·ebUJI ~ 

l\loskova 10 (A.A.) -

llği: ~ 
9 Sonte~rln gecesinde ,,. .J 

Stalir.grad 1>61.gcslndc ~; 
mal doğusunda ve NalQJ ,J 
doğusunda. dUgmıınla çaı1' ııP' 
dır, Diğer cephelerde hiç 
llk yoktur. 

Alman Tel>lll' 

BCrljn, 10 ( A.A) - ~ 
umumi karıırgtı.hmm tebll 

NovoroslBk w Tuo.pse 
dağlarda yapılan mevzil : 
esnasında düşmanın eun bl;;, 
birkııç tepe almml§, ve 
ıerdc dU§tnan hücumııırı 
mUıtur. ~ 

Terek kesiminde Atına;~ 
kıtalıınnın hUc:um :muJJa ,r .. 
elverlgslz hava anrtlarJ ;.~J 
2Ukleri dolııyısiYle ın~ c1)1Y,_,J 
mıııtır. Şiddetli karş: ııu 
meıı kanlı muhnrctıeler ~~ 
muvaftııklyeUer elde edi f~ 
dok'un şimal doğusund& ıJV'.'Aı 
kar fırtınıısı altmda Yat;t ~ 
hücum bir Sovyct sU''11"1dıııd1' ve diğer bir dUşman tcı' 
siyle netlcelenmlııtır. 

Stallngradda hUcuııı. 

fııa.f1yetl olmuotur. ~ 
ıııt 

Dor. cephesinde Ronı.etl ~ P'.J 
!emek .teıebbUaU.nde bul t,to~;J 
bir karıı hUcumln. pusıc~d• . ...J 
Voronej•j~ ıima1 bat~ ,ı$":) 

mU!rczelcri, b:ızt beton etf9'1' 
içindekilerle birlikte yo1' 

Kış bn~la"1 6f' 
- ı;t _tfJ~ Hotıkova. 10 (A.ı\.) cJOY 

nehr:.nııı o~ta mecruıı:ıın .~ 
ol" 

lınr yağnıağa b:ıılalll•f 

Frruısız Fasının Atıanlk sahilinde. 
ki Amerjkıın kuvvet~crl, durmaksızın 
ilerlemişler ve b;rt Ka7.ablankanın 

§lmnllndc, dfğcrı cenubunda olmak 
Uz.ere iki mUhtm §Chrf zaptetml§ler • 
dir. Akdenjz bö!gesjcde hUcum. mis. 
lj görtılmeml.ş :t>jr sUratlc ilerlemek _ 
tedir. 

Londra: 11l, (A.A.) - Bucnos 
Ayrcs rodyosıınun hııgiin bildirü" • 
ftine göre, Amirül Darlan Cczn:rir· 
de Amerikan kıtnlarının cliııtle ,._ 
si rcllr. 

ESiR DEt1!r. Mf3AFfR 

Londra: 10, CA.ı\.) - Ilesmen 
bildirildiğine göre, Amiral D:ırlnn 
Cc:r.nirrle .\rncriknn gcrıcrnlinlıı nıİ· 
snririılir. 

l.ondraciakl müllcCik uınıınıt kn 
rnrgAhının bir sözcüsii Drırlıınn C~· 
7 .. alrdc yapıJ:ın muamelenin mevkii 
ve Yn7.lfeslle mütenasip olduğunu 
siiylcınişllr. Bu sözlerden Amirale 
esir muamele.si yopılm:ıdı#ı anl:ışıl 
maı.:t:ıdır. 

l.al io:ı, 10 (A,A.) - Futiy:ı.ıg 
uı:ak geıni.."!i ile altı 1ngiliz torpi
to muhribi, t.ralannda büyiik to
najda. dört gemi ile iki Petrol ge
misi !bulunan 22 İngiliz tiear~t ı;s
misinden ibaret bir knfileye rcfn
kat etmek suretile bu sabah Ce. 
l:elüttıırığa rirm.iul erdir. Çok dik
katle bu kafileyi koruyan Ameri
kan bomba uçaktan dn r.e~lUtln
r.ıkta yere inmi~l('rdir. Kafiie at
Jantikt~ gelr.ı.lCkte idi. 

Amerikan ve İngiliz işaretleri
ni taşıyan 30 uçaktan 20 ~i Akdc-
11i-: ve onu dört çift mcıtörlii m;ak 
N-fakatindc olnrak ntlantik iı:t!
kam('tinde saat 11,30 ıt?. CebcJUt
tarıl:t<ın aynlmı!;!la rdır. 

Bugiln hava faaliyeti duııkün
den !azla olmuştu'r. Bir çok av u
çakln.rı müttmadiycn Akdeniz ve 
atlantik istikametlerinde ı·oğaz!ı'>.r 
üstlinde kt-şif ve devriye ur.uşlnrı 
yapmaktadır. 

Ber~ın; 10, (NPD) - Bugünkü 
,\Jn•an b:ısın konfcr:ınsındıı, Alıu:ın 
matbuat .sfüciısü, hazır lııılunım ı;; ı 
zcıccilcrln dikkat n:ız·ırl:ırıııı Da'~y 
Express ve Uni!ec] Exprcsı.'in A•:. 
knr.1ıJ:ın \'erdikleri bir hnbcnı çc!ö 
ınişlir. 

Bu lıah::rc JZÖrc, Mllı\'cr kuvvet 
lcrıııııı, 1ıısili1. \'e Amcrlk.ılıinr:n 
Fran~ız Simııı A fri!r:ısındııki hare. 
kelleri yiizündcn, r.eneral :\lonl~u. 
mory'nln f.lbyadakf km·vellerınl 
ıırkacl:ııı ''urnbiln•ek icin, Türkh e> 

toprnklarındnn ı:;cçnıck zonmıla kıı 
lo<.'akları ileri siirlilmeklccllr. 

Saat 1030 da, mihver d 0 vletlc. 
ri bliyiik ve- orta elçileri, ~tn?ğ 
rafya mü.zesine gelerek, .\tatUr -
kün muvakk8t kabri Cinün<lt" ilıti
ram1a t>ğilmi~lcr ve defne rlalln • 
rından yapılmış ve blittin hu <lf'\

lctlerin b1yraklarile slislenmiş bir 
tel,.nk yom~lardır. Almar:vn bU • 
yilk ,.Jcisi Fon Pnpen. bu ~elen -
gi mu\·3.~<l,at kabre koya!'ken ıu 
hitabede bulunmı.ı~tur: 

ber vermektedir . tJ ------.:oS 
SEHIR TIYAf"' ,o,_ 

~·.,. . ; . .. ' 
OKl'lt 

Nuh • 11 
~l·:\•"''' wı~\I 
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Asrile~en 8e. 

1
,rt 

.. uo 
()Umartesl Vt' paUlr ~ 

iP" 
ı ~.so dıı :\U• 1 

S!l'i Uc Ecdbate, !)nzıır sabahı ele 
ı;eçirilmt,,llr. BUtUn hUcum kuvvetle. 
ri mUthlJ1 deniz, hava ve kora mukl\. 
vcmcttne rağmen bu mah:ıllcrdc ka _ 
raya çıkm117lardır. Burada hava mu. 
kavcmetl, ~!malt .Afrlkanın herhangj 
bir noktasındaki mukavemetten çok 
daha büyUk olmuştur. I<nrnya c;:ıkıı 

11 

rıl:ı.n ~kerlere karşı mitralyöz ateşi 
nçıtmı' •c uçaklarla gemileri bomoor 
dırnnn etmek teşebbtısUndo buıuııul • 
mll§tur. 

Muharebe, heyeti umumiyesj itlba. 
rilo z.Annoıundutundan daha ziyade 

MAllEŞıtL T'ETE.V BAŞIWA!A'}ı.'DAN Nclson m·blım il: bir İlrc\·azl\r 
Vişi: 10, (A.A.) - Pclain n;n~ıdo- ve bir çok toı'pido ıııuhripleri ve 
ki 1ıe:ranalla bulunmuştur: asker yüklU iki taşıt gemisi Cebe· 

Fransa Mareşal ~e devlet re"si IUttarrk limanına demirle.ınişl~r -
sıf:ılilc su kararı ,·erdim: Amir:ıl cir. 

Husu~i bir moksndln y:ıyılm-.k 
istenen bu haberin, hııl:ınık suinr. 
da iş görmek, isteyen hain maksad. 
larıı ınatur olmnklıın başka fıic blr 
işe Ynramndıltını Alınan h:ısııı si'lz. 
cüsii billıno;sıı belirtnıi!)tir. 

