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Aitlerin son 
nutku, mukadder 
suallere cevap 
llıahiyetindedir 

lılrnanya Devlet Reisinin her 
~tku, şimdi, bütün dünyada dik- ' 
t t Ve arnka ile okunuyor. Çünkü, 
lı \'tupa harbinin dönemecinde, 
tôerkes olanı ve olacağı Hitıerin 

11
.Zlerinden anlamaya çalışıyor. 

b·ıtlcr, bir ay evvel Berlinde uzun 
~r nutuk söylemişti. Bu sefer mü-

Chte konuştu. Aradaki kısa za
:ıan içinde ne politika alanında, 
ttıe harp sahasında yeni bir şey al
da atlı~ için bu lkl nutuk arasın
k bu yük fark görülmüyor. Fa
lt at, hem kendi milleti, hem baş-
a memleketler bakımından 

. 
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~uzıanna ağır mesuliyetler al
tır • harplerin en çetinine giriş
i 1~ bir Şefin zaman zaman söy
~lklerinden mfuıA çıkarmaya 
~~taşmamak imkansız olduğu 
tın liitıerin son nutkunu anla
~aya çalışmak da faldalıdır sanı-
loruz Oç yıl önce, bugün, famet İnönü, mllletin topyekUn arzıuile Dev-

liitlerin bu nutkunda göze ca. :- lelin batma geçmişti. Kurulus temelinde tereflerin en bÜyüjü olan bq· 
t builağa, milletin yüreğine yirmi yılda' ancak aonau'I: ıevgi, aarsdmaz 
{ın başlıca ayırt, lçerde dışarda bir inan doldunnu9 olan lsmet lınönü'niin geçmesidir ki yasınıza gelecek 

ıtltıa gelen gizli açık sorgulara günlerin acı kaypımı btmadı, güler yÜziinÜD, tanlı mazisinin teaellisiai 
Cevap teşkil etmesidir. getirdi. . 

llitıer her zamanki gibi nut· Vatan kurtuluıunun )llınaz kabnunanmda, Devlet lrurulutunun yo· 
ltu.na, h~ mesuli etlerini ' araş- r~~maz .Yüı:ütücüsünde, m.ilJct, istikhain., kendine layık büyük Şetini gör-
ı.~ rp Y . . . du, sevmdı ve aldanmadı. 
sı. ·•akla, ve banş teklıflerının na- Yürejinde millet ıevgiıinden bafb bir duygu, lrıafumda deovlet dü-
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mühim 
nutku 

«Hitlerle veya Nazi 
rejimi mümessili ile 
~sla müzakerede 
bulunmayacağız» 

«.Amerika Japonya ile 
harbe git-erse /ngilteren;n 

harp ilanı bir saat bile 
gecikmiyecektir.,, 

Loııdra ıo (t..AJ - M. Churchill 
bugün Londrada. Ma.nsion IIouse'da, 
ycnl Londra Belediye reisinin öğle zi
ynletlnde bir nutuk söylemiş ve ez
t'Ümle şöyle demtştlr: 

e:Hitlerln başladığ'ı h.a.rp, şimdi. Av
rupg. kıt.a.sını sardı, şimal doğu Afri
ka.sına girdi., Asynnm en büyllk Iruı
mmı da tçfne alablleeek vaziyetOOdlr. 
Bu harp, belki de pek yakında dünya
nın geri kalan dörtte blrlne de yayıl:ı.
blllr. 

Dünya, Fransız rehinelennin katll
Arnı karşısında derin heyecana. düş
müştür. Katmerli canı nazı. gtliyabanl-
81 Hitler da.hl, hunharlıklann doğur
duğu dünya. lnfiallnln genlıshıı V<ı he
yecanı kanıısmtla korktu. Rit.1er rehi
neleri öldfirmelı: pr~ma devama 
oosaret edemedi. 

Birleşik devletler donan.masının bil
yük blr kısmı şimdi müştert>k hasma 
karsı hareket halindedir. 

Akdenlzde, bizim kendi la.'}!? Iro.flle
!trlm.lzln bu denizden geçi~. İt.alyan 
donanmasının mlnevlyatmın kınll.'1. 
biitün bunlar bizim hfılA ba d(',nlzde 
hakim oidutumuzu gösteriyo~. Lüzu
m~ takdirinde· Hint Otvnnmmnıı. ve 

(Devamı sahife %, sütun 5 de) 

BU • 
SAB.&-w-a-ı 

Tula'da çok 
şiddetl1 

muharebeler 
l\1oskova cephesinde 
AJmanların yeni bir 

taarruz hareketi 
bekleniyor 

,Libya'ya karŞI 
taarruz 

başlıyor mw? 
Nevyork'tan gelen 

haberler bu taarruzun 
yakın olduğunu 

bildiriyor 

l&ndra H (Rdayo '7,15) - Gece ya- Ne\'york 11 (AA.) - Afrika harp 
rısı Moskovn'dn neşredilen So~t sahnesinden gelen haberlere baluı:rak 
~llği: 10 lkinciteşıin güniı bütün İnglllzlerin çölde taarruza eeçmeleri 
cephe boyunca ~iddctll mW:.nrebcler !>ekleniyor. Şlınali Afrika.dan henüz 
olmuştur. Çarpışmalar blUıassa. Kı- Londra'ya gelen Amerika mü~tle
rım'da Moskova'nın cenubunda Tu- rinJn malumatı de. bunu teyJd etmeık-
la'dn çok şiddetli olmuştur. tedlr. Akdenizde İtalyan kn!ilel.erintn 

, •• • imhası İnguterenln şimali Afrikada.ki 
Lonra ya gore vazıyet mihver kuVYetıerlnl ayırırmığ.ı. azmet-
Londra ıı (A.A.) - (B.B.C.) Rus- tiğlnl sarih surette göstermektedir. 

yad!\ şlddctll muharebeler devam Yapılan hava hücumlnn da ~Jrlka'da. 
ediyor. Alınan son ha.herler Rusların bir hare'k.etln yakın olduğuna del~let 
mevkilerini tutnı.ak için ço'lt ağır mü- ediyor. 
cadl!lede bulunmağa. mecbur oldukla- --------

rını göst.er!yor. Kar fırtmala.n ve Q<>k '~Zefır h''z!mdır,, acı bir soğuk Mootovı:ı. ve Lcn!ngrnd • _ ~ 
mıntakalannda Alman taarruzuna ____ _ 
sed çeık:lyor Rusların Moslwvanın şl- A "k M k 
malinde v"oıotola.msk ve caminde merı anın os ova 
MoJalsk mınt&k:ılannda ş!.ddetll hü- ·biiyiik elçisi bir mektupta 
cun'.larda bulunduklan, ha.ttA bir ncıık- •• I d" 
tad:ı.k.1 Alman kıtıı.Iarını muhasara et- boy e ıyor 
tikleri söyleniyor. 

Almanlar İlmen ve Udoga gölleri 
arasında harekö.t esnasında mUhkn 
bir UtL<ıak noktası olan Tlkvln'i al
dıklarını iddia. edlYorlıır. Tikvln Mos
kova'n•n 1GO kilometre .carkındadır. 

Vichy'den gelen haberler 

Londra 11 (A AJ - (B.E.C.> Ame
ı-:k.anm Moskovn büyük elçisi B. Stcin
hard, hvcstiya r,ruıeteslne gönderdiği 
bir mektupta diyor ki: .nemokrasile
ı fn membalan Hltıer•nkl ile mukn~-
6e cdlle.mcz. Neticeden 4ü.ptıe cd'le
mez. Hltıer'e verilecek bir cevap var
dır ki, o da şudur: Zalcr bizimdir.• l 

1 gerı itildiğini anlatmakla baş- ,üncesinden gayri bir kRygı tqnnayan büyiik insan üç yılda- Devletm 1
Yor. Fransanın yıkılışından son- ba~mdadr •e millet bahtiyardır. Çocuğu ve kad1111, genci •e yql111 ber

l'a ueiimi bir dı>fa daha fat:at kes biliyor k.i dünyayı k&vuran Jc .. ırga ortumda vatanımız sulbün ve 
~l\ def 1 k i iltere ~ uzat- ıükWıetin yurdu İle bunu M;Di Şefin ~öriifüne, ince rJütünütüne 
lllr.ı.ya a '> ara . ng Y .. borçluyuz. Biliyoruz ki hı karanhk günlerde rahabmız •~ huzurumuz, 
ı,. karar verdım» diyor. Çun- durmadan ilerleyqimiz Onun rület uira:na rahat bilmeyen çalqmuı ş·ımalde 
"'1 :ı «harbe dcvnm etmenin İngıı. bedelidir 
~ . 

11 • e için hiç bir manası olmndıfu-ı- Bütün okuyuculanmıza terceman olarak, sevarili .Şef"mıize sıhhatler, 

\'icby ıı (A.A.) - <0!1) Rus cephe
sinde muharebe .şiddetle devam edi
yor. Tayyareler bilhassa bilyilk faall
Y<!t gösteriyorlar. Alman hııvıı kuvvet
leri Doneç havzasındaki Rus müdafaa 
batıanna şiddetle hücum ediyorlar. 
Slvustopol tayyareler t.arafından fası
!asız bombalanıyor. Kınm'da Rus ge
ri kıtalannın Alınanlnn durdunnağa 
~nlıştıklıın. fakat rıuvaffak olamadık
I::ın anl:uııımnktl!.dır. 

Rusya'ya 
yardım 

lngilterede bin vagon 
yapıldı , ve nıakuı bir sulha engel oı.ı- ve uzun yJlar bllfardar dileriz. .. Almanların bir 

~1'; hiç bir şey kalmadığım d·i- b 
~ıııclüm. BilAkis, İngiltere ile Al- Du••n , u••tu••n yurtta muvaffakıyeti 
~.nya arasında, zoraki yaratıl-
l ş anla§mazlıklar dışında hiç blr A k' h ~ 

Moskova radyosu Alınanlann :mer
kezde yeni takviye kıta.lan a~ıklannı 
ve yeni bir taarruzun beklendiğini bll
dinnlştır. 

Londra 11 (A..A.) - (B.B C.) Ru9-
ya.ya malzeme tnşımnk için yapılna 
vagonlardan blnlnc!si bltmlştJr. Sulh 
zamnında bu 1'..adar vagon 12 ny zar
fında lmal edillrken şimdi ~ece gün
düz çalışarak 10 haftada b\n vagon 
y:ı.pılmı.ııtır. Gene Rusynyn malzeme 
t:ı.şımağa tahsis edilıuek üzere 140 çok 
kuvvet.il lokomotif imal edilııı.i.ştl.rı 

:tilAf yoktu ... » Bu sözleri, Hitıe- tatu••r u••n atırası 0 bu nutkunda İngiltere ile Al-

~anya arasında hiç bir anlaşmaz- h 1 ld 
ık olnıadığmı tekrarlamasıru u·· rm et e a· nı 1 
~l ate değer bulduğumuz için 

r.lık. 

liitıer, b,1 teklifinin zayıflık sa-
1lıc1ığıru söyledikten ve harpten ,. h 
· n Udileri ıncsuı tuttuktan sonra 
i'ahudilik ruhunu en açık şekil
he hükümr:ınıı addettiği Sovyet 
·U~yaya niçin taarruz ettiğini an

latıyor: İngiliz Avam kamarasının 
f'lT ,: " ı celselerinden birinde, Sov-
~C:1Iertn bir, bir buçuk sene lçin· 
h c A.Imanyaya tecavüz edeceği 
el aber verilmiş. Bundan dolayı
bıl' .ki ilk önce şark cenubu :~p-
1.esı emniyet alt.ma alınmak için 
.ıaJkan harek:·ti yapılmıştır. 

l:ı liitıcr, Sovyetlere karşı müda
.:a harbine b~1amak emrinin, 
0nırü el ~ nün en vehametli karan ol-

IJ.gunu, bu emrin Almanya için 
Ço}{ Çetin bir mücadele demek ola
:ğını takdir ettiğini söyledikten 
lı. nra birinci suale cevap veriyor: 

1rtıanyaya aarptan taarruz me-
s~ı . o 
:k esı. Bitler, bu ihtimalin hesaba 
~~tıldığını, garp kıyılannın tah
~'nl edildiğini, hiç bir düşmanın 
OJ.t raya çıkamıyacağını, meydan 

Utcasına, haber veriyor. 
\' lkinci sual: Rus harbi nerede 
e nasıl bitecek. 

Cümhurreisi, Büyük Millet Meclisi 
Reisi, Başvekil, Genel kurmay reisi 
Atatürk'ün kabrine birer menekşe 

demeti koydular 
Sabahtan öğleye kadar Ankara halki, öğleden 

sonra okullar talebeleri Ebedi Şefin 
kabrini ziyaret ettiler 

.... 

Mühim bir iltisak noktası 
zaptedildi 

BerJin 10 (A.A.l - Alman ordulan 
başkumandanlığmm tebliği: 
Sıvatopol doğusunda ve K~rç batı

sır.da şiddetli blr mukavemet gö.ste
ren Kınmdakl cli.işman geri kuvvet
leri püskürtülmüştür. 
Sıvastopola gece ve gfindılı dnha 

şlddetll hava. hücunan yapılmıştır. 
Benzin ııntrepola.nnda ve anbarlarda 

Sivastopolun 
önünde 

Almanlar dı§ müdafaa 
hattına hücum etmeğe 

. ba§ladılar 

bilyük yangınlar çıkartılrru.ştır. Deniz Londra 11 <A.A.) - (BB.C.) Kınm
lstlhkll.mı limanında bulunan bir Sov- da şlddetll muharebeler dev:ı.m edl
yet kruva.zörlle büyük bir ticaret ge- yor. Alm:ınlar Sivastopol'un dı.ı hat

1Ja ;;:ivet 
Siyam, bitaraflığını 

müdafaa etıneğe 
hazır lanı yor 

::nisi tam isabetle atılan bombalarla tına hücum etm.ete ba.şlamıtlardır. Londrn 11 (A.A.> _ (BB.C.) Ja
ağır hasara uğramıştır. Bu hücumlar şlddeUl blr mCidAfruı. 1Jıe ponya'nın Hfndl:inl'ye ltti!a'!> tıet:Hf 

Alman hava kuvVetleri, Doııetz ile ka~ılaşıyor. Almanların Kerç'e hücum ~ttlğl ve bu memleket~ buluna• 
Volga ara.sında ve Mookova etrafında- etmek için ağır topçu kuvvetleri .,e :;oo bin ::urkertnı arttırmak i3te
kl sahada külliyetli mlktard:ı Sö~t pUte oom'bardıma.n tayyareleri topla- ·diğl :u~r verilmektedir. sı -
nakliye vasıtaları tahrip ctml.Gtlr. dıklan anlnşılıyor. y:ım'm merkezi olan Bıo.ngkok'dald 
Çok sayıda Alman savaş tayyare tcş- Finlerin bir rcmnı sözcü Siyamlılara ııame hazır 
killeri, Moskova üzerine tahrip ve yan- • olmalarım bUdinnlşUr. Söuü deıaı.tş-
gm bombalan atmı.,lardır. muvaffakıyetı tlr ki: cıSlya:m bu sene yeya gelecek 
İlmen ve Ladoga. gölü etr:ıfında ce- Londra 11 <A.A.) _ (B.B.C.l Şimal'- sene muharebeye girecektir. Et!ta.rallı-

reyan ve VolŞOV' üzerinde devam da Finler Soroka'ya doiru tlerilemek- ğımızı müdafnn etmek için 1;1lihlan
cden harekô.t esnnsmda, piyade ve te olduklarını iddia edlyorlru Stok- malıyız.• 
zırhlı tanı-: teşkilleri, 8/9 sonte,rtn ge- holmdan gelen haberler l.ee Finlerin =============-====::ıd. 
cesi b:ıskın suretilc mühim bir muva- bumdan 240 kilometre mesafede Ql- Bu sabahki telöTa.~arın 
sala merkezi olan Tikvln'i zaptetml.ş- duklarını bildiriyor devamı 2 nci ~ahit-ede 
!erdir. Bu münattbetl& b!r<;<>k ooir ve · 
lrü..'1im miktarda gnnalm alınmıştır. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111ıe91 

Dördüncü Sovyet ordusu kurmayı, 

(:)evamı sahife 2 sütun 6 da) 

Bir İngiliz torpito 
muhribi battı 

Londra 1 O (AA.) - İngiliz 
bahriye nazırlı~hıun tebliği: Bahriye 
nazırlığı konseyi, büyük Britanya 
donanmasına mcn!up Co .. acok tor
pido muhribinin balmlf ol<Iuiunu 
teessürle bildirir. 

Parti meclis grupu 
bugün toplanacak 

Ankara 1 O (Telefonla) - Cüm
huriyıet Halle Parti.i Mccl.i. Crupu 
Umumi Heyeti yann ~aat 15 de 

l' ltitıer bu hedefi şöyle anlatı-
1 ~r: Bu savaş, yalnız Almanyu 

0~~~ değil, tübün Avrupa için bir 
lrunı. dirim kavgasıdır. <(Bu har-
11l'l gayesi, düşman kuvvetlerini 
:ha etmek, silah ve yiyecek 
llı erkezlerini işgal etmektir. Şeref 
~ eseıesinin hiç bir rol oynamadı
a tıı size temin etmek lüzumsuz
~r ... )) Hitıer, buna misal olarak, 
~ llingradın muhasarasını anla
~or, orada Almanların m~dafaa-

t t . , . . . toplanacaktu. 
Yukamfa Ciimlmrreisi smct nönü Atatürk hn kabnne çıçek ,.-------------.. 

durduklanru, ve şehrin insan 

Necmeddin Sadak 

<Devamı ~hife 7 sütun 4 de) 

demetiıü koyarken, aşağıda Anknra hnlln Ebedi Şefin kabri 
öniinden hiinnetle geçiyor . . , ~-

İhtlfnllere her yerde At.atürk'ün ha
yata gözlerini kapadı~ı dakikada saat 
!i,05 te başlanmış ve beşer dakika. ta-
2!r.ı sükutundan .sonra söz alan haUp
ıe:- en büyüğiimüzün hayatını, başar
dığı inkılapları anlatmışlar \·e büyük 

Busün dördincii sahife · • de: 

Mlchel de 
Montaigne (il) 
Yazan: luet - Melih Devrim 

Ankara 10 (A.A.) - Ebedi Şef Ata
türk'iin üçüncü ölüm yıldöntimü mü
nıı.sebetile bugün bütün vurt içinde 
Ho.lkevlerlnde, odalarında, Parti. ku
m{tlarmda ve mQkteplerde yapılan 
lhtlfallerlc Ebedi ~etin büyük hatmı.cn 
enılmı_, ve ta7Jz edilmiştir, {Devamı ıahife 7 sühm 5 de) ~------------' 

- Muharipler nıçın sulh ıet.cmiyorlanmş ? . . 
- Yeni bır bRrbe hazırlanmamak için olm:..11 1 .•• 
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BU SABAHKi 

'111ELGBAFLAB 

Brendizi 
bombalandı 

Birçok hedeflerde büyük 
yangınlar çıktı 

ltalya, Nis ve 
Korsika'dan 
vazgeçmiyor 
AJmanyanin vaziyeti 

ltalya'da memnuniyetsiz
lik uyandirmlı 

8-o 1 O (A.A.) - (Reuter): 
Bem· de 'beyan e<li.Jdiiine cöre ~-

Londra ıı <Radyo 7,15) - Bava ne- F Ahn · bi Ji 
U ı· t.aı . . •'dd"tlı' hava manyanın ransız: • an ış r -

sare ya uzerıne en 9' " w • • t l F k t leb 
akınının yapıldığını bildirmiştir. Teb- g~ı ta yanın ran9:4ya. ~1'§1 a • -
liğ şudur: Cuma ~l hava tunet- lennden vazgeçmesın;e ıatiaad ettir· 
Ierimlzin bqhca hedefi Briudlzl ol- meie teşe'bLüa ehfteai ltalyada mem
muştur. Burada tayyare fabrlkasına. nunİyetlizlik uyandırmıştır. 

trer. haUanna. e.ııteri bina ve b_a1:l- Romadan Trihune de Geneve 
k:ı!ara 1t:ım isabckt ,.. tl~rüoll~~ veH~~yuk gazetesine çekilen hir telgraf ta İtal-
,a, 1gın ar çı ı"'ı gor m-~ur. ucum N. K .k .. ~- ..ı-'~' 
bot ii.ssün ve sair hedenerc \"Ulru bu- yanın . ıs ve o~ı a -~~e~ 
lan !sabet.ıer, alınan resimlerden rö- emellermckn vez. geçmedigı bildınl
rfılmektedir. meltte ve ltalyanın Vichy ltükume-

Hava kuvvetlerimiz Slçlly:ı'da tab· tini Berlin ile yapbğı İf birliiini lta.J. 
rfö1lara ve. ken .y<>llanna taa.ıTuz et- ya aleyhinde bir silah gibi kullan
mlşlerdlr. Ertesi gece Napoll clvann- malda itham ettiği ilave edilmelı:.te
d torpil :fabrikasına, tren yollanna dir. 
taarruz edllmi.?, yangınlar çıkarılmış-
tır. Palcrmo, Slragfü:a , M1slmı. bomba
lanmıştır. A lgo.,"ta'da petrol S..'\rnıçlan 

at~ ver.imiştir. 

Cumartesi giindürün Afrit:ı.dak.l he
defler bombalannıu,tır. Bütün bu ha
rekntta yalnız 3 tayyare kaytedil~
tır 2 düşman tnVYaresı imha edilınlş
tır 

B. Willkie'nin 
bir nutku 

B. Molotof'un 
bir telgrafı 

cGiritdiğimiz mücadele
de 11onuna kftdar devam 

edeceğiz» 

~~A~~===:rJi 
Leningrad'm şarkındaki yeni 

Alman haroketi 
Tikvin'in zaptı ile Leningrad'ın 
muhasarası tamamlanmıştır 

Bulgaristana 
indirilen 

paraşütçüler 

Bularar gazeteleri bunlara 
dair malômat veriyor 

W1a 10 (A.A.) - oa.tıeıer. Bul
ıu topnlt!:anna iDıdlrUe ~
ıeıe alt taMrtbtan neticelertnl netnt
~. BWp.r ~bet pa
~ grubu iDdlrilmil ft ~ 
ilin suana ile Bellnlk ara.sına bara-

. 

1 

M--'- .ı.. eline iki kılaıı.ltır. Para.Pitçfilenkn tk'31 Rus-Şa~ cephesinde lnt ve kar f ırU- ~ova m• •ma 1 e, tur. Dilerkrinln oolu devlet mQdala-
nalan y\izünden aekeri harekat bir tardn da tebliileri bu mıntakada uı lı&ttında)I kanun maclbln~ m&h
parça yavaı~ıtbr. Şimdi en §id- !'f".ft.İ bir hareket b:rde~~ektedir. t1bn edlleıı tırarl Bulgarlardu. 
detli muharel>eler Kınmda cereyan A\menlann burada yenı bır bamle Parqütçiikrin ifadesine gare bun
etmektedir. Alman tebliilerinden için lwuırlandıltlan tahmin oluna- lar :papmak tfılıebbüsilnde bulunduk
anlapldıiına ııöre Kınmın Alman· bilir. l&n ı.lerl bqumak için H11S.12.da ıe
lar tarafın<lan ifgali tamamlanmak Dün neıredilıen fevkalade bir Al-~. Bunlar hareket et-

A, ___ 1___ • ld Le- meden enel kendilerine Bulgarlstan-
üzeredir. Ruslar yalnız Sivastopol man te'bliii - pma e. da büyü bir c;ete h&MeU betıenll-

ALI ile VBLi 

Muhtekirlere meydall 
dayaği ahlmali nıı? 

