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AfRlKAŞI 

Vişin in 

" Harp karşısmd 
Amerıka11 seçimı 
Yazan: SADRI ERTE." 

(Ya::ıır ! ne/ide) 

bildirdiğine göre 

Amerikalılar 
140 bin asker 

çıkardılar 
Cezayir ve F asta yer yer Vişiye 

~~~~~~Am_e_n_~_lı~-r_~_r_~_ınd_a_n_u_~_rc_•k_~_~_n_1_u_ler_l_p_· ·_rl_r_h_M_~--~'~-'~-·~~ ı karşı ay~klanmalar oldu 
. Yabancıların !Mısırda 6 /talgan'Fraasız, laglllz donanma• 
Wı~~:e m!:~~iye- tü.'lleni esir edildi 1ıarı atlaatlkte çarpışıyor 

Yazan: ASIM us 
.. 
1 

İngil izler Marsa Matruhu geçtiler, 
ill~~~~y:~i ce;~~=~r:r~; . mihver kuvvetlerinin r rcatı devam ediyor 
e rnucadele halındedır; 
~ lark ile ki Türkiye 
l.cakihi bir •efalet tqkil 
ecle11 yiyecek yokwzlır 
h ıztırablarını çekmi· 
)or .,, 

4.fton Blad~ (t tokholm) 

>ııı.~btı- • . • t t - .. .. t...."'tr ••eı~ımız ımct nonunun 
~ ~lllktınu tahlil ederken M
~İıt ~ ism~deki ı~,·eç ga7e• 
~ ~kanya knydetti~imiz .. ö. 
~ efkAn umurniyesi için il· 
"d.} clıkkat ve &laka ile d1Jım:ı-
~l!t. 
~~ b~ıı söz bu harpte bitaraf 

1t~ - lt kaç küçük Anupıt ;,fe\• 
~~llı<'a ni t>eteıı fn mc:sud:-ı 
k' e~ llznn gelen bir memlP.· 
!J..tte l'ı tıınwr.iyt'ı;inin yeni 'l'ür
~ .. ~~sıı lli'r gıpta. g i.i1il :re bak-
'tin1-.uıllnıl~·or. 
~ ~Pıer bu seneki nutkunda çok 
~i b!tu~tu. MEmleketin dert· 
~~ ır~ birer millet nıova«'e· 
~ ~ae b~tUn acılan ile !!,ii5terdi. 
liı. Qfeiıı~ kı haricin memlekl'ti bel
~ 'eh ôtlndıın dnha fena ~(lrme
~Yet~ olur miUi\haza.,ile !I&.· 

"~\ bıı; bu ~ereC'esil"i Viral 
'-"•rı. 11.tılar bile oldu, l\lemlt>ket 
~~-b dan iyj niyet esPri olmak. 
~ııi._ 'r. bu türlü <lfü;ünce sahip 
\ 11.dık~ıllt sıya~etimizi takrt:rde 
~ arını kab!1l etmpk l'.izrm-

\-'?tlh.1ıri 
~ it ,. Yet hl\kftmtti memlcke· 
aı.! aı; dı . mesel el~rirıdc daima 
~ itap llŞtur. 11iı;: bir meselpd«: 
~. )t~kh bir siya"et knl'anmn
~ ~lYontarca \'atandaoım ha. 
fit t. iti ka!nndıran i'.:ieri gi1lp 
~ !: hır fa~·tla dıi~iinmemiş· 

~"lt Ceın• 
~~laı, 1YC?t ;çmde İnevcııt ofau 
~ ~ld Yokmuş gihi hnrelket et· 
\' ~ 1LYcısmın iinünılpn kB
''ltıı1 rt11Iamıyacnğını anlanm 
~ aoı:_llun ba.~mı kumlar içeri
\', .... ?k lPhlikeyi atlnttığnıı 
S lliJa~· an ba"4ra bir 5"Y dc~ıl· S ~o~8 bir derdi aı:ık g-ormek, 
~~ dtı 8117. bir gözle b!Jkmak \'e 
~°" t llYa efkfın umumiye.,; C>
\.:~tııt ereflclütsüz illin etml'k 
~''!lı Oları. hastnlığın teda,·isine 
."-t~ a,ı , . 
'~ ,'le e mutlıı1m teda,·j edi· 

( lıt, kannnat eclilme..,i de-
~~~ (1 
~;~~ era tehlikeli hir hııc:tnlığa 
t~İ tı~~'nllı bi'r felilkctzcde o
tı.ı•: btı ıaman yatal•tn u!ırnıı 

\ ıı_~aı:ı t~lr!ü bir h.~~ta ıwtırnıı· 
-~:-oı torı Şıka~·et ettıgı mu<l<let

'11.ııa :ır. 01111 te-<l ı\\'i:re çalışır-
111, r l bır g ün ~clir ki ~et•e 

;Jat edC'n ha..,ta birden· 
cuum, ~a . .O ~u. b auJ 

Esirler 30 bindeli fazla ' 1 

Lond:ra. 8 (Radyo) - ~ırd:t 
çevrilmiş olan altı İtalyan tUmeuı 
~ir edilmiştir. 

Bu tümenlıer Tiryeste, Trentc. 
Paviya, Bl'C6toya, BoJonya ve Fol
gore tilinenlcridi'r ve be~i tam 
techizatlarile esir a.lmmış1ardır. 

Am.eri.kan rady05unun Afisır 
oephesinde bulunan ıcuhabiti 
Vin.ston Ordet, İngiliz kuvvetleri
nin ~(a.rıu Matru.ba girdılderini 
biJdirmi§tir. Kalan mihver kuvvet
leri Mı:sno - Libya hududt<na va'r 
mış ve bir kısmı hududu :."t'Çmiş
tir. ~fısır cephesinde huhınn.oı 1· 
talyan generallerlr.in hepsi d(.ği'
seler de bUyiık bir kı!lmI e~ir e~il
miştir. Esir miktarı 30 • 40 bin 
kad2.l'dU', mütemadiyen etir alın
dığı için k s tf 'rakamın t!'!'bıtine 
~imdilik imkan yoktur. B 

Mihverin tahrip edilen veya ele 
geçen topl'lrı 950. tan'klan rıoo dür. 

tngiliz tebliği 
Kahire, 8 (A.A.) - Ortaşark tn. 

gillz kuvvetleri umumt karargaJu • 
nın bugUnkU pazar m~terek harp 
teb!ifl: 

Seklzincl ordu 6 ve 7 ıonteırin ge. 
ceel v. bugUn hududa doğru tam rlc' 
at halinde bulunan Zlrhh dUıman or 
duaunu takibe devam etmiştir. Ma.r. 
.sa Matruh jıtjkametlnde ardcı hare. 
kelleri yapan dUı:ıman kuvvetleri 
ıruıatıımıştır. El Alemeyn Qevreııln. 
de mUttetjkleri Almanlar tarafından 
terkedllen ltalyan kıtalarınm temiz. 
!enmeslne devam edllınektedlr. 

S İtalyan tUmen!nln tekmil umumi 
ka.rarga..b heyetleri daha ı!mdiden 
efu almmtşlardır. 

(Devamı 2 itıcl sayfada) 

Bitlerin nutku: 
(( TESLiM OLMAK KELiME-

SiNi BiLMiYORUM » 

devrede memleketi 
kaçmıyacağım ,, 

" Buhranh 
bırakıp asla 

Münih, 8 <A.A.) - 9.11.1928 111-1 le bugün saat 16 da J,övcnbraıı 
rihindeki nasyonrıl so ~yalist ayak. birahanesinin tarihi salonunda mc-
lanınnsının yıldönümü mün:ı sebctiy (Devamı Sa. 4 Sü. 5 de) 

Tedbirleri beklerken. 
~ 

En ba~ta hükumetten, zamanı 1939 a doğru geri 
atıp, hepimizi feraha götürecek tedbirler değil, buhrcr 
nın cihanı sarıp savurduğu devrin tedbirlerini bekliye
ceğiz. Tabii geçim §artlarını, umumi barıştan hemen 
sonra dah~ bulamıyacağımızı düşüneceğiz. Bilerek ve 
istiyerek. fedakarlığa razı olacağız. ___ _; 

Y azan : fALİB BIFKI ATAY 
(fo.:ısı 2 inci say[ aduJ. 

Nehirlerde işleyen Aınel"lkan tan:< ları - Amerikan paraşütçillerl bl h . ·d . • . r ıı'l'a me~ anının işgali manc\·ra!ltQ 
da - Amerlkan paraıUtçült!rl - Nakliye ıayyarelerint> bln rueğe halırln nan Amerikan L-va • del -,.... pıya eri ve 

karada harekAta ba~myan paraştittlıler 

7--8 son teŞrin gecesi snbshn 1 
ka~, bu harbin en mühim V'! bel. 
ki de harbin kat! neticesi Uzeri::- 1 
de büyük tesir gö~terebil~"t'k a~ 1 

keri hare1tetlerindren biti yapıl -
mış, mühim bir Amerika o:-dusu 

.'?.uzvelt dıgor ki: 
(Devamı Sa. • Sü. 2 de) Fransızıar I dost 

~ 1 olarak geliyoruz 1 
Vaziyet 

'. Mareşal Peten, F rans'z DUndenberi şimalt Afrik&dak . 
harb vaziyeti hakltında geıen ha. 
oerler gerek burada. gerek Akde
nizde mUtte!iklerin tamamlyle ııa. 
Kim bir duruma glrdiklerjnl gösterıı 
mahiyettedir. ElAlemeyn'de lngtllz. 
ler ln taarruzları karşısında çekilen 
mlhver kuvvetleri bjlindiğl gtb 
Maraa.matruh'da dahi tutunama. 
mı§tır. Diğer taraftan Amerikalılar 
biç bekJenmjyen bir tarzda Cezal. 
rJn, Fasın ve Tunusun muhtelif 
mıntakalarına ihraç hareketleri yap 

karşı koyacağını 
kuvvetlerinin 
bildirdi 

roışlardır. 

Bu hareketler muvaffak olduğı.. 
takdirde bundan sonra mihver kuv 
vetler ln!n Akdenizrien ,ımaU Airi. 
kaya yardım göndermeleri son de. • 
recede zorlaşır ve Maraa.ma.truh'dan 
geriye doğru çekilen Alman ve !tal 
yan ordusunun Ljbyadan bile kat'i 
surette çıkarııma.sı, belki de İtalya. 
ya k&r§ı müttefikler tarafından i. 
kjncı bir cephe açılması lmk~n d:ı

hillne girmiş olur. 
llırnç kun·etıerl ba'.!komntnnı Ame.. 

rlkalı tümgt'nerııl Ayı;enbo\·er 

Böyle bir netice \Be harbin ll.kjbe. 
ti Uzerlne tesir edecek derecede mil. 
hlm bir Mdisdlr. BugUnden itiba
ren şimali Afrjka hareketleri h nk 
kında. gelecek yeni habt'r ler bu va. 
ziyeti daha :ı:iyade aydınlatacaktır 

Vaşington: f <A. A) - A. 
rnerika Eirlt§ik Devletleri reisi 
Huzvelt, Fransız mWetine aşnğı . 

ı <ıaki meMjJ göndC'rmiştir · 
1 "G('()E! ve giln düz Nazileri n ez:_ 

A. U. ci boyundııruğu al tında ıı.tırap 
!;eken dostlarnn, ~izlere 1918 s • . -. 

z:csinde Pmnsada, ord usu ve 
Fransız donanması ile nt-rabeı 
bulunmuş bir adam gibi hi tap e 
dıyorum. Aranızdaki dc.:•ıut~ıa:ın 
lan pek çoğunu el'an m~l-afa..zn 
et.rnekteyi."?l. Sizin <:iftJik!eriııfai 
köylerinizi. §eh.irlerinizi. P' efe sör 
lernizi Ve amelelcrinizi t~ııırrm 
Hüriyzt, mUsavnt ve k;ırc;!eglik 
ı:mdeleıin ize olan i timadı..,, tAm 
orr. Yer yüzUntle Franga \'e Bır 
lı•§ik Amerika kadnr tarihi bn~ 
lnrla ve karşılıklı dost'uklnrla biı 
l~p~iş iki millet daha mevcut de. 
gıld ır. Amerikalılar, Rirleı::ik mil 
lc t~erin yarciımı ile, Fr3m;ı;;r bay: 
ragınm dnlg-3]Rn nltında va<>am15 

?1~nlara hü'riyetlcrini iade c .. t~ıok 
ıçın ellerinr.irn ne geıi~ hep•;~, 
vapacrıkl 'lrd•r." 

Aranıza, sizden bUkllm"t hakkını 
ebedi olarak almak sı~ Alı h • -• a a, ar-
zunuza göre tapmak hnlt'<ından mah 
rum .ıtmck ve b:ınş v& emniyet ld n 
de yaşamak hnkltını et:n•z:ı .. ., a.lm'!k 
ist\'yen zalim mUatevljlcrl ko6mak 
!çın geliyoruz 

<Devamı Sa . • ! Sii. 1 Öf' 
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Bunu epeyce Jiüyiili bir meraklıı 
sorduaumun sonradan farkına vıır

dııu. Anladım ki hen iclınden ta. 
şan hislere talıokküm etmek bti. 
yonun; faknt onlar da fırsat bul
dukça boşlarını kıı1dınyorlar; ibt
ni ş:ı~ırbyorlarl 

- IIa),r helim, yaşlı bir :Li'ai!ın
cağız ... Epeyce ekledi. Faknl gt'l 
mcdiniz! Bunu1tieyin ikcnilisine ve. 
rinlz, fdcdi. Sıkı sıkı tenbih elli. 

Masanın başına gelmiştim. Meli. 
'l.ubu sumenin nllrnda aunıyor-0~ 
aldım; büyücek bir znrf... Jci ol
dukça şişkin.. Geçımiş znmanlıırı 

!lıirn:ı: düşününce Naciye !ınnunın 

hoynl meyal hatırl:ıdıSım yazısını 

tanıdım. 

Elime aldım, nirdim, ~virdim. 
yerime oturdum; parmal·lm:omn •· 
rasında muayeneye başladım. Fa. 
kat 1ıuna mu:ı::rene demek hiç doğ
ru olamozdı; zira hareketlerim :,n
urlu 'değildi; !lıir mok.<ı:ıt yoklu. 
Heyecanım ı;:iltikçe tı1nldı, Jien. 

<ilme sordum: Acnba içinde ne ya. 
Zll'Or? 

Hin ve hiddet için keniiisiniie 
bak göremi)"en 'Ve l>ana imrenen 
zu·elh defterdarın y[izQ hayalime 
geldi. Ondan ayrılan kadını tek
rar kolfarıma olmakt Hem ıde tla,. 
ka bir .,-~~ gitmeden. Bu 'da ade. 
la onun Jcılrısını ayartmak sayı]. 
mıız ımıydı' Bir terbiycstzlik değil 
miydi? r 

V cdi deye, kocasın o ao ayrılma

masını rica etmek ~ıile aklımdan 

ıgeç.ti, :Fabl ne budolııco hir fikfodi 
bu.-. ~ ~ 

Bununla beraber, mektubu açıp 
~fa okum n.k cesareUni sös!eremi
)"Ordwn. Onun içinde yazılı olan. 
lar l><!niın hayatıma t~ir eiieeck, 
beni rd~iı]tirec<'k sanı;rordwn. Hem 
kimbilir ne sivri ve ke kin sitemler 
vardı. Beni 1'imbilir mıe kaüıır t:ı.b. 

lir ediyordu. Ono son defo yaptıl' 
lerımı hiç 'bir ınınan :ıCfelmiyec~k
.ti. 

Zarfı, uld~ıı ı;ıil» sumenin altı
na ntıun. Göz1erimi kap:ıdım. Kol
hıaun a~ıı ımı <ıaynn:ırıık harckc~

siz ve sc siz iknldım, dü ündiiın. 
Sonra :tekrar f'limc :ıldırn; telf. 

ırnr evirdim, çe' irdim yerine 
ko;r"dum. 

Onu okumıyncııkhm 1 
... Yedide gidecek ve ondan ~nrn 

sl mümkün ()lan en !emiz -yaliınlık, 
en büvük fe<lakllrlık, en sarsılmnı 

itimoddı. Bir bcıb:ı, bir nnne, bir 
kardeş, hatt~ cvlcnişlerinin üzerin 
den yıllar geçmiş kadınlar bile bu 
fcdnkiırlığı J;olay :kolay ,.YllPamat.-

lar Iı. 
Ru fedalcArlı~a. tiu cer!n Te ce

~ur yakınlığa nasıl kayıtsız kal!ı. 
bilırdiml · 

Ban sinirli, f)ıızı "düzgün, liaıı 

yorsun ti1gilerlo hana perde ar. 
B.llDl wılntan hu klğtt parçalarını 

bilyük bir h-rırnetle okııdum. Önce 
onlnrda bcr iM bildijilm ~eylerden 

'C:alıa fınşlcn şe~·Jcr .bulec. ğımı un. 
netmedim. Olsa olsa benden ayrıl

dıktan onra miralay Te defterdar. 
la seç.iriliği lıayat bana menrk ver. 
meliydi; lı:ılbuld ben oıılRra da aJ. 
"dırm ıyorouın. 

Bazı yerlerind atlı;rarali, tiaT.1 
yerlerini 'l~J,i>alle okuyarak, haıtiı 

tekror ederek seceyi epeyce kısall
bm. On<Jan, geli~igfrzcl ·değil, fa. 
kat henim gözlerimi hayret v~ nc
damelle açan satırlnrı ayıklıyor, 

yazıyorum: 

.. ~ "f • "' * 
rı •• • , • , , 1 1babasız :J.'.ıılmali ne 
liadnr zormuş! Artık eTimizdc bir 
nıezarlık hovası esiyor. İnsan, ölen 
lerle ülenıediğine o kaaar yanıyor 
ki... ~ 1 

Annem... Bııllıımın sertli~in<ten 
sık uk şikayetçi görtinen bu sev
ili kadın, dt'rin bir matem içinde. 

dir; vakit vakit göueri yaşarıyor. 
Ona sordum: 

- Hani sen il:iatiamdan şikôyel 
ederdin; onunln çe'ldşirdin, s:ına 

ezi~·et ederdi. Hani onu sevma. 
dlıı; ıınne? 

- Gerçc..\: ~vsi yAyg11rac1 "değil. 
(fir; .se,·glJiyf kaybedince ortık ken 
dfsini gizliyeineı, açığa VUt:".ır. Sen 
bunu henüz nnlıımoz.sın ! Kad1nl:ı
nn kocalariyle çeki,ınelcrinin baş 

Jıca seA:Wct fa:tla sevgileridir. 

- Bunu anlamıyorum ann~ ! ... 
Hem kötn lıem fyl; hem ak, bem 
karn ..• Nasıl olttrT 

- Bn, tiiıim Jıilmer('mir.dlr. Ztı. 
manı gelince cevnbını kendi kal • 
binde iıultırsun ! 

Durou. Gözleri dalgın ve 1şı'ksız 
rostgl'le h~ktı Te hlc kımıldıınıııa. 

don ilfıve etti: 

• 

Bir temsil münasebeti ile 
~~ - ~ 1P!ıoı~- - -- ........ 