"- Biiyiik devlet adamr Atntii?" 
kün silinmez hatrrasmr tnı.i7 i-:jn 
mihver devletl!ri ve onların ctost
Jan namma bu ~e!engi kovmak'a 
feref duyuyorum.,, 

Bu ziyaretl<'l"in akabmd~. Fran
sa btiyük elçisi Börjari de Atntür. 
kün kabirleri önUnde e~hlif; ve 

tır. .,,. 
ıJ JI ' 

(İstuııbulclıı :\ 11~~ uııctı 
rr c\it tnfo.iliit • 
nınd:ıdır.) 



~~il~ ôafll~~tl \Bu i macej Şanal ve edebiyat klişesi 
iallllif 1 as lıa-oa ~·' Salt ~afk'ın -bir ~e-

Bafll Y8 tlapODJ•J• ! vahı nıonasebetiyle 
••• tdllaad •• aaıarı : 1 1an/;ir.~t J ~~~~i~:~r.:·~~:·.~:ı: 

<Ba~tr,rafı dünkü ı;a11ımızdcJ 1 rom• •l s f't du. J[mıınlng ıeJırlnde Çuog Kine 9 10. Blrlnclle,rio 9'2 tarihli y.,,.,n bo!ltl••• glS,.., •m eok ~kalılar daha. evve; b1lrada ••trlll llllU ..... 1 h\UtnDıeti. ~. tts depolan, hang~r- "Gençlik., ile ı\. Blriaciı.,..ıo ••· mllhlm .• Fakat. avu>aı da b 1 adar 
nb tlssUnU yap:Lıllai-:lı. a UD !at ve tıımirlıancter vlleude gcıır- tt ribll "Vakii,. gazetelerinde S•ll Fa- acemi! ••. Mesnot, çllrllk; tahlil bU• 
daha bir ço"k Ualer v:ıpm:ı~- df BU da ''U a k.a ' Ik 1ıntnh birer laZt okudum. Ilk büll!n ncaylpf .. l!'lar U ·ıı· ,_ 2 •r • t' m . n n sonra ~ n p.an . So1c1an "a Dahli sekiz i:.ttn e_ ..... hır .. 

• zun men» ı tayvnre~· ııır diye anılan bu delltranMann '"• ' hak>ıı., bu im"" ynbancı ı~rm"' •• ... uu • 
laYist artt*c.;a Alaskonm d:ı pabi.Jebcelt jjOk az tayyare mevcııt- Jaj,;,ntara ka .... ııılleadel"i >M - 1 - SUUen çıkarılan bir şeyi dlm. Evet, Sall Faik .. Hlkiyderinı 2"1ttd•, lnıan Beıit"de tnlldılş )lr 

eti o oisbe~ artacaktır. tür. emek otuyor ki Amerilıalı- ıı.r yan, rıkl kelime). 2 - Booın• •~ Okudulwn, az çok "' kendı,ıne a- •~ama cehdin! -., yazıeı, •'"' 
adan Japonya vaea•I 3MO lor şimdfük bu ıı.d&lııidan ~onan- AJh ay;lıl 4117 Japon tayyaresi len\ enlol Ok! lcllıııe). Bir eddUn 16k• A6SIOMllA!m •e 11.,ısınden il- lı.ln '""'"· aodl>lcrinl lnkll ed .. lltöoiletı'e ili~lll•Ar.:t. b9Clll malan lotn !Stlf&\lt ttmlntnı. 'lll • dftttırılttler. 11tl tarafın h\"IF!an klılıoloşımlmıı ve k>Sathlmıo• 3 mldtodiAlm lilr 'ahslyel.- rd "kesilen -onı• •>i<., nd • lttaıiUen Duz tas H • t 9 v • lı•aOaJtlardtr. Vate, Cb v. Fil! • l(rUtitda ınUthlş bir f aıit •ard:. - Ödllnc alınan param• yerine bı Ama.. saıt F:il!t, bn yazı taro yla hal'n' btdırılı., ettınleslnln • •nlıt 

·karton Boıog, boınbarliman ~!rilerln dllpiOol Altlerllıahtanu pi. D!lııen her Jlmertkan tay)1'NOI ve rakı!.'" nn.,,.rı, 4 - Bir edotın kı • doAmunu >ÖYl•mek uıuıısa • b.- llRma, mdlı!ı hıtt.mDa t;."hklı '"' ~için bu m.,aıe hi,ir. po. laulpnnı lı?""111tur, p!lotb ı.,ın 30 Jaron ,.yy:;•r>I ~d. snli•l•••ıının imi. B" Fra"'ı.z be< nl biraz da "ıkultllıa,~le ugratma· "llnl lelfederek İlh•n Bellı'ln J 
1"4'i rn~nzilli ueakl:ır,da 2?00 ki- pi - Çın: lıivor ve g2 Japon pilotu Btuv0,. lek6r<, çocuk doAurıon, S - Yu~os d• dlyeml>·mAlm. er.oto, •derô ~lerl lml.ıne doAHı l>rlalı,0r: ~ tııakht<tJ< bulunan Ç:<o- Bu,pın 4Jnerikahl•rı• J•p>nyıt dU 111ı r.ıl<a.-lıhl hava mtteade\e ,.,.,.,do bir ıehlt, At•moydo bir <-0bilklaron blmll1>'1ne yapl>kloı• on Be,.. de onu. lnaatmcınnı\nl,. <;inlıte gidebilir ve vi=e .,._ YI liomıı,.rdııııao ed~b;lmek i<in el· ıafıh!ı\& en bUyllk rckbrd11r, scmı. 8 - Tlfrp~ ~;, emi,, 7 milnakaşah. boslt ıah'lller sımır.a '-•bul edl,..rı. llyte ml oeoha? 861 r havıı!anarak AJaıkn,•n <1"- lennde b•\•ndurduldan en mUsa- •eno\'un man Uzerine Çnnl.•Y· - Blreok .nj·•tam• lop\an<şı, ,.ıı- glrecok kadar ,.thl olmakla, kel!• lcdi' fmolsek: tıendı.inde mlllhl" 
lr. Böylece 7.000 kilo,,;..ırelik il na Çindir. ~k Celt!yAng eyaletinde ~u•• ci· enduınu'"n delıinnenr, 8 - Ilı. ,. \be ..,.1ınona bnıkr•r!. blr arama e.hdl otan bk adanı...,~ 

,,_cat<tanna >\i ..,ferde • Ça"."ay..ıt hlikO ..... tin!n •'t' vanıfda .,,,,,..,., meydanlan yap- darın ıe,..;. bir emir, atrabede bir hh•n e.ri<•e hücınn ediyor; c .. reno" ""'"'"' mi? ilhan lıelk"I• lilometTIWı, yaOi bio 1-ava. ·c:;""r fapon}arla halı ha:yte bu- tırm•I,. ha•tadı. Bu mcydaotarda horfin okundıu, ~ - \1lcuddaa ,,. ,.it Yamac'ı h>opa\ıynol Serveti Ffi !-.. iı•dOr kı"r oldu;ıunn tohmlo .'Ilı 7000 kilOO\•tn yerine • lu """""" .-aıımen .. Jo)X'Dlor '•" urm•Y" başladı. Bum ydaaiar<lan •••· lıoY"' edolı. bir emir, lo - nuna küfrediyor! Gibi. •• Salt Faik' dcıni>"0"'"' bir tMü.. S.kl• • • 
Q lıillBDet<elik bir"'"' Y'P- yerlerde oahlltorden 30 - •O kb>:. :f•t>Onl'>'1 b<imb:lrdıma• etmek nı. ıııu tcvrlldl)U yer, 11 - Dır in kalemln\n Myte çliriik ımnnh• eVvel me•h•ba ~edlklerimı.e ... ~u-. 4.100 lıi)omotreli• u. d~n ful~ lıeıil•!" gire'l1<10işlor - gnY>l ko!1)'11: tııc .. fe (Şu"' • Na "'"hep. bir renk. nı hiç de nmli elmiy.,.dum. nunlı glln '°"'" aı*aın"ı rcrlrmek' 

bugün askeri ~cmbardı- d1•~· HugUn Çunkın• hllkOO'etinln ı;aıaki 12~0 tim.), ($uşu • 1o1< • l'ukarH•n "''"'""' do •••dili<. Demek """"'· Şahsi kinin ••\ebe tald•Rını lesi,~ 
tayyareleri yap:ı.bilnıeKter'!fr. e ınde bulunup, Japonyava en ya- yo 1400 kim.) reyi geçmfror1u. 1 - Nakliye vn-;ılal:ırındnn m. b •. d edeUm. • nı vUk k ı ş h ..R ar oo.hoş bir cllı.:ılesinl o• R k llır n M. mahzunı •ene- ın o•• yer ang ayın cen•ıt'lln- M\lkemıııeli>"et lt!Mrlyle Ru• ha l"lne vokllle tiln (ltl k,\lo\e), 2 - kudum ~ı. bir lül"lü kin, """ blı °' lıyorum: alumı açtıkca b• 

