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AmerilEadaa 
Telsizle 

.,,Binlerce uçak yapan Ford fabrikalarmı gezdik 
Tank imal eden Kraysler fabrikasım gördük,, 
Başmuharririmiz, bu fabrikaları gezerken kendisini 
hayretler içinde bırakan çalışma tarzını anlatıyor 

A merikadan telsizle - Ame-1 
rikanın meşhur sanayt mer-

Şark cephesinde Rus ukerl Almanlardan aldıklan bir top ba,ında 

Mareşal 

1
Fon Bockl 
Ruslara göre 
evkif edilmiş 

Alman - Rus harbi 
Ruslar . 

tahkim 
mevzilerini 
ediyorlar 

Tuaps~'y :; giden yol üstündeki 

müstahkenı m ~vzile r zapt:dilcii 

kezlerinden biri olan Detroit'de 
rıeçlrdljlmlz ilk gün insan dehası
h•n kendi memleketine ve dilnya. 
ya nıt.Jer kazandırabllecejlnl bize 
öircttl. 1903 senesinde 30 kadem 
murabbalık bir küçük dükkinda 
ilk otomobllını tek ba3ına yapan 1 
Hcnry Ford'un bugün yüzbinlerce 
lıçl işleten ve günde binlerce uçak 
yapan muazzam fabrıkaları var. 
dır. Bugün bunları memleketlnın 
hizmetine verdikten başka yeni 
uçak ve motör fabrikaları kurma. 
ta ve hükumetin malı olan bu fab. 
rlkaları ker.disı tşletmele başla. 
mııtır. Ford dehasını ve dimağını 
senede bir dolar ücret mukabilin. 
O':.' memleketine ktralamııtır. Do. 
nanmaya Jıçı ve usta yetiştirmek 
için kendi kcseslı:dcn bir mektep 
kurmunur. Burada senede binler. 
ce usta işçi yetişmektedir. 

.. Ver·fen bu haber Mc.skova, 14 <A.A.) - Öğle 

J 
1 ' , vakti teşredılen Sovyet ek tebliği: 

Fcrd'un fabrikalarından ikisini 
içlerinde otomobllJ.e. dolaprak gez. 
dik, Butılardan yalnız birinin için. 
de elll kllometrellk pe yol ve 
iki yll.ı '.kllbmetrelik demlryolu var, 
yedi yUz akr arazi lfıal ediyor. 
kçcaman bomba tayyareleri seri 
uauıo nrımaı _...li70r, bil' 1llireaaD 
fabrikaya ılren ham madde dtter 
taranan tayyare olarak çıkıyor, 
hem de bir saat içinde Ford'un bal. 
ka fabrikası da top hariç dijer 
harp malzemesi ve motörlil vasıta 
Yapıyor. Bu bir fabrika deftl on. 
binlerce l~lnln karınca 1ib1 çalış. 
tıtı ve insan kolu ve kuvveti ye. 
rlne makinenin kaım oldutu bir 
Jehlrdır. Yeni fabrikalar yıldırım 

hızııe birkaç ay lçV..de mısır tarla
ları yerine yokbn var edllmiştlr. 
Ford kendisi str'ksen yaşında oldu. 
ğu halde çalışablldltl için aln(:lesl 
arasında 70 • 80 yaşında lhtıyarlar. 
ıenç ve yaşlı kadınlar, birçok sa. 
kat hattA 887 Ama yani kör çahı
tırmaktadır. işçilerine ayda 300 
dolara yakın para verdıCI için ka. 
dın erkek öğretmenler amele ya. 
zılmışlardır. Ford mektebinde kurs 
&ördiikt .. n sor.ra makine başına 
ıeçmcktcdirler. 

A~erikanın, Japonlara 
henüz feeyyÜf efmed.J Stalingrad çevresinde kıtaları. 

1 
mız mevzilerini tahkim etmişlerdir. 

Dctrolt'dc ıkincl gUn Kraysler 
fabrikasının on beş ay evvel yeni 
kurup lşlettl~ı tank fabrikasını 
ıezdık. Burada otuz tonluk tank. 
lar yine sert usulü ile yapılıyor. 
Fabrikadaki tmalAtı yakından ta. 
kip ettik. Taze taze çıkan tankla. 
rın tecrübderlnl seyrettik. Tahmin 
edilen miktarlara varılmıı hattl 
Jeçilmlştlr. 

·. 

hiF darbesi "' 
agır 

---------------------------

Salomon adalan civarmda alh 
Japon harp gemisi bahnldı 

Vqlnıton, U (A.A.) - Resmen 
bildlrlllyor: 

Salomon takımadaları civarında 6 
Japon harp gemıııı batırılmıf, ikisi 
de hasara utratılmıftır. Batan ce-

miler bir kruvazörle dört torpldof 'Bir Amerikan muhribi batmış ve 
muhribldir. Hasara uğrayanlar bir 1 birçok Amerikan harp gemisi ha.sara 
hafit kruvazörle bir muhrlptlr. Bun- utramıştır. 

ların da batmıf olmaları muhtemel· Londra, 4 (A.A.) - Amerikan ha-
dir. 1 va ve deniz kuvvetleri Salomon ada· 

------------------- 'ları bölgesinde cereyan eden bır çar· 

Ruzvelt digor ki: 
pışmada bir ağır Japon kruvazörUnU 
ve 4 muhribini batırmışlardır. Bır 

5 inci Japon muhribinin batm14 ol· 
duğu da tahmin edilmektedir. 

Mare,al Von Bock 

Londra, 14 (Radyo 19.451 - Res
mi Ta..'lS ajansının verdığl, takat te· 
yit edilmlyen bir habere göre vazife· 
sinden el çektirilen Mareşal Von Bock 
tevkif edllmiştiı:. Yakında Almanya 

ve Japonyaya ağır 
darbeler indirilecek 

Bu haber Vaşlngtonda neşredilen 

bir tebliğden alınmaktadır. 

Ayni tebliğe göre, geçen hafta 
içinde Japonlar Guadalcanal adasına 

asker çıkamıat• muvaffak oımu,. Galatasaray 
!ardır. 

Pazar gecesi top ve torpil taşıyan A k d 
Amerikan savaş uçakları karaya as- n ara a 
ker çıkarmağa yeltenen bir Japon de 

niz birliğine taarruz etmişlerdir. Ja· m ag" lu" p oldu 
pon denız birliğine taarruz etmişler· 
dlr. Japonlar çıkarma hareketine gı· Ankara, 14 (Hususi) - iki maç 
ri,emeden geri çekilmişlerdir Erte- yapmak Uzere şehrimize gelen Ga· 
si sabah Amerikan harp gemileri ile latasaray birinci futbol takımı birin· 
uçakları çekilmekte olan Japon ce· el karşılaşmasında Demlraporla 3 3 
miler! ile irtıba t tesis etmişlerdir. berabere ka!dıktan sonra ikinci ma· 

2 Japon kruvazörüne tam isabet çını Gençlerbirllğlne karşı yaptı. 
kaydedilmiştir. Bilhassa ikinci devresi çok sert ge. 

Burada karşılıklı ll')pçu ve havan 
1 lopu atıştan olmuı:tur Bır düşman 
piyade taburu bozguna uğrahlmış 
ve mevcudunun büyuk kısmı yok 
edilmiştir. 

1 
Bir SGvyet komutanı 2 bkeyı 

......... ,tı ... 
Mczdok çevresinde savaş devam 

etmektedir. Burada bir düşman 

p.yadc bölüğü imha olunmuş. 6 
tar.k. 4 top ve malzeme ve asker 
taşı,yan birçok kamyoniar tahrip 
cdılmlştlr. 

Bertin. 14 (A.A.) - Alman or. 
duları başkumandanlıtı teblltl: 

Kafkasyada Maikop'tan Tuapse
tDevamı: Sa. s, SiL I; de) (.) J\lare,aı Tlmoçenko 

Bir Amerikalı profesör 
Boğazlarla, lstanbu~u 
Ruslara peşkeş çakiyor 

Bu küstahça hareketle Amerikan hükume· 

tinin cfôkası o 'ma :'.ığı ~ ildirif iyc r 
Amerlkanm Kolombla Qnlveraıtesi Fınlllnda ile Isvec;: ve Nor\'eç mUş-

Coğrafya Profesör~ Dr. George T. terek bir federasyon halinde birleş· 
Benner. Colliers adındaki Amerikan tlrllmckte, Lehistanla Çekoslovakya 
mecmuasında dUnyayı kendi görUşQ. ve TUrklyeden maada diğer bUtUn 
ne göre taksime kalkıtmış ve bu Balkan devletleri yıne blr federasyo:ı 
makalesine bir de harita eklemiş. haline getirilmektedir. Bu haritanın 

Bu haritada başlıca göze çarpan .şekline bakılırsa ıtalya, Şarki Ak-
hususiyetler şunlardır: I (Devamı S) • 3, Sii. Z de) -

Hudson fabrikası donanma ·için 
lıarp levazımı yapmaktadır. Det. 
rolt ~ hrlne yeni gelen amele ile 
bir senede nüfusu beş yüz bin kişi 
•rlm13tır. Detrclt'de çoğu otuz yıl 
l'Vvel gelmiş ve muhtelif fabrika 
ve l:lerdc çalışan yüzlerce vatan. 
daşıınız var. Onlarla da bir akşam 
Cocuk Eıılrgcme Kurumu şubeslr.. 
de toplanıp görüştük. pek sevindi. 
ier. Biz de gurbcttekl kardcşlerL 
l'tıizı görerek pek memnun olduk 
Bu samimi hasbıhalden taUı bir 
heyecan duyduk. Bu akşam Şıka. 
go'ya gidiyoruz. 

Çörçil de: "Hitler, yıldızının so!
mağa başladığını duyuyor,, diyor 

(Devamı:s..s;sll.•d•>.. <Devam• s •. 3. sil. 6 da>•• De...&ılerlmlz 
Vaşington. 14 - Relsıcumhur ,- ~ 1. 

~·ln~u~~=~ ::; :~~:~as~;.ıd~:~~ ı G ••k Ok l J k e •• ================= 
:::::1,~~;,~~-mE~~~:?i:;~·::~ o u unua l toren Tek tip çocuk ayak-