Bayanlarda _ 
tivatro terbiyesi 

ısır cepbe 
(Baıtaro/ı 1 ne'/. 

Berlin, 8 (A.A.) -: • 
komutanlığmın tebliP~ 

Marsa. Mntr..ıh kCS ~ 
man üstfln zırhlı kU'71e. 
cumlanna. devam et~~ 
ve ltaıyan hava kuV"et~ 
muharebelerine mUzııbeI"'..i 
lunmu~ ve düşman kU""' 
iaşe yollarm.:ı bilcıunlaı' 
tır. . d~f 

Omrümte şu iki hldiseyi (lahi il' aza:n nrnmüm eUikten ~onra bir liMının İtalyan ~t 
unutamıyaca~ım. Diri Pnris1e - ı . 1 tiyatro koridorunda bu .ke~ re ram Roma, S ( .A.) - ~:~" 
o0tekı lstanbulda !başıma gelmiş- SEM 1 T AZ • S. olu~u (eğer derdimiz taklit is.e) dulan umu:nt kararP'°" 
tır. 1 _ • Avrupadn ~örülmcm!~• ır. lMakso- numaralı ttbliği: ~ 
lllr gGn, birliac gün ıııürme- dım lbir ev kadınıdır). Olsa olsa Dlln 'lı:ülliyetli dil 11 

dikçe meorak edip sık sık habrı- it>oyalı "fe rengiirenk elbiseli oln- ııerdc arnlarındo tiya tro büfesinin kuvvetleri, Marsa Mat~~ 
nı sormak iç.in odasına ta<lar git rak göıüken kadııılann yaŞlıl::ırınlla iskcmlc.lcrinde oturarak !bu iŞ. yn. sinde kuvv~tli bir tazYl 
tiğim Refi Ccvadn uğramıştım. Pa genç kızlara söz dınlctememek pıhr. Dizim kültür sahibi bayan- lardrr, Muhareb3 ı11.Ull 5 

ris1e, kendisini çok tclÖ1lı .,.e ar- ochrcsi vardı. Geqen sene gibi he- l:ı.rımı~lan kötü misal vcr:mrunele- ç.etin olmuştur. J,li}·.ve~ 
kadaşı (Refrey) le beraber kapı. nü:ı: kürhlerJni localar asanlar rini rfoada samiroi)iz. Yoksa ilim. mücadeleye iştinı.k ed ıa 
sının önünde buldum: "Aman ka- görülmediyse ije yeşil mantosunu lcriyle fırnil ve bilmiyenlere hildir- nın iaşe yonarile motı>~ 
Çırmı".·alun Semihci"im, saat yak- ,_ t b" ,.. - d- n· mek mhmetini llıtren hiimil olımı- durmadan bombalamış • '/. • ~ snr.ın ap ır ıuııynnı gor um. ır R' t ,.._ _...,Jı'OS 
laştı. lster~n sen "de gel. Tiyntro- hayan daha gör.c girdi: Sı)nh el- yorlnr Clemektir, ıoa vu~gun f1"'"" S 
ycı, hem me~ur bir oynna gidiyo. biseli ve şrıpkalı ve ş:ıpknsının or- Tiyatronun mahalle lknhvcsi gibi Lonl"ra, 8 (A.A.) - ti 

du n~dinde buhınaJl 
ruz,, dedi. Hemen uydum ve der- tasında beyaz güllü; nisbeten sa. bir şey olmodı~ını nrtık ö~renme- mulnb" • bildiriyor: 

0 hal bir taksiye atlayarak 1'emali "de, güıel giyinmişti. Ji ve pğrctoıcliyiz, fikrindeyim. gi1JI 
...r.ıratlc '-'Ola revan ve ha"-"öndürii- (S ·ı ). DilnkU cumnrteS.i 'IJP~ 
::ıu ,J 'l'u E . :Kadınlann ısigarn ~cııne i ta- . emı a: , T.\, lm :ı.nımrtd &}ı'l ~ t 
eli bir süratle - Sara Bertnr - 1i- "'·ı · a 1 ·-"ti 

1 

mobille ~~erken ];ilU""tlf 

ya;:ı;:na.~·::~m~!dı;:; tıser. pi)·e- Hu·· k"metin alacagv ı olncağını nsık bir ·ıt."ı 
sin kahramanı o 1 a c a k genç il i 100 veyo. daha fıı.ıla _....ıııı 

müteıJettr gru,1ara Y"", 

~t;;;;;:r o~~~ı~: :;: 4>~~ıtedbirleri beklerken .. ~~.gi:Jt~ y~r~~ 
'kalabalıkla karşılal}tık. ttlvan ola.1l u~un kafi1 ~, 

Perde açılır açılmaz gö:ı: kulak H llkteşrln tarihli La Trjl>uııe de 1 vatande:1 r d.'.lrlığı ve zorl ğ"u tabfi ıa§tık. Bu a.raaa yalnJS_!'; ~ 
kesildim. Mevzu, l>ir adamın bir Genöve gazetesinde bir Parls mektu. bulınakt1ldırlnr. Etrafınıza bakwa.: mana rastgeldılt ki 98~ 
ıbenr.eri yüıünde.n lbin belAya ma. bu 'far. Birimi) sn ımu ıı.(kredellm: kaç dostunuz ve ltnç nlle, hıı.rpt .. "ll ön ziyette ve zahmetle c~f. '4 
ruz oluşu; ve nihayet kurşunn fü. "Kı' geliyor. UııUyeooğiz, a~lık çeke. cekJ hl\yat ta.n:mı o.rzmıa De tadil~ pma doğru ~'iirüyorladcil'J 
zili11idir; !bu fecantin en feci ta- ceflz. Hayat pabnWığı gttt,lkç-0 artı- meğo razı oımu,tur. Blz Alı:wuıyada gösteriyor ld, mı-r.vcreı rı'ff'· 
rafı da kendi 4ulbasını öldürmek- yor. Karaborsada bir kilo tereyatı 1 ki azJak eottılğlnl anumyonız: Bb Iemeyn ve Daba tölgcltll'_.I 
le maznun olarak m:ıklül olu,u . butruk Ura, bir kilo çay 66 llm, bir ld. bol ve ucuz istiyoruz, bol1ukta eoitlilı r.iye doğr!l yaptıkları Jıtt':ıı 
dur. lo kahve 42 Ura, erkek pabucu 14.5 istiyoruz. HastaJığm bir yilzl1 bu, b-Ozg-un mahivetindcdif· 

Bilseniz, mı netiec liıısıl olunca- lira, ııı.bun 6 lira, et 6 lira, bir tavuk öteki yüz.il kanun kayıtlamalftmıa gnr.bmda.ki bUtün sraıi· . .# 
ya kadar neler olmııdı ı;ııhnedel.. 9 Ura. bir paket adi clgnra 225 ını. kaeyr utandırrcı blr IAubGWiktir. Bll. miş arabalar, ynnnıt~ ffP;' 
Adamlar mı öldürülmedi! Posta a. ru,tur." B"n ' :ı beraber hUkftmet,. ~m"t*' ttfr beyanname vermol< Ulzım zerinde yiyecek maddt~~ 
rab~sr mı basılmadı? Hav"nnları ten bviç.re attmı döTlz alıp, bana l'a geldlğlndo lhtıyaçlarmım alabildiğine m zamanda soi;'uk ça)'l'" 
mı yaralamnadı '1 Arnbac~lnrı m1 ris karab;;, smcb bozdurarak, Pa. ~lııirmek itin ~ıırclcr arry ruz. Ya~ lıır dunnaktaydr. 
ikatledilmedf? Din hel~an ile per- :rlate hayatın audan ucuz oldağwııı beyanname altına imza atmarıuı ııe İnJ:iliz malıenıesinifı 
delerin sonunu bc1.:liverek _ iti- llÖyliyenler yok değtıdlr. kanun, no de ahllUd mea'ullyetıertnı 

8 
( A.) _,,,. 

. dedi Knhire, A. « 
raf derim - !l:ıygmlıklnr geçir- Almanyanan, vcslkalama ve tayın. hatırlıı.mıı.nın.k tc:ln, özllıler ıca yo gelen telgraflıı.ra gare.~ 
elim. Adliyecilcıie avukatları alil- lama alstemlnl en fyi tatbik ettik. yoroz. liz tanklarının en iYi .t...,, 
kndar edecek ol:ın bu pi~·es, Fran- ten baaka, kanıl>orı.ayıı en ngır ceza ı.ınamet vazlyett.o gerekli kıldığı ıanndan il.stUn oldı.uda:1·!, sızl:ırın Avant gar·uc "dedikler! o. veren m~mlPket olduğuıuı. ııllpho yok. blHUn ttdbirlerl abcaktrr. 1 +eclblr. tilr. Bu yeni lntı :~ 
yunfardıın lıiriydi ve ibeni .çok üz. Fakat bo ne bolluk, ne k!fi betilenme ler, hlcblr baltnlnoıa hareketi ho! gö ıannın zırhlan da}ıa Jı•ıır 

rUlnıekslzln, tatbik edilecektir. Gene oı-·. mfıştü. Hiilıt unutamam. ... ı ı ve kullanma eşyaac tedarik edoblL ıarı daha büytik olup .ıe "' • • • -r mek, ne de karaborsa olmıı.mak ma... §llphc yok ki lnsalı, vlodanı ve kanun tanklarile uzak mcsııf~.., 
Bir <ıe ..... ren ..,-;nlerin birin"ı1e nasma &'elir. Bemer Tagblatt p:Eete.. korkusu olmıyunlar, bu tedbirlere 4ıı k ·a·ı E 1 }.IY' 

""'~ .. w t.o k• b da hl kalliı cclmetc için ellerinden geleı.i me te l 1 ar. vv~ ce -~ 
~evimli oğlum ve dostwn Murat tılnde çakan bir Beri me •U un n lan lngili_. zırhlı t~~ı ... tı 

bu aatn1a yapacaklar. d1'lıa kUtlbtl, alttan ıı.lta r. s~ıoğhınun nrzıı Te ibramile bir 1 r: al mekte idi. Diğer ta ,,,ı tf onlnn ıenkld edorek yahut alaya a ,. 
ateşe klııl1a öü~liim. Şehir Ti~·atro- "Henüz .sonbahar iken, Jokant,alnr. rak, blz.j .kcnıll taraflaruıa sllrWde. topçu..."<l dıı mikt:lr ve ~ 
sundaki (Nuh). nıı, oyunda Cla ne. ela :r.enevat k· ·ınııdı. Zerzevatoı dllk. mek 1 ttyeceklerdlJ', Klmc yardrm mmdan büyük llstUnlil 
ler 'Olmadı!. Hayvantnr, lmı;lıır, ld\nlannm üntınde b!r dorıı&tes içi.o mişfr 

ü · t h - h ka\'""" kı'""nıet kopuyor. Paravn kı.... ~eceh-iz'r, l\Iesele burod:ıdır. Her Ge
1n'e...,, ''ongomerl· 11' mt zıya ve evamm.u aşerat: •- .,- _,_ .1 kayıtlnrma bizim keyfimizi bozduğu • ·~ .1.\\1. 

Ancak aslına f>enzomiyen bir şekil meı Yerllmedlfl jçln bir trampa sis.. va.kit ona kırarak ,.8 bozıır.ık ltcscle. zu gizlice ve dikkatl~ 
ve şemailde '(Kuh)' un etrafını ~- teml lmrulmUDtur. Ahı vert,te para rtnl doldurmak lstJyenler. lJl:Elm zev tır. Çörc:ilin Mısın ı ~..J 
rıyordn. Karınca,•ı sörmck için yerine kabve, çay, tereynğr, ekmek kJmlr.e gldı,oeek bir edebiyat yarat sıncla general. bu busW'tııs'7~ 
(Kııh) tın gözHi~ii; üc oğlunrl:ın kartı kullanmak lll.zım!. Kasap dilk. makt.a. gUçlük cckmlreceklerclir. şu. lcrini kendisine an~ 
birinin parmağındaki yüzük: ıkız. ldlnmda iyi Pftrta et var amma, zer. ra.sı do{.rnıdur kl vurı:uncu bir esna ziyaretten sonra. ı.uU 
'ıırın "peki" ( b) ı A ı d :ıeva•"r ıcını Zerzevatçı ela en "'Uzel ti" tng1·ı 1·z ve Amerika11 .. , .. -ı1 ı ı ı ro . nrı: rarn :ı- "" " tın flit auc arlı:adnşı, ııııı:ıterlsidjr; "' • ,. .. 

l>e1ki n~:ıcak, okuyacnklım. Bu su. - Tiir erkeğin erkekliği sinirli ifındaki knyalnrın nrnsına sıkı,nn domateslerlDJ kasap komlfllsuna &ak. nctclilm 
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, kontrolcll!ıU de odar. siie mCttefik kıt.ı:la!1 1~ retle ondon intikamımı al:ıcnklım. o1 ·"·ı:u ":ım:ın anlaşılır' n1• .. ne <le ., · · 1 ):d l:ıl 1 - ··k la maktadır. !ö;, ııranrı, kendl.'Jlne "'&tak. nıı·şti"r. Btiıtr.ın bu hnr:ıt,, KJu.ıs ,, • •· .,emrnın f nıs :m < 10 JUYtı • cesa- •·• ., En basta bllknınetıruı, umanı 1931' .. 
Bir ölüm sai>ııhıoa J.:arşı yıldızlı olsa onlardan nyırız. Her bnreke. meli; (Kulı) rolünii yapan Miislü- lı vagon ııe biletini devredenlere da. a do~ gcrt atıp, heplml1.l reraba gö, ~et gizli tut".ılcJıığun~ 
bir göğe iLaknrnk Rıeıı onu clüşlinür t.imlze n:t uıır, fa7Jo lhis ıı:ıldmdir; m:ın ve lıir Tüıic s:ınoijdlrımn l>!. inıa iJ1 prap ve.rebfUyor • ttirccek tedbirler değil, buhranm el nıuvtıffnkiyetin bnşlı.l'~r. 
ken beni ·~rkctıilliııi unu!amıyo- bnb:ıo ne J:ıısıır tı7. .bir erkel.H Ve. zim Ap·az Karahetin nda~ını nıı- D~utsc1ıe Allgemelne Zclto~ bU. hanı artp tıa\"Urdu)'.;'11 dc\•rin tedbirle. den biri d'! bu sUıprıı .,el .J. 
:nım. Ucn ııllı sene nasıl ıztırıı p dille! 

1l'ruıı \bir erkeklen bile dalı:ı dır:ın 1ıir edn iıle (Alahım) de' işi tUn bir karabor5a 19ebekesjnfo kcı. rini bckllyeceğlz. Tn'.>11 getlm &artın 1ki tarafın }."ti~~ 
çe'ktimsc; l:ılığın1 ı, ruhumu, lıülyo. erkekli 1 Onun la n'1ıa işli\"en ve lıül"ısıı insir:ımsızlık Te ohenkslz. foluııdupnu haber vermol<teıllr. Aıul rını, umuml barıştan hemen sonrn J.ondra, 8 (A.4.) - /I:.~ 
Jarımı ,.e me,Jf'ğimi byl.ıelliıuc;e; in~anr monyıılizt' f".tlt"n lıalıışlıırı lik ve 1ol~rrın.suılıık beni 0 karlar 11nçlu idam ellllml3tfr. Berlinde her dahi butnmıyacnğımızı dllşUneceğtz.. nrruz "başladığı zarnatJ ~ 
binbir macera içinde harap oldum vordı; karorlıın iknl'I, söriinüşü i:E'aç etti kim,. .. Hunu da unutıı. hafta Jturınaa dirilen veya idam olu Bilerek "o ıstıyerelc, fellııkfırlığıı rıırJ lerin elinde UçU zırbll rd" 
sa 0 da olsun! he:rbetli:y.dil ı ~,....J1 ınıyn<'nğım. nanlann a.nt -listeleri- görillmt k. olacnğız. Srlmıtıyn oaro olanık bu 10 tümen butun~~ef 

Heıu ne lüzumu Tnrdı: Denim • • • • • • • • • 1 Şu haldt' .. , Knrilerimfn bu piye. teıllr.,. fı31lnn ımlnf;'tnıı: .. _ (Janrm, ktmlnic kuvvetler iso 12 ını t~ 
içinde hu.hındıığum davn o kndnr - Czül!iyors11n!. TienÜ7: ~özrmıii s.i tahlil YC tenkit elmemekliı:lime Bir tavl!:'re gazele"!lnde okundııjtıı. muh:ırebe edeceğiz! Bu kııdar nıJW elen mUre'.tltept\. BUil befl 
hüyUktü ki milyonlarcıı aşk dnva 1 bitinnedim. Senin J,:ız olman bir müsaadelerini h;temeliyfm. <:ünkii na göre ''7.Urlch't& blrknı: mem!lr, mllıl3faıı. mıı.srafınn &El lüzum var? A. zırhh, OçU motörlü ve / 
o nıukadries rinvıının ~nmnda lılr cihetten dnb:ı i•·i!. cnnkü bu e,•e - kt'ndi telftkkime 1ıöre eısasen bu kendllt>rl tarafından yok edilmek 16. sıt zorlultlBr bundan doğuyor!,, telkl tlı:neni idi. I(~ 

,, ,..w "EK1ZlN01 ORDU ~:;,cı hiç kıılırcfı, istediğin 7ıunan bir erkek getirelıi- biçim lintrolıırın lehinde cleğ:. zım gelen la§e kartlnnmn bUyUk bir cini bile ulaştıranlar ohmıştur. Dol;. NIN Gtno."Lt'ıt "~ 
Yatak odama tekil~im, elcklri. lir in! limdir. Ye ~u halde ••• !ıu ~·:ızımd:ı krsmmı aıırrmışlıı.rdrr. Şimdiye kıı.. rudan doğruya blzl herhangi boyun S'~ 

ği söndfirdüm; kııryolama uzan- - Niçin? Bö:yle söylemeyi :oıaıı:ı yalnız tıraıro ve adaptedt'n lıah-;i dar bo kartlarla ticaret eden 80 ki. l'J;-dlrllmlş memiettetl~rdcn blrlac ben Londrn. 8 (A.A.) - ~l°'.J 
dn l b iki 'kumandanı general )1 M'' Clıın, gô1'.lerimi kapııdam, fakat uyu '.'a ıık ederimi tercih ede-ceğlm. Zannederim, bö}- 11ldt'n fa::.la adam tesblt oııınmnııtur:• zetmek arzusun n gp. en ut<' ne, ıc.,.. 

ı 1 1 t lDk bir emı·r n"•redore ~ .. ) amo(fım. Çiftecc,·izlerde, Şııt.lr Josi de bir en kit ~ çok oa f:ıy. svıcre, mDııtahslllerln rahalılık ya. bu memlekette lnanan ar o ınu':> ur. ...,. uf,.. 
}>rşa ile Naciye lııınırnefcnılinin ,. dalıdır. rı'na k~r ltoym:ık irin, serbe t et HUkQmot tedbfrlcrln! bekler en, m . ..., 6-

- Babam ••'ihi bir adnm hııl'.\. k ıı "Kazanm111 oldu..,•'11 ~ 
mıvacak oldııktnn sonra niçin ev. 1 11 il"-# b ı kl ı nln sadece bir baş1anır19 '" se\ iştihlcrf yalnk orin ıncla geçen A. Localar uracık çocuklarla lıe. p ,>·asnıımr kııldırmı,ıır. Her flt'!Y ta. ın ..... aıı azıt ı arınııı.a ıııı" gel' ~ iT. 