.... k~ a~cla hova se<er'erl. hl\,i 9t1<iyang eyaletinde ~uşu \-a m.ovdanlarından •••~ koh:n • l<abodonhl• A\\oh "modad>k. it· · · ' zı !Ogaıı.,. knrı>·or. Bana eotacak • ""4tn' ı .;a K' kh hi • 'd r mıyen ıçimae, iidcta bfr başkalıt 1 d ın.n mU.Sait otm:.ır.::.ısı•11r.. ve . ı.n ıı ~e ""ıerı ir. yan oo <ıTanla.t'J11 t<'f:kil ettiği teh- ki kcliml'), 3 - Eşel'lin tersi, bn• ı.:j \ı<o:ı. G ar iye dlişünüyorum. Aina, &:., et l Ç ~ "' ıı ssc ım. ençliktc, ilk cntnlc: -• u .. 

o uyor k,i bu mo.h~uruna ının tayyaresi var m1dır .. ve tıtle~1 anltYan Ja"""'nlar bemcn ta- dalıının tersi, ıhıvanlnki terlibat. ..~ 1 lar;usızı:m •• n Al J h 'd d ., I:'- .,ervet Fünun mecınmısını ilk de J 
aska aponya f.(•n kor- varsa ne at e ir · artliza ~e~tiler. 4 - Bü,,·ük muharrir, nertevı;lz, rl. r !han Berk, 3-eni •ürfn re-•h bir Us J d ,, a salın ah)-onım. Serveti Fünun ., un ıı. oluyor. apon or usunun Çirırle çabuk Kanlı bir mücadele bn§l:ıdr. Mey f:ılıcden jkl harf ,_11n .. ·una, ma•tun i yôntinden Rörünüsil u"nında __ ,.u :'I a ·ı 

1 

" ,. •' mensup arın'Clan hiç birini de sH• · tı ...... KO 

!tiıi""lUsyen rdalan: 
1 

er eme~inin en b11yilk ami1lerir.- danlar bir knç defa e1d~n el~ ge;- olan, rüzıı~r. 6 - lfoyv:ın peşinde hnrcı~·an ve lm da\·asırldn lı\mnml• 
ur 

den b" • U b . k" .,...,, .a ınediın. Bir aralık oraya ben de Y. a 1 1 '· 
at# 150 adada!\ mürclı· •n • P ..,, ı -ı.a"onuıı ti fakat Çinliler yılmadıbr ,.e tıc· ko<nı• snonı, n• ... tn<anı.•,n r.v- • """ bulnnnn bir ı:ılı.ıyefUr. Ha 

t..• ""-- hava ltuvv t' •·.a• .t 1 ç• ı 1 b .,. ts zı vermişlim. Şahsını pek setdii'lı'm 
... '"'"' AJU.yen\erde dün• ka- e .. nuır. apon ar ıne ri eınedilor. Netıeı. Stlbari • il - k;nde bk in.an, 7 - Aft,,ndan .... ''C D r•h bir kili ha\lnOe t•\!lt.1tl ....... k •lıkoılJ!ıla ge~i"<~ HM ta•ITıiı eUlklerl zaınoB Çar.k>Y- g11n bu •l•nlar Çtnı;terin elinde. zun u"d'ya «•lrlp elfner ıılbl d ani., nla h•hn itini O zmn•n· Ş.rida Goop oo,nno,n a>nlılbm dı. Bugün bura!an mn- !;!ekin elinde hfmen lıeD'ıl"n h\ı_: clir ve yakın zamanda bunlardan .... anın:ık, bir renk, 8 - Scct'-'e, ırr anberl okumU)'Örllm.,. a başlıyor! birleştirip ayni C'l'kkt bıv'ıkivl• 

ta""-J'Q""'" • ..a..ı.t -~t o ""'' b ...ıın i ·-d • "' .. "' Ben de burasına, bir türlfı ukltmı "' "' 
t:" sa!>a>lna dahli oım•ılnr. .·,-• '""" · •- ••• "•' sn- e lodilc<•ktir. ,..dilen, 9 - Adenl .ıcım, blrl<lnln il ayni ilnte •rnl dc•ıl'i dİsvmeb 
1"I t SlakA, Al,rntu rlti di!rt Çin lillktlllol knrllrtnlıl ldl' in- BipnnnyO >-Olunun kap,nma.ı oll,'hlnde hulnnmak, 10 - Siniri! · r remedlm. S•n•lln, t."'

1 
m«e· ul!raşoh bir ıalr .. Gate<I, halDn bao 

lnesi JııponJa11n elinf' gec:- sanlık \RH.liitıilt en tiUyftt bh· mıJ ~enol'u gene sı1untı i~inde bırak- l'k n ll n l\ 11 y \ı • ;.eo;l mevzubahls olamıl-acağı )ılbl·, rekcllcrf hayala b'·du- ... L .. e berikalılş.r BehriD" bog"a. cadeiesine a)'lmlf ve dç,.,...nın - tı ' • ' r.c '' 
15

• - um r.o >ait l'oik'in, ka\emlriin bu kd~or n n, ' """' • 
c ~an aşa~ı kıı!madı~ını isb"Jt etmi~- ·ş: .... di bu yı•--z adama 1a•ım "e unda tızartılm1ş, lt1He. l·üksckliJine mağnırlannıası ne ka ı r.ye ma llt'clı:llr. HukibH, Tesi ,_~nubuDda bir inci diziei !?İ- 5 .,. .. ~ uım ek d \"e knfİ'-'C "İbi CI' 1 - Ü d L 

'!!'llze nzanan bU adalan eiİe- tir. t;ln ordlliıı ge,.nlOı* Jl· plan ,.,.ımn A..,,,,..ı, .. dan ve at gülün<! Bö>'le bir propoıand.. • ' " ~yer yuz n en • <ıhnnaml111 için d•rhol t>· ponlan bu ımıhah:&nln en bGvıık mnd;,tandan tıyyare ile l;'eli:it· ISTA""llL BO!k! ıtillNDI '" """'"n' mıı,onlor .,.,,ıınton pıdı,arı etm•kle, sOvlenınek 1 leıd kanlı ınaMftbfmatint Şan~d:-. u.::- Jn('sı· ı"ınkanı vardır. Hatta P"e'er.. ı~ıı-ib 113-a~n adama dnhl uapt1-ak pe'· .. c '·o- Jcnin şe'-linl; manasını heba ebn .. 
teotiler ve bir k'8mır.ı ,,.. •· ,. 0 • ' • "' • • • ttı. mon d ~ h .!imaya muvaffak oMulor. A· rattr. l•rde Htınalnyadan Çnnklng'e ~i· ltô,;;..ı, lay olmn> k•naoıın•e,.;m. işi• bn· hl,.'d"·a lnsı7. 

1 

ınhnk aykınyor~ Da .lılann A',ıskaya e:ı ,..~m 1;1n ıtri* 1$nınnıtı•, •• bllyUk den ,·eni hfr >"<>1 nç•ldığı ";ldhi • nn. ,.,,..11
0 5;;,1.,.ım: ' ' '" ms ane hmüz o lm• 

4 

tnimarlt adası llmi•Je llo- tilr tlıabMl'Ol)'it Mnae dB,-1!.,:ıeol- liyordu. ::.::~k 1,! ~~;;• ,,::" Soll Faik, hu"''' kcnOl<lni 
1
, dlftlnden •clteo,·e lttllzt> ratdolı ., ~ limsnJ tDu< HartXM i•· liO hlfllıtn ilitcre döftd gtd;yor. Şeno!'un h•va kuvvetler! ;ylce ecume 100 bvj<r• Fr. >0.$7 momiy!e ıomh,-or. Y•nl b\tlln bl~ tur.! ~ bit modern Uolori vamır. "?n. s•netere kadar t;;i~ h'lkA • takviye edildiğ itnlıdlrdo, r,~on • ı.todrld 100 "'"''' diAimı. S•il Poik, kendidnl ı.,ırnn lhon Berk'in S.,..iıll f11\t .. 