Ahmet Emin YALMAN 

helcrc çekmek lç!n derhal bir şa. -----. •. --------------------------------------.&. 
~ırtma harckctı yapmak hususunda l k b 1 
~~~~:~rı~~ı~ş~~~nB~~~~~;ı;~ın~~: a ısı yapı amaz mı 

* A merıka ıçıııd · seyahatimiz 

~ ~üratle devam edlycr in. 

tıbalarımızı kısaca ve miışlcrc.k 
ıurettc yıızınagı ve etraflı ve şah. 
"l lntıbaları seyahatin sonuna ve 
ıneınlekctc avdete bırakmağı ara
?l'Hzda kdrarlaştırdık. 

lllerln yilklcrl haf!flctlleccktfr. 

Pearl İıarbour taarruzundanbc
ri Amer.ka crdiıslrisl muazzam te. 

(l>e~amı : ~.&. ll, 3U • .J; .Jt') .::. 

Aıncrlkada General Electrlc fab
rlkııları 1 ~ezdikten sonra Kanada 
hlikiımet nır daveti üzerine tan•. j BU.tür, dünya ateşler içınde ya. 
re> t!c yola erklik l\1ontrcal hava I narkcn. cmnl;ct ve huıuı· fclnrfc 
ll\eydıınında MilJetlerarası Mesai idrak ettlğimız bayramı da pek ' 

Bayram neş'e 
içinde geçti 

Rürocu'nda mcml ketı temsil eden tabii olara:, m · s'ut karşıladık. Bu 
Muk<1ln Coınay bızl karşıledı ve üç glın de büyük bır ncş'e içinde 
n1 1 

.. arır ctt '. Oradıın iki aı::keri ta~·- gec-tl 
Yarq c bıru-ı ek Ottawa'yıı vardık. Bayramın ilk gilnil yağmurlu 

Kanac1n. tnbıatle temiz ve cür. olması a ratmen mln mini yavru
<!tl, milr<ıdclc ı:c bize genç \'e lıır bsyram ve eğlence .) erlerini 
d ç bir ı\ T.rr ka İsvıç.resl tesir nl doldurmuşlar ve bugünlerini sc. 

<Devamı: Sa. a. SiL :; de) X mevarnı sa. 3. su. 2 de) xx 

.. 

1 kur'ıı t:t"ki!mt'k suretıle yllzden fııı:la he,·e..ıı uçuruı. 

mu,tur. 

Tlirk ıröklerlnln korunma!u yolund:ı Xurı Demi· 

rafın &arfettlğl büyük emetl takdirle yadederken 

Dün Ve,llköy, Surl l>f?mlrağ G 5k okulumla, o· 
kul talebelerinin 11ene 90nu lmtlhan:a rı dolayı.Wle bü
yük bir h a ,. a b a y r a m ı yap ılmıştır. Çok mu
nffakı)etll U('UŞlar n akrobasi hareketleri ile tale
belerin hf'psl \"a&lfelerlnl ,aparak 19-1'.? uçu' ılene

slnl bltlrmı,ıerdlr. genı;lere yeni uçu' denesi l!;ln de orn,·affal:ıyetler dl· 
.araııında 1 lerlz. Bundan aonra ııeylrdJerdcn llteklller 

Hiç ı,Uphe yok ki, ayakkabı meseleı.I bUbaasa orta halli bir memu, 
,·asat kazançlı bir aile içlJI en büyü ; derdi teşkil etmektedir . 

Bir kadın ayakkabısının 40 • SO 'e bir erkek kundurasının da ay• 
nl para ile yapılablldltl ,11 zamanda ba derdin ne bllyUk bir dert olda· 
tunu aöylf'rnete lüzum bile yoktnr. 

Ya iki üç çocuklu bir aile ne yapsın T On be,, yirmi liraya yapılan 
bir kundura ancak yirmi, ylrmJ bet Jlln dayanı~or. Bir memur bu itin 
altından na.~ıl kaJkııın T 

Bir zamanlar tek tip :ayakkabı meııeıe .. ı gllnlln menuu oldu. Ay· 
larea tetkikler yapıldı, heyetler ıtttı geldi, ha oldu, ha oluyor ıllye • 
vunduk durduk. Tek tip ayakkabı da yaııınak kabil olmadı. 

Biz her ,eyden ,·az~tlk, ller allenln betini büken ç1K·uklarının kan· 
dura derdidir. Asıl buna bir çare aramak ,.e bulmak hiı:ımılır. 

Mf'kte11 talelM!lerl, bu ~telaki Y•nuJar için ucuza temin edilf'ttk 
ve bir parça dayanrklı bir tek tip çocuk ayakkabı!lı yaıımak hf'r halde 
çok yerinde bir bareket olur. 

Slhner Banltla yapılat'ak bir temaııla ıta bu ı, olur kanaatindeyiz. 
Bu yolda bir ltareket yapılır ve mü!lbf!t bir: netke elJe f'dUlr~ (ki 

elde edilmemesine imkan yoktur) memurlarla ,·asat kazançlı ailelere ef 
b&Jllk yardım yapılıDJ!f olur. Biz bu yolda bir hareket beldlyorua, 
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Bir iftiraya cevap 

----......· TAN 

Şehir 

Haberleri 
Amerikadan 
sipariş edilen 

otobüsler 

Vurguncular 
nasıl yok edilir? 

Ruhi silihların kudreti 
3- Yazan: 'Cemal BARDAKÇI 

Yediği naneye 
bak! 

A mPrlkanın bilmem .. U11! 

V ozon : Iİ1' A ŞAKbl 
- 108 - 1 ki, Fatih fstanbula strlp te Ayasof. Yakında gelecek oto- <O> muzlarıma çok a:ır blr 

yük yüklenml:ti. Afyon 

Tenlteelnln profMorlerinden 
bilmem kim, bir mecmuaya yudİğı 
JUıda Trıtkya ,·e Botıu:ların Rasia· 
ra 'erilm~lnl ileri &tirnıü-,. 

gitme!e başıadım. Koguşlarda ;ün sonra onu y11nıma çağırarak DiinH-ının her tarafında bir takım 
mahktimların verdikleri slıarayı, sordum. hf'rlf>\~killl'r \ardır. Amf'rika ~bl 

büsler Beyaz ı t • Har
biye orasında iş'.eyece~ 

Fakat muhas&r<! devam ettiği ya mabedini gezmcğe basladığı za.. 
nüddct zarfında, Türk ordusu ka- man. ikindi vakti takarrup etmişti. 
arı;Ahında, hangi kaynaktan taş. Bu büyük muzaffcl'in orada ezan 
.ığı anlaşılamıyan muzır propagan_ okutarak ilk d; fıı lk 1ndı namazını 
daların arkası kesilmedi. Fatihin kılması, bu mabedi tablatlle cami. Tramvay idaresi tarafından A-
üphclerl, her an t-ezayüt elti. Fa. ye tahvil etmiş oluyordu. ıncrlkaya sipariş edilen ve yola 

kat kati blr ~lil elde etmedikçe. Fakat bu tahavvül icra edilirken çıkarılan otobüslerin tesellüm ve 
Halil Paısaya hiç bir şey yapma. en küçük bir taassup eseri gBstc- naklini temin etmek üzere Tram-

vay İdaresi Umum MUdlir muavi. maga karar verdi. HattA muhasa- rllıncdi. Sadece hırlstlyar.lara mah. 
ranın son gilnlerlnde, İsfendiyar sus mihraplar ve kürsüler kaldı. nl C:::elalettln Ge~meyanoğlu İsken. 
oj;lunun elçi olarak imparatora gön rılarak bunların ycrlC'rlnc minber dc~~~ey ~ltmiştı. M •• 

derlldlğı gün de, toplanan büyük ve maksureler inşa edildi. Hatlil . Ogrcnd gımlzc gore, Umum 1\t-~· 
harp meclisinde, Halil Paşanın mu- mabedin asıl mihrabının üzerinde 

1 

dilr muavtnl Mısırda altı otobus 
hı:ıllf rey beyan etmesini, onun L de büyük bir tadll:ita lüzum gö- şası~ı dah::ı bulmuştur. Bunla:ı td.~
çlr. dü:ündüğü cezanı.n tat.blldne rülmcdl ve bir de, duvardaki tas. 1 re namına mubayaa da ~_ilmkun 
kafi görmedi. vtrlerin ve haçların üzerine. kalın olacal.tır. Dltcr tnrartan dort şası 

1 ı ı t N bir tabaka halinde badana çekildi Jçin de temaslar yapılmaktadır. 
Fakat .. Fatih, kşcb1rel gttrt;i e o. Cumhuriyet hükılmettnln büyük Tramvay ldaresı Amcrlkadan 

tarası huzuruna a u e b zaman · 1 1 
k bl 11 il bir fllleenaplık ile mcdcn!yet lılc- gelecek ctobus er Beyazıt - Hor_ 

bu Bizanslının açı r san e ı 1 ı ç ·· .. 
. 1 b .. 1 k mine terkettiğl ve müze hallne lf biye arasında ş etccekt r. unku 

soyledlğı söz er.. u ösoz edr_e ımtul;- raı1o eylediği bu mabedin duvarla- en çok yolcu bu hatta bulunmak. 
bil Halı! Paşanın g ster ığ e .. ş. ı> • • • 

1 • {ıf" d _._ d rıcda, tavanlarında, dehlizlerinde, tadır. Otobüs !ıyatlarının çok ucuz 
.ı.rtık Fatih çın k ı ereceın: e- 1 d dil .. ··ı kl dl 

. 1 ı i 1 1 d h 1 kemerlerinde badanaların kaldırıl- yapı mıısı a şunu me c r. 
l·l tcckıl ett . hl yar vez r , er a y ı ı k t b' 1 ·I bl h 

~ n . k 
0 

ınasllc meydana çıkan Bizans eser- en ge ece o o us eı n r u_ 
o tarıhte beş kuled~ mür~ kep_ • leri İstanbul fatihi olan Türklerin susiyctl de mazotla işlemeleridir. 
lan Yedlkule .. hap hancs ne f gon. mabetlere ve dini eserlere r.oe ka. Bu otobüsler 60 yolcu alacak bü
:lcrdı. Kırk gun sonra da, ka asmı dar hürmetkar olduklarını .bütün yüklilkledır. 
kestirdi. 

medeniyet dünyasına haykıran bir Çanakkale a u Halil Pa§anın yüz ylrml bin al. ifadedir. Y pUr 
tın tlc diğer bir çok kıymettar taşlı k 1 ' 
elmaslar ve eşyalardan mürekkep Şunu unutmamak lAzımdır ki, U .. 12 rl LJ 
olan serveti musadere edtldl. TUrklerden bir asır evvel, Blzansa İsk d d 11 k Ç 

giren L1Hin kahramanları, şark . endaerkun an gct r en Dcşml c 
Osmanlılarda ilk defa olarak kat ıvarın a a n 

hırlstıyanlarının dini merkezi olan e 
11 

ld arı ~1·a ço ur knk 
1 

c z-
'cdllen vezir, Halll Paşadır. 1 ~·o arı ares n n ara a c va 

bu muazzcm mabedi bir meyhane. " .. d- ül 
0 

t .. • 
1f ye, bir umumhnneye çevirmişler, puru yuz ur m ş ur. 

BİR İFTİRAYA CE\'AP mihraplarda Bizans Cahlşelcrlle ku. 
Bizanslı tarihçiler ve onların her 

<özlerini hiç bir tetkik ve muhake. 
meye lüzum görmeden kitaplarına 
scçlren garplı tar>hçller, Türklerin 
girdikleri andan itibaren bütün ma
l·ctl~rln yağma ve binalarının kA
milen tahrip .. ve tahrip edilmlyen
lcrln de tamamllc camiye tahvll e. 
dlldlğlnden bahsederler. 

cak kucağa i~ret etmişler, günler- f' 
ce ve haftalarca, o muafüı kubbe- Soruyoruz: ' ı nin altında hora tepmlşlerdl. 

Halbuki bu mabedin hakiki hlk. 
met! temsil için inşa ve ibnullah İsa- ı 
Ya ithaf edilerek adının da Santa 
Soflya veyahut Ayasofya tesmiye ı 
edildiğin! çok iyi bllmektclcrdl. 

Sonra .. şu da unutulmamalıdır kl : 
Bu, büyük bir yalan ve iftiradır. Latinlerin bu hakaretin! unutamı- ı 

Bizans kilisclerlnl LAtlnler ve Av. yan Bizanslı Rumlar da (artık bu 
rupalılar soymuşlardır. Türkler bu mabedin kudslyctine halel geldi) 
Şc:'hrc ve bu şehrin mabetlerine diye bu tarihi kiliselerin! terketmış 
girdikleri zaman, yüksek kıymeti lcr, hattA. buraya (Yahudi havrası} 1 
ıhtıva eden hiç bir şey bulamamış. adını vererek nfaroz eylemişler, 
'ardır Hep. .sahte tezyinat ile kar- hatta bir asırdan fazla mctr(ık kıı. 
şılaşmışlardır. Gerek mabcUcrde lan bu binanın önünder.ı geçerler. 
,.e gerek dini eşyaya da hürmetle ken dalma yüzlerin! çevirmişlerdi. 
muamelede bulunmuşlardır. Bizanslılara o mabedin kudslye. 

Llıtlnler, biltUn Ortodoks kllise. tini hatırlatan yine Türkler olmuş_! 
terini ahırlara tahvil ettikleri 'r.•l. tu. EvvelA, muhasaranın başlıya. 
de, Türkler hiç bir mabedin kud. cağı esnada. sonra da kalenin ııu. 
sıyetlnl lhlill etmemişler, hattll on- kutu anlarında kilisenin kapıları a_ 
tarın duvarlarındaki mukaddes tas çıtmış., ıçerlst dindar hırlstlyanlarla 
,·irlcrı slllp mahvetmeğe bUc lü- dolmuştu. 
zum ~ormemlşlerdir. Ayasofya, Ka camiye tahvllfrden sonra ise, ı 
r ye, Fethiye ve sair Bizans oov- -bir mabet olmak sıfntlle- eski ' 
rl den kalma kiliselerin duvarları. kudslyet ve mebruklyctinl muha- ı 
nı tezyin eden büyük ve küçuk tas. caza etmiş, büyük zelzelelerde bir I 