Ali - lapanyada muhtekirle
~ Xlam eôibnelıeri alaka~ 
'lı.Mt. Buna daw dü,ünc . 
söy]emi§tik. Bir arkadaş ~· 
cldam çoktur, meydu dlıf9i' 
lizıml> diyor. Bu mütal~ 
Lırş1 aen, ne denin, baka~ 

Veli - Mesldcta,ımız r....
pka eöylemiştir. Amma f&yet 
c:ic:ldt 'bir mülahazada l>u~ 
sa fWlU derim. B•riyet. ıı' 
pyretlerden 90nra. kanuni ' ' 
zalar araa.ndan 'beden i,k.,cr 
lericıi kaldırdı. Hiç bir ,ey; h-'' 
tA soyulmak. hatti çoluk çoe:ır 
iumurun rızkını gaasıba lı:~~ 
mak bahaaına daru olsa. bÖY-
bir lıteıe ikri ahlmıı :bir mcıde" 
niyet adımından rücuu arzu tJ.• 

· K ·· · k da· meyız... at ıyen ıı ence, ·de 
yak ve emAali, bir müeyY• 
olarak Türkiye.ye avdet ede' 
mez... Muhtel:ire çok ailr _. 
:ı.a. •• Fakat amn telalr.lrileJİlle 

v.e Kerç rnmtakalannda eualı mu· ningradm tar.kında bir muvaffak.iyet dlfi, ıaya,nın m~ cldutu ve 
kavemet gösteriyorlar. Sivastopol- kaundılr.larmı ve mühim bir iltiaak ahallnin abı.rsızlıkla panşütçülerl 
da Almanlar §elırin kapılarına ka· nolı:tuı olan 11kvini zaptettiklerini LS1edll1 aeyk!!lmi§\lr. Paraşütçüler 
dar gelmiıJer ve baza dıt mü- haber vennittir. Tik .... in, Leningrad- hareketlerlnden evvel Bulgar flrarlle
dafaa manilerini ek geçi~- Vologda ıimendif er hattı üze.rinde- rtn4en Oorgl DhnJtroru zJ.yaret et-
lerdir. Alman tayyareleri müllema- d.L. Leningrad Almanlar tarafından =::r:re ~=e~ ~~r. uygun ceza ... 
d !yen §ehri bombardıman etmekte- nıuhaaara e<lilmit olmakla beraber 
dir. Rm gazeteleri Sivutopolun Vologd.a timendtf er hattı itleyebili· t=.r1~ tah~-:·::~ 
ikinci bir Odesa olacağını. l:Kırada yor ve ,e'hre bu vuata ile az miktar- cef[ AJmonlan Te Bulgar deTlet 
çetin muharebeler cereyan edeceği- da bile olsa ~ek ve sair lüzum· ı.damlannı öldilreceksln1s.• Parafüt
ni söylüyorlar. lu maddeler gönderiliyordu. T:ık- çillere :retece:t kadar para da vtrll-

Kerç mmtakasina gclinc:e, RuJa.r vinin zaptı LenincraC1111 muhasara- m1$1r. 
buradaki dar berzahı •tahkim etmir sinı tamamlamaktadır. Puqüt(ülere aynca \'Uflen tallmat 

Şimalde Almanlarill 
bir muvaff akı yed 

lerdir. Ve ıbddetli bir mukanmet B. muvaUakiyet ayni :umaında muclblnce bıınl&r Türtiyıe'~ indikleri 
,.. d 'ftY& Türk topratlanna ~e mec- (D-- tarafı 1 inci sahifede) gÖ&termeğe J..azıyl•nyorlar. Maa- Üıdoga ve Onega gölleri arasm a bur kaldlkları takdirde Bulgarlst.anda ~ ~ 

mafih p,.eJı:.op berzahında, da1'a iyi il•liYen Fin lntalaıile birlqmeyi ve huırlandıklamu ve ~an ta- otcmobillerlnl ve ehemmiy<'~.ll ~ 
talıltim eClilmit mevzilerde ~iman .. rlin 'doiru "daha aeniş bir hareket rafından gönderlkUkleTlni aö)·llJectk· veakaları tpkederek eair (\ÜfZD-. 
taarruzu durdurulamadıima &Öre yapmayi da mümkün kılabilılr. Tik- leralr. kurtuımu~tur. ~ 

Loadra 10 (A.A.) - Hariciye burada Jiuvvetli hir müdafaa pek vme lr:arıa yapalan hueltetin Lenin- 11 ve 28 atustıosta. ~iitçülerln Cephenin bu kesimindeki nı.uba~~ 
komi.eri Molotof İn&iltcue Hariciye mu1'temel değildir. Eauen Londra paClm mulauaraaanı tamamlamak bir kısmı denlmıtı lle Bulgari.!f.an top- tıelercle, H Ukteşrindenberi 20.000~ 

cHürriyet geliyor ve 
aüratle geliyor» 

Ed ' bir el f k ek ıaklanna ı:ıkanlQ'UftJr. Bulgur Jı:omü- s.111r.. nazın en e t ırra çe er radyoea Cla banu kabul ederek Kerç için mi olduğu, yoltaa ıimalden Rwı nl.stlerlnden mürekkep diğer 1ki gnıJ> ~lın:nı.ştır. 9G zırhlı tank, 1'19 k ~· 
5oY)'et milli bayramı dolayiaile in- 'boiazınm lrarti aa't.ilinclelri Baman cepl\eüne höyük 'bir darbe inditme- RUS)'lldan ~Jmlflerdlr. Bunlardan bir bir zırhlı tren ve her nevi harp Jt!• 
ııikere hükOmetinin Sovyet hikö- yarımadasının R,..Jar tarafıııdan ii mi hedef tUttufu bir iki gün iç.İn- lulnu ökliirülmit dller)ert de yab- ~ı:.es~~i~ :~h~;!~ 
metine gönderdikleri tebriklerden talıkim edilme\te olduğunu bildir- de anlaşılacaktır. Bu hareket geni~ lanmıştır. Bunlarm n.aifeat l!:n1' blr ım·.u.- Irada alman harp estrte~ 

J.onva 11 <A.A.) - CBB.C.) Son dolayı teşekltür etmiştir. Bu telpf· mektedir. bir ö\çide ;.e Almanların Ruaya,ya ıWkMt faaliyetinde bulunmaıth. 1 W#~ r 
ae(lmde cümhurlJ'ttç! parttnın reisi- ta §Öyle denilmektedir: Doneç h.a....iaCla Alaıanlıar :J•· ıimalden Arkaajel 1olile ,.ap~lan P'&raliitçüler biyüt bir 1nk1ara aayw ~ 3,632,000 dlr . • 

~=:n~ n=~~B.m~; So"VYetler 'birliğinin 2• üneü yıl- v.._ fakat de.anıla \ıU aaıette iler\i. yaıdlnu lı::euaek. i.tediltleTine hültm- f~;:ırb~a;1=; Cenupta A~manlar. YI eOS 
Po!onyalılara hitaben ıııöyleditı nutuk~ dönümü münue'betile ıönderdiği yorlar. Merkez cephesin~. yani edile'bilir. tatbik edemlyeeeklertııl anhımt§l:ır- noktalar lfgal etti er 
ta demJ~ttr ki: tebriklerden n iyi temenniknkn dır. Aba.il kendilerine ınhahettt ede· llerlin 11) (A.A.l _ Askeri bir rır"" 

•Ameriknn Te İngU.Q t.aYJ'lU'e lmal{ı. dolayı İngiltere hük\ımetine, 5oyYet M •• h• B t ı it ı cett Jttde hi.k~te yardım edel'K badan blidfriliyor: Jll 
tı bir sene sonra Nazilerin tayyare hükmnetinin hararetli tqeklcüderini U 1 m a 1 rı an a • tıı.kiplerine to:JWmqtur. Parqüteiiler, SOvyet.ıerln §Wıal cephesin<=c Al~ııfl 
imalinin üç mislini bulacaktır. Alınan- bildirmenizi rica ederim. Dütünce· Bulgarl$tanda hüküm silren nlamı, muhasarasını yarmak için yaptık! 
lann kontrollan altında t:ulwıan yer- ]erimiz ve hialerimiz bütün kuvvet· h k ı ı halkın hls.siyatmı ve ınemlekrttcki tqf"bbfısleı akim kalmıştır _ ... M 
Je~l"kl lmalAt da bu !.tesab:ı dahildir. }erile ve tamamile Sovy~t hükiımet ava a ın arı yan vapur arı kültllr ve ek~noml fa:ı.liyetlnl görün- Merkez kesiminde bir Almart pl.J-:J 
Hurrlyet gcllyor •e euratıe gellYor. r· . 8 S t . d .• ıec1 · ~· c.e ha)'l'ete dwımWerdlr. tümeni bir düşman mcvziin! t>D.Skl~. 

te ının on eonn e soy ıgı nu- B Ch h.11,. alm)ftır. Bu h:ırcket esnnsın.:a ~dd 
111 Blrleşlk Amerika ve Brlta.üya b:lh- tukta ifade edilmiftir. Bu nutukta • urc ' 1 n ıı ç:ırpı~lard3.n sonra 80 1-:.üçüi. ı:ı. 

ı1yesl süratıe Atınntlkte vaziyeLl ele So"VYU hükumetinin maksatlan ve lngiliz tayyareleri İtalyan tebliği kafiledeki k:Al~ susturulmuştur. ,ı 
almaktadır. Amerika bir ~Yo karar Al _ 1.1 • ,_ _ , __ , I tk tnl9 
Yerlrse tarannı tatbik eder. Nazi ~~ m?-tn 1.e~ne Urfl nıeuue- Almanya'ya, A man bütün vapurların ve 2 nu u . cenup t.eslmlnde Alm~n kı 
- ... gs••rlert bunun önüne duramaz- kt"tim:.z mıllctlerırun ve •ulhu seven. l J ·ı , uhri . ır.ühlm noktalar tşgal etm!ı:.E'rdirg\lıt • 
.. __. ""' - d tayyare erı· ngı tere ye torpı·do m "bı'nın --'-d -- kıtal Jar.a bütün milletlerin hürriyeti ve saa etı <Bat tarafı 1 inci Nıllifedıe) Fin cephcauı e ... .,. an son ıt• 

için ıirittiiimiz amansız mücadele boml>ala1" attılar battığıni bildiriyor Pr.altik'e büyüt derıfs kuvvetleri gön- ler zarfında yeniden erazl k:Jzann> eoO 
Japonyanm Vatington 

elçisinin beyanati 

izah •dilmi..tir. Bu cihan•umul yazi- ..ı,,.,...,.ek kadar ke-""ı-lzı' ~·vvetll his- lardır. Bu cephenin blr keqı;r.ınde d 
.,. .. """'""' ın.u.uı .au emr alınmış Te ml\hbn mikt:> rda hll 

.feyi haoanncaya kadar bu terefli D t l aediyoruz. malttmesl ıtiiııam edllm~t!: 
yolda ilerlemeie devam edeceğimi- Londra 1 O (A.A.) - ün gece Roma 1 O (A.A.) - ıta yan or-- llUl'ÜJI Alman llau kuHetlerlne y . R il • 

hombardıman llen'lllftC mensup duları umumi kararaiJıının 526 Dlr Yi::'at ve acte•- en .... ıı.. müsavi ha- em US gene&a eri ~e yemin ediyoruz. Haklı davam12ın ..,..,. -· ,. 
Vaşin~on 11 CA.A.) - va., !ngt.onda muvaffak olac.aKın• sarsılmaz bir ehemmiyetli teıkillerimiz Ham\;urwa maralı tebliği : Orta Akdeni.zde aeyir n ~rine malik bulunuyoruz. Mo~kova 10 (AA.) _ Halk Koıntst~· 

~ıkan •Tlmes Hcrald• gaze~ be- ve ·Almanyamn bata istikametindeki halinde bulunan gemi kafilelerimiz- Kaliteden bahis da.hl etm.lycrum. ıuı Meelial dün aıt.-m b'r,...,,':: yeni J 
tt.a b l imannnız vardır. f -...-1 .,_ .. ~ biJt 

Jana u unan Ja.J>Onyanın Amerika diier ~anlara hücum etmişlerdir. den biri, 8/ 9 •ontcırin cecesi, nsi- ~fikte sulhun ldamesl tçln Bir- ııernller tayin etmiştir. Bu, ıuır ti' 
aefiri Nomura. Amerika lle Ja:ponya Bomh,alann hedefler üzerinde pat- liz donanmaaıına mensup bir teşkil Ieşi.k devletlerce sarfedllen gayretle- başlangıcmdanberl SoV'Yt't ordusun ..d 

arasında Hıtilifın henüz halledilmesi Bir fna1Jiz tayyaresi 1 d .. " ı.. ·· ---~ '- • esind d k _L el ,_ ,. w T rin muvaffak olup olmıyacalını }»il- :papılan tayinler.n en genl4 mınar-
lmkdnı mrvcut t'lduğunu söylemı.,tlr. o• a ıgı ve nucuıJU11.r netıc e o - tar-.ın an nucuma ugrauıışbr. ı- m!yoruz. Fa'lmt eler bu ra.yretıer mu- olanıdır. 

Japon siyasetlnln mutedil umurla- İaveçte karaya indi la:-da ve ıehirdıe 'büyük yanamJar caret gemileri arka arkaya batmı§- •nffat olmazsa, bu ftsüe lle söyliiyo- FJlvaJı:l ıo tunenernl t ayin cdilJıl~ 
rını temsil ettlğt söylenen Nomura • çak~ görülmüttür. Emden ve tır. T orpllle hücuma seçen refakat nmı ?e bunu qtemıetı Uııdlme bir t!r. Piyad-? amıfından : Bodln, ooı• 
Tokyoya gen çatnıacatına Yf')'& vazı: Stold.olm 10 (A.A.) -. lneçm Dunkerque de hücum edilmi~t :r. Ba torpidolarımızdan ikisj batmııtır: vazife biliyorum ki Bl.rl~k d~vletıer nontl, Kodlak, sovlct.lntof. iopl:f 
fesinden af!edllmesl lçin müracaatta cenu~~da Sdıon~ ey~~ mec· halldtittan iki tayyareıniz dömne- Diğer bir tanesine de isabet vw JaJJOll)'a De bJr hArbe gire:se, Iogllte- smtfından : Biklot, Gcnorof. GO~ 
bulunduğ~a dalr dol*n ~ayialan hurt ınıt yapan. bır Jngilj:ı l>omhar- miftir. olmupa da vahim bir haıara uira- renin harp lllnı bir saat bıle geclkmi- Kornllodrugu, Tilmonot. Tank sınıtııı 
tekzip ebnl§Ur. Sefir, ,eglne arzusu- dıman tayyareaı, Halndley - Pace- Bedin 10 (A.A. )' _ ~ t&J"" mada:ı bir limana girmiştir. Kaza. yecettır. d!'.11 : Tam~. 
nun bir anla.Jma aemlnl bnhmmaısı Halifa:ıı: tipi bir tayyaredir. Bu bom- yareleri dün ıece mütenli dıalplar aedeluden büyük lm luamı harta- Pulfik&e, nüf~ inan ll1Dmn lıftclis bnndan bqka 38 tnı:-ıene~ 
için memleketine ve AmerfkAya l'IU'· bardıman tayyaresi. Alman ta:r:rare Lı!_..1 I ....:ıt • -'-- -·kt 1 t hemen hanen dörtte üçilne muadil ı~nıte ıerfi eitlmıiftlr. Bıııl' 
dun etmek \17.ere V&flngto d Jralmak • - • w nau1K1e Dgu ermın cen- _. rı mıı, ır. deYJeUerw ıra,. lrarpya bulunablle- :arcbn 19 u pi.nele, 9 u t.opç~. 7 si .,,,.. 
ol:fu~nu llAve etmlftlr. n <l liaqıJio~ t~oplarının aletile A1P1' ..lülincle mül.im bir limana ~.rrıa E~leı.ı gün, oafakl~ be:aber, !tal- etil bir 4iıı7a mücadelesine tamamı- ve ve 

3 
ü tank sınırına mer.suptur. 

hasara ugradıgından inmeie mec- etmifleTdir. Cöriit ,.nlanam ıyı ol- tan torpil tayyarelen. dupna11 Gir- le llbna:uwz yere girmesi, J:a.pon mil-
bur olmU§tar. maea .,..aıde im taamalarm 1'- lilderine l.ücam ~· Bir leU iG1n nıetkılld tok tüpbeD b!r ma-

Bir Amerika amiralinin Mürettet>at arasin'aa bir tıck lng;- man teırisatmda yanamlar ç_ık.muına kr~öre iki torpil isabet etmit. bir eera olacak lft>ldlr. Eler modem har- Romanyada Alman 
liz dahi··~ · . - w Pddetli intdiltlara aebeh' olduiu torpido muhribine de bir torpil !': -=~~: ~)'1}~ ~= okulları aözleri 

ı.ondra 11 (A.A.) - (BB.C.> Amiral 
B!rod söylediği bfr nutukta deımLstJ.r 
kl: •Bana kalırsa Jap0nya lle Amerika 
arasında ~in önüne geçlleme-z. 
Amerika •e Ingiltere. Japonya ile 
.ffmdJ hesab görselt'r daha lyl olur.> 

Moskova 
bombalandı 

Rus tebliği ölenler 
bulunduğunu bildiriyor 

Moslcon 1 O (A.A.) - Rurni 
bir tebliğde bildiriliyor: 9 sontqrin 
gür. ... hir çok Alman tayyare gmp
lari, Moskova iizerinde uçarak ev
lere bombalar atmıslard ı r. Ölenler 
v:.- rdır. 

Düsürü!en Rus 
tayyar eleri 

Bc·lin 10 (A.A ) Şimdiye 
k d r pi 'l ., h be"ll"re ~öre.-. Sov
y"tl "'• <> sor-ti' rindt" topv kun 59 
tRVY• re k ybl"'m. lerd·r. Bu tayya
rel<',..' 1 29 u hnvn muharebelerinde 
ve b i k rrıJ.oyma bntarv lan t ara
f·r.d l dü .. rülmü tür. 28 tayyare 
dt" verdc tahrip edilmiştir. 

Orta Şark 
miifahade eclilmi,tir. çarpmıştır. B~ tayyarek~. •>:ı_c~ pon;ra Jçhı. Britalı7a lml>ant.odalu Bübq 

10 
(A.AJ _ Rocuny~ 

dütmanm deniz tayya.resı t.,.ı.ıJım 19ilh•ltnt bealı& dah1 katınndan l'll- Alman okull:ırı 1çln çıkanl~ı yeni ~ 

Tu.a rk-Rumen himaye eden ilD tayyareyi düfür- lık ~ lıtJhal1 .aen milyon· ton :iı:ara.rname.. Romanyada. bulınıan ~ 
mÜf)erdir. Bahriye ketif tayyarelıe- olan Blrletlk dnıetıetı. NJeıı müca- ~ ebllk grupuna Uk ve orto.ckun.ı: 
ri, düıman:n diier bir tayyaresini dele &emat her balde &ehlltell ola- la ber türlü ~retlın müesseseleri 9' 

Avustralya kuvvetleri Ticaret anl.tmui düfiinniif)erClir. eattu. mal'. aal!hlyetinl verme!:tedfr. ıta~!; 
baıkumandeninm Dü,man. Campanie.de Te Sicil- Pulfllne sulhmı, hlklm Japon ttev- name. a.JJli zamanda Alman eW""" 

müzakerelerine dün ya· doı han hücumlarina ıqebbüa ~ ~ ~ grupu ı&ralmdan açılacnk ~ 
beyanati batlandi etmiltir. Napoli'de, lO ölü, 2.S ~ edt,JGlcan. Fanı mü~ Brl- !~!ü=~~~X::~_!n. 

Porl-Darwia 10 CA.A ) - Orta &uk rah ...u~ Ye tanaft karpkoyma &aırJa menfa&Uerlnl ft lııadn 1Mıltls JWİa tahail edenlerin d~ 
-~vustralya Jmnetle-rl ·balkumandanı Anı... 10 (AA.) - Tirk-Ru- toplan. IMnada bir diitman ta'!yare• memıa olan m.~ dl.,qı miıda- tft.ut tartı&nnı da tayin e,l~ 
sır John ~müdafaaya tıeallük men ticaret aal-...-i söriifmeleri- si ~r. M'eainada Lir çok. fa& için b6tiln bulrhklu 1"P')mıp dlr. 
eden mühim mbakerelerde bulunmalc ne l>uıün Hariclve Vekaletinde ~ l:imımder yaralanmıştır. ft ~· 

19 
__________ _.., 

lmere SIDppura gelJDlt w 111 beJa.- lannnt ve bu ifft. toplıanb H..ic:ire ~ taarruza 
natu. bulunmll§tur: d&aharebelere Vellrleti aınamf Utilii N..aa Me- Rus Fin sulhU .,_ maldlllmle .... IBrlenMll- • ani ~asmalı? 
lısUrü. etmedHrçe hadd Jrazanama- nemenc:ioğlu ile Romanya e)9.i Te- • ~ 911re, »ek JllbıMla Beılluden e8llltı ._ ___________ .-~ 
ym. İnsan ve mahJeme ~mından 1 •• f--1..-!-J '--• taarnıa. denlllll lalı ı.n.111t b*Je-
kudretimlzln 8C'Ylyeslnl muhafaza et- emacıı_ı-: m alo' ~.7 e aça~n. B. Litvinof Ameribda mdJta_ Bmua bl&ln llaM Te eman- izdivaç yahut ,,.fat illnlanıt-
mek elzemdir. • !"Lvıc~ ~ek~ti 41aire ınldurte- ba --1e.: "..JI_ m"'-- '-=ere ım ... ı!l4aı bitaraf mıemleketlel'de dald .ibarderde filanca devirde 
Tobruğun zaptedilmeslnln bDJc\n- rınden BeCln Talur Şaman, TKaret - .,. uet ™ bdbmllııhdlr, Ye lıılı&6n iN ~ Tefat etmiı paşaların isimleri 

sız ve Tobrut'a hücum etme- Vcki}eti <11f tleuet 11mam müdürü edeceli bu lellrerMı ......... .elttedlr. Banla- Gazan lere içine alınıyor : cfi-
nin. Almanlara pahalıya oturan bir Cahit ZamaAgt1 ile Hasan Sunı(lan nn hell8l dfJ'OI' ~ dinJlıirl c:ehennem lanca (~) ahfadından falarr 
hata oıacatma ~tim ~ardır. Şlın- mürekf91> olan "fürli ticaret hqeti- Ne .. ymll 10 (A.A.) - D.N.B. : hallne aan saeJu ın.nı..r, fb1 tııll" sihi 
dl Orta. Şarka . külliyetli mftr.tarda ne Hariciye umumi katip mua'Yini Ku,tii,erden Nevyorlc Times gaze- ~erle - haıbız tuenıJm•ı pnlmet- ca~lapbn, çoğu kinlle, tarih· 
malzeme gelmlşti~ -re bava tunıetıe.rt birinci eınıf orta elçi C evat Açıkalın teaine ~· göre. Birletilc .erle mıık.addentın berlertne tapa- t eki pa..,ların Cla ünıvanlannı 
yardnnı memnuniyeti nıucib halde- • J _1_ 1.1..'. d d"v d 1 .__,.__ M ,_. b=--.::ı..: -ı-· · nan at:ından kurtulmalı ftmıd ediyor- :r-
dlr.1' riyaset ey em~te -w: a aıı;;a ar 1gcr ev et~ . 0•~ova u'~ "'"'ıi19~ Ja.r. Jtanunen k enru1erinden alındı 

Blamey, yakında Ort.a Şarta avdet Vekalctlerden ~ müşavirler bulun- M. SteınnarClt ve Sovyetlf'nn yem Şunu n.çık ve mutlak oln.rak bildir· eanmnktadırl H albuki böyle b ir 
niyetindedir. mal-ta'clır. Rumen murahhas lİeyeti- Va§İngton b~ük'. elçisi M. Litvinof, m t'1t tstcrlm kJ, ister mi.iznlıerct göre- ~y elbette- varit olamaz. M~e

ne d e eski nazırlardan orta elçi tayyare ile Tahran yolu ile Ameri- :Um. 1ater tek başunıza. obhm. yol ıs- la SokoHu Mchmed Paşa cSl'V Şili konsolosumuz 
:Ankara 1 O (Telefonla) - San

tiyago d ö Şilidc b ir f a'hri konsolos· 
luk ihdas edilmiş ve bu '\'azifeyc ha• 
fon memleketinCJe Şili Petrol Şirketi 
umumi Htipliğini jfa ebnekte olan 
Jorji Saavedro fa.hrt ~onsq,loa 
uıwanile tayin~, 

ChrDtlı riyaset etmektedir. \:aya liareiCet ~tmi§lerôir. tecllğl kadar uzun ve vazife istedi!:;! Sokollu:ı> }'ahut <General So-
• • M. Lltvinof, Sovyetlerc gönderi- ka~r çttln olsun, Brltanya ~uı.etı ve kollta haline getirilcmiy~eğ·n-

Bern elçımız lecelc harp m alzemesind en lia~lm m.ll :tm başında. Brl~ya hukumctı. <len p:ışalığını ehc.-diyec muh • 
r..ı• 10 (A'---- ) o- ,~ _,_ · .. F . l·nc1· il buyük domlnyonlnr büküm~tile sıkı 
~ırne . . ~!' - UJl c: uza11.: ~ıx vaz.ıyc.ı ve .m ıı .~ya J ·eı ~\rll!t halinde hareket cderc>k. htçblr fıızn ed()Cit!ktir. 

ceyı ş.ehnıruz.de geçıren Bem e]ç1· Sovyd.ler arasında • lbır munfcnt Z..'tDl"n Mler Ue ve ynhut Alnuınyada. I Böylelcrhb lukaplarını kere 
miz B. Vasfi Menteş m ah alli mcınu- sulh ihtimali ha.kkın<la da m üzuke· nnzl ye)!mtnı temsil eden h er hangi. içioı- almalc l •zırn drw·i' ~:r 
ı:iy-etine iıniltawacc.ilıen J.aıaık.t et- rclerC:lo Oı.ılwunai~~ ~- b r partJ .ile D\~er a.mıuıaca.k- l ~------------"' 
~ tM. \u".a ... 
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~ŞAMDANAKŞAMA1( L ) ll•Hr -;•rp•dall 
1 Bir posta memurunun _ 
~k~d~ıufukm~kaM. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~.~~~~~~ ~ yaratmak 

tin büyük manasi ou··n Atatu .. rk'u··n . 1 Ekmek İŞİ 
~ -·..... cmnan..; ..ı..ı.., do- azız 
"1,r çeyrek ıeçe raddelerinde, bir 
"1 af çektirmek üzere Şiflide, O.· 

'!'beydeki postaneye gittim. Gf.. 
~ önünde tnÜ§teri yoktu. İçerl
ht-lrneıourlar bir ıeyler kaydedi· 
• ı .,. ve bir tomar parayla meıırul 
"'"Yorlardı. Bir iki dakika kadar 
~edim. (Filhakika, süratin da-
~. l~aaını istemek bUlanı haiz 
.. ~. Başka müracaatçı bulunma· 
~~e gİfenİn önünde biç belde
,,:.:;·~ tarafımızdan talep olunmut 
·~ bir lüks ve fantezi olurdu.) ..,!er ne hal ise, gözlüklü bir m~ 
" • 1'ağH:lunı aldı. Kelimeleri be-
P1-dı. Ve birdenbire durdu: 
- Bu. istida mahiyetindedir. Ar
~ bir de on alta kuruıluk pul 

Plfhrınalı. 
L_ :- Peki •.. - dedim. - Her ne 
~ar telgraf siparişle de... Fakat 
".~. civardaki tütüncüden bir 
~ol almak Utemiıtim. Bozuk
• Jolonut. Liitfen ıu on liraya 

'iı bouaruz ..• Aksi takdirde, adam, 
,lıl da ırabnıyacak. 