:-aatlcrfoı.iz Jınv:ılınıde E{l'ÇİI resıni len erim! men heıııt>n doluydu. Co<'ııklnrın yınlanaıı ve ve.slkalanan aycı nıcın şckllk gelmlyeccğlnf, haroln en ntı7.lk nt kıtalarımrzın MJad',çıııı 'I 
3aptı. Onlar ne nefis aşk gecele- Annem cevap ,·ermedi. Bobam derslerinden evvel hhoyiliklere lekPtte ekmeğe ve slite kıı)·rt konu. ve bubrnnh safha uııı girwlıt oldu~o tur. Ynpaco.k dalı& bl,JP 

gibi l>ir erk<•ğin bulıınnbi°Iece~ine ıur.ağı hl•· hP-saba lcııtılmamı•tı. Bat bu d"vlrılo ve bundan sonra, bllllld , dır. Alrııanlan §imaıt ri ydi 1 snpmnsı bir de lıliyleliklerle p:ıç:ı. ~ ,, 
Onlar öyle <le"erlı" fırs."ll"rılı 1.1 aklı )"alıııı\·orıhı ·"anırım 1 Fnk:ıt lnrı '!l\•tınncnJlı için ııno habanın ka gıda maddeleri pah'llılaştığı için, mjlli mlld:ıfııa. bıl7Jrlıldarrmıza bü bil. mak fçin ileri!,, • ,1 

tS " .. ~ onun C\'deıkl hıı sessizlikten. hii. ı k •- 'i .. bn ı d tD h k ı ld .ır. •• ıu o ı - cııı 1 b . d t h" bn hnreketi 1ıir kmurd:ın zi' p(le e eme u" çre .. e !J ren oyurucu n ız vı•rme zorun: n o ıı,,un z SeU: lalyan ııım .J r ı r 18 ıc ele secıııezlerdl. kim l"t' :ka<lir hir esin voklugMıın. ~ n h"d ı "t ..... ı b~berl ı Jll u .ır.ı Bi k bl ) ,,. A 1 ,, lnhrip ediri bir hnlarhr. nu '.\.aşta. ı .... B o m•ı., u. auyın ama ~ n ( ncıeb 7.. 1.0 \IV\"Ct \"Cren ı Vaşington. 8 (.\ A· ,.,.o 
• c 13 ~eç.rııe.zlcr ıııiy<li? rlan çok üzfilclii1'ilnıi nnln.•orıım. t ı ı 11 ""'ik" ı t k ı k k dl ı dl ı Jtıı 1'.J 

1 " ki çocuklar :ına lınb:ının ti\.·ntro.vn veren gaze e er diyor ar • : '] .. yn. 00 ' " 11 .ıca tır: P.n u~n m 1 a skeri mahf1lleri 8 dılfl'·. 
Ne l<edıır bedlıin olsam gizli bir Sordum: ., t h ı ı k ı• ı •· tl ti k ... ıı bili lıl d biti ı r gilme.f< li7'er,. odadan ı;ıkın~lnrın- o ll; umn: yo . •ı.t7.ı rnern C•H' er mu o o. .x'B l'C r, .ıre c e r :ı: nivle Almnn AfrlkP o /. 

S(!s htıına böyle •orm-ordu ve i(."im. - Beıııim bir :ı.n c~vel evlen·di8i. d:ın e,•vcl , :ıt:ıklıınn:ı nimıeliuir de ekme:.: b"zirrıklnln ynrı~ı l.lld ır ''ULUS''dan up hazı <lökiıntülc.ri" 
51
,I 

deki iimil ktvıkımlıırının onu "<'I mi islf'r misin anne1 .., cJa'·lldl ,. Ut •-·•·- h t, A bil . ıırll 
..,, ve bıına nlı , tırılıııolıdırlar. fl1fıık ~ r ,. .........ın " ır .. 1 e ı,ottnrıı hataklıl.Jorı d.11 mh ordu. - Elbet isterim! Böyle hlr hA • unutulmuştur. 2%5 ~rnm ekmek. 6. Yeni verem dispanseri r ıı • 

çocu\:lıırın lİ) atrolara Jmlıııl edil- k h ald • k 1 ,, 
1 

şik mlllcller tnrıı 111 tı 1 · ıc ha küçfık ümit, kafamda in- dise. içine düşliii'illmüı hoşluğu memelerinin usul ftlilınzı cl:ı tıkla te ·ı arptc ıgımrz ekme l r , " tat.anbul Verem m .c:ıde!estnln Fa. clüsiiriilmü5 ve ııııı:ıitll ....,ot'J 
«".e Ye gü:r,cl bir 1şık. durgun mavi ıloldurmnsa bile nınltobilir! gelebilir.) 1 ç,,.·cliler, onlarda dahi ba<ılıca gıdı Uhtc Kasap Dcmlrhun mahallesının lunrlul.:larım oçığıı ,·tı~;aıı 
!>Ulara vuran ıküçük bir :ı ıldızın ak - Ben bab:ı.m gibi bir ad:ım ı~. R Ti mııddesı haline gelen ekmeğin 2'lr. Fil yokuşu mevklinde yenfden in,a. B . r _ bt! ş 

f • tıA1 • .b. 1 • ~-aıro salonuna "te local:ır:ı ,_ •·- 1 , ti .. u ı şaaln sore, t 1ırsı' . .ı si glhi parlıyordu. erım, ...,:ım gı ı. • k 1 . . . ı:ramını u11cı~ mem r.rn ere gore sına karur ~·erdiği Verem dısp:uıserl, tümcnlf'ri fiilen kud ı ef tflYI 
'(Dıvamı var) gı~nc ıır, r,•de ~lı r. solona gır. ııiıuet ııddediyorlar. Bil 800 ı;rnmcıao oln temel atma töreni önUmUzdekt kU'' Yatnktan :knlkl ım, ~lektrik düı1-

mesf ni çc\·irdim, çnlışma odorr :ı 
grçtim; mektubu nld~m; yatak oılo. 
ma döndüm: ~ııryolamo uzanrlıı.n. 
Zarfı orhk lıa(if h.ı rir yıı tı~·or 
J::Örüncn pnnn:ıklıırtmnt" :ı:-asııHl:ı 
e'"lrip çevirdim. {'.c;tüııdekl Ynkur 
karlın yazısma }ıaklnn: uıun uzun 
lrnl.lım. S-Onnı birden kararımı ver 
<lim: kenorıııtl:ın yırttım. lçinılı· 
küçuk bir ~ep rlcftcrinden l.:opar.J. 
mış yoprnldnr vardı: zarrın flsliiıı. 
rlckinden hnşko, kıvrak ve haş:ın 
bir Y&ıı: ke ik kesik, bozı silik 
ve 1ıoıı J:onı h!r rok .r:ın.. \'eıJI. 
den in nzı-:ı ... 

Runl:ır onun hnlırubrıydı. 
Air in anın hnıırn defteri onıın 

k:ıib inin fC'i demcl;ti. Kalbimizin 
iclni, oltfıı1: • : ~ı, a 'dırılıl:. hi
ri~tne ·~11Ak cı.a kıırşı r-5..ırteritmr. 

Düzeltme 
DUnkti sayrmızda Targan Çarıklı 

imzası i!e çık&n ''serbest plyn.11a n 
fiyatlar., ba3lıklr yazıda "bu zor gUn 
lerdc rnillt blrllğl yaratmak lçln .. 
cümlesindeki "mıııı .. kcllme.ııl "mUI· 
ki., olarak çıkmr§tır. DUzeltir ve ö. 
zil r dileriz. 

Ba,dadlı Riihi'den: 

me.,ıen rar .. lı değılılır. Onun lt"In r. dU dik' mnktaılır. lıolrnn · ıvtt 
.k. aı;a"ı şme • ça111nmba ı;UnU anat lG da yııpılacıık. k" l .. J"i 'fr " ı · ı !fen('İn p !!ltoları sırtla, şrıpko. Hnynt zorluğunun ve bu zorluktan · ıı e en motor ı ıt• fi 
lnrı hoşla ol:ırnk kollııkl'lrınıle otur doğan yolsuzlu!• ve knraborsa tlca trr. Bolon~·:ı, zırhlı Ari:cırt 
molarını be8cnınedinı. Hele hız'.: rettnln, her tanıft.ıı, 11111ltlnelcrf ltndnr -----~w--------. tlorlo ve r!yode fol tıer~ 
1:oııtı~ııı"l"rı ·o'· · ı · 'd 1 l l'ecsrı·a tı"lnıeıı1cri 111 .ı<t .~ "" ~ " çıritıı O a. muntazam çnh;jnn .\lmnn t~ı1ktlfttı f ~· ? > r• 

c J'' k e emome ınn. nlıır tornrındal1 ır. •• >lr i ·i loc:ıcln da nıiislnhdem. içinde ,·eya ııantl kndnr aksamnkım:ı:ı 1 
lcrın lıiı· gece j!C~' irmelerfııc nı~- tııllyeo İıivf\:reıle bile tıı.nıaııılyt.c un. 1ı-------·-----=-ıo dir. ı~t•ı1 
ı>:ıııde olunmıı tur layafcti vıırdı. ıenrbllnıeslne lmkAn o:m:ıdığını glirti Atny'ın b.ıgt!nkU Mnkincli bütün ''8~~11111 
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Tramvay çarptı 

Fa tlhte oturan Sıdıka Fe)'li pqa 
caddealnde giderken Slrkeci h.a.ttmda 
i§leyen 2761 aayılı tramvay arabut 
çarpınıı. ba§llldan ve vtıcudUntın muh 
teli! yerlerinden yarala.nml§tır. Tra.m 
vay l.nl olarak durduğu için yoı.ou

lardan blr kısmı tramvay camlarma 
çarpmıı, camlar kınlınıotır. Yara.!I, 
Gureba hastabaneslne kald.ırılml§ttl'. 

Con Bcnnct b~mı 5ntıoe eğrli 
bir çocuk gibi, itiraz etmek.sizic 
lnzilc bcnlher salondan Çlttr. Dt1c 
Gordon ihtiyarı ve kmnı U-t.clli 
i~n peşlerinden gitmdi dilfU.Ddü 
fakat Con90n'un fttıdfsinden ıtV
vel davranın~ oldu~nu g6rilnc~ 
'Vaz geçtl. MR!lıM!lrııa döndü. 
Reyde masaya d<:tnmli~tü. Orad9 
bir müddet bam Bıi e!inın ımıl:'mn· 
da harc-keteiz dW'du. Loli nihayet 
gamona iıııaret etti, Rey'in kadeohi 
dolduruldu. delikanlı kadehinin 
ka.ldı!"arak bir hamlede içti ve ıon 
nı biç bir ~y olınrunış gibi g'!ne 
eski !lemine dalct. 

* •• 
Cotıw.>n bir daha ealona dön· 

medi. Birıu: $0Dra ihtiyar Maytlan 
da salondan çıktı,. Rey ile lıabMı 
ara,mda geçen !ı,a.cH~ye k"ltın ~n 
küçük bir alaka bile göste':'mcmiı::· 
ti. Böyle kendisini doğrıd;:ın doğ· 
nıy11. alMtadar etmeyen jşlerle 
rncşgul olmaya.c:ı.k derecede zilıner. 
dalgın görl.lnüyordu. 

Eri{ Dikin khıağma fıSTldsdı. 
- Hesabmr bizzat Memeıten 

gidiyor, bö~·te işlerle uğral'nt'l~:? 
tcn~zıül etmiYor. 

"' .. 
Beı; dakilc.a. eonra u .. rm '<1'\~~ 

za.bitnnm ~!inde iCli. Saat bir' ÇtY 
reiı: g~çe ısalon tamamile bo~:>lnıış 
içeride pofü~1crle rnüırt.nhdcmler • 
den b~c:ka kimse katmamr~tı. 

Dik Metr Dotc.l'e sordu: 
- Hasen nerede? 
Metr Dott>I omurtkan bir tnvır. 

la cevap verdi: 
- Evine @itti. 

erken dliner. 
Elk balfırdı ! 

O, f!eceleri herı 

- Yalan ~övl!ivnr~nn ! Hlıi o. 
nun ,·ımhıınE"..sine götnr. 

Hasen'i.ıı yaııhanei bodrum ka-

• Fenerbeboe -

!Ak ma".ı.arma aıın Şeref ve Fe
ncrbahçe "statlarında devam edil· 
di. I<'enerbUıçe stadında il'k oyu1. 
Beykozla Slile~niye ara.'ftllda 
c,ldu. Her iki takmı da çok ener-

. iik ve güzel bir oyun çıkardılar. 
i,1 e yaptıkları l)jrer golle dev.neyi 
1-1 beııabere bitirdiler. lkinoi 
dcvr~ fevkalli.de güzel oldu. Her 
ıki tara! da enerjilerinin son bad 
!erine bel.ar uğraştllar. Son da.ki· 
knla.ra doğru Süleynıaniyeliler bir 
penaltı kazandıla.nıa da santrfOT
J arı Osmantn ~ktiği eüt Beykoz 
kalecisinin elinde kaldı. 

!kinci oyun Galatasarayla A}tjn 
tuğ arasında oldu. Galataearayh
lar sahaya zayıf bir takımla çıitt:ı-
lar: 

Osman - Farak, Salim - Ke
mal, Arif, Orhan - Hikmet, Bar
baros. Cemil, Muzaffer, Guanfer
den mürekkep olan san-kırmızı 
takDn oyuna çok gtizcl başladı, üst 
ilste yaptıklan hUcumlarda ve da.
ha ilik dakikalarda biııbirinden gü
zel dört gol stkardılar. Gollıcrô. St· 

raailc Cemil, Hnmıet, Gazanfer, 
yine Gazanfer atttlar. Bu dört 
golden ııonra oyun durgunl~ Ve 
çok yavqlacb. Devre "-O Oıa,.... 
tasarayrn galıebeeıle 80DA erdi. ~ 
kinci devrede Gelatuar.a.l'Dl aol
içi Mmıı!.ffer ealmtlandı. Ve deY
rtnin ortalarına ~ Galateaa
ra.y ııağ açtk1an.Hikmct 'VU!taailc 
bir gol daha. atarak m&ÇI ~ P· 
lip bitirdiler. 
Jl'encm~e ıttadmdakl oyun sil· 

niln en m\lhP brplqman olan 
Fcneri>ahÇe - tsts.buJspor m~ 
idi. Her iki ta1am f.8haya §U k&d.
ro ile çıktı: 

FeneTb&•: Cill&t - ltarat, 
Maamme" - Aydın, Ali Bin, Ö· 
mer - Halit, Rebii, Mtl)aat. !l'M'f, 
K.Fikret. 

Nakleden: 
tında idl. lçeri girdfkır. Blıra~ı 
pencc~iz. ~ ~14 bit oda 
idi tQerde ldmse ~o. 

Adaro1an masanın tbtftndıeki İkl· 
iıtlara ve saJre>'!l lbcııkbtlan atl'8· 

da Elk de bir ıt~e IJ&'.daltft ka
sayı mühürledi. Kanapenln ftst&n
de bir frak tamıatamık bir halde 
atılmış duruyordu. a)elacele cık•· 
nldı~ı belliydi. EJk baktı: Hııgen. 
tn o ~ece sırtın.da gönılllderf tral
tı. 

El1ı:: 
- Bana Metr ~ ~~n, Cle-

di. 
Adam getince aordn.-
- Hagen edne giderken elblee

sinf ~iştimıek itiyadında mıdır, 
her akşam böyle mi yaJ)ll!''l 

- Evet. 
- Niçin bar kapnnmadMJ gnti? 
Metr Dotel omuz s;JJ<ti: 
- Onun işlerine ka~am. 
Odanın bi1' ltO~tnde btr tııva-

let mHası vardı . Ellc, 'duvara ya • 
naştınlmış olan !bu ma.5anın iki 
tıırafındaki JAmbalan da yaktı ve 
bu kuvvetli ışık altında ma5anın 
üstünıfokilerl tetkike koyuldu. 

Biıilcae tel aae boldu \'le oeke· 
tinin kolunun siyah amini üstnnde 
bunlan tetkik etti. Ce'lcrncde btr 
kiiçfik şişe kola "'C küt"ük btr fırça 
.ı;öziine çarptı. Bundan sonra sırıt 

ka!M sepetine ~eldi. Sepetin içln
dckikri masanın iistüne iboşallh ve 
hepsini birer birer gözden geelr • 
di. Bunlar arımnda -notJar. iş mek 
tupları, .sirkülerle.. Tardı '\\e ıhepsi 

lst&nbnlapor mao 

htanbulspor: Fikret - Sefer, 
Dr. Faruk - Muzaffer, Hüştü, 
Xccmi - Be1'ir, Toros, Mu tafa, 
Kadi'r, Vakur. 

Oyun çok diişük bir kalitedıe 
başla.dı. Her iki taraf da cansız 
bir oy.un oynamJa.r. bil~sa Fc
ne~ba.hge for ilıattı çok fena bir gU 
nünde idi. Netekim MI'ı-lfıcivert.ll· 
lerin ilk gcJünü dUn sahamn en 
iyi oyuncusu olan ömer hnftan a'
dığı topla yaptı ve devre böylece 
1-0 Fcnerfoahı;cnin lehinde bit
ti. lkine;i devre K • .Fikret ve yine 
ömer vasrtasilc yaptıktan iki 
golle mııgı 3--0 bsancblar. Dün 
Fenerb3hoc tamftarla.nnı klltiscn 
mcmntro ctmiy~n ook fena bir o
yun oynadı. 
İ~nde ye.gine futlrl 

oyna.yan Ömer olduğu için muvaf. 
fak oldu. Diğn oyunculardan Re
bii, Oilıe.t. Muraıt barit hepf,S fena 
oynadıtar. 

!sta.nb$1pora. gelince on1ar da 
muvaffak olama.dda.r ve çek; Jı • 
tanbulsporun oyun1annt arattilar. 

Şeref staıimda ilk maçı Vefa ile 
Tak&im yaptı, Vefalılar cok üstün 
ve güzel bir oyımdan sonra rakip· 
J~rinl T-1 gfbıi ac;lk bir farkla 
yendffer. 

Şer.r etadmda Mnef ve aon &

yun Beşiktsşla Dtn'U'tpa§a araım
dıı oldu. SiYRh-beynzhlar es.baya 
şu şElkilde çiktıhır: 

Mehmet Ali - Hrhto, F .. yrj -
Ça~. Saim. Htlseyin - ~ftf, Şe. 
:ref, Kalıta - Şllkrtl, K. Kl!'mal. 