11rlcrtn. mozayıkların, dini temsil kaç defa çôkmck tehlikesine ma
edcn şekillerin o günden bugüne ruz kalan cesim kubbesi, Türk müs 1 
kadar ortadan kalkmaması, bunun 1 tünu\ılar ~\in tam.ıfcri saycsınde, ' 
en büyük dclllldlr. tamlr edilerek. bugilne kadar sa. 

Bazı kiliselerin cami haline lf_ mimi bir ltlna ile harap olmasına 
rag cdilmcsl ise, çok tabiidir. Çün-. mcydnn verllmemlştlr. 
kü. fethı takip cckn günler zar. Alicenap Fatih, metrük klliseler_ 
fında, Akıbctlcrlnl meçhul gören bir den maadasını hırstlyanlara iade 
çok şehirliler, bOyük akınlar halin. etmek ve onların mezhebi ayinle. 
cic ÜskUdara. Kadıköye, Ak ve Ka_ rlne müsaade etmek suretllc Şark 
rndcnlz sa)11llerindekı Rum belde- Patrikliğini mahvolmaktan. esirge. 
ıcr e firar etmişler ve bir çokları mlştır. 
Türklere kalmasın» diye -evlerini Apnsofyadnn maada camiye tah-

\'e mabc:'tlcrinl kendı ellcrilc tahrip vl! olunan kiliselere gellnce: 
ellikleri gibi, bir kısmı da, bu bl_ Bunlardan, birincisi - Parıtok
n-1ları oldukları gibi tcrkeylemiş. rator, yanı (kudreti illlhlye} adını 
lcrdlr. taşıyan kilisedir. Zeyrekte bulundu 

Bu vaziyette olan bir şehre 150 ğu için, camiye tahvil olunduktan 
bı 1 kişilik b!r crdu girdiği zaman, sonra adına (7.eyrek camisi) ya. 
o ordu, hall;ının ibadet ihtiyacının .hut (Kilise camisi) denilmiştir. 
ducünillmesl de pek tabiidir. Buna (Devamı T&r} 
binaen bazı kiliseler de camiye tah. 
,.ıı edllm :ıtır. 

Yazımızın metninde arzetmişUk - Laurettc .. diye inliyordu. 

Muhafaza me-
murlarının gi

yecek bedelleri 
BUyUk Ml!let Mecllslndt>n ge· 

çen bir kanunla gtlmrUk muha
faza teşklllı.tı memurlarına da 
her sene giyecek eşyası verilme
si karar altına alınmış bulun
maktadır. · 

GUmrUk ve inhisarlar Vek'1-
leU bu kanuna uyarak muhafa
za teşkllAtı mt>murlarının giye
cek tahsisatını ayırmış ve gilnı
rllk muhafaza genci komutanlı· 
ğı emrine vermiştir. Komutan
lık da tedlyC' emrin! Istanbul 
muha!aza ba.,ınlldllrlllıtUne bt·l
dlrmlş ve tahsisatı dil yollamış-

tır. 

BugünkU hayat şartları için
de geçinebilmek için çırpınan ve 
ancak çoluğuna çocuğuna bir 
lokma ekmek verebllmekte dahi 
gUçlUk çeken muhafaza memur
ları kendi giyecelderlnl teı~ 
se\•lncini duyarlarken, Jstanbul 
muhafaza tcşkU(l.tı başmUdUrU 

kanuniyet kesbetmlş bu hakkı 

keyfi bir şekilde tahsisatın gön· 
derlldlğl dört beş ayı geçtiği hal
de vermemekte ısrar etmektedir. 

Bir idare amirinin vazifesi, 
maiyetinin lhtlyaçl11nnı dl\ dU
şlinnıek olduğuna göre kanunun 
emrettiği bir hakkın V<'rilmeme· 
si doğrusu ya bize çok garip gel
di. 

Çok acı bir şekilde kulağımı· 
za kadar gelen bu uyG'Unsuz ha
reketin neden llcrl geldlğlnl so-
ruyoruz? 

==================' 
f'V~. ll)A\~ 

Gözlerine dolan yaşla.rdan kendi kendi_ 
ne utanıyor. Azgın yastık yüzüne gözle. 
rlnl siliyordu. Bafitr.ı yastıca dayadı~ı 
zaman burnuna bir küf kokusu geliyordu. 
Bu pis otelde her §ey, her yer kü! ko
kuyordu. 

çevresindeki Ahır dağlarında n Ak. 
deniz kıyılarına, Aydın'dan Ak
~chlr'c kadar uzanan geniş saba. 
da, büyük. sık ormı:ırlar içinde, 
chğlarda, dcrelcrd~ şakileri kova. 
!ayıp bulmak, yakalamak denizde 
lgııe arilmaktan farksız çok zor 
bir işti. Çetcn1n reis i Koca Mus. 
tara ile bir iki arkada§ı, daha ev
vel blr çarpışmada vurulmuşlardı. 
Fııkat çete dasılmamıştı. Buı;Un 
istanbuldakl vurgunculardan mab 
kfun olanların yerlr.e ba~kalıırının 
lüredığı gibi Koca l\lustafa'nın ;>·e. 
rtnl arkadaflarından <Çil Ali) al. 
mış, diğer vurulanların bıraktıf:ı 

boşlui;u da çarçabuk doldurmuş. 

tu. Çok sıkışırlarsa kısa bir za
man içinde dağılıyorlar, birer ıkL 
~er ~urada burada saklanıycrlar, 
kovalama :evşeylnce tekrar bir. 
leşip baş kaldırıyorlardı. Sayıları 

on ikiyi a§mıyordu. Bundan aşa, 
ğıya da düşmüyordu. Çünki.l bu 
sayıda kaldıkça kaçmaları, ı;lzlen.. 

mclcri kolay oluyor, ele geçınclc. 
ri bir kat daha ~üçleşiyordu. 

pişirdikleri kahveyi içerken km- - Nasıl Mchmed işinizden ~tir elli mil~on nlıru .. ıu bir C1lmia· 
dil erilc uzun boylu konuşuyor. memnun musunuz? dan ıla bu proff'<'ör gibi, hiç ~~J·n 
ıncclemeler yapıyordum. Gı.inlcr- - A1lah ömürler \"ersın efen- bir adet lıerıe\·ekll çıkmıuınu fazla 
den bir ~iın y ne böyl ~ bir konuş.. dim. Hepımiz; ho~nuduz. ıı;örmemek ıaı.ımıhr. Böyle o6dutu 
ma esnaı;ır.da bu ı;ıvallıı3ra: - Ama hoşnud otmadıi:ınız bir itin ıırofe.,örün dü<:ii~I ~ Ame· 

- Çocuklar, st1.ln "'ibl genç, şey var. nka hUkfıınetine, ne Amerika mllle· 
dinç yurddaşiarın vatana her b11- _ N~dır 0 ererdim? tlnt mal ectilemtz. Nitekim Amerik8 
kımdan yararlı olacak ları bir çağ. - Sün::::ülü jaı:ddrmalarla gl. hllk6.met mahfilleri de profeeorün 
da bu dar ko,uşlarda çürüyüp dip .gelmek. G"lcn ı::-cçcıı donüp makal'°"lne ;-,tirak etmedlklt>rtni -tı1rf 
gittiklerini görmek benim yüre. sızc bııl-:ıyor. Ru cıa :ıgrmıza gidi. bir ctiırli>itluk 'e neukf't eeerl ,,ıa· 
ğlm! ı;ı.datıyor do;rusu, dedim. yor d,..gıı mi? rak- hl'ynn etmi,lerdir. Sırf lllr dil· 

- Ne yapalım C'fcrdlm, alnımı. - Orası öyle erendim ama. baş. rU .. thik ''e nezaket Meri diyorum. 
zın yazısı böyle imiş. Ccıamızı ka tiirlü de: olmaz ki . B izi kcndf zira bu mahfillerin ba zahmf'te kat· 
çekiyoruz. başımıza kapıp koyuvercmczslnlz !anmaları anrak bu kıtbil duJrular· 

- Hayır ceza çekmlyorsuııuz. ya. ılRo ileri ıclmi~ olabilir. \"ok!-a, aa· 
Sııi bura) a kapamakla yaptıkla- - Yarın jandarmasıı sldccek- IAhl~·ettar mahfiller bu zahmete kat-
rmızm intikamını almak. sizi çii- slniz. Sen h<'r sı:ıbilh ar:..adaşlerını lanma-.alardı dahi biz bu «ukala dan· 
rütmck, öldürmek maksadını :ü. alıp ı;ötürcreksln. Akşam :etirc- ht>lc.t;lı> profetıöriiıı dü~ün«'lerlne "" 
düyoruz :.anmayın, H;ı.r.i ik i kar. ceksln. Benim sana ve arkadaşla. A1t1erika hilk~metin.ln ve ne de ,\ -
deş kavga ederek, biri diğerının rmıı giıvcnlm var. Haydi bakayım ml'rlka milletinin hiçbir zaman i~ti· 
başını yarar. kulciğını ısırırsa ba- goster ke~dlni. rak etmiycccğlnl tabii bulurduk. Bat-
baları o haşeriyi komürlüf:e. mer- ta bu aalılhlyettar mabflllerln, prof~ · 
di\•,n altına yahut da. bir odaya M ahkümlar iŞ ~ rlcrinc ken. ıörün herıesl lnti,ar ettikten ancak 
hapseder değil mi? dl başlarına stdlp ~elmeğc dört av ııonra harekete geçmeleri df' 

- Evet efendim. başladılar. Sayıları her ı.:ün ·biraz 3·ukar;dakl dü-:ünccmi teyit decPk 
- O baba. çocuturıu. intikam dah;ı ıırttı. Nihayet yli.~ elliyi mahl3ett.edlr. Eğer Amerika.Dm aıt-

almak veya ceza çektirmek için buldu. Bazan ~chlr dışına da gön_ lıihlyetu mahtilleri profesörün yaı.ı· 
değll, yaptığını bir daha tekrarla. derlyorduk. DcnizWlilcr tela~a ınna en ufak bir kıymet '·ermı-, ol· 

Ş imdi bu haller ve şartla.r masın. aym şeyi bir daha yapmak düşmüşlerdi. Bir çokları bana ı:e- . alardı \'C bizim bu yaııyı biçbtr ıa· 
isterse kömürlüğü hatırlasın da !erek bu yüz eli! mahküm hep man Amerika hükümet , .e mlUettnP. içinde ben ne yapabilır. i bul 
yapmasın d iye hapseder. İşte dev. birden kaçıp dağlara çıktıkları mal etml;>ereğ'inıizl bilmem' un· 

dim'! :\ıüfrezelcr tertip edip çı_ Jet baba da sizi aynı maksatla takdırde halkın ba~ına bela kesi !ıalardı, ~·azı çılıı;ar çıkmaz harekele 
karmak ve onları masa başından buriida bulunr.luruyor lcceklerını ~öylüyo'rıar, bu işte~, geı;er 'e ta 0 zaman bu ı;lbl cttı,ünl-
ldarc etmekle bu işin başarılamı. - Gardiyanlarımız da böyle vıız g:C'çmeml ıı:rarla istiyorlardı. , celerle hiçbir Uıileri olmadı(ını bl -
yacağı geçmişteki tecrübclcrlcöan- düşür.~c tıe iyi o!ur. Fakat bu hal, ben Dcıılzli'dcr ııy_ dlrirlerdl. 
lnşılmış olan bir hakikatti. rfi - Şimdi ben clze bu söyledik. rılıncıyn kadar aylarca böyle sür., Profe ör cenaplarına gelinn~. Tnıka 
ldar lerin, seyyar alayların. ha- du- nlttı' . ız ·ı,.blr mahku· m ka,.mıı. ,..a \e Bo;tazları, herkf'!lln ar,ının !erimin doğruluğunu ispat edece- • .. ~ ,, 
pislerin, si.lrgünlerln de bu husus. ğim Yarmdan itibaren sizi partı mıştı. Halt;i geceleri hapishane 1 göre 'erilen bir bel sanmı, ol~•"' 
ta bir faydası görulmcmlştı. Di.ı- 1,,1.n ... • gardı·,·an bulıındurma,.a d,~ , da muhumelctlr. Zira bu adam oyı_r parti çıkararak tamirhanede, yol. ., ..-., •" " 
şündüm. ta~ındım. Nihayet, Hk tarda çalıştıracııt;ım . Bu suretle lüzum kal~amıştı. Mahkümlııı· ı ı.anmaJıp da bunnrın TUrk'lere. aıı 
önce yapılacak işin vurguncuları hem sa;Jığını11 kurtarmış, hem kendi aralarından bekçiler, gözcü. topraklar olduğunu bll!ıeydi el suru· 
vataklarından, yardımcılarından ı mı,ecek mukaddesata dil de uza· 
" bir sanat öğrcrmış hem de brş lcr ayırmışlardı. Kend i kcndllcrı. e • 
ayırmak, yalnız başlarına bırak- 1 h f d' 

1 
d tılamı)·acağını her halde takıllr edl'ı 

. 1 on para kazAnmış olacaksınız, Na . n mu a aza c ıyor ar ı. .. . , 
mak olacağı nctıces ne vardım. srl razı mısınız:' Göriilüyor ki . içten ~eldığınc \C boyle blr nane yem~~-
Ancak bu ı;urctle onların hakkın. - Öper de başımıza koruz, dev_ tnandıkları üç beş cümle bu biça. KOR KAPI 
dan gclinebılirdi. Bunu yapabil. 
mck yani çeteyi yalnız bırakabil. ıeıe m•llete dua ederiz. rcıerın ruhları uzerlrde büyük Halk gazı·nosu 

tesirler husule getirmiş, yi.iz elli 
mck için de onur. mutlaka yox E rtcsi gün süngiılü jıındar. jandarmanm yerlnl tutmuştu. hk 'ld' 
cdllcccsine köylüler! inandırmak maların muhafazası altında Şimdi dağlardaki eşkiya ile onla- ma emeye verı 1 
gerekti. I111lbuki onları kuru laf- t 1 h . b hk" kl d 1 Ba,·ran1 mu··nascbetile cehrln el:-. dl 1 1 t 1 n anı r ar.eye yırmı eş ma um rın yata · arına, yar ımcı arına ,, ,, 
larla, bc':i vaa er c, gcçm ş e a 1 

- gü:ıdcrdlk Bunların araı.ında Tıı- karşı da bu kabil silahlan gli\·en. lence ycrlcrlnd fiyatları yüksel. 