C"tadan Tolıy6 !ll)40 kilometre· me!ımn hem~n .•emen .n". ,,,.,.,. tarın uı;tıulann• glron en korltuno Stokholııı ıoo laveo Kr. ';;~;~ in '"rlh n>0sn<>na ""fi•I~ ntnrok meemnn,.nda •ııa,7onlıh d•I• • 
• ba.ııa gıııba uzanan bu adala- resı yoktu. Buyuk ~ehrılcr. :.ır:ı • rüya "Uçan kaplanlar) olacnktll'. up1.111rla Tulnnoslnrın yuvn "''llpmı~. yazısını da okumuşlum. Aynı ~ "11.datıilerlnde bıl ıner:ıü 3 sıdaki tayvaTe " e'icrini •mum\. Çi:ı ha>.. moı-danlannın Rus ESHA>I n: TAll\'11:A1 l olrlııP.ıı paslı bir bic:l1'1a ....... ~l' t-rn· İı~nd~ lınş~nlnrrnı dn okuyonqn. • 

'\>t en ....ı.,....ta.k! 2.000 e ö- ı rette .Ameıilıaıı ,.,.,..,.cııert,.. - - ~- lil• ethett<D - • •-~ .. ._7 >0.ı •· =~ . •· nim loku' etmek ~üa~htı.._ ile•• hıe?' .. şn5h:tlde Al:>.skadn~t pJYordu. Japonyayla harP, p:tf!\ • l'alkibeti vardır: ~!Un JaponlftT % '1 ifüif-iftfC!ataa atlkrazı 19 
1 

"'._unu aç~yor? •• Hastalı~ını bt hh11n Berk'I bl bulu
7

onun. s.· 
.. \ yın b ·1 tl lan b ıl n Ci., '·enu u .... r.kt ... vada •• ,. A\•ustral- ' 1 11 i "-' ı.. k · ıe bfnılt gf\stl!~n htH~<"lhtn, çft l:'ıllk fena dese de ne .. 

1

Larl L:.•r Qkıl ve A1U9yenletd~ki Du~ ea u P! o ~re • ~ .. • ı. ... .,.. .....,.. • ..,. ,.. tı;eınt .J:!;rmia onıerVe Hık uzuHnn hr$Jmtrdn!. O t!i nr.ı • 'o ".. m füıterinden bava?annn a2ır } or~usunun omrıne gırd,,•r. Fa~lt yanın şiına~ndcki adıılarda mu· dl , manınr •h•n 'l"elı için de ovııl ~- b d dil il harebc ettr.ekted=rler. Döv'Jcı:n kı- ıyu:rnr; bunun fat\:ındnyıı. Bu teri lekrarl:ıdım. Ona rla hn-- ... , •• rdtıııan ı>'abPerlnC lbünla- u ta)""are\er az zaman • ' - ot•o,ı ••••de '"'"" •D< 111>~·1 mek ı ·-•' 
'heztUerl çok nzüncfür) Atns _ ~ rüld6. Japonlar 21. ı. 1941 ·~nU- tala.-iy!e muva<atalannı gemOer!e Doltot ohıl:llıl he tnzlim "t d•n; · •teyen\er oldu. Fobi. Orbıı• ıı.. ~n en ga,..ındol<iter de kh- ~~ ~adar <;ip hov>larııım ka!~ M· t.min ediı-ortor. Midve>"den •<•· geçirdiği Y<>lcrin ınuvaı:ı:asının dlm•.. ~el\ dakva~ının samim1 bir ml\d:t. 

L"'alt ot•• 
11

,

1

.,.den aVCJl&r da ·mı oloı:fk kn)d~"· Fa ket •••••· rak h=J•ııı gelemiyen Aınerokan kosilme•i demek o\atai!ındaıi Ja - s; ". 

0 

ora knldı. Covlt Yunacı lak p ı.. ı .ı·ı ·ı., B" b b U"_aklan Çı'n..ı-n hnvalancllk·ı .. r tak pon ba .... ·umandan .. ıı;ı •,unun 'o"n'-'· · n ctl Fnnurtn hu kaCtar lflcül· edı\·orum. Sırası •eldı''-.. e """nd 
11 

ı.... !i edeceklerdir. (Mcsaf.- kısal- r 1 en tan • .,te ırnıanyayı n:n ar. ' tııc .,,. " l:iJ\. 

11

6 ~ ı'en ...... l"-ı:..... • "I. ., ,... u ~ ' J ' •.:a 7 • ·.Jıı'rde. J, .... pnn vcnıı'lcrine ncfrs at- J\e ..,,._emek ••· ... ı·n elı"ndcn ~elen b"'· ve n .. ::ın ıı:rah edl'tclt e\inc da b1h'ledrbilirim. S"ll Fa
1

°k't ••'"-
a acağmdan :lVCllar ,Tapony~- .. man~ 11 .. tıen Japon tavya.rC

0

!I O ~ !" "' ' ~· U ı\I 'n Jc l t ·~ h \ n :r-• ... ~
L._.. şU ''ld J ı: t" 1 n .. ırmT.']caklardır ki hunun t.'lhak • t\in ~d~lt.rllith\n .. 1'1!1"'mntti1 ..,..... • 

1
' n s emı,.en ·ı ıa nl:rtmnyan sen go.·rml'dimse de ..... n .. n--'fn j-r 

"""•r oton uçu§IBr<la bombat'- • "' " u. •ı»ı• nr ,,.,, ur ,r,m " , .. ,. fi< biri , "' • = ,. "' • " kJ(.- k ""!ki ı kt•~ · . arı"' .. ıa-n .... pt~ttikleri a - cı"kmı"yecck•.ı·r. ' <Jnlln men~upl:ırının neşHyn.. hlr hık(ı ... •rclsl olnralı: ""nunaklı""' -
• tayyarelerine refakat ede· 1 .urnc .. ,e - ' ormı ••• r.-an "" " · " - ı ı k ' •• •~ ~r'. r>~melt oluyor il;\ naYli. ~ 'ir taknn =•hu! ta_vyn•elc•i>! hlı ~alaril• bl.ki!nlyetlerini kavbet - Japonyınm vuziyeti bir ook lıt- mı 0

"'' " tn edeblllY•t •• Dlho• ma lihon Borlt de tnonl olm .. iliaD 
"""•n b,,.ladığı takdirde A- oumun• ui!ram:"1•rdı .. )3u ta.vr•· moleri d<meklir. r.iliz, Amen"k•n. Hotonda. •e Fran ~~t iki •ll!Un\111: hir "'ll·ld kOca dl! ı, 1 hir hlkbeel olm•lll. t 
, •• bil>...,. AIU" .. " aôala- reler n•""'•• oıtnnıştardı w kim- G~cn\,,-de Çunkingi ziyaret e. .., mtlstemlekelol"lni ele"°""'"· •M edehi>•h feıhe kolk<>""''·· '"' ,., . .ımn" ,.11 ,.

1

, 
,.,,_n sana vii için · b'lştlk bir 1 '" tarafmdan ku 1' anıtıyor!a rJı ! den Yrkjye her !ıal<k Cin\il•• lı en sine rağmen pek İYİ ddii!Uir. "Vonnı l'oıunh snn d•klm çM S•il Faik haıkolonnd• ı ı.::ite ohcaktır. An:'1İkai:lar '-• 1 Sonn0-• ·~Jçan kaplan'",. na '"!erine b• hususta derhal '·arcnr. Bilhassa Salomon adnlannda loml• "'yvan allma di•mı,ıı. Sal! e\ılJ\ clhoU.,.ı, kendislnd• •e -I• 

,,.. artf< Mee an\ao>klar.ndan miy!e anılan bu t•XY•Wilt:'n ku- edll!neol 1':1li Re> şevi •rt1ımı,. Japon donanmasının bir tUdU ga- Fnlk hunu \,ı, yanhs dive te\Akkl ım .. pckAld Rfirebl!eeekllr. 'iı l.a ",•ıt.tan i•tifade edeti\.,.ek bir man~anı. generı1l \<ltr Şenol i• - tardır FOa9en bu•tin Çine bu u • lip gelememesinde Amerikan ıay • .,u,-or,a: An•d•tu,-o "ıbn.,ın• " dt ıekamfile klymet vermek ına~ Ooka.'>ilmclı ;<1n eanla b.,ta min~e bir A ... rika\ıdır. A"'lerik•· ğord; ıayyorc gf>ndermek Amed· yarc!erinin <ok büyUk rolü van!>r. hi..a• halk>n dl\iae hnrmeı eıme<I "' n:mkl 'e fen•!. .. ıi''"'"· ı•ın Te\ ... ••mhuriyetindc• •!ah ka\tla!'n m'::nl\?oıl ica~ıdır. Ja,,.,ny" hava kuweılotinln .. ni ~e. ''"' ederb!. r~vıı Yom•<>• v ....... HnnlkAr, e!lndelt! bh• tııı.~l • • Midv•Y ve etn=d:t:; bu adam. umumi harbe ,.,i~k el· 8u p0ii"tn tatbiki Japon ...,na - '" o\ma0> yli•ü•dcn <•k •iı .. n gO- ••er nı '"'" p>r•a lnh\11 eıır~ıuı. hını harabetmesh!. 
'<!'. ı:U• ve ,.ıdın mUıoakip , m!udan y;;nin m:ılı-' ve .J:ıpoııyayla eline reecktir. Tıığnıl Sıtkı Oke ~e fcnahJ•n• °''''o k0>"du~u"u • IO''VER KONANC 