Oynn muıtem&dt ~ttt> Betiltt:tı 
~TD hft~ altmda ovnand:. 
tık devrede Şllkrtt, Şeref ve )"lne 
Şi}<lrrD 'f'IUD'tttıılle S gol yaptılar, i· 
kincf devrede Haldn n Şmcrtl va
llJt!Ulile yapt1ldarr 2 go?1~ mftc:t 
fS--0 bzar.dıla.r. Bc3fktat da 5-0 
gı"bt bir fark!a galip sıelmeslne nığ 

- 25-46ıi' ........ 
yırtı.lmııfb,. lHç birinde dikkati çe. 
kecdl: bir bmml~ fa~etmedi. 
Y&lnn bunların araaında bulduftu 
JkiJ!e bfteınarak nı>ışhrılmış be
yaz blT' lrt~t (Jildratinl Qektl, p.]J. 

ınoe alarırks 
- Kdtanın hr~asmı buna slhnh 

galiba, dtye söylenat. 
KAJtıh yapıfhnldd}ı yerden «tik. 

katle açtı, !bu ktsmUla 'daktilo ma. 
kt~af19e ya:nlmış il~ satır yazı 

vardı. Okudu: 
Acele.- E. S. at "'7,, nomara ile 

g&iif ... ArRŞhrma ştmiUllk mevzuu 
bahtlı d~ .• M. in ifadesini acele 
ıetlrin... c.ok aceJe ... F'. 1. 

Dik 1A#ıd1 Elk'in elinden aldı ve 

" 4a okudu. Sonra: 

- Araştırma bahsinde aldanm15, 
dedi. Bu M. k.im acalia! 

- Her halde Mil ..• Vands,•ort'dn 
yskala~12: adımı. Tahriri bir f. 
fade T8Nlli,U de~il mi 7 

- Evet ..• E. S. de her hald-e El
OOI' Strlt ceddesi olacak. 2 de yn 
hina nmnara!lı. yahut sııol ilci de
JOek olacal:. 

Elk kA1'ıllann arasında yeni bir 
araştır.ına yaptı "'e niha)·.et aradı~ı
Dl buldu. Ba, üzerine daktilo ile 
Jlagen'in adresi yazılmış bir zarf
tı. 

Klübiht miistahdemlerf polislerin 
rnubaraza3mda idi. Elk kapıcıyı 
çağırttı. Zarfı Bôsticrerek ı;ordu: 

- Bu mektubu Mr. Hagen•e 11n. 
at kaçta seUroiler1 

Kapıcı esld bir eskeroi ve arka
ikfılan arasında ~tin neıake. 

Oilıan p:ya alannd• mllbadf'!P 
\'11sıhıc,;1 olmnktan 1:Jkmı.§, aJ .• \'eri
şe yaramaktan !ialmı~, hi'r made· 
nin fırlayrşındıı başka han~i &e • 
hep bulunabilir! .• Altın yük~li • 
yor!;a "öylediğim gıöi ona ~an1sn 
hır \'ar demektir. Bo sanlıı ise, 
anrak soysnı:larm, snçlannı sakfo. 
~ak irin bq l'tlrduklan b;r ted • 
bırden ha~ bir sey değiıdir. 

Şimdi, bu hileyi sezdikten sonra, 
artık kenclimize <lü~n v1tzfff'yi ta. 
Yin edcbilriz. Şabf;&n her 'birimiz, 

a nal .. 
•.< adiıtlcı le altın topladrklarmı 
o~re~diı..lrrimiz;•; lı:'lngerler. ken· 
ı.lı~crıııe bu is jçin ba~ ,·ornn~tm 
hükumete hil<limıcliyi'l. Du bi; 
ı:~«ıtlıl, dcföl, hir 'ııtnn &e\'e~Jik. 
tır. mı~ le bir hareketi. ab)fik yer· 
ıne7., o' f'r. 

Rıı~iiıı nltın toplaya::ı)ıır, ya 
Jıır;ız. oy~uncu, 'ıır~unrn mul.'11-
lesı so~-suı1ardrr; ~ahut lf~ mem
leket ı.~ılretinc, de' Jctı'h nnmuı 
'c lııt~"'ıJ ctiı•c. · iti•ıarrna inam ol. 
nı;ı~"nn rüriik nıhlu kimselcrair. 
IR.'l• bunların arn"m<la c;o~ hUyUk 
lıır R\ nlık r.onnfö•orıız l'at:ın .• ~ 
ı . . . • . ı~n. 
ııı ıkı <'ın .. udanı ıla birer "lrdnr 
Bl'ninı ~ibi, f'lhctte rle-.l,.t d~ 

ıı o ıt h a f t n iı:incle •'n!: 
tın,. ın fırlayıo;mı ~örmli~ ,.e 8 ,.. 

bcpl;ı }ni ke tirmİ<ilİr. Umerr.n. ki 
tc;ş~.ı!;JD ymıı haşında terla\'i c'le 
ylıruy<'<'.ek ,.e \•ahın :okarnt:, kt>n• 
dı1crini beslem~kten ba kft h. 

d
.. ır 

ısey mıUnmeyeıılcr. kapknl'tl ıra. 
rııtlan ,.e kaJ"llJlhk ,·ir.dnnJarjl a 
d~letin huttınına ~ıkanlnc-ıt~ 
Nohılctan !Otıra ortalığı tıaran t_: 
IA!iö ve piıınıanl.f.r, hainlerin kor
kmıunu göst~riyor. Jı~akat e~E"r oe
:aı. kılıçlRrı bu \':İrı1an karanlr~da 
(akmağıi. hemen h:ıi!!lamaz:ıa "imdi 
sm•n. delildcl'İ1te, inlerine (f'kilen 
«>anıwarlar, ıtitgi<le tekrn ba•1a 
nm kBldrnrlar ~ • 

HAKKI SUHA CEZGIN 

Kuru yemişe rağbet 
Kahvelerde incir ve üzüm 

verilmeğe başlandı 
Şeker vaziYet.in,in devamı mllnue. 

betiYle kuru Oz1lm, kunı ınc.ır, pek. 

mez aa~ .hayli harareU~tfr. 
Bam kahvehanelerde parti namı &L 
tında evvelce lokum verllirken gtmdl 
tane ile kuru incdr Te kahve yerine 
de keee ka#Jdı içinde kuru üztım Ye. 
rtlmeııine ba.§ıanrnt§tır. 

Bu hal, yerli kuru yeml§leıtn l'eTaç 
görmesi ve mtıstahıın k6y!tınb tuıa 
para. kazanması bakmımdan memnu. 

me-n glSe1 bir Cl(Yl>!l oynayamaıt!r, 

Nedeil.8e ıiyah-beyaıblar çok br
gundular. Birind kiimcDfn en 
ge~ t8kmı.r olan Davutpep.lılar 
diln ~ fi go1 nm..ıne 
rağmen yrlmade.n ve uıilıı1e ta • 
]~t$.l'. 

Uni anlayan yegAne kimaeye ben • 
ziyordu. Tereddütsüz cevap \Wdi: 

- Saat dokuzda ... 
O akşam Jçln vaziyetinin ne o. 

lncağını 80rdu. Elk: 
- Bir memur refakırthıde e.ınt. 

2'8 gidebilirsiniz. Fakat khme ile 
görüşmeniz ve arbdnşlannııa bu 
mektuptan bahsetmeniz yasak, an. 
laşıldı mı7 

- Evet efendim. 
ElJı: daha emin olmak için tele

fon santrolınr t>ularat telefonu 
JrM!irdi. Saat o 3trada fkiyj çey • 
rek geçiyordu. KlObün mubafn:ımsı. 

nı on, on beş kadar memura bırak 
tıklan sonra seri lrnlanları otomo
biJlere bindirdi ve Dik'le öeraber 
son sflratle Totenbam istikametin. 
de hareket etli. 

Eldor Strit sokağına tiir kaç y{iz 
metre kala otomobil durdu. İçinde 
ki memurlar indOer. Kalabalık tiil• 
katı çekebilirdi. Yolun iki tarafın. 
da (Kurbağ:ılar) ın yolun iki tara. 
fındn nöbetçiler bırakmış olmnlıırı 
pek mtıhtemcldi. Memurların her 
birini arko yollardıın gönderdi ve 
Dik Elk'lc beraber karanlık sokıığn 
saptı. 

Bir iki adım ilerlde Elk duvar 
dibinde bir gölge gördü, bu her 
halde "kurha~alar., ın ınöbctcilcrin 
den biri olmalıydı. Elk harareti .. 
blrdenbir.e Bravn isminde muha,. 
ye1 birinden hararetle !ıahsclmcl!c· 
koyuldu, bunun nöbetçiyi aldat. 
mak için bir oyun olduğunu anh
yan Dik mulı:a't*le etti. Bu oyun 
nöbelcil"i oldat.mıı~a knfi geldi, a. 
dam tehlike işareti vermcğc lüzum 
olup olmadı,!tını tayinde tcreddfit 
etti. Bu tereddüt sırasında Elk ve 
Dik onun hizasına gelmişlerdi. F.lk 
·durarak lılM'duı [(Deoomr 00·1 

nlyeUe kat'lll&.nDU§tır. Bundan be.gık& 
tehrlmizde p.rk vllA.yeUe,.;nA-

ıa V ·~ =n, me. 
se an, .Mardin, Urlaya 10 bin aan 
dık kunı tlzllm gönderi.J.m • .t. 
lar '10..72-74 l:r-ır. Fiyat 

kuru,tur. Aynca l!IOD 
gttn!erde İzm1rdeıı ıelu1ın1ze 60 bin 
~dik kuru lizlim gelmiıtir. 

t&lyaya ya.pılan UzUm ııatı§Ind&n 
aonra İllgjllzlerle de 1% bln tonluk 
~tıde girlldlği haber "erilmek 

~ıı evvelki Vakii 
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Ruıyanın Amerikadan 
beklediği 

1 

Amerika. ordusunun Rusyaya bir 
nıuhablrlerfn lrad eyıedlği ııuaıe Ke. 
renaltj demirUr ki: 

''Böyle bir ordunun aevkj gay 
ri mümkün olacaktır. ÇUnkU nakJ.i • 
yat huausunda ııon derece bUyijk nıa; 
klla.t vardır. Amerika ayakkabı " 
bllhaaaa akça gönderecek olursa Rus 
yaya daha iyi muavenet ctmlı1 o!ur. 

-
-
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. - -VAKiT- O tkt~rıt~rt~~ 
cs;z 2L 

Şimali Afrikada harekô.t 
BaU Kafkasyada <Ba,ıarorı 1 tncı ~auınrın' j yola çıkmışlardır. 

cephesinde 
,,. __ ._. .................. --~ Bitlerin natlla 

(BQllarafı t ncl ıayfada) ı 
rasim yapılmtfhr. Führer saat 
18.05 de salona girdiği zaman uzun 
uzun alkışlanmıştır. 

Cenovaytı 
hava akıtı1 

~ l şimaU Afıikada.ki Frn'OSIZ mtıst~rn Şimdilik TUnusa kar3r hlçblr ta. 
~oyvet hücumları 'lekeleri Fas, Cezayir ve Tunust:ı 1 arruz yaprlmanııtıe:\ da hava alanma 

muhtelif noktalan aynt zamanda bombalar atılmı§tır. 
Stalingradda Alman ı çıkanlmıştır. hırqç ha.!>eri Vişiye snbahn kar-
hücumu püskürtüldü Aşağıdaki satırlarda Anadolu n- Pr 2 de gelmiş, derhaJ marefal Pe-

lJerlin, s (A.A.) _ Alman ordu jansı tarafından dün s:ıh:ıbt:ın tene m:ı.lfımat ve'!"ilmi~tir. Sabah. 
itibel'en muhtelif mmıbalnrd'ln bu ;eyin nazırlar ~yeti, mııhtelif fa-

.ırı haşkmnnndıınlı/:ının tcbliğı: ihra,. hareketine dair veri!en tel- sıJ:ılarla. öğl~den $0Dra dıı d.r.\'am 
KııCk:ısyanın batısında ve Terek 'S 

"raflardak ı'ma1~·matı tonl .......... ı~ ~<!en fevkn.lfıde b!r tnnlantı yap -kesiminde, dü~m:ının müteaddıt " ' u • ,.,..._.. ;ı -·-

h k t 0 o1nıyac:ı:k, aynı zamanda gene :ış- mıştrr. 
karşı ücumu püs ·urlulmüş ür. u~ • f d Vı'şı"de bulunan Amerı·•·- mas-nr :ı3ans tarn m an gece ·ıerileT'I ıu• 
maıı, ağır knyıplnrn uğrnrnıştır. ırn . son t!l!!raffan da bulacaksınız. lahatgilzan Ruzv~ltin mesajmı 
rnrna hnzır düşman kılnları, top- Amerikan ve İngiliz memb:ıl.trın- Fransız hilkfimctinc vermiş, ken. 
çu nleşi ile ve hücumlarla iınlı:ı dan gP.el.n h~berkr disine cevnp olarak maregal Pcte-
olunmuştur. Çııkanlruı kuvvetlerin kuman - nin mesajı verilmiştir. 

l\lozdokun şimal doğusund'l iıücıı danr Amerı'kan tüm gcnenli Ay- Gt>Ce yarll'mdan sonra gelen 
ına kalkan düşman kıtalan, bir eenhoverdir General diln sabah haberler 
karşı hücıımla hareket mevzilerine şrıfakb beraber b:ı.")layan asker çı. Oczayir, 8 (A.A.) _ Havu! 
püskürtülmü-ştür. Bir çok esir alın karma hareketinden evvel 'inn !:'ay Saat 18 de All'.erı'kan lruwellc-
mışlır. famrzda metnini ne~rettiğimiz bir ri, Cezayir ~ehrine 2 .kilometre u-

Don cephesinde, Alınan ve Ro - beyanname neşretmiş, bu beyan- zakta bulunan hUk\ı.met korın~mı 
men ucnkları ile işbirliği yapan name Ttirkiye santHe sal.-nl n ka~r Çt'\'İmıişlıerdir. 
\lınan ve müllcfik kılalıırı, düş. 4 de radyo He ilfı.n t'dilmiştir. ' Raat 18 d~ kıyı bataryaları de-
ınanm bir çok hiicumunu püskür!- Ruzveltin ili~cr sütun'armıızda niı istikametinde ate~c ba!lltlmış-
ınüşlür. verdiğimiz Fransızlara mesajı da larilır. Saat 18,15 ile bir pike bom 

Sovyet tebliği tayyareler tnrnfından gerek .F'ran ba uı:ağr limanm arka tBl'afındaki 
~ıoskol'tl, 8 (A.A..> - Sovyet lSğ!e snya, ger~k F'nln!t•z ı>imnl Afrika- Ağa mahallesine iki bomba aunış 

tebliği: Staljngrad çevresinde Sovyet sına atılmıştır. ve mühim. bir yangın çikmastnn 
kuvvetlerine mensup kıtalar Alınan Jhraç kuvvetleri şimdiki halde sebep olmuştur. 
taarruzlarını pUskürtmUşlerdlr. Fab. yalnız AmerikaJilnrdan mU+n~e'k _ Fnsta 
rlkalar mahallestnde, Sovyet mulı&. kildir ve İngiliz deniz ve hav?. lmv Rahat, 8 CA.A.) - Ofi; 
fızlan Almanlarr blrçok bınalard9.ll vetıerl tarafından yardım görmek Dilşmanm Saf~'de mühim unsur 
atmr,,ıardır. Sovyet topçusu 32 dil§. tcdir. Fakat Vaşingtond3.u ve Lon lnr karoya çrknrmt§ olduüu wyit 
man tankı tahrip eı.mı~ ve 17 Al,, dradan gel~n biberlere gö:-e ln- edilmekte:lir. Buradn muharebe _ 
man top hataryasını susıurmu~lur. giliz tilrn~nle"! y:ıkında harekete ler dı!?'Vam eylemektedir. Mehdi -
Takriben 700 .Alınan 6ldllrUlmllştllr. iııtirak ~ecektir. yede de ba?.ı ur.surlar ka?"aya çık-

AmerikRn lntalan aynı znmR'l· mıetrr. Helen Kazn1inııkaya 41) ki. 
da hem atlantik l·~ AMeni7. ,"_ Jometre mesafede Buzkina'da bir 
hHJerinde karaya çıkanlmJ"il:Ir - knrn~·a Çika.nna hareketi yapılmak 
dır. Londra ve Vnşin,;tonı göre tadır. Kanbhnknya hava ve de· 
bunlann hedefelri şimal .Afrika - ııiz hücumları prskürtülmüştür. 
ıısında bulunan mihver kuV\•etleri- Rabat ha.va meyllanma da akınlar 

Fransız generali 
Jiro 

Muttef iklerle 
beraber çarpışıyor 

ni imha etmektir. yaprlr.ıtştrr. 
Amerikan hUk\ımeti n~mın::ı. Cezayirıh i'syan Jıareket i 

f.Öz söylemeye snia.hiyettar hir söz Vi5i, S (A.A,) - SabahleYin Vi 
CÜ §imali Afrikaya yapılaıı a~ker ~!de öğ"renildiğine göre, C;?.ayir
çtkarma. ba?('ketlerinin iınrntc u- de s:ıbııh erkenden muhalefet ta• 
mumi taarruzun ba§la.ngıç ırafhn- raftarlarr gruplar tarafından iş _ 
sını teş!<jl ettiğini söykmiatır. gaJ cdilmiıı bazr binalar, sonrndan 

.Laodra, 8 (A.A) - Dokuzuncı:. 

Fransız ordununıı. kumanda eden ve 
.t9t0 mayısın:! r edildikten 80IU'& 

geçen llkbahard ... AJmanyadan ~ 
g neral Jiro Cezair ndyoau dalga U

zunluğu Uzcrinden Fran.stZ subay •e 
erlerine hitab edeıı;'bir mea&j yay -
mıştu. General lbu ırneajmda. ez.com.. 

Londraya gör~ Fransn ~imal rl'.smt lmma.ltlar tarafından geri 
Mrikasm:ı asker gönderme hare- alınmıstır. Şabrin c.ivarln.rmda. ka 
klitr hakkmdıı yegane malümnt. raya asker çrkarrn:ı noktalarında 
bu hnrek~tin uzun zamanda.nbcri mukavemet devam etmekteuir 
çok dikkatli bir eekild ehazırlan- Dündenberi şim:ı.1 Afrikas;nda 
:nıış oHuğu ~ sekiz:inc.,i ordunun, bulunan amiral Darle.n, hıikfımet" 
mihver ordlL'runu knti 'b~r nıağlü _ le teması temin eylemektedir. 
bi~·etc uğratan bir znfc: kat:ı.n- İnr,itizlerl-: Aınerikairlann ha • 
dıkUı.n sonr.ı harekete geri1ır.cn:n r<>katn hUyiik kuvvetler tahsis et
karnrJaştm1dığı merkezindedir. micı old•ıifu sanılmnktachr. Bu 
ŞUphc yok ki, m:ıhalli Fransız mc- kuvvetler, ilk tahminlere g6re J 40 

şöyle demektedir: 
"DU§D18Illarrm.ız tarafından mtlker: 

rtrc.ıı ihlAl edilmesine rağDM!l, bir !
ki yıldaı:ıberi ıınUtareke p.rt;latma. 
llarfi harfine riayet ettik. Bugün Al
manya ve İtalya ıimal .AlrUı:ayr ~ _ 

ıl ctmelt istjyorlar. Amerika bun • 
a tekaddUm ediyor ve yapma 

murlannm takınacakları va1i~·e _ bin kit.::i k.ı.'1ardır. ' 
tin hardc!tın eticeleri ~·Zl'rİ'lde Yeni ihraç hnreketleri 

mslanmw meydana getirmek için 
bize mcnfaat,aiZ bir duygu ile dUrtllt 
yardımını temlıı etm!J ba1unuyor, 
Ben .ıı1ziıı saflannız arasında mllca -

mUhim tesirleri olacaktır. Vi'şi, 8 (A.A.) - Ofi: 
Dün sal:ah 9,45 (TU:-lt;. Sabah alman bı:m haber:ere gö 

ele ve aavay mevkiiml alıyorum. SL. 
ze emniYet ettiğim nisbette bana iU. 
mat etmenlzl lsti,yoruın. Yalmz tek 
ı;ayemiz Fransa ve tek hedefimiz za.. 