mı~ şiddetli tedbirlere baş vur. vaslı bir Kara Mchmed vardı. üç le kullan-;bilfrdlm. te.nler görulmUştür. Bunlardan 'l'ak 
makta. asıp kesmekle kandırmak - simde gazinocu Sabitle Mecit Yıl-

~~Yrr;~~"n ~~~:~~n~l~ş::a~1:~~1~:~ f ~ ı- x 1 Sil~ maz !azla fiyatla bira satmaktır a A a suçlu olarak Milli Korunma mah. 
için evvelkilere bcnzemıyecck .... kcmcslne vcrilml~tlr. 
ba:;;ka tedbirlere çareler bulmak, __.·ınz Münakala"t Vek·ıı·ın"ın 
yalnız şiddet göstermeyi b ir tara- • - • 
fa btrakıp başka yollardan yilrü- - ı "ki · 
mck lazımdı. Peki. bu başka türlü B h ti ~ tetKI erı 
tcdblrlu. çareler ne gibi şeyler agramın ra Q ıgı Bir müddetlcnbcri şchrimlzdt 
olabilirdi? üzerinde yürünmesi , . bulunan l\lünakalat Vekil i Amiral 
gereken ~·olun ucu nerede bulu- e ayramın ne' e \& eeTinclne, «E) 161 lçınde milliyeti meçhul urak- • ,_ .. 

1 
d bilh 

" .. .. . Fahri Env"ı son sun er e. ss. 
nuyordu? İşte nıuva[faklyctin sır. hayhuyuna kendhnlzf öyle lann uç defa BuJprMau ostunde sa, İstanbul limanıııda tahmlJ '':' 
rı bu scrulara dosru cevaplar bul. kaptırdık ki üç ı;ün ne ylye<-ek pa- 1 uçtukları, bu uçaklardan ara ınra in- 11 . i 1' i in .. atle bitirilmesi 

h 1 ıc. . d 1 • 1 dirilip yakalanan para~UtçWerin pa- tah ~ e li er n sur makta idi. Bu karışık meselenin a ılı;sı. ne ;\akacak ar ıtı. ne d~ ı•- , . · . mese~! üzerinde meşı;:ul olmak. 
düğüm noktası da burada idi. Bu yecek 1tkıntu11 hatırımın geldi. Di· raşutlerlle üıerlerindekt ıııllih, mal- tadır. 
cevapları bulmak, bu düğümü yebllirim kJ üç giin bayramda karne 1 leme \C glıU radyo <'iha:r:larının an- Bıll.r.dltji veçh!le İstanbul limanı. 
çözmek için kafa patlatıp durur- "aht~kblrıtı, pirinç nırgunu, ~eker 1 tlkomünl~t bir sergide te,hir edlhU- nın ithalat, ihracat t:carctı. harp· 
ken (ruhi silahlar) kullanmak ha- yokluğu gibi geçer akçe haline gel- ' ii• bildiriliyor. ten cvv-.:lkl zamanla muk~yc~c 
tırıma geldi. Bir ruhiyat bilgini, mı, blnblr sözden uıak kaldık. Bun- : Tanarelerden inen para•Utçfuer cdllemiyecck derecede artmıştır. 
(psiko1ojı deposunda öyle sllahlar Jardan herhangi birinin adı sanı ıeç· . • . Dahili ticaret durumu da mcvs·m 
vardır ki iyi kullanı dı ları tak. m~y ncc mc~er ctun~·a ne ra a mı,. . . ·: dolayısilc normal vaziyetin rcvı... in 1 k ı · ·· h t • l l ak•la.nı,p>r. e<ıvaları ant.ikomuni'lt 
dirdc tGplardan, ti\fcklerden daha iKTiDAR ~ANDALYESI bır terKıde l~hır ediliyor, ııonra da l dedir. 
tesirli olurlar) diyordu. Ben, yine Londra diyor ki· •Lin al me\·kllnl uçakların «mılliyetl meçhul» kalıy or, • , , 

· bl de b · ilahi b · Bu arada vaptıgımız tah ilkü • Denizli'de yaptır:ım bır tecrübe !'laklamak için her çare:ve ba•\\'urmak ı una ınaaıyoru~ uııuııı •. . d l"Z'll' 
.. • • 1 muhabir! nazaran. bu ışkrı tc vire ... 

ile bu sözün doğrulul:una iman tadır.» ı olct.n iı:ci ile \'l\Stta çok az8lm·~ 
etmiştim. Bakınız nasıl: Benlm bildiğim, iktidar "andalye!>l YAVAŞ YAVAŞ... hatta buluMmıyacak dNcccyc ;; 1. 

öyle bir 'eydir ki ona millet se\ gi!!I Amerik:ıjlılar, .Japonların 3·enAdt'ft< 1 ti ' 4 923 yılı kı~ıı:da (Lombrozo)
U nun eserlerine merak ıııa.rdır. 

mış, (Cani adam) adlı kitabını 

tekrar tekrar okumuştum. Bu mü. 
talaalar bende, mahkı'.ıır.lırıa ya , 
kından il~llenmek merakını uyan 
dlrmlştı. İki yüzden fazla mah
kum bulunan hapishaneye sık !ık 

. . m ş r. 
dest.ek olmazsa, her 3 anına. bin ı;a- 1 bir li.ru\"ıuörile be' muhrlblnJ batır- D vlct Limanları Jslctmc Uımını 
re. çh·_Uentıe para etmez, . bir r~n çö- mı'il&r. ?yle anla~ılı~·or ki Pearl Müdeürlü~ü mczkür ~a;ı;iyc1 kdrf 
ku\erır. Lihallıı ne ile dt'!!leklendl- , Uarbour dakl sersemlcmt'yl atlattık- d ü kül'tl ı · buln~a· la ,·(; .. ııın a ın ş ·· " a ~çı " " 
ilnl i'e bize ancak zama.ı go tere- tan sonra Mercan denlı.I muharebe- r 1 .. t kt dı·r 

ı az a ucrc verme · c . 
cektir. • sinde lllük erl yapı,tıra.ı Amerika- Öğrendiğimize göre uusün:. k.t . 

SE BI< ı_M_ MEÇH.°L BU! l lılar kaa almafa yan, yavaş deum dar alınan 1., iler adedi b.!c kıı.dı v• 
Ak'am refıkımllln Sofya bu,u!lf edly·orlar. d ld ,.ç kt d 

muhabirinden aldıtı bir telrrafta TATLISEKT yuU 0 uram.ad~alil-ka :r. v 
1 1111 mum mu ur , ev c cc · · , lal eşyalarının muha!auısır..d;:ı kul· 

lanıtan vasılalrı diğer bazı mühln 
işlere tahsis ctti:lndcn, h<ır çlc 
gctirll<'n mallar, limanda ve !,,tas. 
y·onlarda haftalarca, bazan ayla:·c~ 
b .klemektedir. 

·~l)A\IA\ - Laurctte... Zavaıı yavrucuğum, 
senden artık hayır yok ... Öleceksin bili. 
yorum. Jıezabcl'in parası dahı scnı kur. 
taramaz. Kcşkl seni oralara gönderecek 
yerde 0 para ile sana, şeker, elbısc güzel 
şeyler als:ıydım. Son günlerini iyi ve tatlı 
bir tarzda ya!':atsnydım. Hıılbukı sana hiç 
blr şey yapamadım. Ne yazık! 

l'azan: lreııe Nemırovsk)' - '7Z - Çniren: Kenan A. E. YALMAN 

cak ayda beş yüz fr:ınk göndcrebllirlm. 
')nu da büyük bir redakarlık olarak ya
pıyorum. Bakınız ne hain kızmış. Bana 
beş sencdcnberı ne bir mektup gönderdi, 
ne bir selam. Şimd ı hasta olunca para la. 
zım geldi. Benim de bir ihtiyar annem 
"1."ardı, diye dü~ündü. İşte başka bir şey 
yapamam. Ancak her ay beş yüz frank 
gönderirim. Öyle ~öykyinlz. 

Bu yüzden ithal edilen etıyıın•'1 

1 mühim bir kısmı s:::iı.p:'!!':ı~lı• cı • 
ı ne geçıncdc.n :ôyan olın1J..:tad•r 

1 ,\ vrupa iıattı:un açılma:ıı ve ıı" 

1 
ı·lçle olan tıcıırctııniz:n fazlala:.ıı-ı· 

Y Y İ tir revü 
te u Amerlkalılsr ne tuhaf tn

~~ ı.anlMıJır. ·on gelen :habel'· ... 
!ere göre nıc,hur Amerikan kompo
utörlerlnctcn ln·lng Rcrlin, bilyük 
bir re\ lı te'}kll ctnıl . Rrod\"eyden 
ınnra tılltlin memleketi dolaşnııya ı:•· ı 
klln bu rc\·ü her gittiği şehlrıfe rev
kaladc mu\ a ffakı~ ııt kııuını,\ ormu'. I 

Bunun tuhaflığı nl'r~slııılf' di~·ecek

~ınıı~ ~erMlnıfe ıııl ': .Ru '"\ ıinıin bil· 
Hın kıılıırı hl\tüı.i b•rer erkekmiş. 

KKdın f'lhlı;l'leri giJcn \f' makyaj 
~apııı bu deli kanlılar te\ U kızlarına 
ta, c:ıkıırtacak bli.' iik bir mu\"af!a-

ı~·,.ı gö,.terl3·orl11rını.ı:. 1 
l1im3ıının her tarafında \C blUİas

•a \mcrlkııda kadın ni!!bctl erkek
ten ra-ııa, ken \C ,\nıerlkatla eşsiz. 
gilzelllktc kı7.lar durnrkcn bu lı:leri 

erkeklere •ııhrmak ancak ı\merl-ı 
kan kaf .. ıyle olur. 

F..RÇE 

Sonra bu kadar aşık ve zayıf olmak. 
tan kendi kendine utanıyordu: 

- Adam sende! Bu giderse- başkası ı;e. 
lir. Kndın kıtlığı yok ya ... 

Diye teselliye kalkıyor: Sonra yine: 
- Ah Laurctte. iyileşse de gcl:ie ... J('"_ 

znbclin hakkından gelmesini ben bilirim. 
Bütiın parasını alacağım, onu inlm inim 
in.eteccğiın. Bugüne kadar çckmcdlgl aza 
bı ben ona çl'ktlreceğ.m. Doğduğuna pl§
ınıın olacal:tır. Jczrıbcl, sonra Laurettc !le 
Gladys'l mukayese ederek: 

- Hennz yirmi yasında bile olmıyan 
cnç bir kız giin görmeden lıeş daklknlık 

olsu saadet tatmadan oliip gidıyor dıı, 

o ihtiyar cılgın, r m·ı ". parası ile 
hala o yaşta {ışık olmağa devıı.aı ediyor 
Ne rezalettir bııJ Şu Jezabcl't !Wüyar cadı. 

yı öldürsem ne olur sanki? Mahkeme hu_ Sakin ve kibar bir mahallede silzel b ir 
zuruna çıktığım zaman: o- Muhterem jüri ııpartmıı:n& gitti. Burada slyah elbiseli be. 
heyetli Bu kadın benim büyük annemdi. ) nz saçlı, boynunda siyah boncuk b ir ger. 
Ber.1 küçücük terkcttl. Her şeyden mah- oanlık takmış, ihtiyar bir kadın kendisin! 
rum bıraktı, sokağa allı. Ben de intikam karşıladı. Bu Laurcttc'ln annesi idi. Ev-
aldım, derim. Onlar da bana: (Sana pa- vela kızının hasta olduğunu ve Leysen'. 
ra vermiş yn, daha ne istiyorsun} derler. de tedavi edlldlginı söyledi. Blrdenb re 

Ah Yarabbi: Gallba ben de hastalanı. ölüm ha.berin! vermek istemedi. Kadtl'l' 
~ orum. Vücudum at-zş içtr:dc yanıyor, bunu bile duyunca _ağlamaia başladı ve: 
titriyorum. Kim bilir ya tifo, yahut ta - Bu işin böyle bitccc~I belli idi, dedi. 
Lnurettc glbı ben de verem olsam da öl. Küçücük yaşta bcııl bırakıp kaçtı. Na. 
sem ne kadar sevinir. Öyle ya, işlerine musumuzu bir paralık etti. Şimdi hasta 
mAnl oluyorum, onu rahatsız ediyorum. olunca haber göııd:?riyor. O Lt'ysen deni. 
Klın bilir bclkı de beni yok etmek le is. Ieın yer her hal""' pahalı bir yer olacak. 
ter. Ama ben buradayım, ona musallat Ben ne yapayım, nereden para bulup 
olacasım, rahat ~Uzü gösıcrmıyecetlm. ı;öııdcreyim. Alt" ay evvel kocam öldü. 
Bu yaptıklarım blr şey dcğıl Daha ırıel<r Bana bü;>·ük bir şey bırakmadı. Ancak 
yapacağım. geçinebiliyorum. Laurette'c yazarsanız, 

Nocl'drn bir gün evvel Laurcttc'ln ö- benim tarafımdan söyleyiniz. Sakın israf 
lüm haberi ı:eldl. G'dlp kızın anasına ha. etmesin. Gayet dikkat etsin. Parayı so. 
ber vcrmlyc kn:-ar Voerdı. kaklara atmasın. Ben onu bilirim, çok 

O zamana kadar onu tanımıyordu. Ar.. müsriftir. İpek ·çoraplar, liiva.ntalar, da. 
c· k adresini Laurcttc'i11 odada bıraktığı ha bin türlü liizumsuz eşya alır. B:n ona 
t-ır mektu;l zar!ındarı <.>:renır.lşti. kc:.dinıl her şe)dcn mahrwn ederek, an. 

- Buna lüzum yok! Bir dc!alık verse. 
nlz yetişir. O nunla cenazesini kaldırtır. 
s•nı;ı;, Çiınkü Laurctte dUn öldü. 

Bernard bu sözleri söyledi. Ve hemen 
oradan <:ıkıp gitti. Dı;arda hala yagmur 
yasıyordu. Buz gibi bir sis her tarafı 
kaplamıştı . H l<: bir ~ey düşünmeden dos. 
ru yürüyordu. Bir m~yhaneye girdi, B i. 
raz sonra oradan çıktı. Ba::ka bir mey. 
haneye daha girdi. Böylece saatlerce 
meyhane meyhane dolaştı. Nihayet Mont 
parnasse'a vardı Öni.lne çıkan her arkıı. 
daşa haber vcrtyordu. 

- ı,.cıurette öldü. 
- Vah zavallt kız! Yırmi ya~ında. bile 

)Oktu. Ne yazık. 
Herkes acı)·ordu. Berr.ard, her ;irdi~i 

yfrde içiyor. Sr.vg:I~inln bu vaKitstz ölü. 
münü önür.~ ~clcnt- :::öylemek. bütün dün 
yaya duyurmak istiyordu. Herkes te: 