~rika1'1ar hRl'T'len cvvf'l J::- a~·rrlmıyar:ık Amerikanın t'n ~U-
1l \izenne agır 't-ir "-~ıs.:t:ıla zjd: pitot'arından tiri oımn~~''· 

>ııe,. l"labilmc:~ için t-llcrinde '"'irkc~ lfov.,,dP.n p3rruıUtle acıJcer VI" ~!! 
tlcı~alikc"" :ıdrı hrlunrr.nc.ı !azım I k1'::ı indirmek fikl"ini ilk <'r+:'lya ~
~ıMni dl!-tlndUkr. Perl Har . tan ~cnol olmu~tur. F'.'lkat o :ı!"\· 
, ~arı sbnra J.{i~vey - Vakeg"m : 1mınlir tiıı f!'krinl Cı; Rus ,.1;.;pc -

tıı 0rri~erl"ru tı>hkim ctti"f'-:-. Ja. .. ·r~·n başka dinliven o'mnm·ştt. 
ti.""~ kn.,<iiler\ irin ~olt hüy!lk l ~ ~7 de Luizvanyadnkt ail~sinin 
~~ntike ar1.Cden hu a,1r.1nrdnn yırnıntl:ı yeH•Şmek U~ere a:.;ker· 
e ~"'ed .:>n.! Fi1ip;n muhl\!""'beı:in- likteu aynldı. O sıralarrl~ c11n•1 
ltt a~ v~ 'Gıunı. Perl Harbur maiyetinde <:alll"l'l1IŞ l'\lan i't" teg. 

t"~ ?n·tıd ın bir;ıi soıp·a 7<>n:ede- men Çitle gittiler. Çan1t"l'ı1:ek o 
~?)ı t?h'ikeleri bertaraf t"ttiler. z:ıman1ar kendisin ebir Amt"rilccın 
~J~ e ~~idvev '\'e Hav.av adalan hava mtlş:ı\-h~ ırwor'du. P.u su • 
~Ordıı. Japonlar "Mith•ııvi -;!e bad?,. ma?"C!Ja)~ Şfnol'ur: t'lrrı nra-
\,· tll'lt-k i-ttedl'er. Hıknmluı ~ dtklarr ad:ım olduğunu bi'd:rt1i1et. 
lj\ ete Uğradı .• Tcpon donanmaCT 1~37 sene9inin hazlran ayında 
tt. ıtıa~Iübi\et ac Fını bur?da t'.'lt- Şenol Cin~ ayak bll)!tl ve :t'kahı~
tattt""' geri çekil~i. .Midvev ar!alıt11 ~a Cin • Japon ha-rbi pııtlak vcı:
'°e J liatı:>uroan 1450 mi' raıpta c?i. ~enoı·:ın Mt?rinde o ~Tl"a:ıhr 
b":J>o.nyac~an 38'ı:\il mil tı::-'lkhk - anc~'lt 100 ta\ry3re varJ!, ~·ırıl-:r 
~ıı.ııo Ve bu adal;ırdaki u~lerden az zamanda Japonlar tan'fmdau 
"ııttı tıı;aVT borr:l:>:ıtdıman etmek t.,hrip ~dil 1! 
~ .. 

1 
Irun~~ de t-u:oıun 'taz1 n:ah - Ş•nol yrlinadı .. Japon tavya~· 

l'ııe~\"' vnrd:r. l\li~tvey adaian A- terinin zaytf taraflartnl ince!eme
"l il a~;on ('Ok tızaktrr ve .A mer~ka- ye bMla ~- ve Vr.flingtonde~ \•ar . 
~ llcı-k d,.ni?. yô'u ile h:ığhd•r. dun is\edi. Amerikatrlar u:rnr. t@
""' ~ot J'\~n dcnfaaiblnri \"'! ta:v- ~1dl\tledeh 90nra ancRk 194r ~
ltt1~ ~!'i tarafından tehdit edilmek r.rsinin eon\lnaa P. 40 rr.odt'l l~ 
lltırı1~ Avnr zamanda bllrP.u::ın .la- avcı ~avyarf's:nt ona gön~ttrdi1er-. 
'-h 

1
'· avcı tayyarelerinl.n nc;uş ~ .. not bunl\röan ancl\k ''armrl 

tı .~ :tıı hariclde h~r halde okya- kull~nabit"i Yedek aksa-rn olm:ı
~" ~ Uı:erindt"n !lk sık b,.,zulan öııhr.dan diğ,r yansını •.Pkerf'k 
'11~ r İcindc 7 • 8000 m~t"ik u- yedek a.k~ olarak kulhn~ı t;:i -
ltıdl ~~!)mnk Iı:otav b\r ~cY d:- nln elln~~ o rimantar P - 40 mo 
ı-; Avcı tayyart-lr-ri de b1,1 fi. deli tayvn releri l:üt\anacaı. plİQt 
~ J tt•akat ed•mlveceklı>rlh • bulunm~dlğ\'n~'an. dif;n- h:r r.o1t 
~nlann ~~id,·ey ite T~pnn- Çin rıilotların·n tnhs~! ;P-r.;ıelrt~ 

tQ l'ldaki -adalardaki üs'rrin - oldui!u vatanına dönı\il V"Pin!.' • 
ha\'a\anneek ta~"·areler bu f;. tonda bir ~ok mUcpdeleter.:!nı S"n 

""" hıtfa}ayacak\aN!r. F- ıa. Çine dönerken beraberin~e t-ir 
'f!.J> .. nin eHndz b'J mecıa. "iirü rrı 0 c~ra.nt-re\l gene: ~h"t!a be
.~ ıhll) tek uçu!;ta ya- raber 200 makiniu d~ ;etiriycır- 1 

- 1'18 -
narunnrrl"1!ld'ln OfuUan 

tin hUkCmdarlıın hUktlm allren, odalarında yUdarce gttı:t1I 
ve ıuh ~nrfyenl. eğlenerek, ıarkı ııöyl(yeıı, 1-.arılıumda bir 

ı;:ok •lllJılr muhahzlar bekleyen bu saray tlındt tat t:ı~ ııa. 
tUne otmuı bir barabezar ballne gelmlı-· 

o araya, ne altınlar sarfed(lml~ .ıraya ne kıytı\etll 
~·a!ir sct1rnmt$ ie 'ad&iWar t\ıtlı çıkhiiJ.. Ştiİ\41 bf'psl 

yok otmuf.~ vatt.J)ie ı~tcr\ncie resmi feÇltle~. it )1lr11t"H v~ mrıu 
tUrlü eğll'ı;cete\- Y'al)ttal tiu sarayın enttbı aYasrnclia tlffidt 
çq\l çeftt bl,ara\ i.14,-& ~m'ıf, yıkıl dılvarlıirinın Urttün. 

de bııykoılar titUyor. 
tçfil~o. ii'81erce m•nin môtta4derati tdire e:ıl1eo ha· 

ztncl.:-iinclo lttuılar. eınıa*lıb yığdm\t oian tiıa IAnYin et.. 
rafında 1Jlmdl bir takım yabani otlar, mantul:u bttm\ş_ 

Meymune, bo clbl dUıUnoeler ara!mda bir mtıd:tet öy. 

le kalclı1'tıın ııonra. 0 aıra4a naıııl18 yıkdmamıt bir mermer 

aııtunun arkaınıa dayanıp, etrafına korkak korkak. bakı. 
ilin VJ&cf•.iUn jÜJU yaklattt. 

traUyir bclıil. M'eymıt1lt>Yf g'3rllnce: 
- N'l!Jll &lr ıuıneeyl WGtdl1D mil ~e>• btr .. \tlttlo 

mn 
Genç kaz. etrafa kulak verclt. 
_ Uııytr! Büyük anne, bfçb(r ktm!e @'ISrmN!lm Orta-

lıkda ~" cıe yolt.. Bununla beraber ba, 8e)azil.dın burad ı bu. 

luıtmadıtını ıtacle etmez. her halde, bekim enk&Zm orta. 
ınncla otıi&n aramakla me,guld\\r. Gel pı ııemf'rdeD (~ 
Um, bf'lkl içerdedlr. Orada bulmıusak va.kıt ı~çwedt'u dö-

aelim. 