- Bozukluğumuz yok ... 
- Aman efendimıt! Şimdi •u-

~· tomarla iki buçukluklar gör
'dern... lıte. netekim masanın üstün· 

hali. duruyor. 
• - Henüz bizimle muameleye 

liriırnediııiz... Olsa da venneyiz. •. 
• diye, diğer memur (gözlübüzü) 
"ıüdafaa etti. 

- Vermemenizin sebebi? 
- O para, gişeye aid defil; bq-

._ bir İfİn parası... O İf len de hen 
'-'~uı·· v ' !(· wn... ennem vernıenı .••• 
tın kanıır 7 ... 
, - Bu derece müfkülit ıöaterdi
~ ve halkla bu derece dürütt 
01tuttuğunuz için sizi tik.ayet ede

'-' ....... 
fatilıfafla ve iat:ilızayla: 

Ucunda idam yoldur a in
~? ... _ 7 

~- Yani ıikiyet ebnenİn netic._i 
• idam ettinnezler a ... 

- Ettirmezler... Belki bir ihtar· 
'- R°'!Ç.İf tirininiz. .• Hatta belki ona 
~e lüzum görmezler... Ancak, va
li~et gene de Fecidir. 

8u sefer İltifiıamla bakmak DÖ• 
Leti ona dütmiiftü. Şunlan anlat· 
taıak iatiyordmn: 
ı. «- Fecidir; zira, miifkülat çı
~ ·'"llait memurluğun adeta bir 
~ sanıyorsunuz. Ve bu, ıizde. 
_. e, onda adeta bir buy halini 

•Yor. Kendimizi buyurucu bir 
'-rıd.ılyede hissettik mi, V1D' kartı· 
~azdaki vatanda,m kaf aaana... Bir 
~li:t. bir pqalak, bir hotzot eda· 

"··· Siz bana, ben batkuına... Ve 
~ticede umumi hayat miifküllet· 
"!iı oluyor... Fakat böyle umumi 
~'.:trnet iflerinde ıizin bu tarzınız 
Qilhaasa tenkide değer ... • 

Amirlerine başvurdum. Böyle bir 
~ukaddimeyi biç sevmem, biç kul· 
"nrnam amma. gazeteci olduğu

lnq söyledim. Müdür de paramı 
Lozdurdv. Kendisine bunun ıçan 
~rçi ıahsan teıekkür borçluyum. 

akat gene de tatmin edilemedim. 
hu, böyle olmamalıydı. Tomar to
ll1"r parıılftrln durduğu bir posta· 
llede on lira bozdurmak için ilti
lnas talebi, yahut baladan tavsiye 
ltıektubu mu lazımdır? 

Üstelik muhterem müdür ıöyle 
dedi. 

- · O para başka ifindi... Siz de 
~;ndiainin yerinde olsaydınız, de
Siftİrmezdiniz. 

--- ?! ... 
S . lki masa üzerinde duran dağı

t•k bir tomardaki paralar, nama 
ltıubarrermiı gibi... Her halde mai· 
tttpervcrlik ettiğini anladım. U-

n, o iyi ahlaJun bile ifrata fenadır. 
Neticede, bana ıöaterilen maze

t"l fU oldu: 

(Va - Nu) 

(Devanu uhife 7 sütun 6 da) 

hatırası hürmetle anıldı 
Halkevlerinde, Halkodalarında, okullarda 
ihtifaller yapıldı, Atatürk'ün heykellerine 

çelenkler kondu 

E'.bedt Şef Atatürk' ün ölümünün 
üçüncil yıldönümü münasebetile 
dün, bütün yurdumuzda ve bu ara
da ıehrimizde ihtifaller yapılmııhr. 
Okullarda, Halkevleri ve Halkoda
lannd.ı yapılan ihtifallere binlerce 
vatandaı iştirak etmi§tir. 

Üniversitede 
Üniveraitedekıi ihtifale binlerce 

genç üniversiteli İştirak etmiştir. Bu 
münasebetle üniversite merkez· bi
nasının holüne Atatürk'ün büyük 
bir büstü konulmuıtu. 

ihtifal merasimine, tam saat 9.0S 
de Üniversite Rektörü B. Cemil 
Bilsel'in bir hitabesile başlanmıştır. 
Rektör Atatürk'ün ölümünün ÜçÜl1-
cü yudönümünde büyük Türk mil· 
letinin başında, Ebedi Şerin büyük 
halefi İsmet İnönü' nün bulunması
nın büyüle bir saadet teşkil ettiğini 
söylemiş ve Atatürk'ün 'büyük hah
rasına hürmeten hazır bulıınanlan 
ayakta beş dakika tazim sükGtuna 
davet etmiıtir. 

Sükutu müteakip .söz alan prof e
sör B. Hıfzı Veldet bir nutuk söy· 
liye~k Atatürk"ün hayatını ve onun 

Fatih'in heykeli 
Fatih parkı civarına 

dikilecek 

-·-
Belediyenin İstanbul fatihi tkincl 

sultan Mehmedin bir heykelini dikme
ğe karar ~rdlğlnl yazm~rk. Heykelin 
dikileceği yer uzun tedklklerden son
ra nihayet kararl:ı.ştıntmıştır. Verilen 
karnra nazaran, Fatihin heykeli Fatih 
parkı clvarında '-e yeni tanzim oluna
cak bir meydanın ortasına d~llecek
tir. 
Diğer taraftan Belediye, Fatih ve 

Süleymanlye tiirt>elerlnin etrafını aç
mağa karar verm.lştlr. Bu hususta ha
zırlıklara. başla.ı.1mıştır. 

Baba kız kavgaai 
Edlmek.apıda oturan Mukadder. kı

zı Nazmiye> He kavga etmtş ve başın
dan yaralamıştır. NazınlyJ Haseki 
hastanesine kaldırılmıştır. Tahkikat 
yapılıyor. 

Dünkü merasime aid enstantaneler 

Türk milletine yaptığı büyük hiz
metle-i izah ebniftir. Bundan ıonra 
Tıb Fakültesinden bayan Habibe 
Enpanar, Yavuz Aktuğ ve Mazhar 
Eren birer hitane irat etmiılerdir. 

Hitahelıeri müteakip Aıtatür.lı:' ün 
gençliie hitabesi rve ölümü münaae
betile MilU Şef ve Reia.icümhur is
met İnönü tarafından Türk milleti
ne neşrolunan tariht beyanname 
okunmuıtur. Bundan sonra Üniver
site Rektörü Cemil Bilsel. Üniversi
te dekan ve profeaörlerile, binlerce 
Üniversiteli genç Saraybumu parkı
na giderek Atatür4c hey.keline muaz· 
zam bir çelenk koymuşlardır. 

Eminönü Halkevinde 
Eminönü Hallcavinde yapılan ih

tifale Vali ve Belediye reisi Doktor 
Lütfi Kırdar namına Vilayet mele:· 
tupçusu B. Osman Ergin riyaset et
miş, ihtifalde deniz komutanı tuğge
neral Osman Akaç, emniyet müdür 
r.ıur.vini B. Demir, maarif müdürü 
Te.vfik Kut ve binlerce vat1Mndaı 
hazır hulunmuıtur. 

S- t tam 9.05 de Halkevi reisi 

Türk-Alman 

Oolctor Yavuz Abadan lcürsüye çİ
karalc iiç yıl evvel Atatürk0ün bu
i;Ün vıe bu dakikada aramızdan ebe
diye.ı aynldığmı ıöy]emİ§ ve hatıra• 
sına hürmetm hazırunu beş dakika 
ayakta tazim sükutuna davet et
miştir. 

Tazim sükutunu müteakiben B. 
Yavuz Abadan tekrar kürsüye gele
rek bir nutuk söylemiş, Atatürk'iin 
hayatını ~ Türk milletine yapbğı 
büyük hizmetleri izah etmiftir. 

Müteakiben bayan Meliha Avni. 
ismet lnönü"nün Türle· milletine nq
rettiği beyannameyi okumuıtur. 
Bundan soma merasimde hazır bu
lunanlara Atatürk"ün hayatına ait 
kJSa bir filim göster.ilmiştir. 

Filimdıen sonra merasimde hazır 
Ldunanlar hep birlikte Gülhane 
parkına gidertık büyük Atanan hey
keline çelenk koymuılardır. 

Dün sabah ayni zamanda •t!hri
mizd~k.i bütün Halkevlerile oliullar
da, Parti tarafından tesbit olunan 
program dahilinde ihtifaller yapıl· 
mıı -~e büyük Atanın aziz hatırası 
anılmıştır. 

Kanh kavga 
anlaşması Bir genç, metresini 

Almanlara piyaaadan 20 tabanca ile a[!ır yaraladı 
milyon liralık mal 

satılacak 

Almanyaya satılan bazı m:ı!lann ya
kında tesUmlne başlanacaktır. Yeni 
anlaşmaya gBre Almanlar, 1k1 rene 
içinde serboo piyasa.dan. 20 mllyon ll
r:ı.lık zeytinyalı. kuru se~..eler. kuru 
meyvatar, tcuw:!ml. yatlı tohumlar, 
mühim mlktarda tiftik, k~! kılı, de
riler, mazı. valeks alacaklardır. Til
tünden başka pamuk ve madenlerle 
bunların haricinde kalan nuı.ddelıert 
milli bankalar s:atacaıkla.rdır. 

* Tarlabaşı clvannda arkadaşı 
Ömerln oda kapısının 1ı::llldlni kırarak 
elbise ve sair ewa.sını çalan Haydar 
yakala.narak Adliyeye verllmlf, suı
tanahmed birinci sulh ceza ma.hkeme
sJnde tevkif edllmlştır. 

Tarlal>aşı clvannda blr müddet.tcn
berl Fofo adında bir kadınla. beraber 
~yan Ahmed tsmlnde blr genç dün 
Foto ile kavga etmiştir. Ka.vgada Ah
med tabancasını çekerek Fdcya at~ 
etmiştir. Çıkan kurşun o mada kaç
mak lstlyen Fofonun kasığ'.ııa sapla
narak tehllkeU surette yaralamıştır. 

SUA.h seslerini duyan pollsler yetlşıe
ret:, elind.., tabanca ile kapıdan çıkan 
Ahmed! yakalamışlar, Fofo Cerrahpa
şa. hastanesine kaldırılnuftır. 

Ahmed, dün Adliyeye teslim edllmlf, 
Sultanaluned blrlncl sulh ceza ma.h
ke-mesindc yapılan ısticva.bında Fofo
yu kend!si vurmadığını, bunwı blr 
kaza men oldutunu J.dd1a etmiştir. 
Ahmed tıevklt edllm~tlr. 

Bay Amcaya göre ... 

Qaz:İ mintalCalarda goru
len darlığİn sebebi 

araıtiriliyor 

Dün oelırlm.tzin bazı nunt.akaların
da yeniden blr ekmek darlığı görül
miı.,tür. Belediye, bu vaziyet karşısın
da, bu mıntakalardnkl un vaziyetini 
tedklk etmiş ve darlıltm süratıe izalesi 
için ldzım gelen tedbirleri almıştır. 
Şimdiye kadar sarfolunan bütün 

gayretlere rağmen, yenl Dir ekmek 
darlığının baş göstermesi, fırıncılara 
elı:mek imali için verilen unlar..n glzll 
eller vamtaslle dl.fanya. se.tüdıklannı 
açıkça göstermektedir. Bu itibarla Be
lediye ve Vil!yet kontrol faallyetlnl 
bu nokta üzerinde telesi! edecektir. 

Diin ıtaza kaymakamlarınıı. gönde
rilen yeni blr tamlmle. fınnlann tef
t1' ve t:ontrollanna Azaml cayrct sar
fetmeleri blldlrilml.ş ve darlık görülen 
mıntaltalarda darlığın sebeplerini ted
tllc ederek Belediyeye bildir:nelerl ls
tenmlştlr. 

Beşiktaş ve O sküdarda 
birer halk hamami 

açılacak 
İstanbul Belediyesi Balı:ı.ttakl halk 

hamamlarının gördüğü rağbet! nnzan 
ltlbara alarak Beşiktaş ve Usküdardn 
da blrer halk h:mınmı açmağa k.nrnr 
vcırmlştır. 

Kapalı tramvay 
istasyonları 

Beyazıt ve SultanahmC'i meydan
lannda yapılan kapalı tramvay du
ra.klarından sonra Tra.ınvay idaresi 
l!"mlnönü meydanında da kapalı durak 
inşa.sına karar venn~ştlt. 

Et fiati 
Zam yapılmıyacağı 

anlatılıyor 

Perakendeci bazı kasaplar Flı:ı.t mü
rak.nbe bürosuna müracaatle, toptan
cıların 65 - 68 kuruştan aşağı et sat
~klannı f(kAyet etm.Lşlerd!r. Top
t.a.ncıJann diri olarak klJoşunu 38 lru
rup aldıkları baynnlardan deri, bar
sıı.k, baş, ayak ve cl!ı;erlerl altı yiiz ku
ru§a yakın bir kıymetle sa.ttıklan an
laşılmaktadır. Blr koyundan 14 - 17 
kilo safl et alındı~na ve canlı bır ko
yun 12 - 12.5 liraya müba.yaa edUdi
{tlne göre. etin peralcendecUı>re A7.aIIÜ 
55 l:unı§tan satılması IAz:un gelmekte
C:lr. 

Flat mürakabe mımıurlannın her 
tün me-ı.ıb:ıhada bulundurulması ve 
toptancıların satışla.nnı ya.kından 
müraka.be etmesi kararlaşmıştır. 

Et flati dün yeniden te~!t edUe
cekU. Beklenen malümat gelmediği 

ıçlıı bu hu..~ta bir karara vanlam.n.
n~tır. Flate zam yapılmı.yacatı an
laşılmaktadır. 

Cahillik yanmış 
Çaldığı paraları dır 

kumarda vermit 

Ömer adında bb1 evvelki gece Şişli 
c.lvannda. bir evln duvarındaki su bo
rulannda..• tırmanarak üçüncü kiıta 
çıkmış ve o katta oturan Vedadın 
penceresinden 11Leri:re girerek elbise, 
eşya ve 180 11.ra çalıp tekrar ayni yol
dan a.şattıya inmiştir. Ertesi gün hır
sızlığı ba.ber alan polisler ömerl ya.ita• 
tamışlardır. Ömer dün Adliyeye tes
ıım edllmlş ve Sultanahıned blrlncl 
sulh cıeza mahkemesinde yapılan ls
tk:vabmda: 

- Blr ca.hll.lilt yaptım. ~ ra
zıyım. Paralan da. bir gecede kumara 
\•erdim._ diye suçunu itiraf et.mıştir. 

Ömer tevkif edilm.lştlr 

Anadolu ajansının verdiği bir 
telgrafta meıhur hınız Amme Lupin 
tipini yaratan romancı Maurice Leb
lanc'm yebnİf bq yaşında olduğu 
halde öldüğü bildiriliyordu. 

Anene Lupin'in babasının ölümü 
bana sanat hayatında tip yaratan 
öteki meıhurları habrlattı . 

Bugün artık Swift ismini bilene 
pek az tesadüf edersiniz. l..ikin 
Swih'in batanın İçinden çıkan ve 
harikulade seyahatleri ile mer~• 
Gulliver'i bilmeyen veya onun· hiç 
olmaua ismini İfİbneyen kimseye 
ru gelemezsiniz. Swift'in bayatta 
iken nerelere a.eyahat ettiğinin far. 
landa bile değilizdir. Halbuki onun 
kahramana Gulliver'in nerelere git
tiğini ta küçükJüğümüzdenberi ki
tapların içinde takip etmi,izdir. 

Gulliver'in cüceler memleketinde 
n devler diyarında geçirdiği hari
kulade maceraları merakla, ai[lu 

ile ıenelerce okumuıuzdur. 

~ir çokları arkalarında çocuklar 
bırakırlar. Ve bunlar babalannuı 
nam~arınan yidedilmPSİne vesile 
olurlar. Bazıları da ba.~lannın için· 
de yarattıktan tipleri, birer manevt 
evlit olarak yer yüzüne hediye edi· 
yorlar. 

937 senesinde Avrupada qağı 
tabakadan manlar arasında bir an
ket yapdmıtb. Bunların çoğu Chlll'
les Dikens hm.ini hatırlamıyorlardı. 
Fakat onun çocuk ka!ıramanı David 
Koperfild'in maceralarını duynn."Jt· 
lardı, yahut okwnuşlardı . 

Mikey Mavs tipini yaratan \1alt 
Dianey de daima fÖyle der: 

c- Mikey fare benim ebedi ço
cuğumdur. Onun yanında kendi ha
yatımın ne kadar kısa olduğunu gö
rüyorwn. Ve biliyorum ki bir gün 
ismimi bile hatırlayan kimse kalmı
yacak ••. Fakat ben öldükten IODl'll 

kitaplarda, halk arumda Mikey İl
minde bir fare uc1arca yaıaya
cak ..• » 

Muhakkak ki yaratmak çok gü
zel şey •.• Hatta iıte böyle yaratı
lan bir fare bile olsa. .. 

f Maurice Leblanc'm oğlu - ne 
çare ki - bayırlı çıkmam11tır. O bir 
hırsızdır. Ve kendisi kadar methur 
olan polis müfettiti M. Ganimar'm 
bqı .ın be.liaıdar. 

Ancak Arsene Lupin'in bir ts 
meziyeti vardır: Kat'iyen elini kana 
boyamamuıdar. O cinayet yap• 
maktan fena halde korkar •.• 

Muhakkak ki Arsene Lupin buna 
rağr.ten çok fena bir insudar. Fa
kat bugiin yer yüzü o derece fena
lqtı ki Ane:ıe Lupin adeta bi:- me
lek gibi kaldı ... 

Hikmet Feridun Es 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KÜÇÜK HABERLER 

* Zatl_ye adında. ihtiyar b.r kadın 
dün Amavutköyünde kız kollrj1 onün
de tramvaydan lııerken muvazenesini 
kaybederek düşmüş, ağır yar:ı.l:ınmı.ş
tır. Zatiye hastaneye kaldırılmış, kaz~ 
etmfında tahkikata ba.şlnnnııştır. 

* Karagumrükte on üç y:ı.şında Mü
nirle o civarda oturan gen!' ou 'ı.iç yaş
ıannda Necmeddln dün bir. nısada bl
slklete blnmek meselesinden l.tavga et· 
nıişlerdlr. Kavgada Necmcd<Ln bisik
letin üzerinde duran Münlrt itip dü
şürmüştür. Münirln sağ bacağı muh
telil yerleı-1nden kıtılmı.şt.ır. Yaralı co
cuk Şişli hastanesi.ne kaldmlmış, Nec
medtlln yakalanarak ta.hklkata baş
lanmı.rtır. 

Alacak meıelesinden 
kav~.ıı. 

Arnavutköyünde oturan Battal ile 
\ıangel dün bir alacak m~elesln.deu 
kavga etmişlerdir. Kavgada Battal, 
Vangell başından ve vücuduııuıı muh
telit yerlerlndeıı yaralamıştır. Vangel 
hastaneye kaldırılnı~. Batt:ı.1 yakala
narak tahkHcata başlanmıştı:. 

- Geçen gün yapılan çocuk ... Gerçi bu, her y_ıl okul kapı- ... Daha okul çağına gelmeden 1 
8ayımı memlekette kaç tane larına koşuşan... gazeteleri söken ..• 
11kokuı çocuğu olduğunu gösterdi 
baı Amca •• ,. 

•. • Dört y8§lllda yurdunu ••• 

1 

. . . Beş yaşında dünyasını öğ- B. A. - Evet, çocukları say
renen çocuklara bakınca da an- mak her bakımdan faydalıdır! ..• 
laşıJıyor amma hesabın sağlam 
tutulma& daha iyidir. 



S .. ıtufe t a:ıtŞAll 

rikir ve San'a't .. 

Michel de Montalgne (il) 
cl.ea Eıaaiı• müellifinin hüviyeti - Benliğinde 
l>alduğu zıcl duyplar - Yapyıf Ye öl6m kartı· 
amda felsefesi - Saf Ye derili bir laiale sevdiği 
pnç kız - Merakla ka7D&yan liir dimağ, ralaat 

bilmbea bir blB. 

Türk tarih 
kurunıu 

ilmi 1Dpla11hlara ıs 
ıontepinden ih1>areli 

~lanacak 

Anh• JO (&.&.) - ~ Tarlb K• 
rmD.11 ... ,. 1 tllJlmdlm tıelılJI ecDlınif
Ur: 

Türle Tarih Kunmıunuıı ııml top
lantılarına bu :vı1 da DD Te Talib -
ColrdJa taldlHeılbıJD M7 namaralı 

...... .... ,, • --·· 1lll a
mnrtesı g11ntl aat 15 te baflanacak ft 

OLGA TSCllEKOVA 
ftl BR.İGin'E BORNEY 

...,.ndg ~: 

iKi AŞK 
ARASINDA 

Hlsst ve M~ J;Um 

Yazan: iZZET • MELiH DEVRiM : n11m lMI tKlllna bclar dı8'valll ·--edecektir. Tertlle* ~ tm-
lardır: y 

~ Ufta. .... F..ail (T~ıdaluak lııiiwicreta.cl• bir golt mel Profesör Dr. Şevbt Aziz Kam.. ..,.__ ann ·--~ 
Wer) .....Mrririnln aiJni ..-e .. ,.ti. NMJ.. arzulu Ye imdadar Wm: Anadolu Tllm Wetkür colrafJuL • 
• anlatmtt. biraz ~ ıve eee- Profeeör Ruben, Bhı.tlUerde, Türklerde matinelerden Wbaren 
llne Manm"'hlrn." eusnn Mcm- ·-ur ~ ............. , ve .Bb•......,..re'de lalr mual. Pıol8öır AL K Az A R 

• .. -- . ..ILM & L• ' Fuıd~Blmılttaıibleebpıe'ly. 
laipe m ~ .e manıevı 01r ta- ...,_., lik6lf; p ..... , nalaif -- DolJIDt Dr. Arif Mim& ManwJ "rl'Ü1a 
DV'YdldftU ÇIEl'fteğe ça"'8ıcain. bir, ...-. melal, J..ıim; yalana, ~ ftatWl5r Rcıbdıe, Anado-

Michel de Moataigne. ba boy• Aiid; ilim, aılül; .. fikirli; hem ~=--:=:n.=-~= 
... senit yaptl., aiti n miiatdm .... .._ cin atı ...._ ...._. tellMill PAMr M~ m 
l>akıtlı bir adamda. Faal ve zendoet kawliwle ....,.wrm... DawJ ı ... Tamı ft ta.il' llılmlıld. Pnılel& 
yqayıpnda hazan fazla yorduğu 1-ıJiP...dea .... prip Wr JDDCiae Rami <>im Al*. ltGD7a hatıiJatL 
Lüınye.i, kırk yedi Y&fln& 'kadar hu- -S:rr:ıoedim .. L!-.ım_ zamanla.... Prolllllt l•IMNIFI. ÖD AaJadUl 
ta''- '- u .__, On.il-- .v ·~ ... ma&rat b~ w diller. Dr .. Blmft 

.ııtsız. .:uvvet ııuumıttır. cum nJ;ete aJ.m kendimle KOIQ'. .aıaea IRJR bafr!J'&U Paa 
80nra böhttklerinden ıztırap çekd. amma 

1
• • ae R8lld 'UDat. ._. ıartil mıeUnJert 

Fakat rahatmzlıiı, günlerce at üze- U.. pik ...... u • - D- 1hıellDM1. '8_.lar. Profeü' Dr. 
rinde yolculuk etmesine engel ol- dar lJi tamn.l ablhldanm beni Ş~ Mis K--. a.msgn bafli1U
.mazdı. Emniyetli 'bir yürüyüıü, ser- o derece pıp1ar, ftlhmna o derece lan. !ima a-.a. ltem•ltmıtn Mrtlc 
!;est hareketleri, yüksek ve ahenkli 1 •-~ d-L, _;..•1 e-1.. PIUIKBI' 9l4rt. v...,... AID.l. • • •n •mem... ._ ._... .,.... ·--- KAdlm t..,.rta dnletlntn 1iJU1 " 
im sem nrmq; ha~e Te ~ok ko- W tm'f'ir ......_. hul!::l*I telt"'ta 19 bu ı ııtFIHm tıdl-
~~; =-= k:.~:-ı.: n9d eUtll 1**8*ler. 
~ m 0 Montaipe. kadınlara az ehemmi-
_,.. (O aman çatal yokta..) yet ..-erir: hfw..mi ahnca. malan ev Sari.AA •• ..... alır 

Montaipe, dünyada az fe7e ina• itlerine yollul Xanmu hiç sevme- tJR 1•1111 
nan reybt lhr Eitozoftur. Hıriltiy..ı• mittir. Omrimde ipk olduğana cla
•lıctan bile mmtelızi hir eda ile ir emare yoktur. Yaln,z, elli dört 
a._h d '- ıL· d J• __ • _.'- U'-!- yqmda iken. Marie de Coumay 
Dil R er; oewı;ı e -;JUWJZan. • ~ iee>ede CeDÇ bir bu. k.arp derin 
zamaıunm taum'bandan. fiddetli ..,. eaf 1air 51 ... ),1.et ~or: cOau. 
takipleriıld .. konanm;ak .için - Ra- ı.. lıalde -- dwıa -u. pek 