- Ne yazık! Bu mümkün değil! Pek 
gençti. Ama hasta idi değil mi? diyordu. 
Bazıları da: 

1

, s1 dil bu gi.ıç'üğü gür.den ı;iiııe E:":· 

tırmak1aoır. 

Münakalat Vekili Amiral Fa! .... 
Engin ,;nüm!.izdç:k; ~ü:ılc,d,, ıJ..:ı 

am•rlcrile {:Ol'İ.İ'.)ef'd: \'C idcı r. 1
" 

arasında bir koordinii yon teın• 0 

ı•dılerck lımanda tahmil, tal;' : 
l;slcr•n.r. ı;üratlc bitirilmesi h:.ı,.,ıı. 

sund a !;ı•rcken !edb!ı·l::ri alac:ıkV', 

le T A [/ V '. >1 --ı 
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I RADYO. TELEFON. TELG_RAF HA9.ERLERi 1 Rommel Türk gazetecileri 
1 kuvvetleri 

rAlsllkı:.~z.·~o: uf rANum,, ftnkaraya bol mikdarda f ekrar Mbısıkrla karşı Amerika sanayi mer- G ~7.:~~::~:mı:':.: 
~ b 1 k ıı d •ı• taarruz e eniyor a 1 1 On eri lyor 01 ~~es~a~~t~~·nd~~b~~·A·>dü~ür~~~ kezlerı·nı· 1 ezı·yorı"ar ~::~~~E1:~:in:~~~~:::l~:,:~~ tlzdk Şarkta a.ı;keri vaziyet 

dli~ınan uçaklarmın sayısı 41 e ardından ııöyleııllfl nutuklardır. B lr isvirre "azctcsinde oku. k t BI k dü a"ı 
" e çı -mıs ır. rço ~man uç o llt!r iki nutkun , !' ~ı-Jı· s. ('hm· 

duaum bu yazıyı okuyucu- hasara usratılmı~ olup bunların dıllJ'ln !iiliyledlklcrlnln siiıf' ı·arııan 
ırını;t kısaca naklediyorum: Bir 9 ün d: 4000 ki 10 balık sah 1 d ı, hareket fü;Jcrinc dör.ememlş ol. Gazef;:ı. cı· ~. er·ı m ı·z her 

9 
,·tt,· k ı er·ı ba,lıe& hwıuw.reu. her uwa.a.kl.oCjpft 

~alomor adalarında. Yeni Gine. d11kları 1anncdilmektedir. Alınan - ctalıa e~;mı.e' almı'1artdır. 
d<>, Avustralya. şlmallndeki adalar. A k B 1 d b f ( ve İtalyanların hava taarruzları B. ROOiC\eNln nııtk" ~aı:;. olarak 

\C (,,:ıııdc Çckiaııg vıliıyctlnde n ara ~.e iy~si terfi a a ıyor ~enid il ~iddetlcnmlııtir. Bazı mil- yerde hararetle karc:.ılanıyorlar bi&e üç ':~Y haber \Crlyor: RU'-~B \'fi 

rereyan etmekte olan muh&rebe. şahitler. Rommel kuvvctltrlnln Y ~'inin yükllnli hafifletmek lilt're , •• 
lcr harıç tutulursa. Uuıkşarkın d·. Ankara, 14 (Husu"ı) - Alınan so. Jfıka ve et sarfiyatını bir parça a· tekrar l\Iısıra karşı taarruza sec;-c. Amerika batı ~eh;rıerinden bl- ı nemli bakır istihsal sahası olan ~ırtma ıaarruzlaruıın nı11tıaka • apı· 
s"r cephelerinde sükün ıt vardır. ğtık hava tertibatı ile Ankaraya son z.altmak dUşUnceslle haftanın iki gU· ccklerlnı tahmin etmektedir. Malta rind~n. 14 (A.A) _ Tur•; ~azctc. l\lontana çevresini de ziyaret et- laca~ı. harp ıstlhullnln hun'IAra \T. 

Ru sukur.et hcı·halde muvakkattir 1 gtinlt'rdc külliyetli miktarda baltk nünü balık ı;Unü olarak yopmağa ka- üzerine yapılan hava taarru1.ları. cılcrl h'tcn şehrimizde bulunmak- mlşlcrdir. dıtha ba~ka laarelıctlere lmkln ,~ • 
.,. c önümüzdeki üç hafta zarfında gönderilmiş \'e gelen i500 kilo balık·! rar vermiş ve her yerden Ankaraya her iki saatte bir tekerrür etmek. ta ve harp f<ibrlkal .. rıııı ziyaret • l. Geçtikleri şehlrlcrln hepsinde <'fk derecede arttı~ı ,.c yaklA~a A• 
l'ıı cephelerde de yeni mühim hB- tan 1000 kılosu bir günde .satılmış· balık ~önderllmeo;ı için esaslı ted· tc ve bu taarruzlara takriben 250 mektedırlcr. Bu erada meşhur Türk gazetecileri büyük h:ırarct l nıt>rika ordu meHaduu• 18 ve H 
rek.tt•n başlaması muhtemOldlr. tır. birler almış ''e tt'Şebbllslcre geçmiş· uçak iştirak etmektedir. Müta r. uçar kaleleri yapan !abr'kayı da ve se\'gi ile karşılanmışlar. yerli 1 yaşındıtkllcrle Keıliftetik:ce*I. 
~·ın kaynaklarından sızan haberle. Ankara Belediyesi, gördli~ü bu •· l tir. rızların bu hücumlarda bırçok av gezmişlerdir. Misafirlerimiz scye. basın tarafındıı.n fotoğraflan al:n. cŞa-:ı rtıua aıaarnu:lan• 11i~U. u-
rc Söre, Japoı~lar orta Blrmanya- uçakların ın refakatinde pek az hatlerı csn:lsında diln:ı ac:ı ~öhrcl mı~ ve muhtelif görüşmeler yap- manı ;1·ınc hillnmtımek~ beN.ber lkiu· 
rlıırı bu memlckel hudutlarına ve Al 1 k mH V rda bombardıman uçakları kazanmış Amcrlkıın endüstri ve mışlardır. l\lisaCirlcr:miz, yeni Tür (') <·ephenin bir dt>.fll, blıilıM.' nokf.adll 
Çinin Yunan vilAyıcıtinc ycnl kıt- man ar, artı 1 Japon Ba şva. kullanmaları. adayı bombalamak. zıraet l<tlhsal merkezlerini de sör- klycyc ve Ortaşarktaki duruma ·~ıJmaM lhtlrnıaUH •lamet uy.-ı.. 
aıar göndermek tedirler. Bu Japon tan zıyı:ıdc İngiliz u<;aklarını ken. müş!erdlr. büyilk ligi ve bağlrlık söslcrcn A- belki d~ yanh, elmu. 
hazırlı~ı karct•ında, Çung.Klng'de taarruzu dilcrine 1:ekerek onları ağır kayıp. · I ıncrlkc.lı "azclecllcrle ;::cnış blçüdc Her lkl de,·ıet relslnin ı.ö~ !edikli'.-" :ı- Türk sa,ct.cller•, ıarp gemileri 0 

';ıı;mur mevsiminden sonra yani ı k lanı u~ratmak tasavvurunda ol. fıklr teatisi yapmışlardır. rlnl birbirine 111ün7J olarak mütalaa 

k 111 i ı' n ,- n ut u 1 . için türbın makınclı-ri ve ınua1. Nc\·~·ork. 1 • (A.A.) - Am""ı·ı·_ blrincltcşrln ortasında Japonların i 1 ~ duk arırı .t!östermcktedır. • ., ,. ._ ı•decek olurı1ak ıki-.ı r<"phenin ,·eya 
Yuıtan vıliıyctini lstllfıya teşebbüs b 1 rakı yor lar • '~ nommel'ln t, krar tAarruza ı;eç- zam elektrik gencratorlcri yapan ka gazetele. ı, Turk gazetecileri he ('Cphelcrln atılma!<rnın ııek geciktiril-
~cceklcrı kanaati beslenmektedir. mck için 1ki zırhlı tümene ihtiyacı ışçllerı :;ördükleri gibi ai:ır tank. velinin Amerikadaki kara. deniz ml~·ttf'.t"lnl hile ~r.mt>k kabildir. 
Bununla beraber Japon crkanrh&.r- Ankara. 14 (Radyo Gazetcsı)- oldusu ~anılmaktadır. tar ve bomba uç~kları inşa t•dcn ~·c hava orduları t ~ı.~,. loi \ r A. 8. Churchlll'in nutkundaki ı:lmdi-
b Ycsl Hindistan hudutlarında da d İtalyan radyosunun btldirdı~lııe 1 çileri de iş başında görmek fır- ı merikan harp Cabrikal.ıı ın1 ziyaret ~·e kadar ahşrnadJiımı:ı: ılercce;'.li hn· 
hareketsiz durmamaktadır. Gene. ÖUn On SOnrO ted afüi ı;orc Jııpo. Başvekili b r nutuk satını bulmu~lardır. Dundan başka etmelerini büyük bir alCl-..ı ile ta- lan eylm'St'rllğin, Ingutere Bs~\ekl-
ral Wavcll'fn yin bu hudut üze- h ki söyl.mlş ve şöyle demiştir: Amerikanın şimal batı kısmının mükemmel: kip etmekle ve bu lrnpta müsait ıının k•l'!J• tararta. ı.eıdt~ı korkula 
rl :ele bü\ ük bir faaliyet göster. O r p ya p ) C :l O r .,_ İngllız ve Amerikalılar yere buğday yetiştiren topraklarını sez 'ı miita13a ve tc(sırlcrdc l>uluılılıak. dayandrtı anıa-:ıtmaktactır. Bu~ünr 
tney( de, ·Japonların bu hazırlığına Londra, 14 (A.A.) - DUn akşam ccrl'lıceyc kadar harbe devam Japonlara agı..., r mişler ve bütün dünyanın en (j. tııdırlar. kaClar ba hususta Jılt;blr ~ey r;ilylf'· 
ıtredllmektcdlr. General Wavell bir Alman zabiti radyoda harbin cctecestz.ıı mtmı, n karşı tarafın ~özlrrl bak· 

llirnıanya . Hindistan hududunda dördUncU kışının başlansıcıııda Al· bir darbesi Al R h b• kında dalma ıhtiyatJı dananmı' o· 
''"Pon p~ar.larını bo1.mak için bir man ordularının taarruz! harekt'tle· Ruzvelt d iyor ki: ma n - us ar . 1 lan B. Cbol'<'hlll'ln, Alman de\"lf't a-
tıııtrruza glrl~ecek mi? Bunu bize ri bırakarak tedafilt \'aziyete geçmiş <Beta 1 lacl4e) 0 1 damlarının son nutuklarındaki !>İİl· 
ancak istikbal gösterecektir. Çeki- olduklarını söylemiştir. (B~ı 1 incide) = va.,ington, 14 (A.A.) - Bahriye (Ba.fı 1 lnclch) ( •. ) olsun düşmanı yok cdeccğ:z., tere «korku• non hfıklnı oldu~ ii ... 
•ıı•g"da, bu vilayetin merkezi olan Zabit, mihver kuvvetlerinin Uç sc· rakkılcr ksydetmlştir. Son :;eya_ :N"&Zırlığı tehliği: ye giden yol üstür.de pike uçak Vlşl, 14 (A.A.) - Kafkas da~. tünde dum11m cllkkate deler bir 
;... n.Ona'nın işgali için yapılan Ja. ne içinde pek bUyUk muvaffaklyet hatim esnasında bunu yakından Amerikan denizaltılurt. Uzıık Do· tcşkillerile deı;leklcnen Alman kıt. larında ve Stalinı;:rad ş.hrlnln fab-ı keyflyetUr. 
il ın • Çin muharcbded henüz. kat'i elde etmiş olduklannı ve binaenaleyh .;urdiim. Bırleşik milletler düşman ğu sularındaki dilşmanıı karşı yap· ı aluı, yenid<n hakim tepeleri ve rfkn mahallelerinde ı;ıırpışmalar Sa - ip 
ııfhaya airmemlştlr. Bununla be. fethedilmiş araziyi rnUdafaa ile lkti- l:ırı ezecek olan darb !erin haı ı;ı tıklan hareketin aşağıdaki netleele· yüksek müstııhkem ıncvkDcrl hü. devam etmektedir. 

Tabcr Çın kıtaları, arada Land.Ki fa etsel!!r bile artık harbi kaybet- saatte lndirllcccsini radyo ile bil. ri verdiğini blldlrmlşlcrdlr: Bir ağıt' cumla zapl~tmişlerdlr. Bu milna. Ruslar sccelcyln, Stalingrad şch. 
ve Wu.YI mevkllcri hariç kalmak melcrlnln mutasavver olamıyacağını dırmlycccklerdlr Fakat büyük e- kruvazörle orta tonajda bir ticJret sebctle yalnız bir tümen keslmln- rine sallar üzerinde takviye kıtala_ 
ıı.-ere Kın.Or.a ııehrlnl çevreleyen söylemiştir. Zabit, sözlerinin ~~rnan hcmmlyctte birçok tratcjık kt\rar. gemisi ve keza kllçUk bir ticaret ge· de 100 den fazla müstahkem dUş. rı getlrmcğe çalışmaktadırlar. 
dlicr stratejik. noktaların hepsini ordularının dalmt surette tedafüı \'il· lar verı!mlstir. misi ile kliçük bir petrol gemisi ba· man istinat noktaları ele geçiril- Moskova, 14 (A.A.} - Rcutcr 

:!rc;ırını !erdir. E~cr Çinliler ı zlyettc kalacakları mt\.nasına alın- Bu muharebelerde, usruııda çar tırılnıı~. büyük bir petrol gemisi ile ınl~tir. Stalingratta ve Dc;n cephe ajansının hususi muhabiri blldirL 
bıı iki mevkii de zaptcderlersc, bu mamasını illi.ve etmiştir. pıştığıınız dava keybolacak olur- orta tonajda bir yük gemisi hasara sinde Sovyetlcrir. bazı karşılık ta~ yor: 

· ı ı k b ti taay ... ·iin h b' 1• k h' bl uğıatılnıış, keza orta tonajda başka arru71arı ve hücum harckctlcrl 
'•ayet merkez n n a ı e ,, sa. ar ı ,.;azan~a ta :c r me'.~- bir petrol gemisi de muhtemel olarak .. Stallngrııdın şimal batısından 
ı:clccekUr. Zira bu lkı mevki, Kin. Amerikadan faal yoktur. Dunyada ıman ve u-1 ı ar görmüştür Bu dan başka kU- piiskürtülmüştür. gel r Timoçc-nko kuvvetleri hare. 