Ye san.tile 12,45) de şu tehli~ ncş re sa:ıt 7,30 da yeni luırnya ııP
redi~r: kcr çtkarma h.a.rekctleı-i yapılmıır 

"Harek!t ptfımnda. göstailen Ur. 
başhea iki nokta c!varındl ı:tnhi!de 
bulunan kumluk ar:ıziye 4m"n

terdir.,. 
Londra, 8 (A.A) - VJ,,i ajans1, ge 

neraı .Jlro'miı Oezalrde bu?undağUnu 
yalanlayan ve generalin Fransa.da. oL 
dağmıu bfldiren bir haber verml§ fa.. 
:kat .mradaıı bu ıtekzlp baberfnl geri 
alm.Iftlr. Bu, dlkbto değer bir olay. 
dır. Vi§I ajansı, bu suretle mlya tta 
bu aabah .saat 8 de Oezair radyosu 
ile :nqredilen beJennamenın ha.kik&. 
ten. general .Tlro taratmdan yaptldr. 
tnıı bbul etmek~r. 

BozvellD Natlla 

kan kıtaa.lnnm f.:Ilrartma hart"ket
leri muvaffaktyetle ba~:.r.1~ -
tır.,, 

Vi,ide gelen haberler 
Vişi membıı.ln.rtndan getc>n ha.

berb'e göre ihraç lıarc.te:i !<'as
ta Sa.fi, Kaza.bfanka, Medi:ı, :b .. ecl
hala Cezayirde Oran ve C"oı:a.}ir 
§ehir ve ~vkilerine y:ıpıl:=>?~t1 r. 
Kazablan1aıda isyan l::ıreketi 

~ıkmııJ, d? Gol taraftnrları nyak
lanmrşlr, askerlı:.-rden dö Goi ha
re-ketine iltihak eden r er olmuşttır. 
Vişiye göre lbu ayaklnnmo. b<ı.cıu
n1mJ'§tır. Yalnu; bir tabur t'lô Gol 

- .ırofı 1 ncı s::ı ır :- 61lrinde kalm~tır. by1tn edıonte:--
Ylrıi. 8 (A.A.) - Mareşal Peten den general Berttm- esir nl:nmış

Ruzveıtjn mesajına. verdiği cevapta tır. K:ıza.b1ımb. !Am~rikan nikı• t:

§UDlan aöylemf.rtir: ''Kuvvetıerinlzln çaklm"J tarofmdan. bombv·dı!:'l:m 
bu gece Şlman .Alrfkaya karşı bir edilmi.~r. 
taarruz yapf).kJamu tecs!ftrle ve hay eezay~ ~~an evvel 
retle öğrendim, Mesajmızr okudum. giddetli-t>il:fbcmıl>aıüım::m yapthnış 
Siz, hiçbir r;eyin mııkul göstermedi. trr. T'.ın~:ı ihrag yapı}ml'!Sn da 
t.t bıızı veaileleri ileti sDrtıyorsunuz. bomb:ı.rdımanlaı=-01muştur. 
Dü~mı:m öyle niyetler a~i. Vaziyet nn2iktir, kar:ıya asker 
yor.sunuz lti bunlrı.r hiçbir vakit ınt. çıkarma hareketi bazr nohtnlarda 
hjkat sahasnıa geçmc.mi.2Ur, ben. tm. nıuvaffak; <ıılmuştur,. 
paratorlutttmuz bir taarruza uğrarsa Amiral Darl'an ~e general Juin, 
onu mUda!aıı edeccğtmJzı her vakit maballind-! harehatı idare -tmttk
söylediı:n. Bu müdafaayı, mutaarrrzı.:ı tedir~er. Ma.."'C~3ı P'"tenin verdiği 
lıcr kim olursa. olaun, bche~hal Y&.. • emre tevfikan icap ~den biltUn tecl 
pacağrmıu sız de blJlyordunuz. Aynı birler alrı:ınuımr. 
zamanda a5zllmll tutar bir adam o'._ Vi,i tebliği 
duğumıı. da vlUuftmız. Biz, bedbaht Vi§ide ~şrcdilen ilk tebJiğ eu-
ı;:-Unlcrlmlzdo bir mütareke ıster:ııeıı dur: 
lmparatoriuğumuzu muha.tauı. edebı"J. Sabah gelen haberlere göre. Ame. 
ml§tik. Siz iso arıuıuzda ikl mlllet;ı rikan kıtalan l1e tngUjz harp gemi,. 
birbirine bağlıyan o kadar ku\rveUl leri ısa.at 7,30 da Cezayir ve cJnrla. 
bağlar varken bunlara b:ıkauyaral: rma asker çıkarmışlardır.' 
bu kndar acı bir te,,ebbU.se geçtiniz. Bilhassa C4!zayir ljmanı ile Ami. 
Burada. Frnruıanın ııerc!i bahis mev. ra11lk dalreBi clvarmd!l b;rçol< taar, 
zuudur. Biz hilcuma maruz ltaldrk, ruzlar pUskürtülmUştUr. Bıı.§ka nok. 
kendimizi mUdafaa edeceğiz, verdL talarda. miltcarnzlıırm karaya ayaıt 
ğim emir budur... bnsmatı-a muva!fnk oiduklan söylen 
Marcşaı Pelcnden Amiral narlatırr mcktedlr. Va:ı:.lyet clddlC:lr. Topye. 

Vişi, 8 (A.A.) - M:ıreşnl Pet"ıı kQn l:>Oyük ihraç hareketlerinin ha. 
nmlral D:ırlıın:ı nşııl;iıd:ıki mesajı ı zırlandığt sanılıyor. Patlak veren dö 
s:öndennişlir: j Gol harekeUnju akim kaldığl s6ylen1 

Hutün mcs:ıjforınızı :ıldım. Ma. yor. 
hallinde bulunmuş otm:ınızdan Oran çevresinde, Ornn 1lmrı.nına ta. 
bahtiyarım. Bu surclle lı:ırckcfe arruz edilmiş ve 1kl tngfllz veya A 

sccabilir ve beni h:ıberdnr edebi- merikan korveti batın!mıııur. Ora. 
lirsiniz. Size lam fıimadım oldn- nm ısağlnda. ve solunda esirler nltn. 
Jtmııt iyi bUinfS. mıutır. Cezaylrln bUyQk krsmmın 

J..ondra, S (A..A) - Vlşi radyosn. f§gal edildlğt ve burada durumun ka. 
c-nernl Veygruıd'm dll!ıkU cumarte91 rt§lk olduğu aayıenmektedir. Oranda. 

ı;UnU öğleden sonra s:ıat 13,4.:; de Vj. ki Fran1IZ kuvvetleri doğu ve batı. 
ıya. gcldljtinl bildiriyor. dan karşılık taarruzlar yapmak lçln 

Fasta örfi iclare 
Kaznblanka, 8 (A.A,) - Ofi: 
Genı-rnı Nog1ls, Fıı~ta örfi ida

re Han etmiş ve l:'ıtalarm baeku -
rnand:ınlığrnı eline altnıştt:-. 

Cezay:iri bomb:ırdrn:ın 
Ce1.ayir, 8 (A.A.) - Of'i': 
&ıat 11 c doğru, beş Aıne-:ikan 

uçağı ı;ehir üz~rinde uçmuş ve A
mir:ıllik dain!sini bombardnr.an 
etmifi~ir. Uc;aksavnrlar ·,;id~etli su
rette h~etr:J g~iş ''e bi .. u _ 
ça' dü.;üratmüştür. 

Difer taraftan bir .Amerikan 
muhribinden ika.raya c;ıkarıl:ın ve 
nmirnllik daireeine h ccm eden 
Am:rikahJıır esir nimmıştır. :Ru 
:muhrip, mU!remyj karaya <;ıkar -
dıklan oonra Cezariı- Jiın,nını ter
~e :muv:ıffak olmu1', fıık:ıt S::ibil -
c:.:n on mil .1çıkta büyük bir F'ran. 
~ız ~cmisinin h\icumuna uğra • 
~ıştır Mu!:rip, bn.snr gönnU~. bel 
ı<ı de b:ıtmr&tır. 

J>cniı: mlinnlrulitı k~i?cti 
Vi5i, 8 (A.A.) - Öğreni 1 c:!iğine 

göre, F.-ansa il: eim:ıl Afri:tR ara
smdaki hütl1n ticari deniz sefer -
leli tttil erlilmiştir. 

l·j~iniıı teb1i:';i 
Visi, 8 (A.A.) - HüMmctin re• 

n:i tebliği· 
Frnnsr.-:lardan 1'azr ynb'\ncı rad 

yoJara inanmamalannr talen e:lc -
riz. Hü1:funet olan biten hidı.se -
leTden siz~ 1'aberd!lr tutar:ık 
tır. Mareşalin r~is Ruz\·elte cc>vn
bı, herkesin vazifosini tetıbit c t -
nıcktedir. Disiplin, &Ukfın w bir. 
lik liwınclır. Amjml Dara:~. hı:
rckiı.t s:ılu:.smdadır. Fra~. l>:ı§ka 
imtih.nnlar ge~rmi'}tir. Va!~tile 
uğruunrla Fransız kanm:n akıtıl -
mış oldu~"J b=.ı- memleket !arafm· 
d:ın bfae t.'lhmil cclilen bu in:.tiha
n.1 da karş! koyacaktır. Şel'er bı;.. 
nu icap ctti~il·or. 

:r-·rnnsrz donanması hareket etti 
Nevyork, 8 (A,A) - Trans radyo.. 

nun V!şfdcn n.ldığl bir habere göre, 
Fran-1z filosu blrllklert harekete geç 
mlşlcrdfr. 

Londra, 8 CA.A) - Alman radyo. 
su, T-ılondn.ki Fransız flrnsunun 1n • 
J;illz deniz knvvetleriyl~ ç3rpıı,mnk 
l~jn bug1lnkU pazar gfJnU ag-:~den aon 
ra dt'nlzc açıldrğmı bl!dlrmektcdlr. 

Fransa, AmerlknhJar ııe 

mlinasebatnn keltfl 
Vl§J, 8 (A.A) - Nazırlar ıtıec.Us!, 

blrle§ik Amerika hllktl.metlnln harbl 
§imal Atrikaya getirmesi Uzerl.ne bu 
hUkQ.meUn Fransa ile diplamaUk mil 
nuebetl~rlni kesmı, olduğunu tesbit 
eylemfıtır. 

Vlşl, 8 (A.A) - D.N.B.: 
Nazırlar ımecliırtnln toplantm öğle 

vakti tatjl edilml§ ve öğ'eden sonra 
tekrar başlamt§tır. Fransız _ Amerı. 
kan mUna.aobeUeri mevzuu etrafında 
burada iyi malO.mat alan mahfiller
de, şimal A!rikaya karşı yapılan te. 
cavUzUn blr harb bareketl olduğu ve 
her lki memleket mUn&aebl'tlerinln 
bu bakımdan bfl!in keellmlı bulundu 
ğu ögttnUm13tlr. i 
Milna..ıııebııbn kesi1rne9i Am~riHa-

om umurunda atğil ı 
Vaşington, 8 (A.A.) - Hari -

ciye nazm Hal. gazeteciler ton -
lanttsmda, Vişinin mUn:ıPch:tleri 
kesip kesmemesinin An:~rar.anm 
~ıiç umurunda olmıyan bir ml'selc 
olduğumı söytc-~ıştir· 

Na~ır şöyle demiştir· 
.,_ Bir!~ik A.--nerı"ka d:-ıh.: l9lz 

ba31nda Vi~i ile mUnasebet~t>ri b-w
gUnkil askeri han-ketler ~<;in ba. -
zırliklan lkolaylaşurmağa ve Fran 
sayı kati surette kı.ırtarnın~·n ma
tuf bir vasıta olarak telii.k~:i ~t -
mekte idi.,. 

M. lfiller, saat 18.08 de nutkuııu 
söylemeğe ba.şlnmıştır. 

Hiller, evvela 9 sonteşrfn 1923 
hadisesini anlatmış ve hu hadise -
nin nasyonal sosyalist hareketinin 
ve Almanyanın tarihindeki mllna. 
sını belirtmiştir. 

Führer, alaylı bir füanla Anglo -
Snkson demokrasi rejlınlcrine, on -
lann tellerine n dünyanın maddi 
Z('nginliklerini sömOnnek ve ma. 
nevl ~ıymetlerint •berbat etmek si. 
yaseUerine hücum etmiş ve demiş. 
tir ki: 

''- Anglo - Sakson demokrasile 
ri Ahnanyaya karşı daima düşman. 
lık siyaseti gütmüı,lerdir: Evvela 
imparatorluk A1Jnan)'11ya karşı son 
ra da nasyonaı sosyalist Almnnya. 
ya karşı. 

Fakat kayzer, gereken mukave. 
met kudretinden mahrum idiyse rle 
ben teslim olmak kelimesini hllmi
yen bir adamım. Bugün Almıınya. 
nın ba~ında bulunan adam buhran 
Jı dnrede asla memleketini hını • 
kıp kaç.mıyacok bir adamdır. O • 
nun bildiği tek bir kelime vardır: 
Dü,manlarını l'Cnmek, yine :ren. 
mek ,.e ezmek, 

ltalyan tebliği hasa~ı~.J 
yük olduğunu bildırır. 
Londra, 8 ,(A.A.), - Ha~ 

ldh tebllğl: 
D!inkii cumartesi - paısr 

bombıı uçaklnrımız tekrar 11 
vaya taarruz etmişlerdir. -.1 
cok büyük say!da uçak teş 
yapılmış, ve bir gece e~ 
çok büyük ölcüde oımoşınr. 
Havanın Ceno,·ndn iyi ~ 

olması cıkarı'l:ın hüyük ) ~ 
rm görülmesini kolayJaşU 
Şimol Fransa üzerinde keŞlf 
tine Jşllrak eden dört ~ 
bir av uçağı üsltrlne dö 
dir. 

ltalyan teblllil • 
Roma, 8 {A.A.) - ııa})"sfl 

duları umwni karnrsMııntıı 
maralı tebliğinden: 

Dün gece lngiHz hot'a f 
Cenovaya ·yeni bir ııkın yııP 
-ve birbiri nrknsınd:ın dolgıı.J9f 
de şehir ve limanı }>oinl>' 
etmişlerdir. 

Hasar büyüktür. öıenıeri;,, 
dahn teshıt edilmemiştir. 1 
cnkları aynı zamanda ı.li~ 
\'One ve Rogliarj fizerine ııt 

Nazıra ibu hususta bir Dlnl~-nat 
gelip gelmediği sonıluııca: '"H<? -

nJ.z hiç bir şey gelmedi,. c~v:ı. -
bmı vermiııtir. 

Makineye verilirken 

Almanyanın arkasında muıızznn. 
bir mazi Tardır. Ancak Almanya 
hiçbir zaman hnpDnktı kudretle ol. 

, mamıştır. Ve onu parçalamıık cifi • 
şiincesinde olanlar acı acı aldonı. 

lıoıııbıılar atmışlardır. / 

ZonguıuaKi8 
kömür bayrafll 

Fas açıklarında 
deniz muharebeleri 

VJ§l, 8 (A.A). - Haberler nazırlı. 
ğlnın tebljğt: 

Şimal A!rtkamradan ~len son ha. 
ber!ere göre, Fas'd& çetin muharebe.. 
!er olmakta.dır. Kasablank& açıkla • 
rıııda denJz muharebeleri oluyor. KI
talanmız Safi vo Fedala•ya çıkar. 

~l'lkan kıtalarınr ptl.!kllrtmeğe ça 
ll§IYorlar. Cezalr doğudan Te batıdan 
gelen kuTVeUerle çevr!lmlştlr. Arzev_ 
le Oran arasında muharebe cereyan 
etmektedir. 

Cezair, 8 (A.A) - Saat 18 de layı 
oe.taryalarr denize doğru tekrar ate. 
oe ba§lamı111a.rdır. Sa.at lS,13 de bir 
pike bomba ~ğl iki bomba atml§· 
tır. Bombalar liman yakmmdaki Ag. 
ba. mahallesine dUşmn, OnemU bir' 
yangın Çıkllll~tır. 

Londraya .göre 
Londra, 8 (Radyo) - Şlmaıı A!. 

rikaya yapılan :ihraç hareketi fnklp.t' 
etmektedir. Amerikan knnet!ert ba
zı yerlerde içer}lere nUtuz etmişler, 
b&zr k6y ve §ehlrteri almr~lardır. Ba.. 
zı yerlerde do sahilde muharebeler 
olmakta.dır. 

Deniz çarıı~alan da olduğu bit. 
djrlljyorııa da bu mQhlm bir!lkler a. 
rasmda değildir. 

İngiltere 
ispanya ve Portekize 

Teminat verdı 
Londra, S (A.A) - Şimal Afrl.lta 

hakkında ncıJredilen ilk İngiliz denl"3 
cinde, lng1ljz hUktl.metlnln rela Ruz.. 
velt,in meaajınd& bildirilen alyaısetA;ı 

ve UJkWero lamamiYlc i'tlrak etUğ~ 
bildirilmektedir. Blrle§lk Amerika • 
nın bu hareketine lngilız hUkümett
nln kayıtsız ve Qartsız mllzııhereti ve 
i§b:rllği ile tcvcsııuı cdilmişUr. 

Temtnat 
Londr:ı., S (AA) - lngutercntn 

Ma.drid vo Lizbondaki elçUerl ııimnı 
Afrika. hareka.trnd:ııt bpa."lya ve Por 
tekiz menfaatlerinin hiçbir suretle 
mtltcessjr oLmryaca.ğI hakkında bu L 
kj memleket hUkılmetlne tcmlnat 
verml§lcrdir 

Madrld'de bir mülAkat 

Madrid, 8 (AA) - D.N.13 : 
lyi haber alan b:r kaynakdan llğ. 

renildlğlne gijrc, hnriciyo nazırı kont 
Yordana, bu aaooıı Fransa. bllytık el
~si ll. Plrtrl'yi kabul etml,J ve ken.. 
dlıiyle uzun mllddet görD:ımnttlir. 

Anl<ara at yarışları 
Ankara, 8 (Valut) -·- Buı.;l:u 

kU et koırJl:ırının netieelcrıni bil 
diriyorunı · Birinci koşuda Kader 
birinci gel!Di~ ve gany!lnı ~r; ku 
rus vemıiştir. 