Oaiwenite 1941 • 1942 
den 7llİ ....,__. 
prosramı hazirlimdi 

..... PiM - ..... ftl b....Lr .................... -··---
kiliıae ftillm.. bqa Winmıt .. Ona. miinzftt ,_............ 'beü- Önlwrsllıe, 1M1 • 1M2 l8l'bes Dınfe-
......:... _...._..__.._._., p-...1- iimin en Vi paıçalanndn l»iri .imif namlar P*GiiW llıFmtllaJtW. 'De 
"'""'"'"• llllltftll -"~m ,_...,... gib" ih..._ ~ Artık 8'1D19: • 
Wbnda yazdıimı mutlaka onlar _ ~. PL da -'-- .. "rü J.l./U/lMl - Pd. ~: OD 
L!- d dü - - - 1n . ,_., gozwn. _,_ y..-- .. u go • .. =• ...... .&tı....- ıeaHll!M . 
..,.... e UfUllürda: c MD clın erıua• yor.> Mariıe.. Mcmt.aicne'e hayran• 11/WlMI _ PJof. KMmı t.naD 
ama !>oyun eimek, itaat elıaM!ıkle lakla clola hir .-1P ile bağlandığı Oilrtalı: Betımf.rl meınıJlJıet.t. 
aükeUeftir, ~ naiiııtı 11 ••• tarihte yirmi J1111111 aeçaıt:mifti. Bü- 2/12/tMl - Pl'of. 8Fdi l'nnak: Bl-
C'.JL.1-...~ "'---X _ _.__ L yü1c edib • Wıli .-; kızın hama· JQloji vataiamun mlllet ha,.._.. 
""4ll'llft:1r"'• Ç01tJD...,e mcıoı:'DUI' o .. n & •• ___ _ı_~-• L- 1 ad raıo 

d
• I . d" ~ • d ... 1 nnı mu....-uw nunnet e Y• 11·1.,,._, _ ._ _ ........ 
az erım ır, n&.nm esı .> ebneliyiz; çüi.kü ı.e. Eauia'nin ...,_ - ~- _.: -

Mo • •. _._.. .._ - - 1595 _ıı _.___ &..:-.': --1.. .. llallnde al&orlıa. 
ntaipe m Zııc:&Ul aerı:ıest ve ae ~ -- -.. ..- mu- Wll/1H1 _ Pa. Par6J .. : Tllr1d-

lbama.-zcLr; l.ayat ft kitap)u. .. \im p]dini ,.. lerideif ta'balanna Jenln ..ıoJllt tıutbL 
71'Latler .-e W'süuttler içinde ._.. yarayaa miineddeJeria mubafazawo- 23/12/1111 - Prof. Jrn!dddln Del: 
Azad kopr, çiçf'kten çiçe.,ie uçarak na MRe de Courn.,.·ye borcluyız. iımı bit bili naal meJdaDa geDr? 
balım toplar ve eserini yarabr. e/1/lMI - Prol. Kerim D".m: lık• 
M • •• .ıa. . _ _ı Mo. . A-'L•~ hiJer • ·-U iemaUk .. reaWıe. 
~nta-~nem _ • ~ atnenoa. tai8ne- ~ e. ıDlly~ l3/1/lM2 _ Prof. A. B. Schwam: 

musamahah Te coeıeıttn: c .... '9h- -..eı1en ke:Jıdiıü J.relrmakle l>era- Pooamna meee1ell etnfmıda ftttbı
• menfaatma, ne dütm..Jarwndaki l.r 1-~ eıiri ft7a bd.a- celer 
ıncziyetleri ne de ...dutdaa aittiiim 111 olıaa11 .. bW etmezdi; ~ 20/1/1111 - Prof • ...._ tlltl .... 
..ı&unluua kwmianaı alziaden pplaahk ..,. ı.m.rdalıklamn WS.. D: tnan• meftll, ...... ft blldm. 
~rcL... Mona.ipe - Jine Rahe- rek ..-e ilhşıas )•PfD'!br· Ömrii- 2'11111942 -:- Pft>f. ~ J'üıl 
ı.. Pbi - ı.,ua ve Le,eıiyete nün scm1arma doğru, .efahetlerini Plnıd1-.ı•: TlrH=d, bublt iwk•ın-
~&.d.. ı.... •• in...bk ~ ~ hab~ zaman, hafif 'bir hopnat- "~:'1tS:-r. Prof. Pahıi .lftl: Vul!e 
azız mahbuhudur. O derecede ki m!1* ~mawtuı; o beler... Z.- ıOrmı,.en lll1IY d~ m17 
Leşert ... •e bnıaını vatan meF- teıa: cYeniden 7a1Bmam 1lnm sel- 1012/1"2-Pd. Aldf l)aklr 8lllrar. 
laumuna üatün tutar. Franıaya ve seyM_ uyabmı laiç deiittiımezdim. A1111m ba1tM e1ıı1 ı,..u 
lrilbaaea ccihanm en aail ZÖ'ftetle- Ne ceçmife acmm, ne de ileriden INlM! - Pft>f. ,,...,. Oıımaıı Vs-
rindea Wd olau Paıi•• f..bl&de kcnbnm.> dİ)9 yazm19lır. -= Yüaıat de~. 
... _ 1 .,. edLI- L..! 10/3/1942 - Prof. Wlntensteln: u:v-
.lllCJl'ecan 1 ır m ... ,,e yazay ~ x...... • • , tu meaeleal. 
ctıebıiıl inwılan vatandawua Dili- • ~ ditiu ::- T~lllaıl• d.. 1'/l/lMll - hal. lll'W•*· lıfl>. 
mo •••iline -nınr. (On albncı ki -.-. dea il •• habak dem 1kUlad ve maliye~ -
~ milliyet ·H millb-•-••.alik Montaicnc

0

in ruhuna daM ~ aıda· yal IMJ&al naar. 
dayplan pek knnıtli c:leiiWi.) yahiliri&. ~ ilk banlannda 2413/JMI - Prof. Maaner 8"k1 

Montaiane. ımaJ.afazalı::lr 1lir la- del.efe 7iriifme~~-~ öiren- Yener: Marul• YUlfnl boBül1*lar. 
piz udar aa•llbe)'e kıJomet ..-erir: ınek d-ıktir... e ae- 31/3/1912 - Prof. Obemdoa'f•: Vö
cBiFik ı1 ftiJrlild- dnleti •mu. fih çailamMla Wle en ~ 8lilm ha· cuda n ıtlled lllDde ı.ııetııK Te ha-
tiı'awiM 1-zar .... l1'c- ..._ m ~e yqachm:> diyen • Mon~e, J'&~i4/11G _ Pld. K. l'hak: ...... 
lııir hnahk. tecr•sdm seçmemit. olümd• ~ .-Wiır: mute- WY.ı.betiıı :vöziaoA ,w. 
~ Mr fqahbm cWıa l:ol.y b- madİyea ölümG d;pinerek ademin 1'/6/Jta - Pmf • .&mcU: 11a7at1-
W olmmr.:t Banunla l-..Ler E. deı..ecı- .lı ak 91i)ıor. Halhuki JDmda eJMDIDUe:dD Mil. 
~ aöııeaell.e. udim iDuc- eoeıalan. i .. ei• a.... olduiunu, .. ltıanfWulalu', tali' in tılMl 
lua. ..ti .. ...._ •ı ı 'wr ~ JikJ d eiı•"- Wc iicıiilmQ-ec:ıe- tlQsJllllııal cıılpr'etA"Mk • ...... 
... Ziıa .._ ........ brede iiıli ....,, ~ iinı&n ...- -- ~ lıılUmllNl laaaa,.,.....__ 
........ tııktıll ...... çeWp ...... , ........ ,.. 1 + delil - ... dile &ertlP edtımifUr, 
nılı: .. '- -L"'--~ .........._ • • -!I- .1 -L Kcmfenıllllar JMr Jıl oldQlu -oze. we 'YIU1Dak 9ler w -.. e••1

• ,,. ww• - ..ıı 11nJeJt aaı 11.10 da ~ 
._ lııa\ikati. wü lı:..di hhi;retini llmeli dileı&a.> ft .. ı ıue a bdar dıec*ll'. 
.. ·' ....._ 1 -L a;' •• ... E M • . . 1.. • - ,_w - ••• ırl8t- :-. o,..,, -- JIS"OF 
• kanidir. Pillıte"ia cHakibt ne- ~ .....ele .. :.lefa ~ .,._ 
dİr)> aaaJi brpmıda cHa\iJtat 1.A.....:- • .JI- ·---'---- -'-'- L-. 
S- ._ cnaliım 'ftlfr.Bmtdım do- --. ~ -. - meı..ua -yn~-
..,_ ld ~ 1'e.lii\ai '9l Wr e ir nMt .....,._ Wr 

lblmMlım.& 
8lmdlıe bdılr ...... rulall

- ft lldlJıanlul:a dalaıa 
... olıln llDmw:ılt tekJdltnln 

- .... baıO::uı: 

BAY TEKiN 
aıo~ıar diyarında 

... rollelde: •ıaıw m•-... 
Kml ilim ....,........ rabaı ••-"la lıı ... .-1IJdld. 
atmot--'1~~ 
ıerw yaralı w mum JartadJll a1-
mum. tııanıara BllP OCllclanna 
llhlp elmalt tein en aı motem 
•hlula oa19111Dl aa _.., _,_ 
dll&oel ı hı ...... ms n 'arı. 

Yarın alııam 

SARAY 
Sbmne_.le 

l nir luretti 
Koaseri 

Bin~ AlmliDln en mn tek
nııu.N •• b• 88M ı.&le llnema____ , ........ ~ 

JaPaD bD1tlk mm: 

Doktor Silepı 
Bı•r>12 nalla MI' idi !!r 

miltlall mH ah• fJJm1. . ....... , •.. -·
YALNIZ 

AZAK 

A,.....ı 

Cim T ıPllar 
JEAK HOLT ......... 

c..ı.ıs ... 
..ı.t.r. F.-- ..... -=:la. blliı, maliktl Onan mı ~ -"' Çalııbklan miieııe1eler-
s..wr1111 ,, .... - ..... il*: .... ,..... - ~...-Ta• de aenç.Jik,klilMi lmndaa ....... _...... t 
clt. _ ~ "''""...._ ...._ .-ıa- nllıiıl ...... ....,., en-=+- aporc:alann eeld ldllıle· Tepeb'flnda dram Jrwn•ncla bu 
........ ............. ,..a-d ... mM'lııi\1'9fMenh..- ....... ~ ~---
........ ,,,,__ w ..-t .._ lik1er --:-.ı ~ Wdelerdi.. nnue opamaama gece saat 20.30 da (ILUll&T) 

... - -•• J) rtıl ...... Pa..t
0

- smenen - miiıaade edildi ..... ---------... ~ t.na liiaW,jldikJeri ince tahlın«e tzzEi • MELiH DEVRiM Beden Temtyest 1IJIUllll möd11rlQP • 

ŞA R K ~--••••••••••••••••••••~ !\lerbs lstilaıw Jıt,.vn• bir~ danberl Ank•nda devam eden ıetl-

ŞARK 
!ıinemaModa 

Wb.LY WCE! " BRICl'rrE HORNEY 
• yuattaklan 

Gönül Esrarı 

!Mlan ~ "'1nl• w ı.ıet -
lan ....-... aıM al 'tlmllr. 

Bu toliant!da • ...,..,.. tallm&tna
mesl ........... kMlll eıUJne'ftir. 
.Bmıduı &Jl'l cıl.- .. ~ 
DlÜNI Klttcle JIJl11den Ot!D(!la klübÜ 
teesdl ... llPOl'CuJarm ftllQetl dıe 

sDnmutlDIDA 

BALIKÇININ 
KA~ISI 

görQfllmüt ff b1rorJk ihtlWJara yol M~~a • ._._._ _ -A .... ıe-
açan bu maele İIUlare ~ çok .... _.. •UIUll&IA -· ~ ....... 

Dalma en fe'tblAde, ım mükemmel Tttrtıçe F1lmleri l&Jm ist,anlıal 
balJrma takdim ile fÖbret bulan 

TA 1 Si M SilEMASllDA 
Bugün matinelerden itibaren 

Kahfrede u, ~. Port Bait'ıe 15. ~ ıı. Bsr
rutta 11, Baleptıe 6 ha.fta cotkm raamt. ~ ~ 

tat.dlrlıere ma"1ar olan: 

ŞARK sinemacılık ileminin 2 ci zafer tall 

KADIN KALBi 
Türkçe .sözlü • Arapça şarkın 

- il MI ..,_ &ef&m cDemhtlaDe Mldldall.~·~~-·-J 
1111111* eıı11en lla m==sm l'JJnd, - ıdledudJ. 

Allaa Ok Yatları 11 ... lehlllr Ylhlm ...... .....,_ ........ .... 
StJleyntan Necip Emine Rızzılı 

KADIN KALBi 
llamua OTIUde bAfmnmtc nwMr111 hkcaılı: en birik hçat 

Bitin ~ ~ at a in'. btlttın. lıalplelde 8'ltm' atıettnL blitGO 
9lldlJerda • • l[iıtn bdJtbel; 111 llWı'etılDl &enııntlm. ldectık olaa. .. 
a.& ftlicıl ltll w 111mııp wnenm• ..-,m ~ ~ .......... 
Yarın Akşam ILa• 'lıle wırM nn a 

Nü .,,....., -- dcıpw:J• 
c:el• ... Mr filim: MELEK'te 

KORK USUZ 
KADIN 

... n! .. L 

JOAN tRAVVfORD - FREDERiC MARCll 

•• Bu akıam 
S UM ER sinemasında 

IAENE DUNNE -
CARV GRANT 

Gail Patrick ve Roudolf Sestt 
Pli .. ._. yalııiıw pnt"\len 

ilk Göz Ağrısı 
.. 

7 

1 - ..... ~ - .... 1 ıılW ••• ,,,... .. 

Bir •lıl?lia 'nn ·-~ ......,. ... ..... Alrl ..,... .. 
....... : , • ..,..., • ...._ ... MI:',.,.. .... ,_.. ..... .. ~ ............ , ... , .... , ..... ...... ...... ______ ,., 
~ .-zuaD11... lııilİludaıa hFecam ..• Mlcadeleden .__.. 

tW .. 

MEMN U AŞK 
D O R O THY LAllOUR 

JOHN HOVARD - AKIM TAMIROFF 
.... Jıll, ... ·-· ....,._bdndSile..._, ........ 

~·~· 8lela h••• Pilr ı ı. Blllllf ..... ,... o.w.r .. -. ,,. •• 

L A L E ai11emasında 
v.ı- ~sa...., .a.t•ilectıktir • 

Seı.rııain • .-••• ..-e • zm• filmini llirmeie. 61-aıie " 
candan ••ı• •la hamlannnz. Alla•-~ WJI• 

operet 81ml 

MADAM LUNA 
F.a fazla danalı m1*1.i... F.a caip Ye aiillFI tuW. •.• 

Bat rolle*. Bedia opereti ,.aldm 

L 1 Z Z I W A L D M Ü L L E R 
THEOLINGEN - PAUL KEMP · 

·~ 
• 

~ ainemanm ee güzel kaduılan 

SES 
a.fı•ı Twj '13' 

B1JG -- enslıi ft ..,.. .. &imi. Haaclıiıd .._ fula 
... ı .. VATANI MI~ sEvlU:N ICADIN MI~ 
M.ıkeıım l»lr wr ... ICadretli hır dram 

yerinde bir karan lle Ulledllm.lftlr. rlnden ı.tlfade edlntz. 

Verilen tarara göre. mllmeaelerin- ~----------· ..ıı•••• hı d-L olarak m-Lt....,m Franmz filmi de Gençlik tlilbü lcunllaa llX>l'Culann 11& _. an-.-
t"slci tıüplerinde futbol OJDIY&DUYaca- Beyotla BalkwtHeD: 
~ yolundatl mub.nwat dellştlrilm1f 1 - tS/11/Ml peqembe gQntı aaat. 
-we sporcular bu hunlla m1>es bıra- 18 de BalkeYlmizln T8pebatmdald 

~--••••••••••••••••••••' :lolmlftır. Bu karardan fllırlmlzde is- merkez binasında On!. Prof. Sıddık 1 "'JI••••• Son ....ı:._ı __ _.__ •• tifade _...._,_ - - - --· t1fade edecek IP>l'Cular araooıda Be- Sami Onar tarafmdan cllalk idaresi-, 
• ....... - - flktqJ.ı Batlcı, Fen~ Bebll Na- nJn tntlşafında HaHı:evlerh?hı rolü• 

1914 DEN SONRA (fürkçe) ~':: ~Ux>=~~e:; =:~ miibim bir lccnferw ft-

HiCRAN YOLU 
Pirandellooun mefh;,n eaerindm 

ELHAMRA'da ·----~ İ8l'.&nMa \5)111dı:ıe ıeblll edıldltl tak- ı - Konferuı.stan .-ıra mromuz dinle, 6ntimtmdetı pazar gününden mutad. konserini •~r. ~-• 
lt1baren maeıara lltln* edeoetlerdlr. a - Herkes pl~Wr. 

Isa Miranda - Pierre Blancbsır 
p..,......,._ .. ELHAit"RADA _. 



Nerede? •• 
Mı1li b 1 . - ·.ı -ıa ayram anmızaan son~ 

lan Razete eümnlarında a,ağı yu• 

ııö .. -:ı~ çeşit şikayet ve telıkidler 
""Ur: 
tCı:-h . . . _,~,~ ): -·• unyetimiz on SCJU.t; 

~~oldurdu. FaJtat lleyocan 
ile ~ne.im.izi hiıla on yı] marşı 

N' .de ctnıeie çalı;ıyoruzl •• 
den edir o meydan hopnrlör1eriıi
lartt] etrafa yayılan bayat gazino 
~an) .. Biz, on :sekizinci in· 
c:in Yn§lnı do1durınus bir gen· 
..,., ~ ve ateşini aksettiren. onun 
'"l ıı~.ı fıeatei;;.,.. e. haykıran güfte ve 

E latiyonızr •• 
l" İ'ürlc. sanatkarı neredesin>.> 

tı'ha°i1tık her milli bayramın in· 
~ an araııma kiın§maya. ha§"" 
,.u}-~. bu şikayetleııe milli yas 
" rıurn'" d tdileh· ~:z en eorırn şu da ili.ve 

ılır sanıyoruz: 
Nedir ·11· .• - d t<ı o, mı ı yas gunun e 

~ete sütunlarını dolduran mn· 
l'··rc~ ve manzumeleri? •• 

!lı.tlturkun büyük yasını ifade et
ol"\ len çok uzak olnn bu çocuk 

~ih tasvirler, bu bcyeeanı 

ICıt yazılarln un tar.ilıin cc bü
,-ÜK ölüsünü nnmalp-izt .. 

Bu milletin özlü lir ed.clljynn 
Ye dünya ıılanındn boy ölc;üiC
celt güzel aanatlnn vnrdır. 

Nerede onun ta§km eeoU, CO§

ftun ~uygulu :sanntkilr1an>:. 

Ehliyet 
MuWci sanatk&.rlari genıe imti· 

han eclileceklermiş. Bu ne bit· 
mu.. tükenmez imtihan yarabbi?' •• 
Eğn bu dikkat Te itfoa hal

kin ktıla1:. zevlı.:ini korumak için 
gÖ! teriliyorsa evvdu soka.klan 
Cfoldutan eatıcı aeal'Crin<Jen İ§C 
l:iaŞlamnk iktiza eder. Yeli. sa
natkarlarda aranan ey 4Ehli· 
yet> se bu. hal.km muh bbet Te
ya neft-etini kazanmak. suretiyle, 
kendi kendine elde edilir. 

Bu seferki imtihanlarda. edip 
ve gairlerin de mümeyyi.zliğe ~
ğmlııcaklan haber veriliyor Eğer 
bu dobrru ise imtihanlar gene so
no. ermiyecck demektir. Çünkü 
bizim edip ıve §airler ehliyet de
nen §eyi henüz kıendi nralnrmda 
seçip ı:;aylaşamnmııılardır. 

Yunanistanda açlık ve büyük 

sefalet hüküm sürdüğünü gelen 
haberler bildirlyor. Hükılnıetimiz 
bunu nazarı dikkate alarak bir 
yardım olmak üzere Kızılayın 

Yunan.istana 50 bin ton erzak 
sevketmeslne müsaade etmlştlr. 

Bu erzak Kurtılluş vapurlle nak
ledilmektedir. Bizim kendi kuvve
timiz nlsbetinde yaptığımız bu 
yardım şüphe yok ki çok kıymet
lidir ve Yunanlılar tarafından da 
takdir edilmektedir. Fakat Yu
nanlıların bugünkü vaziyetleri 

sıl ? o • 
Bunu tayinde tayyarenin müstakbel inkişafı başlıca 
amil olacaktır. Şayed mıkna ıslı bomba icat edilirse 
harb gemilerinin tayyare hücumlarından kurtulması 

ancak dalmak suretile mümkün olacaktır 

karşısında büyük devletlerin daha Deniz hakimiyeti :için donanma• mileri üstünde sürüler hnlinde saat- üstü gemilerinin dalmalannn bittn-
gcniş yardımda bulurunalan la- nın yegane kuvvet olduğu hnkktn- lerce uçmalnnnn imkan hruııl ol- bi imkan yoktur. 
zımdır. da asll:lardnnberi devam edegelen mnktidır. Binaenaleyh to.nruz eden Gerçi bugünkü günde her tayya• 

Stokholmda çıkan Stockholm kanaat 1914 • 1918 dünya harbinde tayyare mikdannın çokluğu ntılan re hücumuna uğnyan muhrip vo 
Tidningen gaootesi Atina muha- bir ker~ daha ku~~tlen~ck katiyet bomba .. ve torp~lcrin '~~dini. faz.la- kruvazörün batmo.sı lamn gelmez. 
b' • . _ d rdiği bi ktu y kesbetti. Devlet butçelerme :tahnm- laşhrdıgındart rsabet Jhtimalı <le o Ukin tayyarede <lnha fazla sürat 
ınnın gon C r me P u- mülü gayri mümkün ağır külfetler nisbette artmaktadır. Filhakika ha- ve dnha yüksd: infilakh :bobma te-

nanistandaki açlığı ve bundan yüklemeseycli geçen umumi harp- va kuıvvetinin kar§ısında <looanma min edildi~i takdirde zırhtan mah· 
bilhassa çocukların ne kadar bü- ten sonı:a zırhlılar alabildiğine bü- müdafaa çareleri ararken havn lkuv· nnn küçük harp gemilerinin mu• 
yük iztira.plar çektiklerini tasvir yüyecek ve fazlalapc:aktı. Deniz veti t.:ıarru:: kabiliyetini arttıran kavemetten aciz çok zayıf vaziyet• 
etmektedir Muhabir diyor ki: silahlar111ı tahdid için büyük <levlet· tckni1' imkanları Cide etmektedir. ıte knlacağı muhakkakbr. 

D.. • d""rt bi k'" esine lerce bazı hükümlerin kabul edilme- Artık. aonanma, ynrunda ta~rc Bu hale göre ya bu sınıf gemile· 
cı ~yanın O r oş si donenmn in~aatındn bir yav~ filoları bulundurınadıın üssünde ra· rin zayiatı göze alınhcı.k veya bun• 

evini kendi yapmışı 

yaptıgım seyahatlerde çok kor- huna husule getirdi. Ukin bir tarnf- hntça yatamadığı gib; kendi iba§lnn lnr ,uğvedüecek yahut da dalan 
kunç şeyler gördüm. Faknt şimdi- tan Pasifikte doğan Japon - Ame- denize çıkmakt.:ın da içtmap et- cemi haline sokulacaktır. Denizaltı 
ye kadar Atina çocuklannın aç- riknn rekabeti diğer taraftan At- mektedir. Muhafı:ı: tayyareler 'ta~- cc.misi evsafını haiz kruvazör cesa
lıktan ölmeleri gibi kalbleri para- lan tikte büyüyen Aırnan - İngiliz mağa ma~sus büyük tayyare gemi- metinde bir geminin dalması fen nen 
lı cak b" kar§lsında düşmanhğı hu büyük d"letleri tek- lcrini donanma yanında bulundur- kabildir. Lakin bu tipin artık ne 

~!aPonyada Toyonake vıehrinde 
14 ııno istn.indc ibir Japon ıcrkeği, 
\ta· aene çalışarak kendi eliyle keıı· 
br 

1
:e 3 lı:atlı beton bir ev yapmış· 

• ı;.y b 
'da· . u eenc tamamla~mıob~. B~ 
~~j'n 192 3 yılında şıddetlı hır 
dıit ede evi yıkılmıı. Parası olma
~ tıdan yeni ev ıınbn alabilocek 
~a. )aptıracak vaziyette değilmi~. 
'1:1ı ııc'bep]e evını kendi yapmayı 
)ap ?la lı:oy:muş. E'mnin plunlarlllı 
nı.ı bıtnak İçin de par~• yokmu~. 
~ .. sc.bepte planı da kendi yap-

ırıuf.ıı. ~l~mı . Fakat mimarlıktan, 
~~ih·Cndıslıkten de haber~ yokmuf. 
'trlatYet, aklına koyduğı• evi yaptıır· 
192j4 n bir türlü vaı.geçemiyerek 

ele Tayonaka lc:a~ba.sından 

l:iir arsa aabn nlrnı§ evinin te:mıelle- kya ır manzaranis~""-""" h nır donanma :yapmağa :icbar etti. duğu zamanlarda <lahi hava tohli- sürat ve ne de top çapı ve adedi 
' a'-' 0 '""'..+un. Yuna ı.aı~ a- k • il ı .ıd 1 ç·· b k d '- k fı rini atmıştır. . ,..~.. 1939 harbine tdtaddüm eden esı zaı orn1\t!I aa <> unmnz. un- a ımın an •oir ruvazör vas nı 

Cü ü1' - kül" icar d it 1- kiki kıtlık nisan ayında başladı. yıllarda, Okyanuslarla alakadar olan kil bizzat ta) yare gemisi de hava muhafaza edemiyeceği avikfırdır. 

d
.. Yb ıdmuşL n_t m a ._: Süt bulunmadığından küçük ÇO- hu devletlerin donanma irin mil- kuvvetine rr.waid bir hedef teŞkil Maamafih tayyarelerin karp ında 
ıgı a e ou i§ten caymamıi'~r. ..-· _.ı D d .. L . ._ b. ah -'---• hk. 1 k K 1 d Hl • t)' • • cuklar arasında ölüm nisbeti kor- yarlara <layanan muau.am meblağ· coer. onanma an munez ner ır· m voun.nga ma ·um o mn tamn 
.omıu an a, nıno 11~ u ev ı~ı· kunç surette arttı Bir çok çocuk lar tahsis ettikleri görüldü. Tersa• liğe ibir tayyare gemisi verilemediği dalıp onlann dinden kurtulabilmelt 

nı hayal aayam k~dwnc ne pa· · el •t. 't harp ·ı · ve yahut o birliği bnva hücumun· kabiliyeti lıem sürate ve hem de 
raca ve ne de elJeriyle L:iç bir yar- hastalıklan başgö.c;terdi. Yalnlz n ~r ~~-ldqı M •- gemıt cnfyadp- <lan muhafazaya memur tavvnre g~ ıtopa tttcih edilebilir. Binaenaleyh 
_J _J_ '- ,_ 1 d - -..4'·-~ Ati hn..+n maga ııı;oyuı a. Uuıarnz ara o- "" 
onnaa ouummaınJJ ar ır. ağustos ayı uu.u.uua na g,,;).....,. • lb ·ı · · .. ltm .. ·· misi hava taarruziyle yaralandığı istikbalde muhrip ,..e kruvnzör eı-

Hirano, hin zahmetle ası1 i~ saat
}t"ri haricinde 14 sene mütemadi· 
yen c;:llı§makla evini ancak hu ssıe 
bitirmi~tir. Evini, :zelz:elelere, atqe, 
fırtınalara dayansın diye betondan 
yapmı~hr. 