-ıu-

- Ya Baldada veyabuı baıka bir yerde olacı&k, 
Ve !>İraz dinlenmek llzere kapınm eıltlne oturdu. 

'1i"ettnhe. 1torim •e ıeıa,\a: 

- AJmeelttml dedi. Y" eve dönerken ona yakalarlar. 

as.. Buna bir tanı bulmalı.. Berbalc1e biz ba.rslarda 01111 

iekk~Cİ\ytz, get\~ ono ~ked'en h&~Clar et,Daellyl' 

Ubade: 
- Pı ki. blıe bir teM1te gelmesin T 

Meymöne tatıhr 11İ;t oldu: 
- tl)ie tııe ~e yapahm f lre'iw.cı da ne~ t1e ~ 

~tkl de bb et:.tta yo\cialfü. ken4le~ln ktırulU tm.iV.. 
da haberi yok. lııter istemez o lıeriİleılıi ehne aU~ 

Genç m, bu 8Gzlert söyledikten SOIU'a büJGk aavelM 

lenllliln\ ııevlİ\tlnı ıısıtermemek lç!n 111nİ11 ı l'1Te ettı: 

- Bize yaptığJ lytllklertn mllkAfatmı vermek lçlıı 

mı~ cl~n i;İQ ftrish kaçırmaıilalıyız. Her ne pUun& olur. 

aa <.İllbn ono dtıi~btahnın tuzatmdan kort!lrmal!JS 

Ub&de, Meymunenla bo IWcıenablığmr beğeneli: 

- Çok dolro IÖylüyorııun kıznn. Ona kurtarmak tel• 
lıltblr fedakArlıktan çeklıımemeu~1z. Fakat 11e 79Pm.a T 

Sahil tarahndan bir takım 11Mler hltlyonım_ tytoe dinle ._ 

ıRrafa dotru ko!}uyorla" .. ll.aydl bt&e yotlt~eo wvel 1la,; 

r&dan gt.tl·llm.. 
Ubacla, .bmuı 16jledlktee ıonra., M~Dlle,\ 

~ tularak ollUla llenber dot• ııt.r&lola llraıle 4rftı ... .._, 

le bat,tad;!ar. 

Kaouıın önünden 
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ıcak 
DANiMARKA HiKAYESi 

Edit Rodc'den nakle<lf'u: Tuğnıı V1.ie 

Kopenhaga gelişinin sabahı der 1 Ser~ meydanına çıkınca, genç 
ha~ ona telefon etti İkisinin kalp- kız delikanlıya d?.ndü.: . . 
len hattın birer ucunda şiddele . Torvalden, muzesını gezelim 
çarpıyordu. mı? 
. Acaba bUtün günü beraber ge .1 - Serince bir yez:egi<iip bir kaç 

çırcmezlermiydi? Onun tarafın • kadeh Ren şarabı, ıçsck daha iyi 
dan şehri gezdirilmeyi okadar is· olmaz mı? 
tiyorduki. Asil düşüncesi nihayet ~enç kız _kabul etti. Böylece Tri 
ona söyliyebilınek imkanım bua • voliy~, _r~chır dışına gittiler, ve 
bilecekti.) buz gıbı Ren şarabmma nail oldu 

Evet bunu çok istiyordu. Zaten lar. Delikanlı ~arapla beraber b ir 
genç kız şehrigezdirmeyi ona va kaç buz parçasını da yuttuktan 
demiştiannesi ile babas~ b. sonra: 
akr b ır D . . k asıl 1 . a a_lannı ziyaret için taşraya --:- ? enıze gırne n o ur. 
gıtmesı bulunmaz bir fırsattı Tor dedi. · . . 
valtsen müzesinden mi yoksa fu• . Fevkalade fikir, haydi gide-
arda mı buluşmalı? lim. 

Ona kalırsa işe yeşillik yerleri _Kalktıla.r,. D~n.iz. . hamamına 
gezmekle başlamak istiyordu. gelince yollan ~iribınnden aynı .. 
Hayvanat bahçesine gitmeğe ka• ~- K~dınl~ saga, erkekler sola 
rar verdiler. gıdeceklerdi. 
. Delikanlı on dakikadır onu bek• - G~e g~~-~· 

liyor terden bunalıyordu. Bu gün - Gıne goruşelım. 
de amma sıcak vardı. Nihayet .. Yarım ~.at sonra köprünün Us 
genç kız geldi biraz sıkılganlık• tunde · buluutular. Kız: 
la el sıkıştılar: Yavaş adımlarla - Ç~~ seri~leticiydi. diye ya • 
hayvanat bahçesini dolaşmaya vaşça soylen_dı.. . . 
başladılar. Develeri maymunları - Fevkalade ıdi. 
zürafaları, su aygıilannı, aslan • Tekrar g_eriye şehrin yolunu 
lan, papağan1an, gördüler. Sonra tuttuJ.a:.. Delı~an~~·· . 
kutup ayılarının bulunduğu serin - Böyle hır _gunde ınsan ye • 
olınası icabeden yere gittiler. Hay mekten başka bır şey yapamaz. 
vanlar hiç kımıldanıiyorlardı. On· - Evet amma şu sıcak olma• 
lann uzun tüy!U kalın postlannı saydı. 
görünce ikisinide sıcak bastı. İkindi kahvaltısını'da ettikten 

- Amma sıcak! sonra, genç kız kaçta geri dönme 
- Evet berbat bir sıcak.! si lazım geldiğinin sordu. 
- Şimdi sergiye gitsekıni.? Altıya. <]eyrek kala delikanlı • 
- Daha evvel bir kahvaltı et • nın gitmesi icab ediyordu. Aksi 

sek nasıl olur? halde ertesi günü büroya geç ka-
- Kahvaltı mı? Peki. lacaktı. İkisi de tuhaf bir can sı 

~oğuk biralar ka.rş.ılanna ge • 
lince., biraz kendilerine gelir gibi 
oldular. Delikanlı dublesini kal • 
ırdı. 

kıntısıyla altıya çeyrek kalaya da• 
ha er döktürecek hem bir saat 
olduğunu gördüler. Genç kız ya· 
vaş bir sesle : 

- Tl'en de scak olacak dedi. 
Şerefinize,, Sizi tekrar gördü· - Boğulacak kadar .. 

gume ne kadar sevindiğimi talı- Vakıt geçiyordu; fakat o ka • 
min demezsiniz. dar yavaş ki.. 

hhatinize. Teşekkür ederim. Genç kız son bir gayretle onu 

O :ır bir kaç çerez atıştırırken 
soguk bira gene ısınrm51;ı. Canla• 
n sıkıHı konu51lla yanda kaldı. 
biribirl rine gülümsediler. Sonra 
k p s rginin yolunu tuttular. 
Bir h vayi hatta atladılar. tner
lerk n d likanlı yardım için genç 
kızın elıni tuttu, ve bırakmadı. 
Faka biraz sonra eli sıcaktan öy
le tcrl m w c başladı ki genç kızın 
elini bırakıp mendilini çıkararak 
alnı da b"nken terleri silmeye 
mcxbur u. 

istasyona kadar geçirdi. Delikanlı 
kompartşmana girip pencereden 
dışan sarktığı zaman trenin kalk 
mas1na daha on dakika vardı. 
Genç kız mendiliyle hararetten 
yanan suratını siJiyordu. Delikan 
lının kalbinde birden unutulmuş 
bir his uyandı. Heyecanla sordu: 

- Ağlıyor'musunuz? Genç kız 
hiddetle mendilini gözünden çekti 

- Hayır terliyorum, dedi. O 
sırada tren hareket etti . Şehirli 
kız mütessir adımlarla istasyonun 
merdivenlerine doğru yUrüdü : 

S r"'inir. koridorları epeyce 
kalab lıktı. Tam yalnız kalacak .. 
lan sırada, birisi köşeyi dönive-~"~~. 
nyordu. Delikanlı can sıkıntısile ~~ o o K ı o aı 

- Böyle koridorlar daha serin ! •: HAFIZ CEMAL 
01m~"ıı IB.zım gelirdi., dedi. • "LOKMAN H EKJ M., 

- E' 0 t öyle olması lfızım gelir· ~ .. 
di. ~ ltA~ MUTEBA.SSJSl 

- Fakat öyle değil. 
H~kikatcn öyle değil. Resim 

lcrc du man nazarıyle baktılar 

- ı.uı -

topnık enknzlıırma ra t geldller. Dü e, kalka onhn ~r. 
ken l\Ie) nıune: 

- Anne! dcdJ. Bu enkazlar, bir fıı.n 11&rayuım enkaz. 

l:ırın ı ben1lyor. Taş! rm ll7:erlndekl na.kışlar dA bunu roıı.. 

terjyor. 