İkinci koşuda Vido birinci gcı 
miş ve 150 kun:ş ''ermi~tir. 

Üçiincü kocuda Konca birinci, 
Dav:ı.l:ıciro ikinci gelmiın1:-. Gan 
y&n ı 90. pliiscl~r 130 ve !60 ku 
n:~ vermiş•ir. 

DördfincU ko~cdn Tarzan birin 
ci, Bor:ı. i°!(inci, C:ylantck üçiin 
cU ~:: lıniştir. G:ınynn 31 O, pilse 
Ier 150, 150 ve 120 kuruş \'el'I!li!i! 
tir. 

Be~inci koşud.:ı Sekban birinci 
re'miıJ '~ 255 kuruıı vem;i~tir. 
Çifteı,ahis Konca - Tarzan 620 
kuruş vermiştir. 

yorlar . ., 
Uzun Mehmedin hatst" HitJer, bu harpten evvel yaptıAı 

miikerrer sulh tekliflt'rinl ve hun. anıldı 
lımn reddedildiklerini hatırl:ıtmı5, Zonguldak, 8 (A.A.) 
ve demiştir ki- Mehmet tarafından Zo 
"- Artık kararımız kat'fdir. Bu köınlirün bulunmasının t1S ~ 

savaşta karşı karşıya bulunan iki yıldönümü olan bugünü Zo ~ 
Alemden biri yıkılmalıdır. Hu lileın lıl:ır kömür bayramı olart'~ 
den biri y1kıhnıyacak olan hizi7:. mışlurdır. ~ 

Knrşımızdakilcr yıkıl:ıcaktır .. , Bu münasebetle Zongnld• ııı 
HitJer, vıızl!elerlnf yapm:ıklıı o. tanbaşn bayraklarla süslell 

lan parti üyıe)erinl övmüş ve söz- Uzun Mehmet parkında ııır 
Jerlne şöyle devam etmiştir: yapılmışbr. 

.. _ Onlar karşısında snvnşhklnrı \ Vali, komutan, beJedb-et 
nıemfn galibiyeti takdirinde Alman ve Halkcvi reisleri flc aı f 
yanın Akibctl ne ol:ıc:ığını biliyor- hükumet erkanının maden 
lar. Yahudi lllcml yıkılmalıdır ve nin ve kalabalık bir halk 
yıkıhıcaktır. Dizim ~lC'tllimlz, nas_ nln hazır bulundukları hU, 
yonnl • sosyalist iıl«-midir ki, bülfın maden okn1Jarı ile diğer ~ 
Avnıpaya ynyılncoktır. Çünkü Av- talebeleri de iştirak eyleıtıi 
rupa YahudiliAin şeytanlıJc tıyneti- Söz alnn hatipler Uzun 
ni öı!renmişlir... din hahr:ısını nnmışlnr veıJ'. 

Alman devlet reisi, karşı tarahıı ı;fne çelenkler koymuşlnrd 
harp prop:ıg:ınd:ısı ile alny etmiş maden okulu folehelerl tıı.r1' 
ve Alman ordııl:ırının zoplclllkleri bir fener olayı yapılm1ştır. 
toprııkları sayıp 'dökmüş ve rlemiş. " _.,, 

tir ki: oı·r·ııte f·s ıan 
"- Alman kudretinin bu artışı-

na mukabil :ıynı derecede düşmnıı Çeteler 200 Al--
7.nyıfl:ım1ştır. VoJga flzcrinde n:ık - öldürdüler 
liynt Jtcsilmiştir ,.e bu y:ız harbi. ~· . 

1 k L.. 1• • d • b d Moskova, 8 (A.A.) - ..,.~ 
n n :ı 1 ne ıeıcsı e ışle u ıır.,. bildlrdiltlne göre, Girııte P. "Al 

Hiller hundan sonra endlistrl c;:ı. f"~ 
isvan cıkmı' ve ceteler ftcı lı:ılarında elde edilen neticeleri be

lirtıikl('n s~nra demiştir ki: 
''- İı>likhnle sonsuz itimadım Y!lr 

dır. Geç~n kış müthiş istirnJllar \'O 

tehlikeler geçirdik. Fokat bu kış 
bunu tatmıyncağız. 

Fülırer. partinin ruhunu taşıyan 
Alman ordusunu övmüş ve sonra 
şöyle demiştir: 

"- Alıntın m!Hcti nmkadclcs i' 
azmini. mukaddes iş aşkını taşrm1k 
tadır. Her ne olurs:ı olsun Alman 
milleti Avrupayı :ıenıdn edecektir. 
Ye bu Avrupa milletlerinin fuyd'.'1-
~ınıı olac-.aklır. ı\lınanya hiç bir 
mıllcti kökünden süküp atın:ık }<;

tcmivor. :\c Polonvaltlan ne de 
her hangi ha ka birini .. Du harbin 
sonu oltın tahnkkümünün sonu ol:l 
c:ıklır ... 

lli tleı· clev:unlıı dem işi ir lti: 
"- Sav:ışın ehemmiyetini t:ımn

milc mürlrikim. Alman askerinden, 
Alman millclindcn çok şey istiyo -
rıım. Fnkat hizzat kcnıll ııef<1imden 
ele çok ŞCJ.' lstcınckt~·im. Benim. 
bfiyilk kaygım Alnııınyanın rnnk:ıcl

der:ı!ıdır, i<>lfkh:ılidlr, gcn\ll~idir. 
Gcc~ ı;?iindüz işte hunu cJüs!inGyo. 
rııın. Bn yfiz<fıcn de rolınt nedir 
bilmlyorıım.,. 

Ilillcr sözlerine ~öyle de\'oın et. 
mlşlir: 

"- Bize indirilen h!itün darbe -
!ere mukabele <'clcccğiz. Hic blri:ıi 
ıınııtmııyonım. Diişnı:ınl:ırımıı ce. 
'':ıplormı nlnc:ıklarchr. Rtı cevap 
öyle ıniilhiş n':ıt::nktır ki nkıllnrını 
kal hedcccklcrdir . ., 

Hiller, sözlerini bitirirken Alm::ın 

milletini clinclen ı;elen her gayrr!i 
\"npnıağ:ı '"'C bütün azmini c;on 7.ll

frr ııijrııncl:ı lopJ:ım:ııta davet ct-
111i5tir. 

Afıillıiş lıir lt!ırlil 

~lünih, 8 CA.A.) - Askerl olrrıı
ynn hedeflere karşı yapılan hnvo 
tn:ırrıızl:ırı hakkında Fiihrcr, hesnp 
görme s:ı:ıfinin ı.ıelcreği ccv:ıbını 
vcnni'.' ,.e n zomıın Atmnn icat fik
rinin boş durmadı!ıının düşm:ın t:ı. 
rnfınıl:ın anlaşılaca~ını ilA'l'c ile bu 
r-c;-nhın Yerildiği gün d!işmanın 
rlıı~·nı:ı ve ~örme hassalarını kay • 
h<l4ınıic; hııhınıı<"ııi:!ını ~Ö\'lt'mistir: 

m:ın oldürd!ikt~n 

ı•t•'. ilmişlerı'lir. 

Yabancıları• ~4 
ZID Tlrkly8P"' 

mevkii ı 
(Baştarat1 1 nci s~i 

bire keidini İYİ hisseder; b ~ 
rılan. smlar:ı durmuitur. 
sini ziyarete gelen cloJ>totlJ 
nuniyctle kat'§ılar. Art"' Jı' 
ğundan b:U~eder. 11 

lln.kikat hnl<lo ise 1't dl 
tt·hlikcden kurtulmus zaıı~e~ 
hıı t" o dakikada hıikıtıeı;,j 
tıir, Ağrılan, nılan dO. Jıl""J 
hastahğımn şifa buiınoıf ~ 
dnn değil, hastalığa ımr~ı '·ıı'l'j 
el:' muka,·emet kabjljyetı ,r',J 
lif'D.mesinclen, dimnğıoda. iJ1 I"~ 
hj~c;edon duygu meYke7.İfl~.)' 
!>indendir ki' bir zamall .. il l'" 
hali bütiln vUcudon öJüJI' J 
erlecektir. tJl':.J 

Bu itibarla milletin J1.~.~ 
duymayan, bu ıztıraba :k•W 
~a iyet gö tcrmiyen .. re dd~· 
rnrdumdnyrruızlıi:J ,-uc11 "-) 

:ığ'rıtnrr, acıları hi seın1e1' ptıtl' 
yetini kaybctmis olan Jı 
haline benzetil~bilir. • .. .; I 

Kaldı ki aziz Cümhn~~ 
1
'1 i 

Milli Şefimiz hmet tnö~~ df"ı 
nc-Jik nutkunda balt!lettı::..11' / 
bugün istin:ısız o::ırıık l~) 
hana. samil olnn 1ıtı..-l'. ~ 
hafiflerindendir. Nnsıl Jn., r; 
bir !;41.ef?nin mak:ılosirıdtbd J'j 
rı~·a nııldettiğinıiz fık:r1l _ 1eı'I, 
i;:ati pek nçık olarak :atili 'j 
te, enflasyon <'ereyanla.rt ~ 
es.dele halinde obnıtld~~ 
Türkjye11in 1sveç gibi ) iY ·rtf"J 
ı.mloğu ~ediğini belr ,;~ 
dir. Tiir!<iVt"Dİn diinY•. ııı 1'ı1 
aragmda grııta edecek bil', ıı-~ıt , 
te bıılunduğunn. İS\'CÇ. gib;ıı.JS ,_, 
dan beri bal"p görmemı~ .~. ~e /. 
tısadi sah:ıclnki zengiıılı~ofİ 
Jetlere bayındırlık nlifil~~ 
ra k ~Ö<;terilcn bir nıeJll r 1'İ' 
göriisiinden daha ınyırıet 1 

lil bulunabilir mi 'l ~r?A' t 
/\. 
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- Beni köyüme gönde:-in,. de· 
meğe ba§ladI. 

barbl ve .Japoa1a11 
bomiiardımaa lmkAalln -~ ıtıah rızas için, aç1m, bir 

L Y ..... ı inek lçln .ANrapa cephea1Dde çok eda 
Fk vaziyette olmalarına rafmen bu.. 
ral&rdakl kuvvetlerine el ailrmen~i§ 
ler~r. Chabarovak, VUAdlvoetok, Ve 
ro~llovsk glbl oehirlerde, ailAb ve m 
hlıuma.t fabrikaları vardır Bu mm 
tdakalardakl Sovyet kuvv~tıerl clkL 

(lı-~ ekmek parası, bil: Kııpik 
~)Veriniz. 
l)jyc avuç açardı. 1 

"' 

Onlar teselli ediye>rlsr: 
- Gittik~ iyik§i.yorsuo,& YB-· 

kında seni gönaeririz. 

c- n gllnler zarfında bllttın d\lnya. I 
1 mıatb\:atmda. Japonların neden blr •fq Dl Bitki GBB 

arald.a.ma devrealne gird!klerl ııoru

.._Ona kimse aldırmazdı. Rimse. 
'~etini tabrik cdemiycr. 
~ tiyar kadın knnu acıktığı 
~kendini doyuracak, kuru bir 
~ a.ı.cak kadar para toplaya· 
ldı. nı görUrdll, bu, Kristine 

-~titı.e ile Sonya Natalia öl. 
ttd ten tıonra bir mi\ddet daha bu 
tı\ ~ ~:aber ya§amışlardı. Son
oh...._-l'il!ltine bir zabitin metre.si 
~· l:ıir müddet onunla yaısa
~ Za.hit, bir gUn başka bir 
~ -bulınu,, Kriatineyi kapı dı
~ •tmiıti. Sckak ortasında 
~ K'i"lti:::.e Sonya ile Liznyı a. 
l', ll'alta.t hiçbirini bularnadt. 
~· h~yli i~rlt'mi~ obnnkla bera
~~ gUzclliğinin iz!eri hcnliz 
~ c: ile ka.vbolma.mıştı. Gene bir 
ltr k ~leri Pt'~ine takacak ka· 

Udreti vardı, 

~ gtın iki genç onunla eğlen
~d e gittiler. Şarap sofra.Y. ku
~~· lçi}'Orlardı. Bir k'al" sa~t 
bi"i, lleşe artm1'b. Gcnı;lerden 
"-· lCristineyi kolundan tut-a-. 
~~~aydi gide1im, 'eledi, 

14 l milde.hale etti: -~ 
...._ Bir adım ilcrleyemezsin"iz, 

~t ~dan SCl1!cm l:tn kim 
~ n, elini çek, 
....._ rır:: genç haDçerini ı;rhrdı: 

tjtlııe ~.ınu görüyor mu.sun, dedi. 
'~e davrandığınız d~kik:l<lı:.. 

...., ,~a hiatıedeceksiniz. 
....._ .&0ine git diyorum. 

lradmı bırak diyorn::n, 
ttı~ Brra.kmıyacağım, p~:ıimle 

..... . ' 
......._ Gelmiyccek. 
11 A.ı öyle ise .• 

Sllçer havada parfa<Iı 'Ve Ki
leri enin yi.izü.ndoe kırmIZI kan iz. 

..... bu:aırarak inip cıktı. 
'1.~ne, hiç bir ha~k~~e bu
~a.dan yere yıkıldı •• G~nç: 

4i)t?e Al da. götUr isted@n yere. 
'1 k ortadan ikaybo1dn, 

~tun bir tedaviden eon:a yUzll. 
~ l'aralan iyileşm\ş ohın I".ri.!
~'Ye artık kimse bakmaz oldu. 
\ ~ g1ln e.ç kaldı. Par~ yok
~1~nmeğe ba§ladr. Kdldi~ni 

......._en tanıyanlar: 
)\ataı:~ak, bak görilyor musun .. 
Ilı:.. -.nm ~rmayesi ne h:ıle :;el--,.,. , 
bi ~\~' bir ;cm·uş vert-cek yerde 
~ ~ cder~k uzakla§tyorla!'di. 
~tınc ak~a kadar Tinisin Nl 
~o Ve bilmcdi~i srık:ıklannı doln
~ ~· topl:ı.yabildiği p:ıral:ır~B k'.!
~o r ~ek alıp karnın: doyu -

l'du 

~~ inn Kristi\leyi sl)}tıa..k orta· 
\,ı,ld Upt1%\ln uzanmış 1n1 ~rk~n 
lıo11ı~lar. Hastaydı. Titrivordu. 
~er htdmp knrakob götür • 

Diyorlardı. 
Bir aralık K~tine iyiletmc.tte 

olduğunu gördU. Cöz1 ri sevinçle 
par1 ·ordu: 

- Ben jyı~yim, kimse gön
dermeee ~ ken&ın giderim.~ ci
yordu. 

Bir geoe sabaha kadar ı:yum:ı
<lı. Arttk iyileşiyorum diyE' clü~U.n
dü, Çıkar ~tlanaY- köyümün yolu
nu tute.cnğnn. Tren Jl".rcm yok. 
Onun da. çaresi var. Biz Sonya. ile 
gelirken bir genç kanatıcrf."11 altıO
gizlendi. Sonya, ıxıra.sı yok d'.ı ()o 

nun için gizleniyor demişti. Ben 
de ö~le yaparım. Trenden indik
ten oonro sora eora ve dilene dı
lene giderim. Ne olur sanki, bura
da dilemiyor muyum? Ah bir ltc
yüme gita:m, oranın hava.l!JınY doe
rin derin ibir daha içime çetrikten 
sonra öls:m.. Babam belki be:ı~ 
cldilnmek is!iyteeck, fakat ne olur, 
öldilrsUn, köyümde gômu1füilın, 
ya .• aca.ba. çocuğum beni tanıya
cak mı? Belki: 

- Bu adın kjmdir!, diyecek. 
Ben o vü.it: 

- Ben senin annenim, diye boy 
nuna sı:ıılip öpeceğim. Ben onu 
nerede olsa ta.."lmm. HeL: t·ir defa 
köy~ gideyim, Çocukluğumda gör
düğüm yerler .• dünyanın ~11 gli
zei, en tatb yerleri .• 

Krist.itıe böyle ılilştlnllrkeI: gez 
çukurlanının yanmakta o1dı•ğunu 
hissetti. Fakat ağlıyaınadr. Göz 
ya§lan kun.:muştu artık. 

Hava o kadar kapalı idi, tL. ka
ra bulutlar kUn:ıı>e kl1mc asaç}ıınn 
uçlarına ka.ciar alçalmışlardr. Ne
rede ise bardakt:ın lboşanırcasınn 
bir yağmur başlıyac:ıktr. Tiflisin 
umumi mezarlığında iki mezarc; 
ı::uratle bir tabutu kazılmış hir çu
kura doğnı r,ötUrUyorlardı. 

Biri: 
- Atln!ı V<Te ae to-,raltla."l 

kapatmcıı.ya kadar )'Sğtımt' hasta
ma~ diyordu. 

ÖbUrü: ·~~ 
- Tam giinll.. rslanrrs:?lf kuru 

b:r ipliğimiz ikalınıyacak .• 
Çukura yaklaştılar ve tabutu fır 

latular. Bir taraf tan ace'e acele 
etrafa hainyor, yğnıuru gö:etliY<'l", 
bir taraftan toprakla. çukuTIJ do!
duruyorlardı. 

İş bitmişti. Hentiz yıığmurJn 
bae:l-ama.rna.smdan meı:ıreılar menı 
uundular. Biri: 

- Kim bilir dedi kimdir. Ne • 
reden gelmiş, ncl'(;ye g:~rr.ü1üsoı-. 
Elbet onun da evi iharkı vardı. 

ÖbUrü cevnp V('rdi: 
- Öyledir dedi. Hayat öyledir. 

Sonra mtrtldandı: ,_ 
Ey köyüm nenlesi'n !. 
Biz böylt ıztrraplnra tahammül 

t'de?niyor.u. 
N erde idik, Dt'nleyix. 
){im bilir nerde olaeağı1 ! 

So!<bn sağa: 

ı - Zıı.rr.ane in-canı (iki keli
me), 2 - Daima kalacak olan, 
tavır, 3 - Bir ıe<i!ltm kıı:aJtılın:ışı. 
kalburdan çirtcn, -i - TerRkki 
eden (iki kelime), 5 _:. Bir cins 
hayvan sürıı.cilsil, 6 - nuranm 
bir başlca tlirlWıil, manasız yere 
ıerar eden, lınyrct edatı. 7 - Çek 
me ve çekilme, 'bilyilk fas, 8 -
E.'!ki Yuna'\ efoaneııiııde bir ~ah
siyet, suyunu çekme. 9 - Z'l
ır.an zaman (iki !ktllmel.10 - Bir 
emir, eksiltme c1!3SI, bir emir, 11 
- Eskiyi düzcltı:r.ıe, büyük llrnzık. 

'l'ukandaıı ._,ağıra: 

1 - :&fr iki sene evvel oyna -
nan bir operet, bir ~mir, 2 - Ço
cuk doğurtanlar, ıqıJu pilav, 3 -
Bir edat, emirl~r. 4 - Bir işi Çe· 
virme. j,simJıer, 5 - Alfabedı?n iki 
Jı 1rf, ya.nyawı, yokt\ln vlic~:dc gc
t 'rme, s:ı:l<ı 6 - Ansdoluda bir kn 
saba, ıistifro, '1 - J{açık, Bu-rsa 
civarıııda bir göl, 8 - Sayr, bir 
mahli\kun vücudunun ıen 0!'1t kts
nır 9 - Yas, kr.ındini fazla. hcğen 
ru~klik, 10 -- Geni§lik, kuııların 
gıdası, alfabede i>ir harfin o~unu
§11 11 - Bir cihet, vücuttan kır
mızr bir S'.t ~ıkreak. 

Buiünkü rad~ 
7,30 Program 7,33 Jlm.nastjk 7,40 

' Ha'!>erler 7,55 aalon orkestra& 12,30 

Program 12,33 mllzlk pi. 12,415 Ha. 
berler 13,00 §arkılar ıs.oo Program 

18,03 fasıl heyeti 18,415 dans orkoıı. 

trası 19,30 habcrltr 19,45 serbest 

19,55 türküler 20,15 radyo gazetesi 

20,45 i!ıa!k ttı,rkllsü 21,00 konU§m& 
21,l:S mlJ.alk 21.30 konu&ım& 21,f:I 
Senfoni orkestraaı 22,30 h&berler 22, 
45 kapan!§. 

Bir Kalku 
Romanı 

Birçok yabancr dillere lercnme 
edilmlı olan bu eser, ~·(yaz/ Ah 

met tarafından doDrudan doDru· 
ua GilrcD dilinden terl!l1me etli' 
mlıttr. Baıtan sona kndar a~k 
""acera "' kahrarr 2n1ık mcnkrbt• 
lul ile dola olan bu neli• taeı 
Tür.le malbaatında ilk nllmunedlr. 

.,,.ıa 60 lrtU'nl nlan ba -·bu 
llAlll ıu.tp ptlrenlen Valat K.lta. 
bfflDde Jtlır.de 60 temDAtla IG IEU. 

1111• nrtımekfedlr, 
f Mevcudu azalmı~br) 

luyor. Japon orduları Hlndlatan ka.. 
pılarma dayanml§tır; fakat hUcum 
etmiYorlıı.r. Japon ordtıları Çinln can 
al.ı.cak yerlerine hu!ul ettiği halde, 
birçok mağlubiYetıere uğruyor. JL 
pon dona.r.ınıı.sı ve .kara ordusu Salo.. 
mon adalarında ve Yeni Ginede esas 
ıı bir muvnffakJyet kazanmaktan çok 
uzaktırlar. Bllt' ıı bunları: göz ön\ln
de bulundurarak kendi kendlml.Ze ~u 
auııU sorabiliriz: Ja.panya taarruz 
kuvvotlnl kaybetmiş ınidir? Yok<.~ 
Japonlar hiç umu mayan bir yerden 
dU,-manla ruııı. hUcuma mr hazırlanr _ 
yorlar? Japonyanın korktuğu bir teb 
ilke mi vardır? 

Bu suallere Fı sur"tte blr cevap 
\-ermek mUmkündUr. 

Japonya taarruı. ımvvetınl kaybet
m~ljtlr • .Japonlar bJr değil belki de 
blrkag cephede birden taarruza seçe 
ceklerdlr. Fakat, bu gUn artık Ja.pon 
ya, bir korkulu rUy görmektedir: 

.Japonyanm dllşmaıılnrı tarafından 
bwnlıa.rdıman edilme lmkAnlarıuın 
yarattığı korku. Japonya bugttn ka.. 
ro.da ve bahusus deniroe çok kavTct 
il bir devlettir. Fakat bmı" mukabil 
Japonsa diğer boyUk drvletlerle kı -
yaa edilince bava kun·ctlerlnc Ulzwn 
olan derecede ehemmiyet vermediğin 
den bunun ccz:ı.:;illl çekecektir. .Jtı. 
pon or'1uııunun en zayıf t rafı ha\.., 

ku\'\"et,leddlr. 
u. 

Uzak garkın lıAktnıi olmak !ateyen 
Japo:ıya "Asya Asyaularmdrr,, pren· 
ıılblni güdUyor. Japonyan1n bnJUD a • 
uk ~rkm hAldml olabilmesi lı;1u 
nuslo.rdan Saknllıılu ıtmal klsmıut 
ve .Japon denizine bakan SlbJrya sa.. 
blllerlnl alması llzıaıcSır ,.e bayatf 
cb<l.mmlyctı ııaız bir meseledir. Ja _ 
pon~·a. seneden eeneye artan nüfuııu. 
nu ycrlc,,tirxnek içln buralardan l.Yl 
yer bulamaz. 

Jnponlann emellerinin tııhıı.ldiuk e. 
debllmeıl S~ln, Baykal sölllnden 1l
mal denl11nc t'Qklleoek bir hatt.ın pr 
Jrmda kalan kt11mm Japonların eline 
cetmeıl l!zımdır. 

Buralan ele ~remedlit ıtakd,lrde 
Japoıılarm uzak prkta ka:r.:ındıtı ve 
kaz.anacağı zaferler kat'l bir lıtlk • 
bal vaad etmekten ı;ok uzaktn'. Ea 
urak blr fırsatta .Jııponyanm dlVJmnll 
lan Japon adnlarına bUcum için Si -

1 
beryadan istifadeye kalkr,acaklardır. 

Japonlar bu htıkikaU dah!L 19 ncu 
asırda anla.mı§lardır. Port.Arttır ve 
Çu~ima muhıırebclerl Japır.ıya.nm le· 
htne neticelenmekle beraber Japon 
idealini tabakltuk ettirememtııtlr. Ja 
ponlar 35 6cncdenberi Jıuıılann ınay. 
kal gerUerine atılması hl\!yaslylc ya 

~ııyorlar. 
m. 

nas.Japon genellrormaylan ta1'& • 
feyndcn blrf fedald\rlık :yapnıadıtı 
takdlrde g&lTl kablll lttinab olan 

· Sordular: 
:::: Senin kim!!en vok mı1!. 

' ~a.mı yolt. An.ntm var, ba
lıt~ ~e oğlum var. }{:ırd,.şlerim, 
~~~~elim var. Be'nim l:iaramm 
~Pl atıadır. Bana burad::\ Rah\1'1 
l!.iı·. er, fakat asıl ad:m l { .is~ioc -