Bw:ıa 14 ton çimento ile 1 O ton 
demir g.itmi~ ve hina 25 bin yene 
çıkmıştır. 

nıza gemı erını çoga aga mu· 
nelerinde gıdasızlıktan doğan dafi taraf ise en ba§ta bunlarla mü· ah'Y'nlde deniz harekatı emniyetsiz.- mfı gemilerin vücudüna ihtiyaç gö· 
hastalıklar neticesi olarak 2S4 ço- cadele edecek muhrir ve karakol liğe ve hatta akametl' <luçar olur. rülmiyerek bunlann yerine kalan ce-
cuk öldü. gemisi noksanını telafiye çıılııh. Hnrp gemileri_?de'k.i tayyare ad:di ~lcr, ~ni ?ü~k . tııhtel~i~l~r 

Pa.ri.sd N kta Cezaird Denizaltıların dehıct verici halleri· mahdud oldugundr..n bunlar duo· ıkame edılmesıne ihtimal verıkbılır. 
e, evy~r ' e ni muhafaza ettikleri dritnot ve nıan ıhav.ıı ku\'Vetiyle muharebe ede- Kruvazörden büyük gemilere, 

çocuk hastanelenni gezmiştim. tayyare gemilerine eSkisi gı"bi gene rd onu dcfed~ek ibir varlık ola- yani dritnotlara gelince bu sınıf 
Burada bir çocuğun ağladığı dU· pervasızca aaldımıalariyle eal>it ol- mazlar. O halde donanma ya mev- hnrp gemilerinin en mühim huau
yulmazdı. Atlna hastanelerinde du. Harbin ilk aylannda denizde cut tayyare gemilerini yanına ala· siyeti ve hikmeti vücudü ağır top· 
ise çocuklar bütün kuvvellerUe korkunç bir sürprizle knf§ılllJlldı. rak tophı"l nziyette dolaşacak ya· lar taı1?'1asıdır. _Gerçi fen .. dritnot 
b - rnö-ın rlar Hastaneler- Mıknatıslı mayn etrafı kaeıp ka· hut her f .. cnun yanma tayyare ge· cesametınde denızaltı gemısı yapa• 
agınp r-t:>-AYO • vurmaya haşladt. Fakat bu afet misi vermek imkanı aranacaktır. rak bunu bati de olsa daldınnnk• 

de bulunan 500 çocuktan hiç bi· - ed" f • "- l k d· Tayyarenin bugünkü tnnrruz kud· tan aciz del.ildir. Fakat böyle bir · · dan ri kil uzun aurm ı, ennm gU ucu u . .,, 
n nısan ayın be O alma· retine boyun eğdi. reti ka.rş•ıncla donanır.alarm hattı dalan gemi dritnot vasfını, yani Güller arasındaki fark 

~~Clllı çiçek mütduı~ıslarından bl
ftticıırgöre güller, en ıyl süs çtçeğl de
~:. Sebebı de güllerin, gece1er1 
?itlı UZdcn dalın az koltu n~retmelt
RiiJI~' Eğer b:ıynn göğüslcrtnı. kokusuz 
tii]J rıc süslemek istlyorlarsn beyaz 
~ erı tercih etmeleri l!l.zımdır. Kır
~ ... ~crln kOku.su daha kesldndir. 
~""4ll başka kınnlzı güllerde dahn. 

lnlktarda uçucu esans vardır. Bir 

kilo giilyağı ç.ıkarmak 1çbı ÜQ bin ki- mı§tır. On iki hattfı. on dört aylık Derıizd . . tl bekle . k harpler tqkil ederek klô..sik top mu· ağır top taşımka meziyetini hniz ola• 
io kırmın gül lazımdır, lialbuk! beyaz cocuklar 5 _ 6 kilo geliver. Sekiz ,_ _1A he_>:~. ıcab ar d nırlde~ harebeai yapmaları tarihe karı§mı§- maz. O halde müstakbel dritnotla· 
~nerden bir ikllo esans çıka.nnn.k içln - .,. oc anın uyugu ava an ge ı. B d "'-' h d d k k 
6 ..... ...,,.1.,8 fil ih+.ı.. dı a"·lık rnruklardan eoğu henüz ilk T 1 h b .1 br. un an sonra 151 mu Mım o- rın tayyare en orunma için u üç 
9 bl.n kil<> .,..,.,., 8 C ...,:ı.ı; var r. : '!-- - on an;:a om 11• torpı taşıyan tay- nanmanın karşıla~nda muhak- inşa şartına tabi olacağı tahmin edi· 
Kaz:ınflllerdc ise alai1 hal vakim· dışlerini çıkarmamışlardır. Bun· yarelerm ka111sında kalın zırhlara kak ki evvela bu donnnmnlann ya· Jebilir. Üstiiıstıe en az üç zırh gü· 

Beyaz ka.rnnflllerln, iklmUZı karan - ]ardan bazılarının go··nm-~.,.'\ Hin- bürünen _dritnotlnr bile titredi. Bu mnda1·' .... ...,nrder çnrpı"ncnk ve 1 Jerden daha. kcsk1n bir kokulan var- ~u. d l b d d ak KJ ... .,,...~ " verte, ağır top ar bir arada ve ka· 
dır. Fakat btma muknbtı ıtırmm kn- distandaki kıtlık zamanında çeki- t:v C'I' ır ara .. a urmıyar ıura- zafer hava niikimiy.etini ka7.Mlan ta· lın lbir zırh taret içinde, borda z.ır-
ranfillerln Jro?rusu beyazlardan daha len resimleri hatırlatı or. ya buraya dagılıp • nklan~. rafa nasip olacakhr. hı su kesiminden aşağılara alınnrak: 
i'ı~r. Y havaya kar§ı atq liudretler1ru ço- Tayyarenin ibüyük bir hızla de- fazla mikdnrda dahili bölmeler. 

ilk havagazı ışığı 

Bu zavallılara doktorıa:, hasta· ğaltma~tan. başka çar~ l>u~dı· -nm eden terakld ve inki~fı do- Her ne kadar bu gnrtlar teknenin 
bakıcılar bütün ~e!katlerile bakı· lar. ~r l>om~ıılnnn Jsahetine ta- nruıma tarnftarlannı ciddi düşün· mn'lcine ve diğer teçhizatını t:ayıfl -
yorlar. Fakat yıyecek bulunmu- hemmul edemıyerek harp aahnaın· celere aevketmekteclir. Filhakika ıtarak sürntinin azalmıı.eına sebep 
yor. Bırakılrn.lş çocuklar hastane- dan çekilmeği tercih ettiler ve ya· dritnottan küçük harp gemilerinin olacaksa da tayYarcden atılan bom
slnin her gün 400 litre süte ihti· rala.n!'ı satdırm.a~ ~o~tu~a~ Hele artık tayyare bücu:nlarma muka- ba ve torpil t-esirleri göz önünde 

~li~~ll> ~ünden bugün T.ondrnda 
hır rn sul"Cn sıkı ı.,ık knrnrtma ted-
tt lerı rnünascbetlle İnglllz gazetele
tıie "ski Zllınnnla.rda tenvirat mesele
lıı rn~ı olınkata. ve bu hususta en
~ tnalümat vermektedirler. İn
~nıeuerınc göre Londrada on ac
tı ( l asırda yalnız soknklarm teııvl
btı etU, fakat evlerin aydınlatılması 
~ l>Ck J>:lhalı blr lüks telfı.kkl edlll-

11· O sırda, Londrada evlerin tıen-

\'lrl oda ocaklıı.nndan etnı.tn. ya.yılan 
ı§lğa 1nhlsar ediyormuş. Yalnız zen
ginler evlerinde zcythıyağı bndlllerl 
yalayorlarmış. 

Zenginler geceleri ııokn~a çık.tıklan 
zaman önlerinde ellerinde çıralı ~
:ıa}&ler tutan uşaklar yiirüyor ft on
larn yol gösterlJ'Ol"MUŞ. İngllterede ilk 
havagazı tenvlratını 1792 senesinde 
Mureton Jı::eşfetınlşUr. O tarihte Mn
reton köm\lrden haVagtm çıka~ 
r.urraffak olmuştur. 

yacı vardır ancak 260 litre verili· muh:ıp .ve knıvazor gıb! kuçu~ 'harp vemet etmderi imkansızdır. Bunla- tutularak bu hususta fedakarhğn 
. ' gemılenne tayyarelenn hucumu rın ketif ve müessir bir <tayyare hü- katlanmak lazım gelecektir. 

yor. 15 kilo şekere mukabil de 4 tahrip edici ve hattô öldürücü oldu. cumundan kurtulmaları ırn karnn· Hülasa· istikbal donanmalarının 
kilo. Artık donanmanın • jç denizlerde ta· lığın hululüne ve yahut tayyare te- ıcldini ta;,ınde tayyarenin müstak

Sulh zamanında bir Yunanlı aasız dolaımas.ına amk&n kalmadı. sir sahuı haricine knçabilmelcrine bel inkişafı ba~lıca amil olacaktır. 
günde 800 gram ekmek yer. Son Her ne kadar <lritnotlnr büyü- lJağlıdrr. Bu pklardan en emin ola- Hava silahının henüz pek krsa ısa
aylarda ancak 200 gram alıyor- dükçe bot<la ve güverte ~uhafaza nı rüyet ~ıın myyare aleyhine yılan bir terakki devresinde donart-
d imdi b lktnr lOO zırhları da kal~~a.kta 1!C de bu değişmesidir. Gemiyi ne peçeleme, mayı ciddi endişeye dü~ürmü~ ol• 

u, ş u m grama konmma teclbirlcn ne oombanın ne auni m, ne de alçak bulutlar masından ileride daha büyük te~ 
lmnlştlr. Ekmekten ~ yalnız ve ne de torpilin teahini mfıra indi- tayyumin gö~en sak~maz. likeler arzetmeaine intizar edilebi-

De n İZ kumunda n demir üzüm vardı. Şimdi üzümün ycr.lni recdt bir vuiyet ihdas edem~ek· Hnva Jiuvvetinin elinden kurtulabil· lir. Şayet mıknatıs.lı bomb icad 

1 
elma tutmuştur. Halkın ~k ye- tedir. Buna mUkabil tayyare gere&: ~k için gece karantıı'Ulı tutabil· edilirse harp gemilerinin myyareı 

ıı ~a en• taydah madenlerden bl- k~edllmlştlr. Mllhendlsler, demii' diği ıeyttn~an eser yoktur. eürat ve gerek taşıdığı ailah itiba· mek ise her zaman mümkün ola· hücumlarından kurtulması ancalt 
l()l>raıtt birlnclıl demlrdlr. Dem.1r ya. cevhertnı kumlardan" E?cktroınngne- Nisa.nd beri zaman zartın. r.iyle ıünden güne daha müc$8İr bir maz. Bahusus fimal arzlarda . ya- dalmak euretiyle tnümkün olacnktır. 
~ a altı tabakalarında ve ynh1:1t Uk ile a~ tecrube etml.§lerae de an geçen hale sokulmaktadır. Ayni zaman- mn gece müddeti yok. de:necdi ıka· Bdki de küçük tekneler uçabilec~ 
:tet ~ altustos nylarmda gökten !kü- bund: muvafl!lk ola.manuşlardır. ~- da yalnız 3 defa, adam başına 100 da tayyarenin h.nda kalma inüd- dar ndır. O halde lulrp gemisinin bir Lale ıetirilecektir. Her halde 
~~hı :=tıi::!~yl~:.~n;~ n~ ~~:1'1111=~1~ gram et, 2 defa makarna, tuz, pi· deti donanm .. yı bütün l>ir gÜn ta- tayyareye kendini g()stermemeelnin Mn. silahmın mütemadi inkipfm .. 
~"~hayatı rolü uzun uzadıya. nn- ~~ı ~Usll a:a:U :to~ rlnç v.e şeker, iki defa da peynir, kip edecek m.ettcbeye !)'altlafmak· yegane ~areai denizalblar gibi ~- dan cfoğacU. müthi~ tehlikeye ka.,. 
r~ lürunı yoktur. Demir cevhe- ta.s:ırlı10tlar. zeytin kuru üzüm ve patates ve- tadır. Bahusus donanmanın har~ hında 6U ~alarmın altına cır· şı koyabilmek :iç.in erbabı fen, mer 
'kaıar Yeryirzünde bulundu~ mmta- Bu sa~de Jrumda mevcut olan de- ril . Ur Ut yaptığı eaha tayyare üs1r.iııe mektir. Bu takdirde en emniyetli bur romancı Jül VeTn'den dnhe; 
1lııt 8Zdır. Bt:nun içln d\ın\lr cevhe- mir zerreleri mıkn.o.t1sll saçlara :rapı- llll§ b·•. ·nı . turduk uzak değil!lıe tayyarelerin harp ge- tnr müd~uaa elde edilir. Fakat au fazla enerji aa.rfeclecektir. A. B. 
le :ı. eıcıe etmek için birçok tecrübeler p.ca'k, lüzumsuz kumlarda Q,)'nlacak- Muha ır, zengı enn o · 
tadı~tınnaLı.r ynpılmış ve ynpılnmk- tır. Bu sistem sayesinde, 24 13.8.t zar- lr..n mahallelerde sabahlan bir ta-aon lmda 10,000 kiloluk demirli kumdan kım in.sanlann çöp tenekelerini 
de ı:ı.manlnrda İtalya s:ıhlllerln- 5-8 bln kilo h:ı.lls dcmlr ccvhert elde _ 

denız kumunda demir bulundu~ edileceği Cmlt edl1me1ctedlr. karıştırarak serseri sokak köpek-r; 
1 

!erinin bile başım çevlrmlyeceğl 

LGU N u N AN Si Kl OPEDiSU şeyleri arııştırdıklonnı anlat.ıyor. 
Viyana'da 20 Çek 
kurşuna dizildi Hcaıco Aırüf b e y 

Bertin 1 O (AA.) - Almnn po-
\rcru >in I> ccesc konserlerde Hacl Arif be-

~iliy aı-.::aıan da calınııcalt diye U!n 
l O!'. 

):ı.nll3~ - 1892 seneleri ~da ya.şa
~ü tı. musiki üstadı I.st.anbulda, 
tlpı~İ.(! doı;muştur. Mahkeme başkfı
~~nden Bekir efendinin o~udur. 
oıı lkı ltÜzel scsll olduğundan henüz 
1ken Ytışında. bir mektep talebesi 
ttlılı 1:,aınnmlzn.de ismaıı Dedeye tanı
.\lit · ede o sımla.rdn pek ihtiyardı. 
denin bey, kısa bir z:ımnıl İsmail De
~1>r ıncclis1nde bulunnbtkli fo.laı.t 
rtı~k~ Mehmed beyden uzun zaman 
Se dcrst aldl. 
>nur~erUk kalemlerinde birine me
l'a:ta olarak Clnnlştl. Bl.raz sonra sa
der.s 10tisap ettı ve Hcu;lm beyden 
tllue~ldı. t>ndlşn.b Abdülmct'ldln ka.
h:ı.Ş arasına katıldı; Abdü1dzizin 
ll.ıtı{!~üezzını oldu. Abdüllınmlt zama
tl. öı- da snrnydn muzlkn hocnlıltı et-

tnıccye r..adar bu vazifede kaldı. 

. .. im :ve S. &. tetlôlleri §lefirıin bildir· 
Sesi ~dl <>_!~utlgiibib'~tydltı. ~~&fıbl- diğine göre, Viyanada gfali devlet 

zası yenn e, u.ua.ye uza ~ r 1. . fı d _,_ 1 b. ç-c 
saz çaımaz nota da bllmezdl. Bunun- po ısı tara n an y~a anan ır ~ 
la. beraber,' zevk ehli oldu~da.n bir- çete&in 20 üyesi 6 Sontqrinde 
çok pa.rçalnr bestelemlştl.r, İki bin kul'§Utla "dizilmiştir. Bu çete, hima
kacfar bestesi varmış. ye idaresinde Larp divanı tarafmdan 
Hafız Şlrazlnin ıEla. ~ cyyühcssa- mahkum edilen mukavemet: grupu 
~ gazellnl ~ed~den dol:ı.yı ile temas halinde bulunuyor ve VJ
llaıı oahl ana Şlruhurşld madalyası ynnada ve şehir civarlamıda yan• 
vmnlştlr. 

1 
-'- _,_ '- - .,__ • . • _._. 

gm ar ,_uı..ararnx n111Jt1n ~esını too• 
ökeye koyınak teşebbüsüne ~ 

Yardım sevenler cemiye· meğe ç.alJJıyordu. ----ti fakirlere bulgur ve 
fasulye dağıtti. Bakkal Emin beyaz peynlrt narhtan 

ihtikar maznunlari 

Yardmısevenlcr cemiyeti Büyiikada fa?Ja fintle sattı~dn.n, tütüncü Şük
şubesl, dün, Atatürk'ün ölfimünün rü 'Yfila;ek flatlc şeker sat$ndn.n Ja· 
üçüncü yıldönüınü münn.sebetllc Bü- !mlanmışlardır. Bu lkl Dıtlktı.r maznu
yiikadada 250 ldştye bulgur ve fasulye rıu dün Adliyeye ~er, asUye 
dağıtmıştır. Diğer ndnlarda cıa 800 ki- ~el ceza mnhkem.eslnde r.orgulan • 
ş17e tevziat ynpılaca.kt.ır. yapılarak fkls1 de tevkif edllmJşlOrdlr. 
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omşuluk vazifesi Bu Harpte 10mühim1 KONUŞAN MUMYALAR 
terakki o 1 d u Tetril<a No. 104 Yazan: ISKENDER F. SER~ Otobüsümüz sarsıla. sarsıla. llerllyor-ı a;y evveli.ne gellnceye laıda.r cÇıJgınlık 

du. zaman zama.n blletçl kapı zili g1b1 saatb isml.ndelct kokuyıı kullamyor
blr yere parmağını basıyor, şoföre: du.. Şimdi faı1cmda. mısın? Kokusunu 

- Yolcu var ... Yavaşla., dl~ seslen- de~... Artık .Belld btr gün.11 
öikten sonra koca arabanın laı.pısını kokusunu sürüyor. 
açıyor, dı~anya. uz::mara.k bn.ğınyor- - Yahu bu ne alA.ka. böyle! .. 
du: - Tırnaklannın renglnl de değiş-

- Haydi gidiyoruz efendim!.. Sul- tirmiş .. eskiden kuyu kırmızı boyarken 
tı::nahmet. Belediye. Beyazıd. L~ell. .şimdi portakal rengi mantkiir kulla-
Aksaro.y. Kocamusta!apaşa! nıyor. 

Otobüs durmadan yolcular kolların- - Aman Sermet .. hayret et.mek iş-
dan tutularak içeriye çekiliyo:-, sonm ten değll. Bu ne kadar dikkat? Bütün 
gene hızlnnıyoruı:. bun.lan nereden billYorstın? Ah sen 
Beyazıttan Lll.leliye dönerken uzak- ah sen! .. 

t:ın bir genç kadın elini havaya kal- Sermet ma.swn bir tavır takındı: 
cı:r:uak şoföre cdura Lşareti verdi. Ya.- - Yoooo ... Vallahi tahmin ettiğin 
nımda oturan arkadaşım ve komşum gibi değil Hem canım bunca zaman
Sermet hemen kulağıma eğildi: danberl komşuluk ettiğim insanı ta-

- Dur işaretini vereni gördün mü?. nımaz olur muyum? Üç aydanberi a.y-
- Gördüm ... Genç bir kadın. nl mahallede oturuyoruz ... Tamam üç 
- Tanım.adın mı?. Şaşılacak ,,ey ay ... Doksan gün! Az mı? Nasıl ta.nı-

doğrusu ... Ayni mahallede oturuyoruz. mam ve nasıl dikkat etmem, .. Hem 
o bizim komşumuz. Hem de ne kadar da.hası da var. Komşumuz hakkında 
genç güzel, şık bir kom.şu ... Nasıl ta- sana biraz daha izahat vereyim ıster
nın1a1..>ın? .. Şayanı hayret! sen .. kendisi dalma açık lô.clverd, açık 

Otobüs durdu. Genç kadın başını kurşuni, açık: beJ renklerini pek se
eğerek içeriye girdi. Onun girmesile ver. Sert ve ant tesirli kokulardan 
beraber ot-0büsün benzin kokak hava- hoşlanır. Çiçeklere meftundur. 
sı ruı det';lşmlştl. Şlmdl bunınlanını- - Ak.clolsun. Bu ne malümal! Bu ne 
zır. ucunu güzel bir çiçek kokusu ll.<ic- geniş bilgi!. 
t.a okşuyor gibiydi. Otobüste lkiqer ki- - Tabii birader. Bunca zamanlık 
şilik yerlerde yalnız oturanlar büzüş- koınşwn. Nasıl bilmem?. Bir insanın 
tiUer, toplnndılar Belki .o oturur!.n komşusuna karşı alaka gö.stcrmesı. 
dıre yanlnrındaki yerleri mümkün ol- ıkomşuluk borcu.dur. Ben de bu bor
clul!;u kadar geni3lettiler. Lakin genç cun altında kalmak istemem. O da 
kadın yürüven ot.obüsün içlnde bir tamam 3 aylık komşum. Gel şu ecza
muddet ayakta, kanapelcrln kenarla- neye uğnyalun da iki pakıet eı::zalı pa
rındakl sarı demirlere tutunarak etra- muk alalım .. 
ıını bakındı. Nihayet oturmak için Eczahaneye girdik. Pamuklan alır
kendls!nc otobüsün en ihtiyar yolcu- ken ihtiyar bir kadın Sermede yakla.,
sunun yanını seçti. Ötekiler bl! şık ve tı: 
güzel kokulu kadmın yanlnnmı.. otur- - Maşallah evladım ... Nasılsın ba
masından ümitlcıiin kesince yerlerin- kalım? Annenden mektup alıyor mu
dıc tekrar genl.şledıler. Yeniden sere sun? diye sordu. Sermet cevap verdi: 
serpe oturma~a başlndtlar. - Alıyorum efendim .. teşekkür ed.e-

Sermet hfı.la kulnğnna: rim. 
- Sahi söyle... Tanımadın mı?. 

Olursey deıtll. F akat ne güzel, ne hari
kulade kndın de~il mi?. diye mırılda
nıp duruyordu. Lakin bizim komşu ol
duğunu ö~rendif,im genç kad:n iki ls
tas:ron sonra biletc1ye: 

- Burada durunuz ... Ben ineceğim. 
dedi. 

Otobüs durdu. O gene bütün y-01-
cuların hayran bakıslan Önür.de çe
vik bir hareketle otobüsten atladı. 

Sermet artık, kendisini lsitecek bl· 
ı-is. olmndtğı içln. sesini alçaltmağa 
lüzum göı-meden inen genç kadından 
bahsedip duruyordu. 

- Efendim bu ~üze! kadın b!zlm 
mat~!!~r.\n en aihayetinde ypni yapı-
lan küçük ap:-.rtımnnda oturuyor ... 

- Ben hiç rast gelmemiştim. İlk 
defa ~öriiyorur:ı t ... 

- Lakin hakikaten pek fevkalade 
t-;r mahlfıktur. Alt klrplkl~rine naza
rar1 üst kirpikleri dn.ha uzun ve daha 
f:ı.zh kıvrıktır ... 