Uba1ı•: lhti)nrlığınıı. rnğm111t ad.imlanın ctl\ha fazla 
tııklaı:tırnrnlt: 

- Ö~le kızım! dt>dJ. Bu enkazlar h3k;katt!n bir fan 

raymm enkazıdır. Fakat bu snra.y şu meşhur (Kl~ranıo 

h-ıını), değildir Buna Sahur rııyı derler F,lmıınııur Bat. 

dadı in a t'tmcden enel, burada otururdu. Fakat 0tnıdl 
ı:orclıl •Un Gibi tınrııp olmuş .• 

l\leyrr.ııne mınldnndı: 

- Herhalde Beh7.:ıd, bı; clvnrda oturmayı dede lerim). 

-ztn t\ıı:ırııın ynkr.o: olm:ık için teroih etmiştJ" 

O ır..ad:ı • defa ko arca ına. yürüyen l\ltıymune. bu 9Ö7-

1<-r: öyfoolkt<'n onr bireey hıı.tırlıımış &'ibl, Ubadeye 
döndü: 

- Hafırım:ı geldi .. B<-Jıznd bir :ıam:ınlıır bana hu KiSN 

rııyı enı·nzı chnnntfa bir takım haslyetıı otlar bulunda. 

ğu~n, onları arıım:ık irin erk sık o Uıranarda dolastığmı 

" l mi ti İ«tcr m1 in onu orada bulalıııı. 

Ubad *"9 lrü- .efes ufarak: 

- B lld' dNti. lln.'.\di öllc lııe ortalık (ytoe kararma. 
dan ouu orada ara.)alııa. 

VAKiT 

--------~--------, T8rklye CGmbarlyeU 

ZiRAA T BANKASI 
&anllut tarlbl: um. - SenmJf'llll: 100.000.000 .l'Drll ... 

Şube " .,._ adealı 111,. 
Z1ftLI YO t1caı1 ber ne.ı baDb mııa,.,,.Jelct. 

Pan. blrlktirenlere 28.000 Ura lkram.lye nnyor. 

caraat san~asınna'>tKUIIlb&ralı ,. 1bba.ral1 taaarruı aeıaP'&rmC ı 1 
·n u l50 ltruı tıulUJıanlara eenede ' cıeıa çeldlecell lr:Ul"a a. &f&IJdalı 

Ana gOre ikramiye dağıtJlacakUr. ' 

'lldet ı.ooo l1raldl c..ooo Un ıoo adet 5t il'*- G.IOO aıe 

' • 500 • l,oot • UıO .. '° • uoo • 
' • l30 • ı.oeo • ue • ıo • l.IOG • 

il' • 100 • '-000 .. 
'r: a..apı...mdaat paralar bir MDe tOfııde no ltndan lfalı 

ikramJye ı<ıktl#J takdirde 'J{, 20 ru.ıu111 "'"1eoestar, 
&lar eenede • defa. U lılaıt. U Bazir8A. U S)'lQI. 

u 81J1ndk.lnunda çeklleoelttir, 

••=::.~•tiye 12 nd Hukuk Mah '(KAY. i p LA RJ 
.Müddei: Tevfik: Ba.hçekapıda Şe. 

kerci Ha.cıbeklr nezdinde. 

Saraçhanebqmda. KavatalJ 

da li N-o. lu ahşap ev ~ 
325,00 M,38 Saraçhallebafmda Baba ·-" 

!ıal!ainhl Kavalalı aok&J-
No. ıu a.h§e.p bina ankaSl-8' 

.tn,oo • ,06 Saraçhaneba§md& Baba ,ıo. ~ 
ı lesinin Kaftan ao:ıı:atmda 8 
an kazı. 

Tahmin bedelleri tte l1k teminat mlkdarlan yukarıda. yasdJ ~Si 
aııkaz ııattlmak llzere anı ayn açık artırmaya konulmuştur 
Zabıt ve Huamela.t ml1dUrlUft1 kaleminde görtUebilir. tııaıeal 
Perşembe gün!l saat 1' de Dalm1 Encllmende yapılacaktır, ,;'.t 

Taliplerin iDt teminat makbuz veya mektupla.rt ve kanunall ~ 
zımgelen djğcr veal.kalarile ihale gtınU muayyen saatta Dalml (1'11) 
bu!unmaları. 

Nafıa Vekaletinaen: 
Ekalltmeye komılan lf: 
ı - Niğde au i§.leri yedinOi fUbe mUdürll1ğll bölgen lçind6 

Sağlık .köyü el.varındaki Kara.saz b&taklığınm Jcurutultn.ası ~ _ ... 4 
Tahmin edilen ke§if bedeli fiyat vahidi eaa.ın üzerind&n 48IP' 

70 kı.ıruııtur, t) 
2 - Eksiltme 23.11.942 t&rihine ra.atıayan pazarteaı günU ,.,,C 

.Ankarada su iıler1 relalili blna.m içinde toplanan au •k.ailtıı:ıe 
oda.mıda. k&palı zarf uauıue•yapıtacakbr. -" 

3 - leteklilet ekel.ltme ııartna.meıl, mukavele projeaL bf.~ t 
Iıel'1 genel :art!l&m.eai, umumi au ifleri !ennt ııartnameal ile hU$1lt/.;,; 
tartnameler:f ve projeleri 2' Ura 24 kuruş karııılığında. au i§leri 

den alabllirler. . .tııJ 
' - lllksı!tmeye girebilmek için Llteklllerj;a 23142 Ura e't kUtuf'~. 

vakka.t temını,t vermeli -ve ekalltmenlıı yapılacağı günden en ~J 
evvıel b1r dilekçe Ue nafi& veklletine müracaat ederek bu 1..,.. rD.,,r / 
mak tlzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır• 80 
det f4:1nde vee:ika l&teflnd~ bUlunmayanlar eksiltmeye gtnımeslet· ~ 

~ - tateklı!erin teki.it mektuplarını ikinci maddede yazılJ ~..ıet' 
aaat &neeıiae lnı.oar au i§lerl re!ıllğine makbuz kat'§ılığmda nrıı>"" il" 
zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1• 

Müddeialeyh: Nazlı Baldem: Be. 
§ikta~ U%une& Ova mahallesi Şehid 

Asım caddesi 2 N o. da iken bllen 
,ikametgAhı meçhut 

lalanbul limanından almıı olduğum 
1326 numaralı reislik ıabadetname. 
mı kaybettim. Yenlaini al~dan 
kaybo!anm hükmü yoktur. 

Mehmet Girit (41611) P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: ~ 
• .y. .,,. -:tfll ~ 

MUddei Tevfik tarafmdan müddet
a!eyh Nazlı Baldcm aleyhine açılan 

bo§amna davam iç,n mUddeialeyhln 
5.11.942 Perşembe gl\nU 8&&t (H). de 
mahkememizde hazır bulunması UL 
zumu ilAnen tebliğ edilnl.~Sj ttzerine 
mumaileybin o gUn gab:aemeıl -veya 
bir ..ekil göndermemesine mobni hak 
kmda gıyap karan ittihaz olunmuş 

ve hnlA kılman bu karara alt lhbar. 
namenin blr nUsha.sr da mahkeme dL 
vanhaneaine asılınI§ ve keyfiyetin ou 
be§ gttn mQdcletıe IIAnı için tahkika
tm 3.12.1942 Perşembe gUnQ aat 
(149 e bn-akı!mt§ olduğu tebliğ yer,. 
ne gecmek ilzere f1Aıı olunur. 

~" 
Beyoğlu ' ttncö Saib Hukuk BA.. 

kfmlJğlnden: 

Şişli Bomont1 Ebe k1S aokak Papa. 
yana.pule Apl daire L No. da ika
met etmekte olım Hayri ErtUrk'tm 
hacrintn kaldınımaama mahkemece 
k.ar&r -.enlml§ olduğu l.1An olunur. 