Ona'dan ancak 30 ar kilometre ka.. midi ihya ve devam ettirmek için çı~: bir Japon b<:lıkç~ gemisi batırıl- Volga doğuı;unda Alman savas' ketlerin! simalde StaJln..,rad istika 
1 .. I' uzaktadırlar. Buna karşı Ja- tels•ızle çarpı~ınaktayız. mıııtır. BUtUn bu lıayıpla.r bahriye uçaklıırı gündüz asker ve malzeme mctlııdc ıİcrlcven Alma.,n ucunu~ 
ı)orılıır Land.Ki ve Wu.Yi muhala. İstihsal muharebesinde de düş. no~ırlığının bundan evvelki hiçbir kafilelerini YC digcr dü~man hava gerisinde batr;·a doğru genişlet. 
ıa lçın büyük gayrell.4"r sıırfctmck. ! (Baı}ı 1 incide) X mana hak~m ~lr durumda olduğu. tebliğinde kaydolunmamıştır. alanlaqr.ı bombalamışlardır. VoL mcktedlr. Bu .suretle Rus t&k\"lye-
ledlrlcr. Bilhassa Land-~l mu ha. ı yaptı. Anglo-Saksonlar ve Anıerl. ınuıu söylıycbıllrm. Maddeleri tem ~a nehrinde orta tGnııjda bir düş. !eri Der. dirseğindeki bütü Alman 
t<>bcf\ pek kar,lı blr şekılde c~re. I kadakı ecnebi muhacirler olan dit ve tanzim etmeği ö:r.endlk. Vaşıngton. 14 (A.A.) - Bahriye ınan ticarc~ gemisi batırılmıştır. klipriibaşlarına kıır~ı kuvv~tli bir 
l An etmektedir. Kin.Ona, Çekıang Fransızlar burada İsvlçreyc ben. Şimdi insan kaynaklarını da tem- ! Nrzareti aşağıdaki tebliği neşrctmı,. Don ccp~ıesınde İtalyan av u<;akla. bııskı yapmış oluyorlar. Dün öğle. 
ıta Japonların, muhtaç oldukları z.T bir idare içinde yasıyorlar ve dit ve tan1.ın1 ctmeğl öğrermell- ı tir: rı, k~ndılcrl zarar~. ~ğrıı~aksı~ın, d,n sonra Stallngraddan ge1cn bir 
sır .. tcjik bir istinat noktasıdır. O. iki lisan kullanıyorlar. ~·iz , Aıncrik~ ordusuna ı;:ireceklcr Cenubi Pasifik: Geçen haftalar t- iki dhşma_n uçağı duş~r~ıü~lerdı~.ı telgraf şehre kar;ıı Almıın hava 
nun lçir> burasını elden çıkarmak Vardığımızdan bir sün evvel ya. ıç n_ ~ayin. cdılen yaşın 20 den 18 l' 1 çinde Japonlar birçok fırsatalrdan .~cphenın merkez es m nde r kuvvetleri tarafından yapılan tel. 
''lı;m\ly9rlar. Su nokta .cller::lndc pılan tadillcrdc kabinede Frnnsız lndırılmcsıni tav iye ederim... 1stıfade ~rek Ouadalcanal adıuıın- ~upnan mukavemet nok1nııılliZll" hf akrnlıırrnın şlddetlendlğl bildi. 
l\ııldıkça, buradan cenuba ve ba- unsurlarına daha çok yer verilmiş. İyi haber alan Va;:ington mnh. dalu kuvveUerlnln miktarını arttır- tah~lbl sıra:mda 64 kazcmRt ele rlllyor. l\fesern Almanlar son iln-
t •- · ı · 1 l .. ı 8 19 d k K ., .. e,.ırlJmlc: ve bir miktar esir alın- g 1~ a doğru ;}'eni taarruz~ra gır şe- böylece Fransızların harp gayre. !ıl er ne gorc ve yaşın a 1 mağa muvaffak olmuşlardır. ruva· " " !erde şehre raylar atmışlardır. Bu 

ÇlnllJcrlıı sen haftalar içinde ıstır. açılmıştı. Bu gayrctlu ne ölçü \"C kr-n~reye bir proje verilmesi ock- geceleyin Japonlar tarafından gön· l\foskova, 14 (A.A.) - l\1oz~ok rl'lik tılr yUk<:ckllkten itibaren ku. 

Yarımcada feci bir 
tren kazas; ~ 

Evvelki giln Yarımcada feci bir 
tren kazası olmuş, 2 kişi ölmll". 
bir kişi yaralanmış ve 12 vago'l 
parçalanmı~tır. 

Bu feci kazanın ~ebeplerl ar:ı.ş. 
tırılmnktadır. 

Diser taraftan GeyvG ile Do. 
ğançay arasındaki hattı da sel bıu . 

m~, ekspres ve trenler iki ~on t 
rötarla yerlerine varmışlardır. 

Mesut 
.. 
t>ır evler. me 

Ses sanatkfırlarımız<ian l\'Iüze). 
yen Scnarla eski futbolcular:cl'\ 
Ercumcnt lşık'ın -evlenme törenle
ri yapılmı~tır. 

Ses sanntkArımızla eşine ha) · 
yolunda saadetler dileriz. 

bjllrlct. Oi,cr taranan, Japo:Jar, tine daha car.dan karışmalarına y.ol gençlerin askere alınmalarına dair zörler, muhrıpler ve ufak taşıtlar mıştır. l rayler havada düo;erken 
2500 

met. 

rlııt cttikkrl hava meydar:larını ruhta olduğunu tayyareci yetişti. lencblllr. derilıniş olan takviye kıtalarını ka· çevresinin dağlık bolgcl. rlııde Sov lağı ıınğır edici bir gürültü çıka. 
l"kr._r işgal etmeyi de ar~u edL ren ameli mekteplerden birini zl. B. Churchlll'ln nutku raya çı.karmışla.rdır. Donanmanm Gu- yel kıtaları kunctll dO.;mnn rıl. rıyorlRr. Ceph~v<! ~k yakın <,lan .,.-
\orlıır. Çünkü Amerikan pı!otları, yarctimlzdc kendi gözümüzle gör. Londra, 11 (Radyo) - lnı;füz Ba~ adalcanal'da bulunan uçakları, ka- 1 vade ve tank teşkillerine slddctll Stalıngraddakl muazzam traktör ,,-- SES bıı hava ıncydanlarmdan • bır defa dilk· Yüzlerce talim tayyaresi dur- vekili B. Çtirçll, kendisine fahri hem- raya çıkmakta olan kıtaata ısrarla 1 bir kar§ılık hücunı yapnıı~lardır. fabrikası obüs yoğmurları I 

0 taıwi.}c edilince _ Japon anavatar. madan sürüler halird~ kalkıp ıni. ı,ıerillk payesi \'Cren Edinıburg şeh·I taarruzda bulunmuşlar!!a da. yalnız 15 süıı evvel başlayan ,.,. hııl~r çalı~ınaya devam ediyor. atın 8 j 
9,il(ların 1 bombardıman edebilir. yor ve ortalık seri halinde tayyn. rinde bllyUk bir siyasi nutuk 1'üyle· 

1 
h:wadan yapılan bu taarruzlar ihraç 1 ~iddctle süren çarpışnıalıı r Tuap.e-

1 ':r Netle~ itibarile, Japonların Se-ı reci yaratan bir kocaman fabrika- miştir. Başvekil nutkunda demiştir hııreketinı durdurnıağa kACI gflme· I ve c;-ıka11 vadide ve No\'oroslskin ı 
klııng ,-llıııyctlııde lnadla mukave. ya benziyordu. Gece verilen ziya. ki: mi~tır. Bu sebepten dolayı .Amerikan 60 kl lometrr. kadar cenup doğu. G.Saray, Ankarada . 
~C't ı:oct Tmc~erlııln bir sebebi de, 1 fcttc Kanad lılar bize memleketle- <Memleket şu sırada taı !hinde go· kruvazör ve ınulırlplerlnden mUrek-1 ~unda deva~ı ctmckt~dir. ı\lman "'].. , d 1 
~"-Kay.Şek kuvvetlerini bu V•. rlnln ruhur.u ı;österecek sözler ıillmcmlş derecede bir gayret sarfc· kep bir gruııa dllşman gemilerinin hava kUV\'etıcrlnc .. mcr.sup 8\'Cılar. mag up O ! u 
• ıt~ et bölgeslrdc tesblt emek ,.e söylediler. Yalçın rransızca bir diyor. Kayıplar tell'ıfi edilmektedir. yeni ihraç hareketleri yapmalarına! cenup tcp.~!nln but ün çarpışma la. <Ba.-.ı 

1 
lncldcl ** 

>tırılarııı Yunan hududura sön-' nutkunda Cumhuriyet Turkiycs!. Hava bombartlımanJarına. bU~ük ce· mAn! olmak emri vcrilmlştır. 11 Bi· rında çok uncmli roller c~·namış. çt>n bu maçı Gençler ,t _ 
1 

gibi açık 
1
"r ime !nl gccıktlrınek•lr. 

1 
nln manasırı ve ideallerini anlattı. saıe~~e k~rşı koyduk. Hıtlerın 1940 1 rlnciteşrlnde gece yarısından 110nra tardır. Alman eslrlerirln soyledik. bir farkla kaıandılar. 

Bundan başka Çunc.Klr.g de Ja_ Diğer arkadaşlar lngıllzce izahat, da soylcdığl nutukla son nutku ara- 1 Amerikan gemilerı düşmanın kruva· !erine ve ölülerin üzerinden çıkan Birinci dc\Te 
1 

. 
0 

Gençlerin lehl-
ll\..nların Şıın.St v-c llo-Nan'da tek- "crdil""'r. Ert""'sl rrUn parlamento b'- ısında bUyllk fark vardır. Hltlcr bıll· zör, muhrip ve taşıtlarına karşı mu· notlara ~öre düşman askcrlııln yak 

"' .... .... .., 1 no sona erdi. !kinci devrede Gençler-
'"" tııarruıa ;;cçmclerfnc de lrti. nasını gczd•k. Bazı nazırlarla ~ö- yor ki, her. ,eye ra~mcn. uğrauığı· harebeye girişnılşlcrdir. Bu muhare· inşan kış mev~lmfnden şiddetle birliğinin yaptığı llç gole sarı kırmı-
Zoır l1dllmck!cdir. Çünkü Japonlar rüştük, nihayet Kar.adalı gazeteci. ınız nıağiubıyctler. llrrı zafere dotnl be Sa\'O adasının batısında vukua korktuğu anlaşılmaktadır. ıılılar ancak penaltıdan bir golle mu-
lıcş ı.:cnpcJlr süren hıırp esnasır.da ;erle baı;başa vererek suallerine atılmış adımlardır. Bu fena adam gelmiştir. Londra. 14. ( A.A.) - J\Iosko\'a kabelc edebildiler. Bu ıı.rada hakem 
IJ1oang.Ho'yu :;:eçcmemlşlcr _ \'C cevap ycllştirmcğc çalıştık. l•cnulsine mukadder fıkıbctln ya:aş- radyosu bu~un. Voror.ej çcv~esln. ı Galatasaraydan i.lç oyuncuyu kasdl 
Sar. (Şen-Si vilayetinde) 1 }\.a~- Du güzel memleketle yapılan ça, fakat sıtrsılmıı.dan yaklaştıbmı şiyi kurşuna dizdiler. Bunları f mre- de Sovycl kılala~ınııt nıevz~Jcrini hareketlerinden dolayı oyundan çı· 
Fcnı: (iT o.Nan vllayeUndc) e bag- ı:ahsi t mcıslar Rnıdııkl ınünasebct- görüyor. den adama kııı-., ı zanf gösterilirse tahkim cttlklerlnı "~ yar~neJ ce- kardı ve maç da bu ııuretle 4 • ı 

81nemao;ında 

Bıı 15 • ıo - 1912 Per~mbc 

gecesi saat 21 de 
Beyoğlunda Şehir Tiyatro.sunun 
eski Komedi kısmında fevkalı\· 

de Caz Gala Konseri 

ÇALALIM 
DANSEDELIM ! 
Şaheser Tangolar, rumbalar ve 
eksantrik danslar, caz şarkıları 

808 
Bu oynak ve kı\'rak ı;:cn kome· 
diylc cana yakın güzel sesi ile 
gönülleri bUyUIUyıor. Yerlcr1111· 

zl evvelden tutunuz. ıtııı~;:ırı clrmlrj oluna nüfuz edeme- lı'ri ı;enlşlctmcğc gayret etmenin Norveç'de Şimal burnundan lspan· kendlı:i yeni zulümlrre teşvik edilmi~ ııubunda lk; Snvyct bırllgırıln Don Genı:leriıı galıbiyet· 11 neticelendi. 
ıı~ı dl yu hududuna kadar 3200 kilometre· nehrini geçerek Almıın mevzileri. i 1 e 

r r. 1 faydalı ve zevkli olacağı kanaatin i lik bir sahilde Alman İ"0"'al orduları olur. l dlkl 1 1 .... .. ·· t h -----------------------------
Cenupta Kanton çevresinde, kuv 1 her iki tarafta uyandırdı. » .Milkcmmel Rus oıdusu ::ağlanı du· ne ı;: r ·er n v~ .. usman mu!i a • 

Telefon: 19369 

Vct)i c:n taarruzundan seınra vsı.. GAZETECİLER kunetle hakim oluyor. Fakat her ruyor. Bu ordu ne mağlup edilmiş, kem mcvıiler!rc taarruz -etti kleri. 8 1J 1 O • 
Z.h·ct su··•·u'nct bulmu~ .. lbldlr. Bu gün buralarda Alman milletine kin 1 t E 1 U nl blldlrmcktcdir. Sovyet kuvvet- 1 ' " .... .. • ne maneviyatı kırı ımş ır. ,\ t n cep 
taarı·uz""ıı Çan.Kay.Şek ordusu. B ve husumet artıyor. lnglllzlerin bu 1 teri Alınan kıtalarının arasına bas. p E K " ayram neşe hede mukabil hUcum ar yapıyor. 

. ı o••ct'ilcı·I \Van ... Tun" vilavctl. sahillere yaptıkları akınlar gelecek· kınla slrml~ler ve düsmanı işgal ., • " • • d ı ı - UstidU dU dl Hitler, Görlng, Göbcls, Rlbbentrop ı ifn merkezi olan Kanton'a 30 kilo. ıçın e geçtı" er n onc r ve şmanın en şe· et tisi mevzilerden süngü ile ı;ıkHr-