tki mezarcı ~akt§tılnr ve ~ürnt· ' 
le uzakla§tıbr. Biraz sonrn yağ. ~ 
mur blitUn şidrletile yağmağa baş- 1 
ladı. Kri.cıtanenin n~zan i~stiine 1 
yığılm~ tnT.e toprnk'ar eridi \'e 1 
suya ka.ı-ışarek kayboldu. 

r=. uo .!. uarunurrf!OI4"1n oguııai-ı-

' . 
!;Ok önem ,.;~ıyor. Bu sllbah ,-cı.tr h:ıuetlc.rl gelmeden evv~ı 
bu •üa.mdıın baberlmlz yoktu. 

tıı ~abmuz Hclmoklidz~'dir. Bc
~llld 8.rnın yanına gönderin. Ölll
taı.c . '21. 6nee çocuğlımu bir defa 

....._Yün. Ba§ka bir şev ist•mc .ı. 
~)ı,,d~c diyol'8Un, iht.iy:r. Sfon 

.. l ka r. 11·1 dc~·ı . . ., })
01

. rmı :.a ı a gı !nıs1n .. 
~il 18 'IY>yle söyl"'yincc etr:ıfın -

er gUlU5%Değ= b:ıı,lA.dıls.r. 

, - SON - ; ~. ,. 1 

Yeni Çocuk 
BlllAyeıerı 

KöçBk Doğanın SerBveıderlnclen o. 
lan bu blkAyelerl her ana ve baba 
çocuğuna tavılye edeblllr. tık 

blklye kitabi 

lnh; li:ayrr, ben yahudi k:ırm de
~ ~~ila uydurma isimdir. A
~un Kıistinedir. ~tianın 

:::. :~k_i hangi vilnyellensiniz'!. ıe,aıdal 
~iaııin· ız.ı?l köyüır.uzun arlı r-iigv- h&JdaUarı 

, ır. 

'°İlij Peki bu koy nerededir. Hangi Renkli resimler, mükafatlı 
~:ı-;-tin 1-:öyüdür? müsabakalar ve yalnız 

l'~tine bir mUddet dfi<:iinoil. 5 kuru§ 
~~U buruşturdu, Bir taraftan 
ltl"irı· •nı 'hissettirmemek içiu diş- ı Buınn .mn\;eu.llerdcn alnıap 
~ Slkıyordu. ' anutmayını-& ~~nlan bilmiyorum. Siz bcr! ._ ___________ _. 

~~ Uiy.e gönderiniz. Sonrasına --------------
}> ayınız. Ben bulurum. SEHIR TIY ATROSU 

ltttb 0 li'Sler tekrar gU1Uştü1er. Biri a-a ti.il ._ 
'ora~asını :ıaptcdeuıedi vıe suali o B A 11 • a a 111 , 

....., arkadaşına: Nuh 
~tl·~i, dedi. Uyduruyor. H::ı.r-
...._ trisu . 
""~ ~e bir mUdJet J:ncıt::.ne<1c 
tcıdiğ· Qir hal~ yattı. Ker.lliıı~ 
"~~- ~tit, hasta.bakı.:.ılar:ı yal-

ga; -

fWHl.Dl IDDD 

Asrileşen Bal>a 
Comartcıl ve Pazar gllnterl 

J,.6,80 da Mat~ 

· ~elkenlD nrkA&uıJa lr.ı aüı.l~lj büyllk bir ıztırab ,.e 

heyl'c&D Jçlndfl dinleyen Meymune, kendi kendlııe "a.c:ıba. 
brı Emlnln cemtslndeld askerlerle klllh:ınbeylerlıı mevzıııı 
'ba1ı5ettlkierı Horaeanlı aclam aet'glllm bekim Bebı:at mı!,, 
diyerek, dizleri tıtremete oo..,ıa:ıı. Bir taraftan da h!tlA on. 

Jarm ıemUerlyle mllvaı.l ılden h1Uri1milar gemiılnlo. '"'"
d~lıUerlD konutmaıannı lyl d[nle.-nel; iı;in kulak keell.nlJtl. 

ııarıka blriılnln .e.ıendlğlnl ı,ıttı: 
~ _ Bu ıevezellğl bıraklll. Eğer rel•lmlı: H

1
1'f cenablıırı 

•ld dlnler&e ııaıını• yaman olur. Şu mlııakaJJ,YI bertaraf 

edln, l!jimtze bakalım, biran evvl:l ıu esrarenıl.z adanıı ya

kalııyıp çU, çil altınlar& ka~ııır~lım. 
MeyınııM, artık daha fada dayanam1yarak, konu,an. 

hn tylce cı>rmek lçlu ba~mı yellcenııııln arka.sın:bn çıko.r. 
ti 

dı, ayağa kalktı. ı 
Hlildl.md:ırııı gemisinde bir ııtırll askerfor, klllbantıey. 

ter ~1\kıı~k scale birblrlerlyte &akala,ıyor, ~lıtll1UyorlardL 
Hep&} ~hb Jdl. Grm•nln arka t:ırafını'I~. kısa bo;>lu. tık. 
nazca. bir ad:ım oturmu5t!l. Kıyafetlnilen yUkae:< bir rütbe 

a:ıhibj olduğu nnla:ıılıyorda. 
Meymune, Ubade)1 dllrt.erek: 

- nu,ruk a.ııoe: dedi. Bu gemidekileri tanıyor mııs".ln~ 
·;' l.ı'ba.dc, 1; .. lı!rlnl o tarafa ı;<!\'lrdl; a.onra l\Ieymilne.nln kula. 

tına eğiltli: ' 
- şa kıaa boylu, tcmiı kıyarctll adam, killba.nbeyler• 

rclı.ı Hlr11'dir. 
O esnada klllJl&,Gbeyll)J'deıı blrW, kC?[Jtud~n, ız~mı.b lan 

harbe ~beri bu.ırJannualarchr. 
Coğratı bakımdan Japonye.naı mua. 
takbel harp aahasma yakın olmur, 
ge.rek mUnahte yo!J.arrım fula oı • 
mıuılylıı gerek ir.aan ve asker bollu. 
ğu, Japonlara görUn~te b1r tı.at.Un

IUk vermektedir. 
lıı.aı:ıçurideld Japon ordusu kuvvet. 

ll~r. Ve aon zamanlarda. Çinden çe. 
kllen ve Japonya.dan yollanan taze 
kuvvetlerle takviye edllml§tlr. Fa • 
kat Japonlarm l:ı6yle bir harp zuhu. 
runda en çok dayanacaklan kuvvet 
Japon disiplininin ve hocal&rınm lda 
real altında yetiııen yeni Mançurya 
ordu~dur. Bu ordunun kıymeti .:Ja • 
ponların birçok cephelerde ınqgul 

oldutu bu sıralarda bllabllttlıl art • 
:ml§tır. Japonlar, MancuTyanm fl,ına. 
linde Ruslarla aiyaat hududu. te§kll 
eden Amur nehri boyunca, birçok 
tahkim&t yapm.l§lardir. 

Bir Rus..Japon harbi zuburımda, 

her nekadar nereden taarruza geçe. 
cekleıini keati~lt do mu.talı: 
bel ha.rckAt Dzetindo bir fikir yUrll: 
tebillrLı. 

Japanlar her halde b&rb1n U&.nmı 

mUteıı.kl.ben Ohabarovshtan itibaren 
Amur nehrinin denize döküldUğtl Ni.. 
kolayevıık'e kadar yanı Amur nehri.. 
nln e«ıup •ahillnl ellerine gtı~rmek 
tçln bir taarruz!L geçeceklerdir. Ja • 
pon donanma.ıımm bu i§de çok yardı· 
mı olacak ve Japon askert nakl,iyo 
gcmjleri ahlllere asker çıkaracak • 
lardır. 

Sovyet Rusya Japonlarm Sl'berya 
için 'bcnledikleri niYeUeri öteden berl 
bllmekteycll. Bundan dolayı Sovyet. 
kr eon on eene zarfında uzak oarkta 
bUyQk gayretler sartetmlşlerdlr . 

Ruslar doğu Siberyasmın an& va • 
tandan uz.<lklığım ve .burayı Rusyay& 
bağla.mak için yalnız bir dcnllryol-.: 
hattının mevcudiyetini göz önUnde 
bulundurara.k asked . hu.ırlıklarmt 
ona cere Y•JllDUll•rd.D'. Bastm Ş&rld 
81berya !Avrupa BaQuma :ıır.ılata~ 

olmadan bh: harp idame etttreblleoek 
vnz,iyettedlr. 

enberj çok kuvve~ Vj':IAAI 

ku 
• -Vlllto. 

ıı. ı"okyaya ancak "'00 mll k • u :a • 
lıkıa oldutwıu .,ı>z önllııe ptlrı oek 
olursak Japonyaıun çok aftr bombar 
dunaıılara tutulacağI tabiidir. 

Sovyet Rusyanm VUAdlvoetokta'" 
Nikolayev.ıikto ~naneleri vardır. Ru. 
yanın bu llma.nlard&kf. detılıı 1lslerin.. 
de 70 i mUtccaviz denizaltıııı bulundu 
ğu hatırlardadır. Bu denizaltılar 'Ye 
Amur nehrin~ iı,leyen gambotlar, 
hUcumbotlan, tayyareler, J'apon de. 
nı.. nakliyatını QOk baltalayacaklar. 
drr. Ruslar .A.nıur :nehrlnln kenarla -
:d• bUyUk ta.hklm:ıt.ıa.r yapmı:tar _ 

~yleoe bir J'apon lı:olanun Am1lr 
nebrt boyunca muharebeye geçUklm 
nl 1'anıedecek olursak; iklnct bir .la.. 
pon kolunun ].{ogoijatanm tlmal!ııden 
Baykal gô1Unün cenubu.oda kAln lr: 
lmtak 117.erine htıcum. etmeleri lhtl: 
mali 'V&l'dzr. Japonlar bu 1ıte ÇID 
:Mogoliııtamnın ımtlaait durumundan 
latl!a.deye c;)Ok ehemmiyet vermi§ler. 
<Ur. Son senelerde buralarda çok 
hummalı bir demlrYolu ~ faaliyet! 
vardı. Japonlar RU1yayl& bil' harp 
zuhunında Asyanm içerlertııe gtre • 
cek ordularmm zablr cephane v ıı. 
ihtiyaçlarını temin edebilmek • iç.ln 
§imdiden yollar ve deınieyolları in§& 
etmek iatlyorlar • .Japon gene!kurma.. 
yuun bir taarruz: vukuunda Rus mu. 
vaaaıa. haUo.rını kesmek için Tran 
eibcryene llUcum et.meler! gayet l : 
bildir. Binaenaleyh bug(hı Sovyet 
Rusya Uz:ak ıark 'bs§kumandanbğt 

l'&nl mare§al Blnherin kumandan bu 
lunduğu Vll!dlvoııtok Chabarovak, Nl 
kolo.ycvsk ..mmtak&lart bu hatJ.a.rm 
mevcudiyet.ine pek fazla güvenme ,. 
mek mccburjyetlndedirler. 

Stallııgrat dolayla.rmda mtıkemm.ıl 
harbeden Sovyet aırkerlenrun, bu ke. 
simde de iyi muh&rebe e<leceğlndea 
fllpho ecijleıneı.. 

D-KISDI Şarkı Slberya orduları ba§kuman. 
danlığı Amur nehri kenarında :Man.. 
çurya hududuna çok yakın olup, JapoQayı bombardıman .-aeıe.ı: 
Tramılberycn haltı üzerindeki Cha.. Japonların en zayıf nokta.amı bava 
barovak ~llrindedlr, Şarkt Slberya. kun·etlerJ tc,kll edlyor. Dll,manlan 
dakl Ru.a orduları ba§kumandanı ma. 'bundan .Japonyayaı bom1-rdıman ...._ 
repl BlUherdir. Bu adamm çak iyi retlyle l•t.lfade edeceklerdir. 
bir lkuınandan o!dııgu lStedenberl bl _, .Japon ve Amerikan tayyare tmAı. 
ljnmektedlr. Blilherin emrindeki Ruı tmı kal'lılaıtıracak otunak Amerı _: 
kuvvetıerinln mlkdarmm bir milyon. kanın bu l1Jte elde et.tlll, b'?·llk lls.. 
dan fazla olduaıı tahmln edilmek~ _ tUnlllfe ıabH olurus. -~·--
dlr, Bu ordu aslu!rlerl, umumlyeU• AMERİKA' 
Orta Aeya Türkleri. Tato.rıar, ve Vo BirleıUc devletler bu • 
gollardan mUrekkeptlr. Çok fyj dö~U 60 000 muhtelif tiP ta eene lı;fnde 
§eb1lcn bu ordu Japonları dllgUndUre. , ux:ııt ediyorlar Beyar. yyviare yapmayı 
b'llr BlUh · d · e ::ı gelecek 

• • erın or usu cephane erzak eene ~ 'ıtr t&Y7are imAl~t 1~ 
ve teçhizat bakonmdan da zengtndlr. ı da 12.,.000 uçak d&h& P ıwı.. 
Ruılar .:Japorıyaya kat'§J zayıf dllım• mevcuttur. 