- Maşallah . .Elu ne dikkat! 
- Sonra kulaklarının uçları gayet 

i"l!e ve pespembedlr. Güneşe karşı 
durduğu zaman adeta bunlar şeffaf
laşır. Çok güzel kulaklan vardı. .. 

Arknd:ıı;ım bunları söylerken onu 
h:!yl'etle dinliyordum. Vakıa hayatta 
hc:-şeye karşı son derece dikkatli in
~anlar vardır. Bunlar etraCım:ıakHerln 
hen;cylnl kılı kırk yararak ~:yrı ayrı, 
ve en lnce te!errüa,tına kad:ır tedklk 
Hl"'rler. HnlbuY.1 Serm~t bunlardan 
de~l1dir. 

Bunun için kendisinin bö·ııe ınahalh? 
rı in bir köşesinde oturan bir genç ka
dının üst klrpiklerlnln alttaklierdcn 
daha uzun ve kul:ık uçlnrmın son de
!'ece ince olduğunu !arkcdec•'k kadar 
dikk:ıtıı davrnnnu:.sı bent ş:lşırtm.ıştı. 
~cımct s-Oılerin!! devam ediyordu: 
- Omuzları da birer harlkadır ... 

İk' omuzunda Vedi tane kü~ü.'t küçük 
bfln vardır .. 

- Haydı cmım, şakn ediyorsun ... 
Omuzundaki yedi kfıcük beni de ner
eler. bilecek.~in? 

- Vnlln.hl şaka lllAn ett!ğun yok! .. 
PI!ıJda gördüm. Hatta denlzd~ kendl
.!-lnln müsnadesiIP. birkaç poz resmini 
bl!e çekmlstlm. Fakat şlmdl beni ta
nımadı. Yahut da öyle gözüküyor .. 

Otobüs durdu. Biz de lndi'c. Sennet 
kolumda ve hali\. ~enç kadının la.tını 
ediyordu. 

- Fakat pek şeker şey do~rusu ... Bir 

Ihtiyar kadın: 
- Mektup yazarsanız benden selam 

koymağı unutmayınız .. dedi. 
Sermet tereddütle: 
- Aftcdersiniz efendim ... Kim diye

yim? Sizi tanıyamadım. 
İhtiyar kadın şaşkın ve biraz da 

k.ıı'gın bir sesle şu cevabı verdi: 
- ·Nasıl olur? .. Nasıl tanımazsınız? 

Ayol 15 senelik kom.~yuz, Sermet bey 
evladım .. 15 senedir sizin evin karşı 
sır:ısında oturuyoruz ya... Nasıl olur 
da sen bizi tanımazasın? 15 sene bu ... 

Hikmet Feridun Es 
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Soldan &ağa ve yukarıdan aşağı: 
ı - Un fabrikası salll::>I. 
2 - Bir kadın k--ıni - 60 dnkika. 
3 - Çıkıntının aksi - Nefyi edatı. 
4 - Yokuşun aksi - Sonuna cNa 

gelirse Ermenistanın baş şehr!dir. 
5 - Şimal geyıği - Su - Tıkama. 
6 - Siyah tahtaya beyaz yazı yazar. 
7 - Tutsak - Koku. 
8 - Tersi lfıhzı:ı.dır - Ad - Arkadaş. 
9 - Teslimi nıh etme. 
10 - Muti olm:ı. - Bir hayvan. 

Ge~en bulmacamızın halli 
Soldan ~aıa ve yukarıdan aşağı: 
1 - Koyun ve koç, 2 - Onıç, İlive, 

3 - Yuvarlamak, 4 - Uçak. Ameli, 
5 - Ay. Raş, 6 - Vilayet. Ri, 7 -
Elf\m, Tas, 8 - Kamer. Saik. 9-0va
l:ır, Ile. ıo - Çeklşlrken. 

.. Çocuk için neş'e hazırlayan eli 
öpmeli. Bunlar ne vakit ve nere
de gonca vr.rcccği söylenemez çi
çeklerdir.• Ç9~·uk F..sirgeme koru
ınn Gene) Merke7i 

Harpten 
istif ad eler 

sonra bunlardan 
edileceği ümid 

mühim 
olunuyor 

Her harp, bir takım felü::et ve m.a.
tE"llllere sebebiyet veriyor. :Faka.t bu
nun yanında. bazı madcll 1ıerakidler ve 
Jn~a!lar temin ettiği de muhakkak
tır. 1914-1918 senesi harbi, tayyareci
liği ~ radyoyu tatblikat sa.hasına koy
muştur. Acaba bu harp ne gibi yeni 
1ıerakkiler tem.in edecek? 

Nobel, miikAfatmı kazantlllf olan 
Kalitorniya. t.eknolojl enstitüsü müdü
rü bulunan doktor Robert Millkan bu 
harbin hayatımızuı şıartla.rı...11ı dürel
tecek şu on şeye faydası dokunacağı 
filtrlndedlr: 

l - Harp tayyareciliği se.nayilnin 
muazzam lııkl.şafının harpten sonra 
milletıerarasında.ki hava münakalA.
tında pek büyük tesiri olacaktır. 

2 - Madenlerin biriblrine ~tı
nlması o 1radar gen1.ş ve süra.tll bir 
surette inklşaf etmiştir k1 harpten 
sonra sanayi, !evka.!Ade hatif ve son 
dcıccede dayanıklı yeni maddeler bu
lacaktır. 

3 - Elastiki maddeler imali husu
sundaki tera.kkiler da.ha büyüktür, Bu 
elastiki maddeler, harpten sonra 
gerek nakliyat saanyiinde ve gerek ev 
işlerinde kullanılacaktır. 

4 - Fevkalade kısa. mevcelertn da
ha iyi bilinmesi televizyonun, l~bora.-

tuar sa.hasında. ticari işletmeye inti
kal etmesln1 tıemln etmiştir. 

5 - Sulann temizlenmesi hususun
da. muazzam terakkller baş::ı..rılmıştır. 
Bundan bütün memleketler de umuml 
sıhhat, fevkalade ıstitade edecektir. 

6 - Vitaminler üzerindeki tedkikler. 
o derece ilerlenı.L.'>tlr ki, istikbalde en 
basit yeme~re münasip vitaminlerin 
ilô.vesi kabil olacak bundan da 1_.QÇUJk 
randımanı artacaktır. 

7 - Hayati k:laıYa, dev adımlaıile 
!.lerllemşitir. Gündelik ha.yatta b!J:"QOk 
sahalarda tatbik edilecektir. 

8 - Toprağın a.ş.ınm.asını Jda.re 
eden kanunlar hususunda mevcut 
malümat, dağ yamaçla.nnın zeriyatı
nı ve kısır toprakların verimll bir ha.
le getirilmesi sahasında. bir lnık.ıl!p 
doğurmak üzeredir. 

9 - Meteoroloji sahasında büyük 
terakkller ba.şanlmı.ştır. Daha. dün ip
tidai vaziyette bulWlmuş olan bu ilim, 
uzun zamanlar için tahml.nler ya.pıl
ma.sını temJn edecektir. Bu da ziraa
ta ve hldroelektrilt sanaytin.c yarıya
cak.tır. 

10 - Bula.şık haô'tal.ıklard:ı..n korun
ma sahasında. büyük tera.kkiler yapıl
mıştır. Bundan da. umumi sıhhat istl
!ade edecektir. 

Akdenizde İngiliz tayyareleri: Birlngiliz bombardıman tayyaresinin 
bombalarile içinde yangın çıkan bir vapur 

Sovyet Rusyarun yeni hükUmct merkezi: Volga sahilin· 
deki Kuibişef (eski Samara) 

BY KADER 
Aşk 

' 1 Bu taşralı adam, kendisine şu 
• Mlda, eskiden tanıdığına nisbetle 

bambaşka görünüyordu. Basit ze
vahirinin altında akın gı"bi bir blhi 
varmış meğer. Bunu cidden şimdi 

Ümit.sizlik içinde sarsılıyordu. 
Yüzünü aıvuçlariyle kapadı. Gözle
rinden oluk oluk yaşlar boşandı. 

ve macera romanı 
Tefrika No. 78 

Recai tatlı bir sesle~ 
- Kararınızı veremiyor musu

nuz? - diye sordu. 
Kız, nefes nefese: 
- Size mektubu yazmadan ev

vel çok düşündüm ... Elimde değil. .. 
Kabil olamıyacak ..• 

Erkek, kaderine razı olmuş gibi 
boynunu büktü: 

- Nr-ıl isterso..Uz .• • dedi. 
Fakat, bir :ki adım oradan uzak· 

l;oşmışkcn geri dönd:.i. Yeni bir tec
rübede bulundu: 

- Belki lstanbuldan uzak bir 
~· .. rde yaA:ımak fenanıza gidiyordur. 
Oranın münzeviliğinden korkuyor
sunuzdur .. . 1 Ialbuki hatanız var ... 
İ~zivadan iyi şey yoktur. Elhamdü
lillah zenginim . .. lste-.evdim l1tan· 
huldn da otururdum . .. Amma orası 
el aha ivi... fncının, ornsı daha İyi· 
dir ... Bu kalabalık şehirler, ordula
nn biribirine saldırdıkları muhare
be maydanlarını hatırlatıyor. Tek· 

Nakleden: (VA - NO) öğ11eniyorou. 
Fakat e1inden ne gelir} Fırsat 

kaçmıştı. Aralarında ba~ka bir er· 
Jceğin hayali, hail gibi duruyordu. 

lifimi kabul etseydiniz. görürdünüz. .• 
Tabiat, pek gÜzeldir. Nihayetsiz 
ufuklar, ormanlar, y.eşil vadiler ... 
Bu Beyoğlunun ortasında bir günü
mü bile oranın hasretini çekmek.si
sin geçirmedim. Siz beni az tanı
yorsunuz. Belki de umduğunuzdan 
~ok et aha iyi bir adamım... GUzel
sızı seviyorum. Oraya götürmek. 
bende böyle bir haslet ummuyorsu
nuz... Fakat bunun isbatı, görür 
görmez sizi beğenmiş, seçmiş ol
maklığımdır. Şimdi de tapınırcasına 
sızı sevioyrum. Oraya götürmek, 
orada mesud etmek istiyorum. Ba
husus, önünüze burada çıkacak olan 
felaketlerden kurtarmak. Koendini
ze layık bir şeref içinde yaşıyacak
sınız. Her şeyiniz olacak. istemiyor 
musunuz? 

Kız, başını: 

«- Hayır!• manasında salladı. 

Fakat bu red edişinde bir teessür 
ifad'!si varda. 

Genç kız, Nişantqını, orada l>ı
raktığı sevgili vücudü düşünüyordu. 
Veda mektubunı.m her cümlesi di
mağına nakşolmuş, kalmıştı. Recai 
bey konuştuğu sırada. o sade Cev
deti görüyordö. 

Başını kaldırdı. Gözleriyle adeta 
ok§&rcasına dedi ki: 

- Kabil değil... Emin olun tek
lifinizi kabul ıetmek isterdim amma, 
kıı bil değil. .. 

Erkek yeisle şöyle dedi: 
- Bir manevi bağınız mı var? 
Uzun zamandanberi kalbini ke

mfren bir dert, İşte o zaman 
patlak verdi. Melihanıın dudakla
rından şu itiraf fışkırdı: 

Anlıyamazsınız... Anlata
mam... Evet .. , Bir manevi rabı
ta... Artık kopmuş, kırılmış bir ra• 
bıta... Lakin dünyada hiç bir kuv· 
vet onu unutmama sebep olamaz. 

Bunun üzerine erkek gayet bü
yük bir heyecaıtla dedi ki: 

- Nasıl istiyorsanız öyle olsun ... 
Bir an tenhala§Illış ohn mağaza, 

şimdi gene bir müşteri dalga.siyle 
dolmuştu. 

Recai. mendiüni çıkardt. Alnının 
terini aileli. Biraz hava almak için 
kapının önüne kadar yürüdü. 

Kencliıni tutuyordu. Fak.at yediği 
darbe pek büyüktü. 
Doğup büyüdüğü memleketi her 

yere tercih ederdi; buna rağmen 
şimdi oraya gideceğine; ve oraya 
gitmek :çin bu mağazayı sattığına 
esefleniyordu. Halbuki şayet bura
da kalsaydı onu her gün görebile
cek, onun muhitinde ya~yabile
cekti. 

Buradan giderken, artık Melih;ı
yı kendine bağlayabilmek ümidini 
kökünden baltalıyordu. Ne hayal· 
miş onunki.si... Daima şöyle kur
mı:ştu: Bu kızı buradan kolaylı1da 
alıp götürebilecek; onu münzevi 
hayatının bir süsü, bir meşgalesi 
haline sokabilecek ... Böyle ummuş
tu... Halbuki netice ne o im ustu .. 

sanca: Sarıca, devlet bayıJl 
- Kuma gömülmüşler, sa.klannwt-

lardır. .huzurunda ~ 
Dedi. Herkes atının dlzg!nlııl kolu- Sancanın, Devlet b!Lyla kon tıd!J' 

na bağ'Iıyaı:ak ihtiyatlı yattı ve saba.- içm -bir tek yol vardı: Gözıcrtnl 
he. kadar bütün akıncılar kuşku 1çln- nıa.k. :).tlC•' 
de uyudu. Biraz sonra gelen adamltır 5 

Sabahleyin güneşle beraber kalktı- ya bunu teklif etmişlerdi. 
la.r. Devlet bayın k.ararga.lun:ı. va.r- Sarıca tereddüd göst.ermedl: 
ma.k için iki saatlik yollan vardı. Ol- - Peki .. gözlerinıi bnğıayın! 
decek.lerl isti.kamet belliydi. sanca: Dedi ve ortaya çıktı. gfl' 

- Yolumuza. devum edelim, diyor- Devlet bayın adamı Sar1canıtl 
du. !erini ba~larken: _-tır1'' 

Zaten bundan ba4k.a. yapılacak ne - Devlet bay bu gördüğün çı--ss' 
vDrdı? rın içinde oturmuyor, dedi. , onU~ıt 

Yola düzüldüler. ı·ay gibi muhteşem bir çadırı (J(lfJ 
İki saat sonra, çölün ort.a.sında. bir ve buradan biraz uzakçadır. ·~"'1' 

hurmalığa ro.sla.dılar. İ.şte, Devlet ba.- yolunu şimdiye kadar hiç Jtlll"'"" 
ym karargAhı görünmü.ştü. gostcrmedller. ilt' 
Şimdi bir Qerkes gözcüsünün idare- Sarıca kahbece öldürülmek telll 

sinde dört yüz kadar atlı geliyordu. sini düşünerek sordu : ~ 
Bunlar Devlet bayın adamlarıydı.. - Burada bütün kabilelerle be 
Türk a.kmcılannı, ilk önce çolü işgale kaç kişisiniz? ~ 
geliyor sanmışlardı. Faıka.t elll ldşllik - Şimdilik kıric. bin kl.şklt-n faıl 
küçük bir kafileden başka. bir şey Neden sordun? 
gönnedi1er, telAşlan boşa gitti. Çerkes _ Sarıca güldü : yf' 
gÖ'l.ücüsü Türk :ıkmcüarına sordu : _ Sultan Selimin ordu.-,--unun _ ~ 

- Nereye gidlyorsununz .. çölde kl- elli bin kişiden fazla o!duf:~nu s0Y 
mJ arıyorsunuz? ~k istedim de. or· 

Sanca cevap verdi : - Ne o? Bizden şüphe mı edi1 Ll'' 
- Biz Sultan selimin elçileriyiz.. sun? Biz. namuslu, mi.s:ıtlr sever 

Devlet b:ı.yla. konuşmağa geldik. Onun sanlarız. ıı•' 
karargahını anyoruz. - Biz de buna güvenerek ~·e r'J 

- O ha lde bizim pcşlro!Wen geliniz. nıuslu insanlar olduğunuza Lnalla ııl' 
Devlet bay Türklerle konuşnıamağa. burayo. geldik. Eğer Devlet baY· S ~ 
ahdetmiştir amma, belki sizi lıuzunı- t~n Selimir. tekliflerini lm1ml ~~· 
na kabul eder .. ı:ünkU, siz çok sevimli h epinizin cepleri çoktanberl h ::ıı--
bir adamsınız! ni çektiğiniz çll ultınlarla dcılllC 

Çerkes ntlılan Türklerin etrafını - Biz de o günleri bekl•yonız. 
sa::-dılar .. yola düzüldüler. Çok gitme
diler .. burm:ı.lığın arkasını dolandılar, 
lki kllometre kadar yürüdükten son
ra bir kum tepesinin yamacına vardı
lar. Burada. birçok çndırlar kurulmuş
tu. Yamaçta büyUk bir kal.a.bnlık var
dı. ~ı'kcslerden biri &ı.rıcaya: 

- İşte, Devlet beyın karargahı bu
r:ısıdır, dedi, bütün çöl sakinleri onun 
emri altındadır. 

- Haydi gidin. haber verin. Yavu
zun elçisi g'e!di deyin! 

Çerkes gözclısfı, Sancanın yanından 
aynlırken sordu : 

- Devlet baya yalvamı.ağa mı gel
din? Onuıı aya.klanna. nasıl kapana.
cağını billyor musun? 
Sarıcanın canı sıkıldı: 

- Ben şimdiye kadar ~ kimsenin 
ayağına. kapanmadım. Boş l.!fı bırak .. 
haydi, sen git haber ver efendine .. 

- Devlet bayın ayaklarına kapan
mazsan, kendlsilc konuşmatta muvaf
fa.~ ol.a.rnazsın da. senin iylli.ğtn lçln 
roylüyorum. o halde kelleni koru! 
Sarıca aldırmadı. Çerıres gözcüsü 

atıııı slğirtti.. blra.z ötede göliine:n bü
yü~ bir çadırın önünde durdu. San
canın etratını iyice sarını.şiar ve ken
disini a.ttan indirmişlerdi. Diğer atlL
:arı da bu-er birer attan indiriyorlar: 

- Siz bizim m!safirimizslniz .. bura.
da yinnl <iört saat knlınadan slz1 sa.
lıv~eylz. 

Diyorlardı. Türit akıncılarının hay
vanlarını alıp yamaçta. bir kenıır:ı 
~ötürmü.şler ve hepsine yem olarak 
kuru şe-k~ı: kamışı dallan ~rmişler
di. 

Sarıcayı iki :ı.rkadaşile ött>-ki kafile
den ayırmışlardı. Sanca hevecan için
de, Devlet baydan gelec~k h~berl 
beldiyord1.ı.. 

Sarıcanın yaaın.dakl iki aı-taaa.,ın
d:ın bhisl orduda. meşhur bl.r ni.ş."..ll
cı, öteki de tanımaış bir dövüşci.iydü. 
Bunlar çok iri yan yiğitlerdi. 

Çertes beyleri bunları ötek:l ka!lle
den niçin seçip Sarıcanın yanmda bı
ra~ardı'' 

Sarıca bunun manasını bir türlü 
anlıyamıycırdu. 

Bir aralık nişancı yiğit: 

İki kişi ko\wna girdi. 
Oözlerlm bağ:ı.. yürüyorum. bıtl 
Bana rehbcrE.k eden iki k işiden 

soruyordu: . ıs$!' 
- Sultan Selim Istanbuldan ?< ııt' 

ra gelirken meşhur hazinesini de 
raber mi getirdi? 

- Evet.. usıJ 
- Buna. neden liizwn gördü? ?. 

h:.zineleri kAtl değil miydi? _.J ~ 
- Hayır. o. Mısırlıların eısal"";.,tıı. 

sefalet içinde yaşadığını duytn 4' 
Onlara hem hürriyet verdi, he~, 
rafaha kavuşturdu. Bunun için ~ 
nesinin kapısını halka a.çtı ve 11e 
sin gözUnU doyurdu. . tıl' 

- İyi ::uruna, Hayre bayın gÖZil 
la doymamı.şa benziyor. 

- Nerden anladın bunu? • ....tt 
- Yaptığı ~!erden. Selim OU'~, 

dönmez., Mısıra sultan olm'.l.k he" 41• 
ne d~miiıştür .. Devlet ba.yı da keC 
ne ve-zir yapmak niyetinde lm!Ş. ~· 

- Bunlardan bizim haberimiz ~ 
Fak:ıt, Mısıra Devlet bayla lf•~ıı1 
baydan birinin hakim olması isi"' 
gelse, siz hangisioo rey verL-snıl.Z? ~ 

- Elbette Devlet baya.. çi11l :ıı• 
Devlet bay namu!ılu ve tobaa.sın_n ~!!· 
d!Sini sevdirmeslnl bilen bir De!,:O• 
Biz onun peşinden boŞUna mı gi"'r 
ruz? ~ 

- Hayre baydan şüphe ed!yorsutl 
deme'k?._ -.-rl' 

- Ada.m SC'n de. O, hilekil.r, dÜP'-'-, 
baz ve yalancının biridir. Onu:ı Peo1" 
den sivrisinekler bile git.mez. 
Arkadaşı do. ırn.ve etti: scılfl' 
- Böyt-.? bir ulamı sultn.n eV 

ı~ı>sıl oldu da Ka.hireye vali tayl:n 
ti? İşe biz de buna şaşıyoruz. 

* t Döne dolaş:ı. epeyce yol yürüın~~ 
\-e nihayet bir büyük çadınn ônii1l 
durmuşlardı. _..,\il 
Sancanın gözleri ba~lıydı , dünY"", 

görmüyorcıu: fa.kat yere e~ildi~l-~, 
man gözünün üst aralığından Jt.ll'• 

~ı.ndak.ini göreblliyordu. . 
Sanc:ının koluna girenlerden bıri~ 
- Devlet bayın çadırınıı geldik. d 

di, hazır ol! 
- Hazırım .. 
- Kılıcını çıkart 

- B!z.i tuzağa dii.şürmelerlnden - Ne dedin? t* 
korkuyorum .. keşke atıan.tnl7.'dan in- - Kılıcınr çık.ar d iyorum. DeY1 

meseydlk.. bayın huzuruna silahla girilmez. 
Diye söylendi. İri boylu Tiırk dö- Sanca hiddetı~ndt : 

vüşçüsü: - Türk kılıcım canından fJ(Jn~ 
- Korkma! dedi - onlar bize bir fe- teslim eder. Sen bunu duymadın nıı 

nalık yapmazlar. Çünkü hallerinden I - Duysam da ne çıkar? Blzun tı.dt" 
ve gösterdikleri ikramlardan bizimle timiz böyledir. ) 
uzlaşmak !stedikleri anl:l.$llıyor. 1 (Arka&l ..-r 

Ümitleri mahvolmuştu. Bir da· 1 

ha dirilmelerine de imkan yoktu! 
Bır an tereddüd r:österd.i. Meliha 

onun harekatını uzaktan uzağa göz
leriyle tak.ip ediyordu. Recainin 
birdenbiııe silk.inerek bir karar ver
diğini farketti. 

Erkclc sokağa doğru yürüdü. Ka
labalığın ı~inde kayboldu. 

Fakat Dkşam üzeri işi bitip de 
dükkan.lan çıktığı ve evine gideceği 
sırada Rt"('aiyi birdenbire karşısın· 
da r.ördü: 

Erkek yalvarır gibi: 
- Bir söz daha söyliyıeyim ... Bir 

son söz... fyice düşünaünÜz, kara
nnızı verdiniz mi? 

- Evet. 
- Teklifimi red mi ediyorsunuz} 
- Kabul etmek isterdim amma, 

kabil değil. .. 
- Size maziden asla bahsetmi

yeceğim ... 
- Halbuki ben ma:.ı:iyı unutcımt-

yacağ:m. 
-- o~mek kararınız bu? 
- Evet. 
- Çok bedbaht olacaksınız. 
- Biliyorum. 
- İstikbal sizi kork•ıtmuyor de-

m~k ~ .•• 

Korkutuyor ammıı, ne yaPI" 
)>ım? . .. 

Ve sonuncu defa olcınk tekraıl'* 
dı: 

- Yapamam . .. Yapmamalıyııı1' 
- Öyleyse Allaha ısm:u-\adık .. • 
Uzaklaşır gibi bir hareke-tte' 

sonra geri döndü. 
- Şayet ileride ba~ınız sıkışır~ 

bana mektup yazın ... Şüphesiz 51' 

unutamıyacağım... • 
1 

- Umarım ki, sizi •even ~ eıı: 
layık iyi bir hanımla evleni!sirıİı:< 
Zira çok jyi kalblisiniz ... 

Erkek istihfafla omuz silkti. 
Ve birdenbire: 
- Adresim i~te ... • dedi. 
Bir kağıd uzattı. , . . ... ,. 

Umarım bunu kayb(.tınt">-

rıiz ..• 

T kk.. d · s· · cışi-eşe ur e enm... w 
ma tanıdığım en iyi adamlar ıı~' 
sında hafızamda eaklıyacnğııt'·'' 
Güle güle Recai beyefendi ... 

Patron, süratli adımlarla uzıı1': 
!aştı. Genç kızsa, fıckta ökçeletiıı' 
sürüklercesine meşekkatle, ölgÜJI' 
bitkin yürüyordu. 