(41602) 

İstanbul belediyesine k&yrtlı M83 Ktıatal!c!emın ~n tp&k, kopça.. dutme ve buna mtımu!l m~r 
zeımeai müteahhide &l.t olmak ve lcum&§I idareee verilmek ıızıere fJ'l"" aicil numaralı ıo!örltık ehliyetiml za. 

yi ettim. Yenl.einl çrkaracatımdan 88 pelerin kapalı saıt u.uJDe eksiltmeye konulmuştur. 

kisinin hükmli kalmadıfmı &rzede. M:uhsmmen bedeli 12600 Ura olup muvakkat temtnatı 925 1~ I 
~ ,-~ Akearay Borbor caddeel numara lh&le 23.11,942 tarihine teaadllf eden pazartesi gQDü saat l , 

(111) Ahmet Kordonlu • (41815) karada P. T. T. umum! mildllrlllk binasmda mlltqekkll a.l.ıDl .,. 
• ~ • l \onıJayonunda yaptlacakbr. .,,1 

Fatih natus memurluğwıda11 eldı. j 8una ait P.rtnamelA!Jr tıeır cUn Ankarada P. T. T. 1frYUml ,, 
ğım ve ukerllk muamelem. ye.zı:lı I fünden '8ta.nbulda Yelli nıde b.a.nında P. T. T. umu.mı !Upo a~ 
hüviyet eü7.danmu &a.Yi -t.tim ft ,.._ lwıipiJg'inder. bede.im o!arak almabUir. (1- / 
niııini aJdmı.. Eskf8inbı tıüktntı o!ma. I ___..,/ 
d.Iğı ilin. olunur. ----· --- -

UlSl 4otamla Yorgı otta tskarlo De&Jlet Demir ;:olları Umum Müdürlüğünden: ~ 
(41618) ~ 

••• 
KAı:ıdilli kız ll.aesinin 2 DCi tmıfm-

daıı lU.940 1&rihtn~ aldığım 1746 
N~. hl tudllaı&m.emi zayi ettim. Ye.. 
nl ~ğrmdan eeld.llnln ll11kmQ 
yoktur. 

Çen&'elklSy Rawı;b'lp No. t8 Nihal 
Sabuncu. (41619) 

ldaremPd• kı:ını w eit&l ~rerek maldnlat ve bafm&klnist. ;i, 
bttro penonali •~ fen memuru yetiştirilmek üzere uızumu k.a.dat ~ 
okula mezunu &lm&Oak:tır. Yapılacak kabul imtllıa.nmda göa~~ 
.auınttaklyetıe g<>re unatklr unve.njyle ayda 100 liraya ka.d&r üct" 
~ktlr. f 

Btr ee11c.-!ik sitaj m!lddetini muva!taklyetle bitirenler tescil ; I 
mt1teakjp kuc.tarda.kl (muvaHakiYet.!eri.ne göre merkez, at.eıre fi 
t.ekııtk kadrosu dthWnde terfi edçrler.) 

A.ranılaıı şartlar fUI1.)a.rdır : 

ı - San:ıt okulu mozunu olmak, 
2 - Askerl~nl yapın.ıe bulunmak, 
1 - Ya.,-ı otuzu geçmemiş olmak, 

Kayıp aranıyor 
Eni~tem Basri bir mUddettenberi 

İ2!mj Kula mensucat fabrlkaamd3 
bulunuyordu. Her nasılsa en.l:ştem -.e 
ablıı.ınm izlerini kaybettim. Btlen va: 

sa insaniyet ll1ltnm.a a,,ağıdakı adre. 
Bjme malQmat vermclerjnl rica ede
rim. 

Emnlyıet dl.rektlSrltiğünden almış 

olduğum adıhat klğıdımr lkinej deta 
olarak zayi ettim. Yenisini alaca. 
tondan eskls!nlD hUkmU yoktur. Bu. 
ıanıarm zlrdekt adrcSime teslimlerin.. 

& - Ecnebt ile evlı olmama.k. ~ 

Talipler ))Jr dilekçe ile M>.11.9!2 tarihine ltadsr tst.&nliul (it•~ 
p, Sirkeci), 1zmlr. Balıkesir, Ankara, Kayseri, Adana Malatya. "-1 
hlr, Afyon ve Erzunmı'da. işletme mUdUrlUklerine mllraca~t ed~-

de memnun edjleceklerj UA.n olunur. 
llalll Oztek Yahköy Çayır, Çitli 
KC>,k No. 11 de. Beykoz (•161'1) 

VAKIT'A 
Bakırköy: Ta, hkeleslnde kahveei 
Şaban Şanııl nezdinde Hanın oğlu 

Ha ib Hoşglir. (41620) 

ABONE 
OLUNUZ 

118.nmurreşt<'Pfn O~ınsn. - lf'7-

-aa-
KtsRA'NIN SARAYI 

Ştmdt Ubade llo Moymnne fevkalbe§er bfr kuvvet sar.-+ 

fedPrek Kisra l!lanı.yı enkazının bulunduğu tarata koşuyor., 

lsrdı 

Kisra myınm enkazı Medatn 11ebrlnfn dı~md4, dofu 

tarafında idi, 

iki l, ııehlr halkına kendjlertnı tanıtmamak l<;in yUzle.. 

rinı ~ımıulct kııpararak ~hlr harlcfne çıktılar. 

Klsrnnm ray enlınzı, Adeta bir heyula gibi uzaktao 
gi•:-Unüyo, du. 

Ort:ı!•ğın glfgtde lmranlığa bUrllnmeslyle ta, yıfmı 

haline gel"n o tarihi bhı:ı: lnsıına korku ve df'hşet verf. 
yontu. 

Ubaı'te ile Meymune btıyük bir korku ve hevecan l('l1Jde 

bu aray enka.ıına ~·ııkla:ıırken yürekleri yerelnden kopa.. 
cakmı, gibi atıyordu. 

Ara ıra o ta lıınn UııtUnde baylrnı,lartn ~ acı bay. 

kırması, İJ>f'kll sedirlerde, ve l;;u'ltilyü dö,ııe!tlerde uazlt bil. 

~Uyen l\lcynıunen(n her ne kadar lnlrlerlnj oozdu3'Ba da 

geııc kıt. <:~snrctını topl:ıyamk Behzad lı;ln her tehlikeye 

gö •d J:'Crmcğe kerar vndi. 

Büyilk annesinin elini tutıırBk Derledi Rlrk1'1: adım 

attrktan sonra biraz dinlenmek üzere durn.ıdadL 

Gftti~ce kendilerine yaklnsa.n o büyük Yraym enka. 

sm:ı ibretle baktı ve dllşUnmcğe baı,ıladı: 

Bir zamanlar, mna~ru ı:aıonların~a bü{i]k bir devle. 

.. 

~ı 
1 

Dilekçeye aar'ıh adre& yazılacak 1ı4ağıd&ki evrak il!.§tlrilecellt.W 
ı - Mektep diploması, 
'? - Do!ruluk kAğıdı, 
S - Aft kAğıdı. 
4 - M:Cerl!k durumunu bildiren veıjlca ve nQ!us eUzl\ant. ~ 
MUsabaka fmtihan.ları Ankara.da yapılacaktır. Şeralu tıal.% ot 'İ 

Ankaraya kadar seyahatleri temjn edilecek ve lmtlban g{lnU adrea!e~ 
dirilecektir. (12.ı 

TURKiYf iŞ BANKASI 
<üçük Cari Hesapıar 
!943 JKRAMIYE PLAı\ 

KES/DELER: l Şubat. 3 Mayıa. 2 Ağuıtol1 

1 I kincitefrin tarihlerinde vaoıtrr 
r 1943 iKRAMiYELERi -, 

1 &dul 19'J9 Liralık - 1"'99.- Lira 
l • 009 .. z::: YY9- .. 
l .. ~ .. mı: 888.- .. 
1 .. 77'7 .. _, 7'1i.- • 
ı .. 666 .. - 666.- • 1 .. 665 .. - s~.- .. 
1 .. "4 .. = •.u.- .. 
t .. S.'18 .. - 666.- • 

10 • 222 .. == 2220.- • 
80 • Y9 • - 21no.- .. 
60 .. ... • - "!IHO.- • uo • ıı • - 5500.- • SM .. 11 

" - 3674.- .. 

l 

Türkiye: t, Bankasına para yatırmııklıı yalnız para blrtktlrrrılf • 
tal7 aımı• "lma7" avnı eamanda t.allinl~I dP ı1PnP't11, ,, 11 ,...ıınur 

,~ 
SAHiBi · ASIM iJS 

Basıldığı 1er: VAKn MATBAASI 

Umumi Neşriyatı idare eden 

, Refik Ahmet Sevengll 

Dr. Murat R. Aydın 
GOZ HEKiMi 

Reyoflu Parmakfcaı. (ınaDJ _... 