~·~ıı c nı:.- , fcye kadar yaklaşmış- sini arttırıyor. Buradaki Alman ıuı· son gilnlerde birçok nutuklar söyle· mıslardır. 

' t e 
ı 1 çı b (Ba':• ı incide) xx kerlcrl, fırsat bulunca kendilerini el· diler. Bu nutuklar korktuklarını gö~- l\foskovA. 14 <A.A.) _ Son·rt 1 h·. Üvl<' gorUnilyor k . n aş _ 
kuınandar lıgı, müttefik hava • de. vinçle geçirmişlerdir. lktnc! giln lerlle ö.dürecek olan halk ıı.rasında tcriyor. Çünkü hesap görme günU· deniz kuvvetleri nezdinde ki siyasi 
·ı kuvvrıtlcrlnin bu kara hareka- hava açmış ve bugün de büyük yaşıyor. nUn yaklaştığını biliyorlar. Hitler k1..1mlserliklcr de Hisveclllmlştlr. ! 
ı cı .. ~ıcklc~' -ek ,,azl.vete sclmc. blr nes'c içi ·d .. r geçmiştir. Fakat garpte cereyan eden vak'a· Moskova, 14 (A.A.) _ Son haf. 1 ' b ıı ı kt kil lsb tı ek haflft" şarktaki zaferlerinin ehemmiyetinin ı rlil;çe Kantoo'u işgal maksadile ta, Bayram ınunnse el e iki gün ar şar a ere n e c p ır. ta tatilinde bir toplantı yapan Sta. 
1 ll?'ı clı:vııın etmeyi münasip sör ! ı 1tı" r cc'cnıey~n gırzctcnı!z bugün Burada on binlerce kadın, çocuk öl- takdir edilmediğind<'n ı,ıikAyet ediyor. lını;rad komünist partisi mcrkcT.i t 

tı ı ktrdır. Eu müttefik yardımı yine neşir 'l;RZtfcsl~e başlamış bu. düıiilmU.,tür. Alınanlar yalnız KlyeC Artık yıldızının solnıağa başladığını k:ıbu l ettiği karar münascbctllc 
• :O.ırıo b ki .. kU Amc !ur.urken, tebrik lutrıında bulunan !iehrinl zaptcttikleri giln fı4 bin ki· duyuyor.> Staline ıışağıdıı.ki mesajı gönder. 
r . a <' cıwnıez: çun . - , J ıza, muhabir ve ba_ . t i St l' ad "d l ed ~ •lılar ve Anıstralycılılar Kı.ın. c.ku) ucu arım .. . 

1
. mış r: " a ~ngr ı mu a aa c. 

tı ıı'dan :rnoo kilom . tre ıızııktadır. yllcrlmlze tcşckkurü de b r vazı. _..........._. __..._......,...._.__..., .._......._......._._,_..... ceğlz ve h<'r ne paha.sına olursa 

"1 <'Ycıı ,lapo;ı iıslcrl \'C müdal;ıası •r Ve arııd!l. kU\'VCtlerl inkar edil. fc biliriz. K u··ç u··k ha herler 
' rdır . Bir Amerikalı 
1 Çinin f'' mallnclc. Slbcrya hudut. f •• 
;rı ÜZl'rlnde; \'ı'lllyCt iki aydan. pt0 e sor 
crı d"s' menı ştlr .. lııpon ba ku. ( 8:.tı11 ı lnrldr.) -

1' 8 n~:lı1 ılır•ı bu hcıl.,"P,"rd iltih el denizden alakası kesllerek Garbt Ak· d ~ • 
.,ro ha1:ır bekle) rn ~o\ yet Slbcr~ a denızdc tatmin edilme!< lstenlyor \'C 

/d_ulıırırı karşılamak fıkrlle bil. Sovyctler Girllğlnc ise Bo~ıızlarla 
l l.lk kııv\'C•tlcr bulunchırmaktadır. beraber Romanya, Bulgaristan ve 
<J 

0 kYo. Jııp( nyanın R11«~·a le 1941 Istanbul da dahil olmak Uzerc Trak· 
" 
8kd,..tırılş oldusu bitaraflık pak. yanın bütün sahilleri bir kalemde 

ıını lhl~J rtmi) eccgfnı dcfaatlc te. bahşcdl11yor. 
' l t'lnıi•t!r. Matbuatımızda haldı bir infial u-

Nlh ayet, Japonlar Paslfıkt ki yandıran bir profesörün hulyalarile 
;~ıcvzıı1•rf:ıi takviyeye koyulmuş- dolu olun makale ve harita ıle Ame· 
iirdır, l''ııkat onların hakiki mak. rlka hllkfınıcllnln hiçbir surttle a1A
~~lıırın1 şlındlllk ke~rctmck müm. kası bulunmadığı bir Vaşington tel· 

11 <l"ı:•ld r. En çc.k akla gelen grafı ile kaydedilmektedir. 
et~·. Y11~ınur mevsimi sonunda Hin 
bıstana saldırmak ve Amerika bom eephtslnde ve bilhassa Ka!kasyada 
ı., a lnyyarclcrl için elverişli olan vaziyetin göstereceği lnıdşafa bağ. 
ıt~"" meydanlarını tecrit· için Çc- lıdır. Herhalde, Uznkdo~unun bir 
., arı~ Vllılyctlnde yenı bir taarru-ı veya bırkaç ccphes!rdc yakında 
~ ;; t rtşmcktlr. JHr.dlstana taarru oüyük El.!kcri hareketlerin ba~la. 
11

r>htsiz kısa kadar Alman _ Rus masına ıntlzar edilebilir. • 

* Loııdra, H (A.A.) - Belçika nıOstRkll ajansının öğr<'ndiğlnc gö· 
re, Bclçıkalı baltıılayıeılar, Brıılne - le - Comte civıırında amba· 
Jaj kağıdı vr mukav\•a fabrikasını yakmışlardır. Bunlar tutuştu· 
rocu klmyevt bir madde atmak surf'tlle fabrika binalarını ateşe 
vermişlerdir. Mukav\•a yapnıa~a nıah.sııs 2:;0 ton kııdar saman 
tahrip olunmuştur. Belçlkanın her tarafında fabrikalarda \'e çift
liklerde başka birçok bHltalama mareketıcri oldu~1 bildirilmektedir. * Vaşington, 11 (A.A.) - lki ycııı muhrip denize indirilmiştir. * Vaşington, ı ı ( A.A. l - Bahdy<' Nazırı M. Stfmson, mUmessillcr 
meclisi harbiye cııc:llmenlnc ordunun şimdi silah altında bulunan 
takriben 3 milyon 250 bin kl,idcn Cazla olarak 19i3 yılında topye· 
kiİn 7 nıılyon r;oo bin kişiye lhtı~·acı olduğunu bildirmiştir. * Eağ<lat, ı ı tA.A.) - nusyada ki Polonya a laylarının ayrılnııu;ı 
!~ini teşkilA.tlandır.ın General And<'r!l, Orta Şarktaki Polonya or
dusu haı,ıkımandanlığıııa tayın edilmiştir. * Vaşington, ıı (A.A.) - PorlAnıento harbiye encünıeııl reisi M<iy, 
18 ila 19 ya~ıııdakı gençlerin silah altına alınmasına aft kanun 
layiha.sının 15 gl\n içinde imza cdiimek üzere Reis Ruzvelte tev· 
diinln muhtemel oldu~unıı söylemiştir. * Londrn, ı 1 (A.A.) - Ha\'a nazırlığı, Salı <;1Jnü öğleden sonra 
.Malta adıı_,ı tiı:lUnde bininci düı;mıın uça~ının di.lşUrUldüğünU bil· 

Hindistanda 
sükunu 

iade için 
Umumi va '. inin isti fa 

e deceğ i bildir ;liyor 
Ankara, 14 (Rad\'O Gazetcsf)

Ycnl Dclhfden Bankog'a selen b ir 
habere ~öre Hlndlstandakı İr.t;lllz 
umuo1i valisi istıfa edccektr. İstifa 
ı::ebcblnln, .:_.tal-e:ran halinde bulunan 
Hlıulilerın sükununu temin gayesi. 
le oldu~u söyleniyor. Biraz propa. 
ga•ıdn koku..;u bulunan bu haber 
ba~ka hiç bir kaynaktan teyit edil. 
n1cml§tir. 

BÜYÜK KAHKA H ALAR TUFAIVJ 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı olup terhis edilmiş henüz terhislerini işletme· 

rnlş olan Yedek Subay \'e askeri memurların kayıUarı yapılmak Uzere 
nUrus cUzdanı \'e tcrhl3 tezkcrclerile birlikte acele şubeye müracaat· 
l&rı. (1427} t550J 

Londradan 
1 ürkçe Neşriyat 

8. 8. C. . İngiltere radyosu günde dört Türkçe 
neşriyat yapmaktadır ve sil ati an ile dal§a 
uzunluk/af! şunlard1r: 

S 11 11 T 

08.J .5 ten 08.30 il kadar 
12.30 dan l 2.45 e kadar 
15. J .5 den I .5,30 a kadar 
I 9.4.5 den 20.00 e kadar 

Dalga Uzunluğu 

Metre: 
40.98 ve 42.71 
19.60 
79.60 
31.32 ve 24.92 



Fenerbahçe ilk maçı 5-0 kazandı . 
G. Saray 3-3 berabere kaldı 

t~taı :bulda bayram glinie rinde · 
ıpor faaliycll hiç olmadı. Futbol 
n<'r~lılar 1 bu bakımdan çok Sö

nük bı:r bay.ram geçirdiler. Hemen 
hemen her sene bayramlarda gü
zel m.o:ıçtar seyretmeğe alışmış me_ 
raklıla..r o geçen bayramları hatlr
ladı1ar ~e aradılar. 

Bır par~ı. da bu b1tyram1n sö. 
nük geçişine Fer erbahçc- ve Gala. 
tasaray klüplerf~ızin 9Cyahıttl('Ti 
sebep oldu. Sarı ıa~ycrtlilcr Mer
sine. sarı kırmızılılar da Alnkara. 
,.a ~ittiler. 

Bu karşıl<ıim:ı.larda Fe.nerb3'i'ı.çe_ 

liler bayramın birinci günü f\.1er. 
si-r.de Deniz Harp okulu ile yap. 
tıkları maçı S - O gibi açık bir 
!arkla ve aıldığımız haberler.c- gö. 
re de McrsınJilere güzel blr oyur. 
göster erek kazandılar. 

Ga.lata.saraylılar da bayramın 

ikinci günü Ankara Dcmırsporla 

yaptıkları macta 3 • 3 ~raberc 
kaldılar. Çok heyecanlı geçen bu 
ma-ç bilhaıssa ıktncı devrede sert 
bir şektlde oynanmış. Demırsporlu. 
lar ikinci devrede kazandıkları ıki 

golden birisini penaltıdan, diğerini 

de frikikten kaydctmiş""2 rdir. 
~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

BULMACA 

~ 
5 1-+--t--P 

' 
; 1--1--+-+-

' 
" ,, 
Soldan sa~a; 1 - Baharlı bir 

nebat , Tavla sayılarından. 2 
Bir nıda; Taharri ettiren. 3 - Btr 
eğlence yf'r:: Zamlı. 4 - Yokuşun 
aski; Bır hayvan; İngiliz kızı . 5 -
Beden rcn$! i: Bir renk : Mektup. 
6 - Tersi : iştah veren bir şey . 
7 - Bir kadıın adı; Bir renk; Ka... 
ba evet. 8 - Çevik; Muzaffer. 9 -
Yoketme; Eski silahlardan. 10 -
Refik Halidin memleket htk.Aycle. 
rinden biri. 11 - Zer'cden; 1'-1ate. 
mat:kte kullanılan blr harf 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Subay; 
Başkaları. 2 - Geri almak üzere 
vermek. 3 - İnce yapılı; Sak a1. 

, 4 - Ortas'r a blr harf llAvesile bir 
içki olur; Tersi: cari olma. 5 -
Cet. 6 - Eski cezalardan; Bir ta
raf. 7 - Gelir: Zayıf ve mecalsiz. 
8 - Ya ncırdağ ilrazatı; Yakışmaz. 

9 - Dokunma. 10 - Sıhhatli; U
tanma. ı ı - Yakın kadın arka . 
daş; Tersi · ayak; Sıfat eki. 

HALLİ 

Soldan sağa : 1 - H•dcmc; A
dem. 2 - Usare: İsevi. 3 - Ru; 

Kozanda bele eı iye 
seçimi bitti 

K ozan CHususi1 - Belediye in. 
t ibabının bıttlğini ve reisliğine Ze. 
k i Akçalınm seçildığinı telle biL 
dirmıştım. 

Y~nt belediye azalarını tanıtıyo . 
rum: Zekı Akcalı, Şerif G ürünlü, 
Emin Kurdoğlu, Nadır Uğurlu, A
li Bi<;er, Kazım Özlürk. Etem Gü
reken. Mustafa Yavuz. Mustafa 
Karabulut. Yusuf Demir, Ali Allş. 

Sükrlı Kaya, Mustafa Gôrgür., 
V ehbi Çelik, KıE::mali Arıkan, Ha 
san Sanıh. 

K-Ozan su ve elektriğe 
kavuşuyor 

K ozan (Hususi) - K ozan se. 
nelerdcnbcrl mahrum olduğu or. 
tamektep, su ve elektrike artık 

kavuşuyor Geleli bir buçuk ay 
olan genç ve çok faal kaymakamı- ! 
m~ Şevket Y urdakul şahsi düşün 
oe Vıe teşebbüsü ile Kozar.lıları Par ı 
tide toplayarak bu Uç ış etrafında 

u zun u zun mütalAada. bulunmuş ve 
Kozanlılar ın fi kirlerini de istihsal j 
ettikten sonra bu lşlcrın ancak bir I 
cemiyet h alinde başarılacajı kana_ 
atine varılmış ve nihayet o.rtamek . 
tep açma, su ve elektrik temin et.. 
me adı altında bir cemiyet kurul. 
ma.sı sevinçle ve itti fakla karar
la~tırılmıştır. Bu cem iyetin on ıki 

idare heyeti azası olacaktır. 

Geld~ğt gündenberl çvk sevilen 
kaymakam bu teşebbüsünden son_ 
ra daha çok sevilmiştir . 

Çorlulu bir man ifaturacı
nın g Uzel bir hareketi 

Umumi . 4 - Arabi; Ar; çı. 5 - Çorlu (Hususi) - Şeker bayra, 
Fide; Elim. 6 - Ali. 7 - Dıtman; mı münasebetile kazamız manifa . 
Anep. 8 - Paır ik; Adi. 9 - Av; tura tüccarlarından Ali Aydı, bir 
D ·k: Ar. 10 - Ruşen; Alaka. 11 - kısmı okul talebcsı ve bir kısmı 