(Devamı var 1 

Banuaurretld'lu Ofulları .:. 137 - ~ 

Denanlr, derhal a&r&J kAJlyaawa b.aber SISndererek, • 

d#!ferll semtcllerfo ıa.re.tncle, eaba.bı latlrahat,l mükeınmel 

olan btr ıaray gentlslnl Ubade ile Meymunenıu emrlne Ama.. 

4e lnlmumr lıtecll. 

Ölle1e dotnı tarııy kllıyMJ gemiyi barlatü_ tçlne 

gemlctlerdeı:ı baıtka bir lkl açılı.{6z ve cerbeı.elı .... ,, 
cllrd:I. .._ da bin. 

Bira~ ı.ı>nra Ubade lle Meymune gemiye blnil\ler. Ge. 

mlcller JClken aÇarak Y•Yat J'&Vlll llle'mıınun Nray lske. 

ieıı!nden oıaklasmata bqladılar. 

Meymu.ae, gemlnln. aat ta.rafıncla oturup, bclld J'Olda 

rııat geıı .-ı~ diye Beılııadı goıJemete batla.dl. 
Ubadc be aoı tarafa yt'rleştf ve nehirden geçen kayık. 

lan glSzden geçirmek vatlfealnl u..tttne aldı. 

:ı Gemi, bem mla.rm akmtulyle, hem ele r\lzglna ılJll'dL 

li yelkentn kuvvrtl,yle Adet" kus glbt uçuyordu. 

Blr aa evvel Meclatne erlıtmelı: ııteyen Meymune, gemi.. 

ntn bu süratlnl az görUyor, ona bu yelkenli Adeta )1lrt1m1 ' 

muı &1bt cell,forcla. 70 

Ubade l11e derin bWyalara dalmıı, gözlerlnı Dlclenln a. 
kıp JldeG sulanna oevtrmlttl. 

Gemidekilerin blçblrial koauımoyor, R1-l'r JU'IP piflll 

,elkenllnlll bu.inle get.irdltt il&1gacxldarna eeebclea ba7tuı 

l»l.rıey dllJlllomyo..-. 

O :11rada., blr4enblre ıemııwa arka taratuıdall p1m • 

takım sesler orialıfın aUktlnet,lııl lhlA.l etti. 

.,._.e, )'izhü 1eri1e ~rdl. ~ ,..... 
v:ııu bir fl1 hortumu eekllncle yapılıml, Pllll pml ,..mır. p. 
)'.et aaııat,IW.ane l1'14Jü! .,..,.. • 5 it 'At ..,....._ 



ihraç kuvvetleri 
komutanının 
beyannamesi 

"Fransızlar! Size dost 
olarak geliyoruz,, 

Londra 8 (A.A.) - Şimali Fran 
eız Afrikasma bu &bah şafakla 
beraber başlıya..n asker ç1karma 
hareketinden evvel Amerika ordu. 
lan b~~omı·tam general Eısen. 

hower, Şimali Afrlkadaki Fransız 
ordularına ve Fransız milletıne 

hitaben aşağı&ki mesajı bu sa
bah Grem.viç saatiyle tam birde 1 (Türkiye saatiyle 4 de) radyo ile 
ilAn etmiştir. Aynı meBaj yine bu 
sabah Şim.aıt Fransız Afrikası Uze. 
rinde uçan uçak]ar tarafından 

matbu olarak ahaliye atılmıştır. 
Mesajın metni şudur: 

''Şimali A f r i k a Fransız. 
Iaıı, kumanda etmekle milftchir 
olduğum kuvvet1er 6izi t.a.zyik e.. 
denlere karşr harbetmek üzere ge. 
Jiyor. Bu bir aslmi harekettir ki 
yalnız Şimali Afrikadaki Alınan 
ve İtalyan kuvvetlerine mütevec. 
cihtir. Hedefi ise düşmanı yok 
ederek Fransayı kurtarmakt:r Ne 
Şimali Fra.nsız Aflikası Uzeri'iıde, 
De de Fransız !mparatorluğun•ın 
herhangi bir parçasıruı. kar91 hiç. 
bir niyetimiz olmadığt ha.klonda 
sizi temin etmeğe bile IUzum. gör. 
milyonun. Biz, sizlerin dostlukla.. 
nnıza gliveniyor ve işbirliğinizi 
talep ediyoruz. 

Size k:a.rşı hiçbir taarruz hare 
ketinde bulunulmam8.5I için kat't 
emirler verdim. Bu emirler bittabi 
sizlerin de aynr vaziyeti takrnma. 
nıza bağlıdır. Herhangi bir anlq. 
ıx:amazlığa meydan btrakmamak 
için bize aı,ıağrdaki işaretleri veri. 
nız: 

Gilndüzleri birbiri tlzerine çekil. 
miş bir Amerikan, bir Fransu 
bayrağını gösteriniz. 

Gece~i projektör~rin~ amut 
bir vaziyette havaya tevcih edi. 
:niz. 

Bundan liaşka askerl emniyet 
bakımından sizlere aşağıdaki tnli. 
mau vermeğe ~bur bulunuyo. 
ruz. Bunlnra itaat etmemek biz~ 
karşı hasm:ıne bir harıekct ola.ra'k 
tefsir edilecektir. Talimatımız 
§unlardrr: 

BilUmum Resmi Daırelere 
• 

Veva o hükümdeki 

M üessesat ve T eşekk.ii.ll'er~ 1 
./ ' 

Beem.i dafrelerlo veya o bllktt.ndeld mtlesaesat ve teşekk\lllerln gazetelerde neeredllecek llt.nlan. bir 

llmltet; ılrket taraftodaıa kabaJ ve cueteıere ıevdJ edilmekte ldl Bu llillltet elrket elyevm hail t.&&ttyededlr. 

Bu defa yeniden teıekkül eden ve bütün Türk matb.1 atının ala.kadar olduğu, 
. " 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilanlar 
Şirketin mevzuu iştigalt: 
Reami daire veya o hükümdeki dairelerin ve müe•eaelerin ticari mahiyette 

olmayan Üanlarının gazete ve mecmualarda vesair üiin yapılan yerlerde neıri i~in 
kabul ve nqir vaaıtalanna •evkedip nqirlerine tavaaauttur. 

Diye yaztlı bolnnduğımdaıı buıdaD böyle resmi daireler U&nlarmı dofnıdan dotruyaı 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilô.nlar Şirketi 
ne göndermeleri lazımdır. Bu yeni tirket bütün resmi ilanlan bir intizam dahilin· 
de ve kanuni müddetleri zarfında ve günü gününe ittenen her ;gazetede netrini 
temin etmekte olduğu gibi hasılatının % 75 ini de Basıı Birliği yardım le!kilituıa 
vermektedir-

T a•liye halindeki bir firkete veya diğer türedi mı tavaHıtlara gönderilen rea• 
mi ilanların dairelerinin ma umat ve muvafakatlan har cinde, gazete adları değifh' 
rilmek auretiyle ne~rine t41ebbüa edildiği öğrenilmektedir. 

Binaenaleyh resmi da reler, ilanlarını diledikleri bütün büyük ve gündelik 
aİyaıi gazetelerde neşrederek 1her yerde her kes taralu dan okunmcuını temin ede· 
bilmek için doğrudan doğruya ve yalnız: 

İstanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kaye Hanındaki 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
r- ' 
Resmi il.Anlar Şirketi 

ne göndermelidirler. Telefon: 21025 

·~. 

1 

,,~~------------------~ Tlrklye COmharlyeU 

ZiRAAT BANKASI 
&1an&1111 lal'Uıl: 188ll. - &erma1..aı 100.000.000 nra-" 

OUDe .. ~ adedlı ast. 
Z1n! ft tıcaıf bel' nevt banka mn•melelert,. 

Para blr1Jrttreıı1•n ıR.000 Ura lkraml,.. -"J"OI'• 

Qraal Banlrumcıa Jıumb&l'&Jı •• Uıbam u.aıT1D 

.m u GO Ura.ııı blllUnanlan eeııeM ' de.ta güQeoelı mu"• Dl 
'_.IAA& ron uuamtye dağrtılae&ktır. 
ı IMlet ı.ooo llralW 1.000 Ura ıoo adet 10 llraldl 

t • GOO • 1.000 • 1%0 • tO • 
'• w. ı.ooo. ,.ıao. n. 

&O • IOI • 1.000 ,.. 

1 
OIKKAT: B~rmda1d JIU&l&r bir MM ~de 50 ~ 

~eDlett Uotm.tya Glktı'1 taJu11rde 'l5ıı :ro fa&lu114t ~ 

Kur'alar eenede ' def&, 11 ~ 11 B.azlr&n. U ~ 
u BtrtnclkA.Dunda oeldlecektır. 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

İdaremizde kunı ve altaj görerek maklnl..st ve l>qmaJdil,t. 
büro penoMlt v.ı fen memuru yetlftirilmek üzere Ulzumu ıı.adJf 
okulu mezunu aımacaktır. Yapılacak ka.buı imtlhanında gös~ 
muvalfakiyete g&re aanatkAr unva.niYle ayda 100 liraya kad&r 
lecektlr. ' 

Bir ıenl'!ik litaj m!lddetini muvattaklyetle bit.itenler tescil fi 
mUteakjp kur:ıılardakJ ( muvatfakiYet!erine röre merkez, ately• 
teknJ.' kadrosu dt hlUndıı terfi ederler.) 

Aranılan §&rtlar ~\ardır: 
1 - Sann.t okulu m1Jzunu olmak, 
2 - Askerll#·nı yapmI§ bulunmak, 
3 - Yaşı ot1.ızu ge9memiıı olmak, 

1 4 - Ecneb1 ile evl1 olmamak. 
Tal!pler bir dilekçe ile 30.11.9{2 tarihine kadar t.t&nbul -cif• 

§&, Sirkeci), lzmtr, Balıkealr, An.kara, Kayseri, Adana, Malat~ 
BütUn harp gıemiJerine ve tiea. 

re~ gemilt'!line: bulundufunuz yer. 
de kalınız .. gernilerinizden hiçbi. 
rini batrrmağa. veya saşka.tlamağa 
kaJkrşmaymız. 

tün uçaklar normal şe!dlde bulun • sına karşı beslemekte olduki<ırı tir. Hedefimiz ise 1917 he1e"ni:ı bir, Afyon ve Erzuru.m'da i§letm.e mUdllrlllklerine müracaat ed tıı' 
maya mecbJr oıı:ukları ye:ıC!'rde ka dostluğa sadık olarak büy:lk bir aynidir. Y.uıi düşmanı ta.maman .. Dilekçeye sarih adres yazılacak aıağ"tds.ki 6Vrak Ui§tlrilecell: 

Bütfin sahil müdafaa kıtalannn: 
lacaklardır. Amerika ordusu sizin topra~ınıza mahvetmek ve istilA altında bulu ~ 1 - Mektep dlplomuı, 

nan Fransayı tamameu kurhrmak- 2 - Do~ruluk ka..ğıdı, 
Bataryalarınızı vt'l'O di~er harp va .. 
sıtalnrınızı doldurmayınıı. 

Şimal Afrika Framızlan, Birle• çıkarılmaktadır. Derhal önlimfizr, 
şik Amerlka hükflmet ve mflletiııln çıkan ilk vazife şimal Fransız Afri 
asırlnrdanbcri bir anane halinde kasını 1talvan ve Almanların istılil 
Fransaya ve şimal Fransız Afri'w tehdıllerinc karşı muh:ıfa1a i-:ıck· 

lır. Alman • İtalyan te"'"ıdidl Fran-;11 3 - A§ı .dğ;dt. 

Bülün ha,·a kuvveıleri birlikli!• 
rine · Y ,.rrl"'l h· ,.n ı ;ı n m'l\'1 nt7~ nrı · 

lrendilert.cıt takfp ettiğini gördll. Hemen bilyilk annetılne tp.. ~ 

ret etti. Yqb kadm, ytlzUnU çe\irmeslyle h&ykn'ması bl.

oldu: 

- Bu yelkenli hllktUndara aittir. Em1nJ.n bunun glbt 

bee gemisi vardrr. Puruvaları fil, arslan, kartal. yılan, ve 

km.rak 3ekllnde ynpılmıstır. (1) 

Meyn\unenln ytlreğt 3lddetıe ı.ıarpmata ba,1.&dı. Yü.zll 

kızardı. 

Fakat pok geçmeden birdenbire rengi &0lda, büyük an.. 

~in yanma sokularak: 

- E ynh! dedi. Arkamızdaki gemidekiler bld takip 

ediyorlar ••. Bizden ne lstlyorlar'l 

Bunun üzerine bUyilk annesi, ona yelkenlinin arka.sut. 

el& saklanma511lı ~o.ret ettı. Sonra geminin reisine afır yü

rümeıılnf ve kıyıyı ta!dp edip arkadan gelen ıeınlye yol 

vermesini 6Öyledl. 

Reis, dilmeni kırdı. Gemi, yavaş ya.vat ve Adeta aablli 

yıı.layamk yilrUmcğe baııladı. 

Ubnde, yaşmıı.)'tlyle yU.ıünU 1111u ıııkı kapayarak Mey. 

manenin yanına sokuldu. 

O ııırııd:ı, Eminin ıınray gemtıı;ı onlara epeyce yakıa,. 

mıııtı. Mt':ı:.kllr gemideki &eslerden, lQlnde blrkn.ç askerle, 

külbıınbeyjn bulonıluğunu anladı. Bir o.ralık içlerinden biri. 

.ı bir sarho, liablmbası atarak şöyle bn~rdığını ıııttı: 

- itte aahmetsl:ı., kUllet81z bir ganjmetl. .,b t!rttl 91'la p Jtarşıfrğr verdi: 

- GsnlmetJerı ne yapacaksınrz, Beytlllın!\l'den aldık• 

(1) !ı:mUl'estr tarihi 120 C. 60. 

topraklan üzer' nden zail olıJu~ıı 4 - As:terllk durumunu bildiren vesika ve nüfuı oUzd&nı. 

gün topra~ınızı biz de terkedtc~~:1. Müsabak!l imtihanları Ankarada yapılacaktu. Şeraiti hail 

' 

Rarunurr~ld11n Ojtulla.n - ısa-

larınn: 11fze yetıımlyor mıı 'l ı. Her blrlnlz iki eenellk lkra.. 

mlye yani 480 dirhemi birden aldı. (1) tJııtelik ganimetler. 

den de hl se alacakaınlL. Amma doymaz ada.m!aramız ha.! 

Halbuki biz. kUlbanbeylcr, ganimetlerden ba,ka muayyen 

bir geliriwlz yoktur. 

öteki, bu sözil l~ltlnce gene sllrekli bir k&hkaha attı: 

- Slz killhıı.nbeyler bizden daha fazla kazanıyorsunuz. 

l\foselA bııgün takip ettlflnfz ~l netıoelendfrdftlnlz takdir. 

d~ bizim altı a.yda aldıfımızı, siz bir !)ırpıda alacaksınız, 

b•rnun gibi işler de stze ılk sık çıkar. Heli.' buglln o Hora..

ıı:ı·ılıyı y.ıkalamnğa muvaffak olursanız kllll.lyetıı blr para 

alacnğmu muhakkaktır. 

KUlhıınbey kızar gibi oldu: 

- Hlikftmdar hazretlerinin, ona yn.kalt\dı~ıırıtz takitr: 

de bize c;ck para ver9C<'tlnl ummuyorum. ÇUnkU nlcelPrinl 

"ialıalndıl< da az bir ikramiyeden b:ı,ka blrııey alaına.dık. 
Aıker, glildll: 

- Size verflen ikramiyeler, adamına ve yapılan l,e ~ö. 

re df'ğlşlr. bayağı bir hırsnı yakalarken ahca~rnrz m.tk!L.. 

fat ile bu adamı tevkif ett1t:"lnb: takdirde nail olacağrnu: 

mükfU'at arn11mda ~ok fark vardır. 

- Peki bu ada.mm başka ınrlan ne farkı var? Bırak 

bu 00, hlilyaları! . 

S::ırho~ adam, eözde kUThanbeyln knlağına fl'llldavor. 

mııs gibi fakat Meymuncnjn kulağına akseJecek kadar ~1lk 
111!1> bfr 'IC!lle: 

- Ru dediğim Horasanlı adama hllkllııı :lar efendlmla 

(1) Medcnjyetl 1s1Amlye tnrlhl. 

1 
1 

Ankaraya kadar seyahatleri temfn edllecek ve lmtih&n günü a~ 
djrllecektir. (1 

* * • c'5' Mubamı'len 1'eı1ell (f\:5117) altı btn he~yOz ~kııen yedi Ura d 
be~ kuru; olan nıuht:ellf eb'atta (10~00) onbi.n beşyUz Kg. Ol< 01 
demir kayna ıı: telt (!41. ıktnciteşrln. 1942) Cuma gllnU ~at (16.' .ı' 
buçukta Hay~ıtn:ı:ı DaAa Gıır bjna.111 dahjllndekl Jıtoml.ayon :araf!D 
palı zarf usıılıle B& tın ahnacııkttr. 

Bu işo ı;\rmek 1.eteyenıerin (494) dört yUz doksan Mrt Utl 
nışluk ll'Uvukkat. ıemlnıı.t, kanunun tayin ettiği vesikalarla " 
muhtevi zar!larnu aynı gün saat (14,30) onJört otuza ıtad&l' 

Reısllğlne ver.nelf.ıi IAzımdır. 

Bu işe ait §artnam,,ler koın.l.syondan paraaa: olarak 

TORKiYE iŞ BANKASI 
<üçük Cari Hesapl 
943 JKRAMIYE PLAN 
KE.ŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıa. 2 Aı"""" 

1 lkinciteşrin tarihlerinde uaoılır 
,-- \ 943 tKRAMlYELERl -

adet 1999 Lfrıılık - 1999.- Lira 
ı .. 999 .. - 999.- .. 
ı .. gss .. - gss.- .. 
1 .. 177 • - 777.- .. 
ı • 666 .. - B66.- .. 
1 .. 665 .. - 6M.- .. 
) .. '44 .. - '44.- .. 
2 .. s~s .. - Blifl.- .. 

10 .. 222 .. - 2220.- .. 
10 .. 99 • - ııno.- .. 
110 .. 44 .. - '!640.- • 

250 .. 22 " - 5500.- .. 
834 .. 11 .. - 867t.- .. , 

tfrııt" 
Türkiye l~ Bnrıkasma para yatırm:ıklıı yıllnız para bfrlk f. 

falı. alm1<1 nlma7.. avnı ı:am:ında talllnlzl de dı>nemı, ııır1'''"u 

1.- Dr. lbrahım Denker ~ 1 

1 
Balıklı Baıt. Dahiliye ımıtebasıı1,.,, 

SAHIBlı ASIM uS . J 
M>rvr 

Beyoğ'lu AğacamU, SakIZ&~cı 

Ç3p!Ukc;eşme sokak No. 13 

---·Tel: 42468 1 

Basıldığı yerı VAl<ll ,1 

d r• ~ 
Umumr Ne$rlyotı 1 ° gl 

Relik Ahmet S•~•" 