Kendi kendine şöyle diyordu: 

(Arkası var) 

ı:: 
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~rdüklerim, duyduklarım 

Hevesi kursağmda kalan adam 
Avrupa 

konferansı 

Hitlerin son 
nutku, mukadder 

suallere ce~ap 

Dün bütün yurdda 
Atatürk'ün hatırası 

hürmetle anıldı 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

(Bll§ tarafı 3 üncü sahifede) 

Bir posta memurunun · 
çıkardığı ulak müşküla

tın büyük mônasi Ahl~~~adraınbır~üı'~~i mahiyetindedir 
~ aJUDD u,ga&&1o (Baı tarafı 1 inci sahifede) 

~tfti 2avalhnın bahtı, lbwıdan ev· küne benzıcr lı.ir {dev.ise) m ·var: • • •taJ - (B.t t:anW ı m aalWeae) - Efendim. •. UZ1m nöbet belde-
d._. Yaıı~da bahsetti,-lm (Mura- (ldealsiz adam bir iake!ettir). İs· gazeteaımn mü eau teda etmeden diişeceğinl sayın- ~Bu~=u::!~=d~= menin neticesi... Asab yorulıuyot-
' ctcıniy~n adam) m tam ta· panya.da fal o ıbıruyor v.ımetm~; Lürk.'ün h~eı ve büstlerine ~lenkler da. ... 

~lr'4l. ~ıddıdır. icleallerim.ia. emelletimİlı Lepcine LondJ'a 10 (A.A.) - Obscrvcr gnze- yor. Nöw mutü fena teıtiplen.mİf 
.... u. to:nuJmuştur. 

bı • • ~eyce yüksek rütbeli ve muhalkak ka~aimı· ksi. Alınnn ~ • .QMolertn Bu iıyha ve işgal neticelerini Anka.ra, bu günü cıer!zı ve sakin blı olabilir. Memurun da isabt bozul· 
fr ~ılı bir zattı. Ailece pek ala- • Gene, AvTupa memldtetlerlniA IJIİ\lll ~dAki ~tı:ı::ıdan ~- rakamıa veren Bitler nıslann yas lçln.de geçimılştlr. IhUla.Un başlı- rD11f olabilir. F.bt bütün bunlar, 
, ~a :nıeşrcp idiler. Konaklanna giizcll.iğini, kadmlannın emsalsüli- 'SOC'/.İl'Ol'. Alman propaganda.sına.U= ' • ' ~ a.atten'QOk önce bütün Ankn.- nmazan tiryakisi cibi balla tenJ... 
~llda iftar, Ku-rban'da koç. ğjıai. eğlecıce ysler.inia t..daia lbe- HiUer, :ren1 rd7.amı ~"İni lilii, esir Ye yaralı olarak, ee1dz, on n. b.aJtı .Atatilft'Üll muvatnı 1cabr1- meii İcap ettirmez; bir. lkincDi de: 
~ıl de simit girmezdi. Noel Ke· ~ arQ"a btıp. Pam'-t• Ji bu emri vakll ~~ ~~ milyon 1n.san kaybettiklerini bil- De giden yollara dôkülm{iştii. MIIU Şet MiitJriilAt ~ meınmlaiun 
~it frcnklervari çam ağaa do· (Siyasi ilimler •erhea mcıktohi) nıe =~ ~k d:.eı ~ b1r - diriyor ve wdünyada hlç bir oırdn bmet i.naDQ. ~=:vı ~:: icaba deiildir. Her Tatand11§, lMor 

Öt 1-n.ıı duy.ardık. kaydedilcliiüü. burada 15 :sün k.a- kon'.feransl kıttp edeoe'tUr. l'QktW;: :ti böyle bir ayıptan 9DD-=~ bllıre celd!kıerl ~mazı v.tand•f" elinden relen (on lirQJ 
t~.:d:nberi evlerinde Levantine d~ kalıp oraya c:löneceğinj aöyle- Alın.an prop:ı.gand:ı.smm telkin ~ ra kendini toparlıyabilsin» diyor. aıuva.tta.t ka.brln bulandufu miize bt~ ~ iki 'baçalduia tahvil kadar b8-
ı., h utrısler, Rum hizmetç.iler, hat- dıkten sonra: mck ~dlği şunlardır: Bu ,.,.1 .. ,., üba.'"'J;.nlı bulan ııası etr::ı.tmda. çok~ bir halk küt- sil) kolaylddan i'kr11111 ederse, hu· 
·~~rı. ufalt bulunduğu için büyü- - Evet. (branche) ma diploma· 1-Ş:l~~lndevamettilidör\ sa,,.__ .. m -e;-. - Jesl. yer alınış buluııuyordu. umı eef bdarcık ehemmİyetaiz bir ,eyden, 
~c lcüçüğürıde mütemadiyeıa &. Bunu intibahımın eebebi de Av- ayd:ınberi Inglltecc hütümet.i Rus ılara lı:arşt da fU cenhı .ermekle k halk safian arasından geçerek ......U hayatta bir ferahlanma 
~~ ;. (getir. götür) hep namca. rup.da y.apmalc; çünltü laıanbul- ~~sine !~~ıl:n~ oe~:ı= iktifa ediyor: .:Abna:n askerleri bir bbre geldlklerl aman. giriş yerlnde o'lm ... J;laSiin ben hemtehri, palc:u

dttı hırcık hastalılclı ~üyüdüğiiA- ela o~r~. :?O yqı:ma kadar l~ mu~:ık olamamıştır. şeyi saydılar mı, :rakamlar tam- lıl1Det ~= :-cı:~~:e= daa pulcara. ~ te~; yana 
~b~llıı, lcavrulc; aynı zamanda (exa(Jtee) bır b)dt'-8:.r h(aPya~ı~c:!an)son- :z _ As'kerl bir yanlım~~:: dır.• ~~' me..reşnl Fevzi Çaknuı.k, sen, -: .~L.~lftl .~ _ •:~•"* 
el_,. • Yararna:z mı da yaramazlar- ra attrayante oır ansxıne 'Ja· rn.adığını ycya bulunmak ....,.,...,.""'~ R syad bir b uk m:Dyon ld.- Velclller he,.eLl Cümhurlyet llalk Par- cesa.-eti ·ıncuemyesmı 8'05 yen 
~i· E'YYela Mclctebi ınıltani:y-e ne- but .<~aude) ~ir ~~pagnOlıc) ~le gösteren Ingilterc, lhndl .sl}'Ui t>lr U a uç . . Us1 cend ~ ParU Meclts gru· pQıla memuru vatan~,nn .- !~· 
~ olarak 'Verilmiş, mctr Saleme. ~vıenınm. ÇoC\Jga iuzum yok, ıara yardımda bulunmakt;s.n btıc ~- ~tre ~ işgal edildiğini pu llePant mfwtaJdl gnıpu r?lslerl to.- rm da sen bana ve dıgerlerıne J§m 
ti d!ar• Natalryıe., Vafiyadise. ikin- çocuk acvnıcm. 1 O, 15 sene geçin- Y'tı . .. • 1n R bildiren Hıtıer, hareketin neden l'tlfmdan b.rşılanmışlnr ~e hep bir- diiftiiğü zaman: 
ııiht ırclctör möyö Dolise rica ve cc, (par hasard) lcüçü.k bir (nos- tal ;~re ~~um~tiı =~ ağır gittiği sualine cevap verlJOr: llktıe ~girerek, ALaLürküıı mlı.nev1 - Enc:iimcndedir ... Yann arel; .. 
~ ı.lara rağmen bir türlü prepa· talgie) lüaseıttim mi, nezantte de ~ru- verd~f :Sıya.sctı n1~· Um etm~- ~ize tahmin ctt1.ğiniz zamanda tı.uzunmda etUm~~· . Mec1l&l Öbür gün ujTa ... Hele bir düJÜne-
~'drdan atlıyamamış, :nihayet (Suua • secrdaire) lik veya (con- ~ ve bunun lçm ne gibl bir retJep ald •dı diyenl derlm ki• : ~ Buyük :~tre :blrcr ilim. •• İki aaal bekle! - cevabuu 
ter adadaki (Saint Jozeph) Frer· se:iller • legiste) ilik gibi bir mevki mevcud oldu~ ikeyftyeUcrl sunle şa- an nız ere · t:şe dooıetlve:ymu§lardır. Bu tlı.- almazsın ... 
~cktcbine leyli konmuştu. aç.?ldı mı, bir müddet için belki İs- yan görülmektedir. Şimdi bu sırn ör- Yıldınm harbi, anlaşıldı, takat =~den a:mra Mllll Şcl lca- Ah fU kafası ezilesi mii§külit çı-

lııla 0 da da haylulığı. sınıfta ka- tanbula gelebilirim... Oturacağım ten perdenin hiç olmazsa bir ucunu bir yılchnm harbinde de yürQ- btrden nynlnıışlar ve ıgeli§lcr'..xıdc ol- ilancılık; cRahmet olsan komıunun 
ol l'l. devamda; gelgelelim müziğe yeri de aöyliyeyim: 'Klftn Pen.. ya· k:ıldırma~ zamanı ceımtııg~· Mesele mek iAz:ıındır. Piyadelerimizin yü- duğu gi>l dönüşlerinde de Vali, Emni- bağına yaimamak• huyu ••• O olıiıa
tıta\ "lİdadı §aşılacak raddede. Zi- ZlD Terapya .•. Evimi hiç bir vakit ~ş~:r~ alı~~i.ıktlr ~~~ rüdüğü mesafenin tarihte eşi yok- yet müdürü, Mıcmez :kon:utanı ve blr sa if1er:imi:z blar bkır yürür ... 
h~ ulaklan dolgl.IQ\; ablasının pi- kuru \alabalıltla t"loldurmıyaca'brım. ~e~.Blrlı~inln mu~~ık1 oln.n İngiltere t kıta 1Ulk'er tarahndan scliimlanmışlar- E..t, baDdan dolayı id9'0 yOlı:: 
"""'oııu . H ., ,_ .s' ,_ eli ( • · ) L ,,_ • • 16 • • ur.» dır b .... ı__ kı · yürütm' .. >tt le CŞ&z. atta &:enw :oeat - mcnaııene nauue getnmıyece- bu memlekete Anmt dercedc ynTdım . G _ B zi)"aretl lialkcvinde ya.pılm~ mnma, u wur b r il e-
(cf~. ann~~e, lardefine. kuzinine ğim. Mu!fağı~a. bir Fransız. ahçı ka- tdeotiine s& vemıifUr. Mantık, ~ .. D~~ler .hazırlanıyor. u- ola.no. ihtlfald~ bulununlann ~ bir- IIMık, Nzifesiai tahammülfersa bir 
lak ıl) ettıgı, Emest Komendingcr dın, iluzmetımıze de hir Rum selim ve namus, Rnsyanm, 't'\olayısile nun bırinde Alms.nyadan ku,-vet- lilde yaptıltlan ziyaret. takip eylomlş ~ aayarak fW1a çatmak, bu· 

t' trıorsoları bile var. '(bonne) ... Buraya (tournec) ye Ingilt.erenln ~üşmanlarm& brşı ya- iJj oJmıyacakle.T mı? Ritier: «Ben Te bundrm sonra Ebed! Şef'in kabrl. NI çalmak memleket ölçüsi»nde bir 
.. 1 ,aZl', (Stambuf) (Lcvant He-- gelcm büyük lcomediyenleri. vir- vaş yavaş ve Ls4.emlyerek deAil, kendi- d h l A: Sil.Ah bi.itün ~ün lçln Ankarada bulurum çok mefbumlann idamıdır ... Ne k• 
·•1t1) • ' . • • - •. w • • llğinden ve süratıc hu'ckeote geçDme· e azır anıyorum, uıyor. ılınıştır ı .. 
)~· • (Moniteur Onental) 1P01 tiiozla:n gormege karımla gıderız. Sini emreder 0 'halde bu bctacUn se- imalatım bir kaç husus! ı:;abaya halCD. ~yaretine ı!:İ · 1 dar milli enerjinin, mili iı saat\niD 
(~. Ca2:eteleri gö~den geçirirken Boaforda deniı:de, karada ( excur- bebi nedir? · _ . . .. c 'Sa.at dolnmı 11 t;eQC ~ka ~ P- belikine sebep oluyor! Bu da. bel· 
tJ ~on Française) de matmazel sion.s) lıı.r yapan-z. Bıktık mı, haydi inglltere bütümeü, dauılnyonlar "e tıemeikuz ettirdı~ Bır gun,_ ne 'f1~ti~ a.d~a BI~ :rette =- ki l,ir f-erdin idamından feCi<lir. 
ııi 'r\1 FilanciyaclU'm, madam Agav- gene Evropada)U (Corps diplo· Am.crikn ue istişare ederek ve onlarla miktar malzeme ıle geleceğımizl <' çlsi'k ~ :.rr~ ak keynı~ -re beş NOT: Muhtelif yuılanmda pos-
'-ctı Falanciyanın lconserlcrine raa- matiquc) leıimizin arasına.... iŞb!.rllği }'aparak ;ba~e geçeblllr. gö'rerek hayret edeceklerdir.,, :~ka sü;:n ~ir ~ vak!~ ile ~cal~. ~eCih.e~~: ~alarınd~ 

(N'?' lcahrolurmuı. . .................. .... .. ... .... .. . .. .. Amerika, ıf'inlllndıynyn, Rusya ile sulh Ya Amerika? Amerika 125 mil- Atatür1ctin hf.tınt..<nnı thiz eyJemlşUr bir ikiffnın zıbnıyetinı boy le t~t 
f\...;· 'ıçin ben de iştiralc etmiyorum> Bihirin adı Mnı ııeaelercc i~itil- akdetmek suretlleAmcrik'j.11 do&th.A111- y nülusile hazırlanıyor Bitler Öğleden .saı:ır.a da okııllar tald>ele:ri etmİıf olmam"7 tabii hü111üniyet1me 
;:ar gibi, Be~glunun yüksek :soa· mez. kendi de göriirnnırz oldu. Ta- nu muh~m ct.mes1 :icln-~~ p.ns on _ · _ bapannda ôğTctmenleri bulmıdu{:ıı vel'irle-. 
~inden allr.ılar top1amıyonun~ mya.:nlar meAkta: A-.rupada mı, :::~~ı~u:~!lir. Ilt.erc cevap :ver~yor: Dognıdan d~ya h~~ Ebedi Şefin kabtinl eya.rct ey- AKINCl f!O.T: Y~da bahsi ıe-

l!arn gazetelere geçmiyor~) diye. Amd.ada 'ini, yoba Bombayda, Romanya Ue Mncnrlstnna ~ Almanya ıçin çalışan insanla: 250 Jen.~erdlr. b b- - - ü ısıen telgnıf istida degil, ıncktap ma-
~i hi~, .. <Armonika). deniln de: B_ata-.yada 'bat ~ehhencloer fala~ ı:r"· inc.Ite:renln müttefllclertıe, nıcseıA milyon, bilvasıta Almanya için ça- .nüTü~ı:!~u :~ ~-. biyetinae imŞ. (Viı • Nô) 
ft,r dudiiJde, tıer'lemn aeandaki hilen yc>k. Sanki J'fır yarılmıt, ıÇlne Ç«osloYak,Ja W YuplS?avya De 1.stlp- hşanlar 350 milyondan laaladır. bütün VellletJer, e]çiUkler. daireler, 1 1 
'~ra bum tara), Rumca (Ya girmİf. rıe etmesi lazımdır. Öyle .nıe:ııeleıer ıw.Riç kimse .. he ıelmesin ki bu müesseselerde ba~a.r. trltttin ,.,mıta Gun•• lük• Borsa 
~ bı), (Paında murmurizea) gibi 1Ylı.l'dır kl Almanyayı tenvır edecekleri :şup · oldulu gibl, p.nya çekilmQ ve Ata-

"•lan k ::ı k •. ,._.. y :s· -~ _., k - ,,ı_ bı'r için 11'$a edilıaMcZler. Bu •••tl!lertn mücadelıede her ~ istifa- t~-.-:- _. _ _._,_..&ol bütün ~11,,ri >iilt çı arıp aurur en J~ ou- ea1 scıo~ ıene evv .. , uçwı. ~ . _ ...... _.. ·r-..-........u._. ......,.__...._ 
h. lllii§, mükemmel flüt çalmağa fino köpeği yüzünden evce tam ~::ı:~~an~r:ı ve~~- de etmeye munftak '°1a.cagızll dalrlfler, miiel!lseself!r YC Wşckkülier 

10 Jkincite,.'"Tin 1.9U ~•ınııtı. bel} 'lti,i, o :ı.ammı\ay Şehremirı1n<le miiessir olabilir. 'Bu memlclte'tlero! Fakat mtıertn nutkunda, Ameri- tarnfmds.n'b mnu~dçelenklcr!e çe\'re-
r rc ı .,~ b' . b d d b 1 wo -'"~ • ) h t • .. ~sı· b' ~.:ı lemnlş ulımma~- ır. ~ r er mcıtte mın an osun a, u unan \ auıx.eıp a:s anesınc Alu?an nufuzu nltınn glrm}$ olm-..ktan kayı.Jronımak il ıyen ır "CU8. var. A k H lk • d % 7~ S33 T'ilrk borcu I. ll. ın. 

"erbr haünddti talebe arkada. Fe- 15 eün taşuup c:lurmu,1tı.lk. • ~fitevellld memnuniyetsizlik artmak- Reis Roosevelt her Alman gemi- n ara a evın e • > 1933 ikramiyeli 
'-. ahçcye .gelirler, mızıka mar~- Bir gün oranın tramvay durak tadır. ' • . Ankara 10 (Teletonlal - Bugün :a :a 1933 İkramiyeli Erganı 
L..: Polka,ar çalar, çocuklar aelvi- yerinde, yaz güne§inden ~avnıla Vaziyette diğer bir unsur da Orta mne ateş açmak ıe:nn >ermış . .Ankara llalkevindc yapılan "ll\t1tn.l ıt 7 1034 Sivas-Erzurum l 
"'"'ı altmda kocn§up oynnlar et- kavrula Tıopka}lı - Sirkcc:i tram· Şarkta bir cephenin fa:ill}tete ıaeçaııest «Ben. Alman gemilenne, rasladık- ~m;rıı. Halkevl 7'e1s1 B. Fcrld CcllU -» • 1934 Slr.as-Enmrıım 2-'7 
t•fla • -;- • ' iba :flıUmali ve .T:ıponyanın Bl.rman7a - 'k ·si .t-z.c, _ Gv\---en'ın canh b1r h'ltnbesiJe açılımş- S3.:2 H rl bo oı 

n da ııeyırcılerle dolardı. vaymı. beklerken. y~nuna - Ç1ft cephesinde bir düşım.n olaTalt gö- lan Amen a gcmı ne --s? açma :nr. Nutuktan sonra. snhiie açılmış ve " 2 ı n ne n an 
bayanı kılılclı, kıranta bir .dam ao· 1"8ıımesi imkanıdır. mak fakat, taarruza :ağrarlarsa D>edi şefin meşaleler anım.n<la. blist.ü ; : ~~ ~:~: :s:: 

~radan hir :iki "Sene gcÇti. Sıs\a kuldu: kendilerini müdafaa ıetmek emri- .meydana çık:mıştır. llallı:ıert l'clsl, Bii- A. Demlryolu tahvill l -11 
ı: · ncığa2.ı tanıyabilirsen tam. Eni- - 6cni rtanıdmız m1 ~ ı1l eli :yük Atamıza karşı derin duygulnnmızı A Demi ollan tahvili nı 
d:u boylu, bıyırlan be\innif bir Gözüm .rııuvor, fakat bir türlü Londra ver m.» . !t:ı.ar etmiş ve ezcümle demiştir ki: A: ne~oıu mümessll senet 
l. ~anlı. Bir gün beni Köprüde bulup çıkaramıyorum. Almanyada isyan, Uıtilal çık- &Biz bugün .lçlmime ve :v!c~lan- T.C. Yerlrez bankası 
d~~'ı1'."'dı. Kulağıma ya\'AJÇA f&811- BShir ()eğil mf?.. Pek yaltmda Beledı·ye reı· oı· maz mı? Bitlere göre, dil§manlar :ıniuıda ~ilepnlş ~ .. Atn~ i'iıı; 'l'. İş banüası ııama muharrer 

q oturuyormUJ. o yeni Almanyayı tanımıyorlar bı- bi:rt~e ~ızden ayn duşmuş 0 n f~ T. İ4 bankası (hamile nlt > 
- H ..,.._k ... 1 . . a·· . . . . A.ta.türkUD matemin~ tutuyorus. ~ T. İş 1b:antası mümessil hls. 

"- altaya Romanyanın (P.ren- - yu aörecegım ge UU§li. u- tilAl çıkarmak ısıtıeyealer olsa bıle, ~rı.mm ranlsi lç;n ıı.kıtııl;en ~ı A.. DeDilryolbn şirketi ı<~ 60) 
SoMarya) vapwunıı atlıyorumr. yurun, biraz olsun evimde dinle- Almanya bu gibi1eri tıreldivenle Abturk bizl baya.ta., :şerefe ve hurrl- A. Demir,ollan şirI.etl (% ıoo 

rdum: nin !. diye ricalar. ancllarla önümüze yeni reis meraıinde tutm d . - il b ye!ıe doATu teşvlk eClıyor. l31mun için- Eskihlsar çimento 
- h.rnire Mi) düıtü. Sokağa aapblc. "Ce\>intlen ko- makamına götürüldü az, eınır yumnıgu e ça u- '!Ur ıtı. üç ~dır tek ~kınlığa, tek sa.p- Kredi .FonsU-c l~ h Ne münasebet?. Köat-encede ca 'bir anahtar çıkanp l>&ıchla hiti· cak ezer.» 'kırıhğa ~edik. ~emnUzmlı:ı. danı > !I 1911 

~ bcnder olan dayımın yanına!... şil.: kapıyı ~· •V• Görü1Uyor ki HiUerin bu .nutku ;~ ~~~~ =~~tr: ~ :ıı AmorU 
:: .) ~ Karşıya im ka1u ~~· eftgın ~ ,!:.,~~!.;..~ ~ blr nevi lzah :ve müdafaa .nut.ku- benzlm'izi sobnuş görmedik. o. &lllz b\- ~k .a~ 'Kupan 

ti... Oradan da kolaynı bulup Pa- yarlına ayakkabılar dııılmit, "maltal .. ~ 1 .ı..-ı;.. b elci _ _. • dur R.,.-..Ae. ka.tıarulan .,.-;ı;..r f&. :ze benzeriz» dememif ml lldii Bu bü- x-1 "t b•-
~ Di J • ahm· x..- d··.-ı· bir t hk Selem -~n , vuouu ~ '1n 11.nn • .,. Y• l".rl . ....,,...... U-f>• adık u çe a. m 'U gramı 

Ad; . ? ornim l ı yapacati"'•· 0 i""•
1 a~ ... ~ yor: . liklttle yapılzn$r. Bu seneki mera- dak8.ıllklann zaruri oldoğu anla.- yük :S&ciin eerçekli.tlni yalanl~ . · Oımnmlı bankası (banlcnoLl 

L. K. 
24.10 
19,65 
.20.60 
20,4.0 
20 50 
56,25 
16,50 
2675 
47.-
50,25 
45.50 

130,-
12,10 
12,611 

145,-
28.-
46,-
10 60 

,eaınu yaurun. melctupl&§ırız. - Hannn neredcsın~ Bak •ıısa- Sbrule, şa~ :tmmındakı bttyük 'Cadde- IÇimlzde sapkın çOOnadı. Ne duşun- U:mdra üzerine 1 sterlin 
tı Ne talihli genç; darısı <loetlar ba- 4 firler getirelim. ı~. muhafip asker ve pasU m'üd&- Ulıyor, Alınanyanın ne dışardan, ıdük, ne :val"'::tk 'VC ne :yapıyorsa'k, -ne Nev.rork üzerine 100 dolar 132.-
rıaı.. l Ardındc: faa. servisi müfrez.elen .geçld b.>Sml ne .içerden yıkılmıyacağı temin y.a.paç~. g.?"'!ıhıımtn dlv:ı.sma uy- Madrid üıertne 100 pezetn 12.89 

104 50 
!J9.
'i8.50 
ı.ıo 

.:s.so 
3,51 
2,90 

5.22 

- Şek:ireJ.. Naciye!.. l.Jeylat.. yapmışJ.a.rdJ?'. ~ ınii~!ik .nv- eclı.l:i:vor akat 'istikbale ve askerli tm:il:1'!!3"0lçumb uzd yalnlzdah~~ Obnlu StokhOlm ilzerlne 100 kuron 30.75 
O~ d-rt l k ·· ·· _ _ı_ ~·- p ,_ d 1 vdltre mensup müfrezclcne doımln- • ' . . . QPnlı:. ........ n un an a. ,.,..ş ... a r -------------• ~ o ay orta ı ta gorunmez ~ya gir~. atisııı;a pcr e er, Yon efradı da iştirak <e~. harekeUere aıt hiç bır tahmin v~ ş«:Y mfuıtenh edem~... l:'E.'"1 .NEŞB.iYAT: 

iirq 11
• Her lta1de yalaru yok, dedi- dokuma örtiı1ü minderler, 'ayna .iltftalar, Alm:uı bombalannm tahd- ya haber ileri .sürülmüyor. Bitler:, Batlp, nutkunu bltirdilcRn ~ 

~U. lcYap'tı. Aklına ge1ip 'mektup konsol, pencerenin önüncle "te'kir ite- batı bala görfilcn cacldelıerten :askerl • • tk d ulonda bulnnanJ.an bet dakika aygı 'KIZILAl' t\IEC3JUASI ÇIKTI 
tı· art mı ıgönderecek > di, tavanda Jaili ~u. nnızlka ne geçm~lerdir. Kıt:üa.ruı ar- bır ay evvelki nu un a Rus ce~ .siikfltuna davet f"tml.e ve sa1onu dol-