Ali; Kına. 1 da Çorlulu fakirler olmak üzere 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Hur~. 350 melNllk giyecek eşyası da. 

fc-: Para. 2 - Asurlj Davul. 3 -
1 

ğttmak suretlle 60 kişiyi sevindir-
' Da; Adna~: şı (iş). 4 - Eribe; mlştlr. 

Mide. 5 - :\ic; Makina. 7 - imale; 
~k. '8 - A 5uri; Adalı. 9 - D em; 
.\Unl; A n. 1 O - Ev;ç: Le; A ko. 
11 - J\1' , İk para. 

ŞEl-lffi TiYATROSU 

Yl rın 16.30 da 

T a r lhl 1\latl ne 

Gece oyun yoktur. 

Çemt er li t a ştl k n· ı b:r 
c·nayet Radyo 

Dün ak~am sFıal 19 da Çemberli. 
taşl<i ka 111 b ir cinayet l!ii:lenmi.ştır. 1 

O civardak 1 meyhanelerden birin_ 
de çıka, bir k&\·ga net icesinde O:;. 
ma l."? ve İsmail ııdında iki delikanlı 

Btl'Gt!Nıt tl PltOGJll.AM 
SABAH 

7.30 ProgTam ve saat Ayıırı; 

7.32 VUcudUmUzU çah,tıralım: 

7.40 Ajanı haberleri; 7.55·8.30 
~1Uzik: Karışık Program (Pi.) 

b ı h lr1.ı c g:rm ıilerdir. 

Kavganın ~tddctlt bır 

tchcv,·ure kapılan Osman 

cckcrck hasmı ismailln 
apl3mt •.;.ı·. 

1 
anında 

bıçağını 

kafasır.a 

Y.:ıra'L o cıvardakl Ç mberlitaş 

eczanesine götürülerek ilk tedavi. 

sl ya ılmak;a beraber kanı dur

~·ıı nıak kıı bıl olamamıştır . 

B ir nuı det eczanede bekledik. 

ten sonra lmdadı s'hhi gelebilmiş 

hastanesine ve yaralı Cernhp:ı.~a 

ka:'.d in: · tır 

mış \.~ vak'a hak. j 
.Yapılmağa başlan . 

s ç \ ı• .-t la 
k a ta .:tlh.at 

m 

Ko:onya t olu bir 
craba devr;ldi 

l)(; f.. ı: 

12.30 Program ve saat ayarı; 
12.33 ~tllzik: Karı~ık prrıgram 

(Pl.); 12. 15 Ajans haberleri· 
13.00 · 13.30 Müzik: Şarkı v; 
türkü.er. 

.. ~~~ \\\ 

18.00 Program ve saat Ayarı; 
18.03 Çifte fasıl; 19.00 Konu~ma 
(Ziraat •&ati): 10.lJ ~filzık; vı. 

ola soloları; 19.30 )femleket sa· 
at dyarı ve ajans haberleri; 19.4.'5 
Serbest 10 dakika; 19.53 Şarkı
lar; 20.l.'j Rldyo gazetesi; 20.15 
~tUzik: Hatif <Jololaı· (Pi.} ; 21.00 
Konuşma (E\•in saati): 21.15 
MUz:k: Müzik sohbetlPri: 21.45 
Radyo senfoni orkestl'ası; 22.30 
Memleket saat Ayarı ajan' ha· 
berleri ve bors11lar; 22. t.')·22 . .JO 
Yarınki pros-ram ve kap·ınış. 

VATAN 

........................................ 

FAR 

HASAN FARE ZEHIRI 
Fmdık fa re,ı , S ıtan, Tarla ta rMI ve bötUn fare nev11ertnı öldürür. 

Bir pa rça yağlı ekmek ~eya pastırma Ü7..e rJne ıürüJüp de farelerin 
bulunduğu yere bı rakıhrsa bu mlıkemmel gıdayı se\i e ~e"·e yiyen fa.. 
rele r derhaJ Oltirle r. Küçük fındık fa.releri için fa re buğday zehJrler ln-

1 den serpmeUdJr. Buğdayın kotusu 20 ~lacun 50 kuruştur. Büytt.k ~ıa.cun 
73 kuruştur. 1-la!San depos u ve şubeler i. 

~ ~ 

Devlet Den:iryolları Adana 6 ncı işletme 

Arttırma, Eksiltme Komisyonu 
Reisliğinden : 

ı.ruhammt-n bedeli 18.225 lira tutan muhtelif ebadda 135 M / 3 ikinci 
11mı! k~reste şartnamesi veçhıle 26 / 10, 942 pazart,sl gUnU aaat 18 d& 
kapalı zarf usulile Adanada 6 ncı işletme müdUrlUğ'ü bına.sında eksil t 
meye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1366 lira 88 kuru~luk muvakkat teminat 
akçelertle k1.nunt ikametgah vesikalaı ı, Ticaret odası vesikaları nüfus 
kAğıtıarı ve 249() numaralı keınunun emrettiği şeki:de hazırlamı, olduk
ları tekli! mektuplarile birlikte aynt gün eksiltme .saatinden bir saat 
evvel komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler Ankarada 2. ne! işletme, lstanbulda 1. ncl işletme mü· 
dUrlUklerindcn 1\tersin ve Ad:ına istasyonlarından bedelsiz olarak tedarik 
edilebilir. (4·15) , ______________________ ....,.,, 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihi: 1888' - Sermayesi: ıoo 000.000 TUrk lira• 

Şube ve ajans adedi: 265 

Z:rat ve ticart her nevib&nka muameleleri. 

>ara. bU'tk t irenlere 28,000 lira ikramiye verıyor. 

Zirsat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 llra..~ı bulunanlara senede 4. defa çekiiecek kur'a ile a.,ağı · 

dakl pld.na göre ikramıye dağ"ıtılecaktır. 

t adet 1.000 UraJık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
1 » 500 » 2,000 • 
4 • 2.50 • 1,000 1t 

1'?0 > 40 • 
40 » 100 > 4,000 » 160 » 20 » 3,200 > 

OIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa· 
ğı dU~miyenJere ikramiye çıktığı takdirde ı;-, 20 f.:ızlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart. 11 haziran, 11 eyl1il, 
11 BirlncikAnunda çekilecektlr. 

~I .......................... _. ...... , 

Dikkat 
1 kinci i 1 an 
5/10/ 942 

lstanbu1 Ticaret ve Senayi 
Odasından: 

Bllnmam h brHrat6rler ve ıana:rı miesseıe ••· 
blpleı t ile lreza her nevi bl:rtuı: ve kflçlk lmalAtla 
ı,tıgal edenlerin nazarı dikkatine : 

Odamıza kayı tlı ve kayıtsız tabrıkatörlcr ve sanayı nlUessese sa
hipleri ile keza her nevi tmalA.tla :ştigal eden atölye sahipleri ilin ta
rihinden itibaren en geç bir ay zar!rıda odamız sanayi şubesi müdür u. 
ğUnf' !Jifahen mUracaaUa tevzi edilm<"kte olan aanayi siciline> ait bedel!ız 
matbu beyannamelerden alarak ikmal ile sanayi şubesi mtidürlügü.,c 
imza mukabilinde iade etmeleri ehemıniyctle rica olunur. 

?ı.tUddetl zarfında veya n1ürac·ıat etmekten ısti:ıkitf edenler ticaret 
ve "!"lıtnayt odaları kanununun madde! ınah i-.ısun.ı tt:vfıl<an teczıye edi· 
leceklerd:r. 

NOT;, Odaya kayı tl ı lar sicd veı;ik..ılarını l<ayıt::ııztar ise Unvan tez-
ker<'lerinl hlnı mUracaatıerınde birlikte gc:tlrmclerı Jcizımdır. (320) 

Dlin öğle vakt Şişh 'ne yoku. 
sunda bir arab'.-1 devrilmi,tir. Kadıköy Vakiflar lVıüdürlüğü İlanları 

Bcyoğluna koi.uıya taşımakta 

oıan bu araba dcvr:lcrck içındc bu 
lunan bütün kolony.ılarla sc.·kağın 

c.rtasıf'a dü:-;ınüş ve koloıı~ a ş_işl" 

lcri p&rçalanarok etroıfa su gibi 
2k:·nıştır. 

Cadj de bulunan çocuklar yerde 

ak ., kolol'\yatar1 ellerine g~çirdik

lerl \.;.üçOk $ ~elP.re doldurmuşla· 

Jı bu gü:eı koku ııcşrcdeo :-

'· 1 oıtn•o rtril:flr& UşiişmOşti.ir. 

1\fuhammen 
kı)·metl 

L. K . 

1098 88 

l\1u\akka t 
t en1lnatı 

L. K. 

8t 42 

)lahallesl 

Kadıköy Osmana~ 

Sokağı No. 

Ha.sırcıhaşı 29.r5 439 murabbaı ar!anın tamamı. 

418 24 31 37 UıskUdar ?ı.lurat Reis Hamam 9 A hşap e\·ln tamamı. 

34.5 60 25 92 Boğaziçi Beylerbl"yi Çamlıca '30 Ahsap evın tamamı. 

Yukarıda clnaı ve n1e,•kii yazılı gayri menkul!erin mülkiyeti peşin p. ra ile satılınak Uzer' on beş gür\ 
müddetle mtizaye1<>ye ı•:karılmöflır. Ih.•~t-leri 16 10 94'.'> run1.t gilnU $aat lt dedit. I<ıtcklileriıı n·.~d 1ı<Uk aka. 
r .. t k~tcmıne m l l ~ 1 .... ı -: :ıı 

~ - 18-IN! 

\ .. . .. -~ .; .. ,... . '' 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 k a.<J e alınabilir. 
, .... .... ... .._.,, .;s· •.• ~· • ... ' .: . • • ~ .. : ' ... . ,<_Jı,.,f. . .;~..:,~, ·. : ),;"':"'~ı ~~_,_,., ' y , ~ 

ADEMi iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİGİNE 

KARŞI 
HER ECz.tıNEDE BULUNUR llOSTA 1(. 21!2 

Cümhuriyet Bayram: [ç1:ı 

Yap ı lacak DonanmH Tenvira t ı 
İst:ın l: u : E:ektri k, Tromv Jy ve Tünel 

İı,. letm?leri Umum Müd0r l · ğ :in de:ı: 
Istanbul Bclediye;;i, Elektrik, Tramvay ve Tünel Işletmeleri Umum 

MüdUrlilğil. CUmhuriyct 19 uncu yıldönünıU mUna&ebetile yapılacak tcn
viratta aşa~ıdıı. yazılı hususatın nRzarı it ibara alınma o; ını j!An eder'. 

1. - Re! ml da ireler \.'e muhterem aha li tarafından yapılacak tenvıra
ta aıt tesisatın ruhsatlı müteahhitlere yaptırılınası ıaz ımdır. 

2. - Bu tes isat her ne kadar nıuvakkat l!ic de. nıevcut sayıcı kud
retini tecavüz ettığı takdirde, Umum ?\'hldUrJUk. nihayet 20 Bırinciteş· 

rin 1942 akşamına kadar, yazı ile haberdar edilmelidir Bu kayıtların 

hllA!ına hareket edi'diğl takdirde, yalnız blr tesisat mUtces!iır olmakla 
kalmayıp, tenvlratın heyeti umumlyesi üzerinde tcşcvvü~ata sebebiyet 
verilmiş olacağı gözönünde tutulmalıdır. ( 190) 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Paz~r~ar ı 
Müessesesi Müdiriyeti;~ ~ ·:; . . 

Mağazalar için 
Satış Memurları Alınacak 

l stanbul ve lstanbul harici mağazaıarımızdıı münhat azamı 

100,- liraya kedar Ucreth satı" memurlukları için mağazalarda 11zu:-ı 

müddet satış n1emurJ uğu yaparak reyyon idare etmış bulunanlar 
alınacaktır. 

Askerlik hizmetini ifa etmiş olmak şarttır. 

l steklllertn a şağıda yazılı veslkalar:a 20,'10 '942 tarihine kadar 
Suıtanhamamında Katırcıoğlu hanında Müctiscsc Zat Işlcri Şcfll~ine 

müracaat etme:erı ıazımdır. 

1 - Nüfus hUviyet cüz.dan• 
2 - Askerlik 'vesıka.sı 
3 - T"hsil ve!iika!.ı 

-ı - 1--Iızmet kAğ ı dı 

5 - Vesıka fotografı 

'f. l'; R .\i\ K.\ Sl 
h . 1'ASARRl : ı · 

1 -I E~APLA.RJ 

:! l ki ıı rl te~rln 

Ke7id<'.,ine a;y rı Jan 

ikra tniyeler: 
ı adet ıono lira:ık 
l .> 500.> 
2 , 250 :> 

11 lf)O > 

ıo ao > 
10 2:'\ ,. 

>" ... • 
~ ..... ,, 

-·'tibl \e ~-eşrlvat ::U llılllrU Ahmt-t Emin l'AUlA....~ 

\ ti.t.ı :Sc)tiy:ıt Ti:.r1': L td. ~ti. \ 'atan ~ıfatbaaaı 

1 

•11oırı ıt.ı aAflt.tıt 

Saç bakımı gilzeJUtLn en 
blrlııcJ prtıdır. 

PETl!.OL NİZAM 
Her ecza.nede satılll'. 

,-•Acele Satıhk• 
Bir Alman piyanosu ucuz 

fiyatla satılmakta.dır. 

Adre"i: Te,,·lkiye Göknar so
kak No. 58. 

KAYIP ARANIYOR 

Sırblsta nın Koçana kariye!'>ındd 

Kalimonsa köyUnde H i:l.J.:an oğlu Adenı 

Kotama.nlarlı Ankarada Samanpaza# 

rında celeplik ettiği öğrenHmiştlr 

Bılen ve tanıyan varsa Topkapı Tek 

keci meydan ı Çayhane sokak N· 
13 e kardeşi Medineye bildi r ilmesi. 

( 

~Ay 1 

941 • 912 dC>rs yılı ıçinde TJnt\"'- r~~·· 

te Hukuk F~k1Ut"'"!!'Hl «!'1 a.idı~ın1 t~ 

lehe hüviyet ,·araka.sını kı...ybrt :;.i.:1' 

Yenisini ala.cH~ımdan eski.<;inln hfi.:..· 

mü yoktu r . 

IU-~6 Nolı Osnuuı Kti.".'. ıü.ali 

Z A \' I 

u;"i t\ •• J.ı.r ~td.lmUdüri l.illi.ıa :.,ayıtlJ 

2489 No.lr aylık cüzda.rumla rdf'\f 

seıı#'<l im l zayi cttlın. Y eniei.ni aJ.a.C$" 

ğınHl., .. •5İil!':nın hUkmü yoktu:-. 

·~rkAn l!'llMI 