)e • ır alı:şam Haydarpaşa vapuruna Aalelacele ba~ı örtmüı, anlına kumdan, tanltlar geçmi'ltlr. Yenı besinde başlıyan büyük hareket- duran lbalk nat tam 1,05 it~ Yaslı -tilr Üç renkli "ÇOk -gür.el blr kapak için-
ı.., titıne1ı: için Beyoğlonclan Tünele ıakçıllaşmaş bir ıpar4öaü ceçirmiş, Umdra. BdedlYe reisi sir Jöhu LaWie., leri baber vermişü. Bu .sel'er ask~ 1han içbı4e :syakta beş aakika -.yzı de K1Zll:ı.7Dl fil mecmunm .~ 
~ec X-! 35 ,_,._ b L_chn Safa P' ,. SIJJıt Pau'J ıJatosnnun ::rnercUvenln&!ııı. • • :Hanası .Ya.J)IIU11tu'. ~i'lll bu sayısı birçOk .,,,.,..._n 
"r cK>m esnada, çıkan kaJabıllık. ._ ir ~ '( ce OJnİZl!1 t.ıtalan eellmlamlştır. !tmtnı 'J'efü:a- ın hareketlerin ~ itattmdan l!. Fe!1d Celal Güvcn'dcn sonra _An- lerill QQk üst.ündedlr. Xrzılay mecmu-
asından bir ses. dlyıerU ıbepimWe to11fa1aıh. Arb· tlnde kraliçe bulunuyordu. Ht."J)Si gıe- bahis yoktur. Geçen bır ay zarfın- bra Dil, Tarih ıve Cotrafya fakiiUıe- 'il~ resml blr ~ergi değil, bh' mıl<9 

~'O. C~e haddin varsa tanı; b1}'tk- ftldan büyüğü 11. 12 yaşında. -öbür ı:m ~eler tadar blaballk elaıa hatk da Alman ordulan büyük muvaf- si iJ>r_?fe:!°rle!lnden Enver Ziya Knral, mecmunsaiır. Içlndc birçok ta.nımnll 
~· a-damakılh bvırnnıı; cfaha 'Re- iltiai birer yaş kadar aralı üç kız da tarafından uzahürlerle .se~- Ata.tiirkün yfıksek,plıs!.yet.i ve.eserlerJ rouha.r:rlrlerln yazılan ve :ressaml~nn 
' 1!:1. irileşmiş. Mütehakkimane odaya ,girdiler. Anneleri: tır f&kıyeller kazandı. Bu sefer hare- iize:dnde b1r konuşma ya.pnuş ve bunu karlka.tüı:l<.'rl vardır. Her ayın ilk cüntı 

ediyor: - Bey amcamın, +ıan'lm ~zenle • !kltln zorluğu ve ıa.ğ:ır1ığı ile denk, K~ran Bozk~~ ~tatürkfm 6lilmU- çıkacü: o1an bu sa1on mec:nuasınt 
y Ceri Clön, biraz konuşalım! lıanım al>lanın ellerini öpseniz et Bir ..aylık ftaJyan .:zayiab Z&ruıi bir 'ihtiyat seZiliyor. Bu ~~: ;1~ı:n~~~ .~IT.~~t!!'R1~ .................. . 

tıd ~nııaa gittim. Kıyafetini tarif deT demez, l&P ifap elleııc vardılar. Roma 1 O (A.A.) -Jlıatyan umu· nutUk, şlmaiye ke.tlar elde edil- mlşttr. Naki TC-:..al tarafından da Mlll1 !r.ı.d ettikleri nutuıt sesli olaıak verll-
ltı cyun: Baı.ında yan1an delikli, 'içi ıBab&larmın afzı kU1ak1annda: mi l:ar.aıxalıl Jlctıeşrin ıayı içinddci miş netice1erln blr 'kısım hedefe Şc!inUz ismet Inöniinün, Atatilikün miş ve Cihnhurlyethı ımemlctete ka.-
~ •ırtarh bs\.--a\ı fes. Sırtın<la Blö - Büyüğü. 'J'Cfikanm anne anne- ve bundan en·ellci liatdere dahil muvakkat bbre konuldul:u om Tiirlt ızandırdı~ e.etıeri canlandmı:n b1r tı.. 
.: Sab renginc:le, lcruaze, ;gayet 1u- sinin e§'i. onun 'için ntımet'linin 'adı- ~o:Junmıyan zayiat mi'ktannı hı1dir- varilmış demek o1acs:ğıru, yapıla- n:llfltlne :::c,şrettiği beyaruıcmesl okun- Um g~rllmişt.ir. 
~~et. K.Tem y.ele'ğinin oc'bincleD. nı .ltaydu'k. Oitancaya da 'baldıx me'ktedir: nın boşa ıgltmediğinl, 'lStikbal ıçiD. muıtur. Beyanname büyük bir saygı Bundan ro:ııra Halkcvinde merns1me 
)...:l n «ı4idilk. kordonunun .ucunda ımerlaumen.inidni. Kiiçülc. valdeye ı _ C:::-afi A'frikada oydu Ye Fa- da.hm .,_,a harlcl bir tehlike cil- ~:~ ve *1emadt. ~tatfi:rkiin 90ll verllmlo ve bep blr11kte Atn:türttüıl 

"?• nDn d ~-·· ··k b' • h b · " } · · ...__ı_ tırnıecl" .""'
1
"••. . ·~.1 unyetın onuncu yı1danümtinde mn.vakkat kai>ri ~ edilın~tır. 

~inde e en ~uçdu~ ı~ ~sa · ~~zemıyor mu' ınnmı - e ı fi9t ımilıs en zayıatı: 128 ölü, 182 ma.dığını 'Alman ml!Ietıne a.n1a~ 
~ ]>ara c\1% anu ,gn ~emer. mu yaralı, 175 .Cayıb. Rus ce,pheei: malt ;.ol?\ söylenmlşe benziyor 
\i ldannda iJ)itilı::a're, banı\;ar gi.. Kadan. l>üy\ik btnaa İpret ıc· 152 ölü 340 yaralı 15 bytp ~ · 
'a?talon: Ayaklarmda kanarya çerken: . . Yunan : Amarvııd .. ~ Amavud : NecmeCldlı\ Sadak 

ialcarpınler. - Saba kahve, malave pt11me- Yue-oslav cephesi: 179 ölü 128 
"';;__Orta Evropanın her taraf111ı yini:ı.. Şimdi l:udaz: a,.....d.n ~- yaralı. Anavatan topralclan: 'Hava 
-.., (~· . ~e. (~es) 'fdıirler, trk, içecek <takat nn ...aT) deyip a· a'baJan "etioerıilllde 9 ~lü. 
(tn ~} maanlar, 'ne dayulmaz rahm, cev..,ta: 2 - Donanma: 70 ölü 121 ya-
~t'Ucre de vivirel..) derken, Tü- - Bir acı ka"hvemizi olsun İçme.- r.alı 234 ayıl), ' 
~ hıeydanındayız yıı, rüzgarla toz <len lbrrab! mıyız biç) 3 - Havalarda~ 3-4 ölü. .f6 ya-
li~ hirbirine kar.ışıverdi Bahir. Dıe:ni ~Jlılrıya cağırdı: rah. 29 kayıb. 
~ eınen menaille ağzını bumunu - Size :geleyiaı, bapındıın ge- ................................. _. __ 

lfı rp· koluma asılı, var ikuvvetiy- çenleri IUZUn 10zadıya ıdinle!.. de- hep a'.Jıretine ik.ııvu~~lar; genç ya
iiftı 1~ yan. sokağa çekiyor. Öfkeli dikten sonra gene dilini tutamııyıp, §lndalt:i aevgili a'b1as1 lbı1e. 

c 1 de .aoylenmcde: ayak üstünde kısaca anlauı. Hayata küskün; orada bir memur 
rıı·'":"" (Quelle munioipalitel .. Quelle Gençlik bu ya. Paristclki tnhsilini cfendicağızın kıziyle evlenmi~. K.ey-
~--'btreı) Sizlerde de ne (pito· yanın bıraktıktan sonra umumi natası ölünce İstanbula geloıiııler. 

'a·c) tahammül!... harpte Kafkas cephesind'C esir ol- Kaynana.sının Şc-hreminindcki le'Vİ-
1'.rl:2r .türlü kolumu bırakmıyor. Do· mu 0 • Sibiryadan lcaçıp Çini boyla· ne yezle~mi§}er. 
tıl-..:gın, karl!'lki passajdan sola kıv- nıış. Şanghay, :Hongkong, Kan:ton Geç.inişleri, bitişik bakkal dükka
ta, 1r trarnvay yolundaki Arnavut kaf~ntanlıınncla flüıilo çn1gıc:ı1ık nının kirası, karısının konu lcomsu
t t{cının dükkanına , nihayetteki ederek, vnryctc numaralan y<>,pn· ya dilci, diki!i. kendinin de civar
lı~rıa. bölmcısinc dalClik. Hemen çe- ra'k güç belu yaşac'lıktan sonra dalci bazı gençlere nota deni ve-
~c gi~ti~ nihayet 'Perişan anide Adanaya b· ri§iyle. 
- Bec:ıim de lugatçi Larousse'ün- pağı atmı§. lstanbu1da khnsesi yok. 

f RADYOI 
Ba.giinkii ıtrocram 

'12,30 ~. 42;33 1Ka.Tıaık enıtc 
n türküler. 12,45 .Ajans haberleri, 
ıs,oo Kanşik oafkı ve 'tüikiiler, 13,IO 
Kan.şilt procıımı Pi. 

1'8,03 Snlon orkestrası, 10/JJ Fasıl 
heyeti, 19,SO Ajans h!lberlt!ri, 19,55 
Şarkı ve türküler, 20,15 Rndyo gaze
tesi, 20,45 Flüt rololan, 21,00 Zl:raa.t 
Tal..-vlml, 21,10 Opera. potpurlleri Pl., 
21,30 Konuşma., 21,45 KlıWk 'l'iirk mü
ziı;i, 2.2;<> Ajı:ı.us ve p:ı.ra. borsası ha
berlcrl, 22,45 Cazb:ı.nd (Pl.) 

ll ik1nc'itcşrin çarşrunba S.'\bııhı 
7,30 P.rogra.ın, 7,33 Hn'fif p:ı.TÇ:ılo.r Pl. 

7,45 Ajnns haberleri, 8,00 'Hant par
talan Pl., 8,15 Evin saati. 18,30 Hafif 
parçalar U'U 

Devlet Demir Yolları 3 ~cü lılctme 
Miidürliiğiinden : 

tşıetmemiz memur ve miista.hdemlerl l_çln yalnız kmnıı.şı idaremizce ve
rıltııeı: ~ ı19'1 :malt yilı sarfında ıcliktlrilecdc :llf&P1a y.azı.lı temı\ elblfte 
J>alto ve kask.etler kapalı zarf usu11le eltsiltmeye 'konulmuştur. 

tb.ales1 :nauvmrae ~41111.Hl panı.rtesi giiniLsa.a.t lB da ifl&ne .iblnasın
da to~umuzca. yapılacaktır. 

istekmer '2490 ayılı !kanumın tayın etti~ rreslb.1a.rtlan :maada ~na
JDfi'l~ yazılı veslkalarla berotıcr ihale günü muayyen saatten bit s:uıt evvel 
r.arflarmı komisyonmnuza vermeleri lAzımdır. BuJşe aid .şartname ve muka
velename projelerini göım~ 'Ve olcuıruı.lt :isteyenler Ankara. Haydan>~ \'9 
Sirkeci gar şenetıııe ve 31hıcu 1Şletme komlsyonunn mürncaatıan. 

Dltilccek .elbisenin clnsl 

Lô.clvert sen ~ık yakalı takım• 
l!ıcivert şayr.k ve gri şayak 
Acık yak:ıl~ 

Lacivert şayak ve gri şa.ynk 
kap:W yn.knlı takını. 
Kastor kumaşt.'Ul p:ılto 
Şayak kumnştan palto 

Uclvcrt serj kasket 
L!l.c!vert §:l.Ynk ve griden ım.sıreı 

Tabmhıt Mrihammen Hepslııin 
mlktsr bedel muva't!cnt 
Ade!. Kuruş temhıatı 

300 

250 : 
125 

10 ! 
:oo ! 
200 
245 

13()0 -: 

900 
800 

1300 ; 
900 
200 
200 

!147:16 



~afüft 8 

htanbuı ı:aı ,.. trra 
Jliııen t.!lıh,:at 
Evv~l.k T.:.kııı . 1de Kö~oğlu apartı

manınd:ı >1111~11 . \k;,.'11 halen ikamet
gahı mcc111.. ~ oıunnn Arlstldl Yorga
ncıoğlunun dam ·dı Niko Kiryalcoya. 
Dalremlzln 941/Hl31 sayılı dosYnsında 
Klr.:nko TepCl'lkoğlu vekili avu~t 
I:.)dosakl KalınoRhmun nJcyhlnlze Is
taııliul asliye lkincl hukuk muhakeme
sinden istihsal eyledi~! 25/3/Nl ta
rl.hll ve 941/ 6 ııumarah haczi llıtlynti 
k:ı.rnrı mucibince tnhtı t:ıs:ı.rmfunuz
da bulunan Büyükadada 23 Nisan 
co.ddcsinde Etro.njc otelindeki hisse 
:ıfz•n haciz edlldiği Adalar tapu slc 
muhafızlıll-ından gelen 5/ 6/941 tar 
ıı teskerede bildirilmiş ve teyf iyet 
muaddel icra kanununun 262 ncl 
mP.ctdeslne tevfikan ve haciz zabıt 
varnkast makamına kaim olmak üze
re berayl tebliğ !kametgfıhınıza gön-
derilmiş ise de mezkur ikıım~LgA.huıızı 

di 
' ' 

r 

rı m mati ,r 
Ağnlartnızı Derhal Keser 

icabında giinde 3 kaşe :ıhnabilir. Her yerde pullu kutulan iqarJa isteyhıhr. 

terkettlğlnlu ve yeni ikametgabınızın •R HAK K T da meçhul oldu~u zabıta tahklkatile .. ___ .,..,ı i A ! 
sa.bit olduğundan mezkur haclz zabıt 

~ayın müşteriJerimizin nazan dikkatine: 

vual~ı ı;uretinın icra mercl hakim- ,111 
llğinin 281101941 tnrlhU knrarllc bir ifi! 
ay müddetle lllınen tebliğine karar 
verilmekle keyfü·et muaddel ıcra ka
numın 262 ncl maddesine tcvtıkan ve 
haciz zabıt varakası makanunn kaim 
olmak üzere ilanen tcbli~ o!ı:nur. 

z \ Yİ Seyrüseferden al:lıf:ım bl-ıl 
s lkletlmln 8349 sicil numaarlı ehliyet.l
m,l kaybettim. Yenisini alacıı.~ımdan 
esldsinin hukmü voktur. M"'hmet Ko
casavaş 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S}. N G E R S AA T J demektir. ÇbnkÜ: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün haklkl evsafı meşhuru A.lem olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saati almalısınız. ve saatin üzerindeki SİNGER mar
ka.sına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz llzımdır. 

Modayı taklp eden her asrt kadın için kıymetli taşlarile ve nef'"ıs tşlemesile hakikaten nazan dikkati celbeı\ım 
böyle bir harikulA.de SİNGER saatine sahip olmak A.deta blr saadettir. 

Zı\ Yİ - tsırnd:.r Muhtelit ort:ıoku
lu.ndan nldığım tasd!.knameyı zayi et
tım. yenlstni cıknracağımdan csklsi
nfn hükmü olmadığını lli\u ederim. 
M Hiinsi.i Gürsu 

iNGER SA Ti hoşa rfdecek en makbul ve en - ediyeliktir 
No. ·s2 - A elmulı ve 11 pırlantalı 500 lira EMSALLERİ cmt 15 SENE GARANTlLlDlR. 

Dikkat: Stnger saatlerı istanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır. İstanbulda şubemiz yoktur 
.. ________ Adres: SİNGER SAAT Mafazalan, İstanbul, Eminönü No. 8 

1stnııbul n:.tive 9 uncu hukuk hakim
tigiml'"n: 4 l l İ37 

D:ıvucı: Salim Örnek Hasköyde ke
coçl Plrhnelimet sokak 20No. ~I. aleyh: 
Şibln Karahlsar Blroğul mahallesi 
Kadirin Hafızın kızı Zehra. Karar: 
M. aleyh karı evH olduğu halde koca
nır. askerde bulunmasından bUlstlfa
d .. başka birin<! kaçarak karı koca gl
lır beraber ya.,adıkları ve blıinetlce M. 
aleyh Zchranın haysiyet.siz hayat sür
düğü şahadetle mahkemı?ye bu bapta 
kanaat gelml.ş olduğundan kanunu 
medeninin 131 ve 142 ~ 150 bıcı mnd
delrri mucibince tarafların bo.şıınma
:arına ve kı-yf!yetln slcllll nüfusa dcr
cinl' ve karının bir sene müddetle ev
!cnemcmeslne ve 1493 kuruş mnhkc
me masraflarının M. aleyhe aidiyetine 
kabUI temyiz olırı..ak üzere :n/10/941 
tnrlhlnden karar verildiğinden Hamın 
ylnnl gün mfıddetıc illincn tebliğine 
ve yirmi gün ~çtlkten sonra ilamın 
kf's~I krıtlvet edece~ lliin olunur. 

~Al'.İ - 31/37J numaralı 9/10/941 
Uıriblnde almış olduğum ikamet tez
keremi zayi ettim, yenisini alo.caRım
d:uı eskls'.nln hiiknıü yoktur. Kurtu-
1U4 Tepealtı 104 numaralı Eriç Apt. 4 
numaralı dairesinde mukim Yunan 
tebaasından 1898 doğumlu Yanı oğlu 
Yorgi Evyenlyadls. 

ZAYi - Gebze nüfus memuıluğun
c!an nldığım nüfus tezkerem\ kaybet
tim. Yenisini alacağımdan tsklsinin 
hükmU yoktur. 326 tevellütlü Danca 
Bağ;larbaşı 4 No. Halll oğlu Mustafa 
Taş. 

ZAYİ - 1561 numara. ile 'Ü"sküdar 
m:\lmüdürlüğünden almakta olduğum 
tekaüt maaşı tntblk mühürümü za
l1 ettim, yenisini aldim, eS'klslni.n hük
mü olmadı!;ını ilt\n eylerim. Arif Ye
dekcloğlu 

1 oprak Mahsullerı Olisı 
Umum Müdürlüğünden 

Değirmenler için 
kontrolör alınacak 

Ofisimiz emrinde çalışan veya vil~yetıer veya belediyeler 
emrinde işleyen değirmenleri ve bunların istihsalatile kon
troluna memur teşkilatı mürakabe ve bunların mesailerini 
teknik icaplar dahılinde tanzim etmek üzere 3659 sayılı 
kanunun 10 uncu maddesi mucibince mezkür kanuna tabi 
bulunmıyarak 300 ve 260 Ura aylıklı baş kontrolörlere aşa
ğı<inki evsafı haiz bulunanlar imtihansız alınacaklardır. 

Bu vazifelere tayin edilecekler, merkezl<"rin haricinde 
vazife gördükleri müddetçe harcırah kararnamesine göre 
nyrıca hnrcirah ve yevmiye de alacaklardır. 

Namzetlerin a.5nğıdakl evsafı haiz olmaları lazımdır: 
1 - En aşağı orta tahsili bt:Iunup valsli ve elekli bı.iyük 

değirmenleri mal sahibi veya kiracı sıfatile bizzat işietmiş 
veya ihtisas teminine yarıyncak ,·azifcde asgari on sene ça
lışarak değirmen ve tekniğine hakkile vakıf bulunmu~ ol
mak; 

Bu bilgi gerek ibraz olunacak vesika ile ve gerek ofisçe 
yapılacak denemede ispat olunmak H\zımdır: 

2 - Fili askerlik hizmetini yapmış veya halen askerlikle 
uir ilişiği bulunmamak; 

3 - Çalıştıklaı1 yerlerden aynlmalarının fena hallerin
den ileri gelmediğini ve tavziflerine mani vaziyetleri bulun
madığını tevsik eylemek: 

4 - Sıhhi durum.lannm çalışmalarına müsait bulun
dupunu ofis dok-toru raporile re·ısik etmek: 

u - isteklilerin aranılan vesikalarla birlikte ikinci teş
rtn on sekizine kadar An.karada umum müBürlüğ'e bizzat 

yazı ile müracaat etmeleri. «fl240ıı <ı!J817n 

M e lfi1l\ lUI lr A O o ifil~ ~caı ık. 
KIZILAY UMUMi MERKEZi 

MUHASEBE SERVİSİNDEN 
Çalışmak üzere 90 ve 110 lira maa.şlı dört mcmur nlın:ıcaktır. •Altı 

(lylık hizmetten sonra 15 lir:ı. Ankara mesken z:unmı verll!r» Şerait: 
En nz lise derecesinde tahsili olacaktır. 
Otuz ya.,ından yukarı olmıydcsktır. 
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmı!J olacaktır. 
(Ticaret liseleri mezunları ile bir müessese muho.sebesinde çalı.şmış 

olanlar tercih edlleccktlr.> 
Mfirocaatlıların ikinci te~In on yedisine .kadar kısa hal tercüme

lerini Ankarada Yenfsehirde ;Kızı1ay umumi merkezine göndermelerl 
lfı.zımdır. 

Talepler fazla cldu~u takdirde mıi~bal:o. imtıh11nı yapılncnktır. 

Malatya Bez ve iplik F abrikalan 
T. A. Ş. Memur ve işçileri 

istihlak Kooperatifi Şirketinden: 
Kooperatifimizin bir senelik ihtiyacl olan aşağıda cins vıe mik

tarları yazılı erzak açık eksiltme ıuretile satın alınacaktır. 
1 - Eksiltme f 7.11. 941 pazartesi günü ıaat 1 S <le Şirketimi

zin Malatyadaki merkezinde yapılacaktır. 

2 - Taliplerin Ticaret odalarından alacakları vesikaları ve 
teminat akçelerini tayin edilen saatten bir saat eıvvelino kadar Ko· 
misyon reiııliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

3 - Bu işe ait şartname Şirketin Malatyadald merkezinde pa-
rasız olarak verilir. 

4 - Ekıiltmoeye konulan erzak münferit surette de verilebilir. 

S - Şirketimiz ihaleyi yapmakta serbestir. 
İhtiyaç 

Sığır eti 
Fasulye 
Mercimek 
Nohut 
Bulgur 
Pirinç 
Sade yağ 
Soğan 
Salça 
Soda (çama,ır çin) 
Patates 
Zeytin yağl 
Tahin 
Pekmez 
Tahin helvası 
Kuru üzüm 

ı 67.500 
15.000 
15.000 

: 15.000 
35.000 
l'l.000 

7.SOO 
1 4.000 

: 2.500 
2.000 

10.000 
1.500 
2.500 
4.000 
2.000 
2.000 

Kgr. 

> 
> 
> 
> 
> 

• 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

1 oprak Mahsulieri Of ısi 
Umum Müdürlüğünden 

Şef ve Şef 
Muavini Alınacak 
Merkez teşkilatımı7.da açık «170» ve cıl40ıı lira aylıklı şef 

ve şef muavinliklerlne yüksek mektep mezunlarından 3656 
ve 3659 sayılı harem kanunlarına tabi idare ve rnüesse::;e
lerde «3» yıl ve daha ziyade hizmeti olup haklarında iyi re
ferans alabllcceı:.:ler imtihansız tayin edileceklerdir. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki hadlPri 
geçmemek şnrtile 3659 sayılı Barem kanunu hükümlerine 
göre hesap edilecektir. 

1 - Fili askerlik Iıizmetlnl yapmış olmaları veya halen 
askerlikle ilişiği bulunmamaları 

2. - Mezun oldukları yüksek meütep şahadetname asıl 
veya tasdikli suretini ibraz etmeleri 
3 - Çalışmalanna mani fena halleri bulunmadığını tev

sik eylemeleri, 
4 - Sıhhi durumlarının müsait olduğwıa dair ofis dok

torundan rapor almaları, 
5 - Yaşlarının «40ıı dan yukarı bulunmaması lılzımdır. 
«Hububat ve un işlerinin telnıiğine vakıf olanlarla ecnebi 

dilini hakkile bilenler tercih olunur.ıı 

İsteklilerin aranılan vesikalarla ikinci teşrin on sekizine 
kadar Ankara.da umum müdürlük 'zat i.şleri müdürlüğüne 
bizzat veya yazı ile müracaat etmeleri. ~823!Jı1 <~!J816ıı 

18 .. Satış yeri: Bahçekııpı Tan I fon 18 
Lira Urün Ticaret Türk Ltd. şirketi Lira 
TONU Telefon; 21040 TONU 

1 

1 OfNak Mahsulleri Olisı 
Umum Müdürlüğünden 

Memur allnacak 
Merkez ve taşra ~lAtımızda münhal bulunan «85-

dOO. d20• lira tahsisatla memurluklara en aşağı lise ve· 
ya buna mümasil tahsili olanlardan 3656 ve 3659 sayılı ka· 
nunlar hükümlerine tabi daire ve müesseselerde üç yıl ve 
daha ziyade hizmeti bulunanlar imtihansız, mewuriyette 
bulunmayanlar imtihanla alınacaktır. 

Bu vazifelere alınacaklarını ücretleri yukarıdaki hadlori 
geçmemek şartile 3659 sayılı barem kanunu hükümlerine 
göre hesap edilecektir. 

Müracaat edeceklerin, fili askerlik hizmetini yapmış ol
maları veya halen askerlikle ilişiği buJunınaması; 

Mektep şehadetname veya tasdiknamesinin aslı veya 
tasdikli suretlerini ibraz etmeleri; 
Çalışmalarına mani halleri bulunmadığının tevsik et· 
meleri; sihhi durumlarının müsait olduğuna dair ofis clok
tonmdan rapor alma.lan lazımdır. 
İmtihan 15/11 /941 cumartesi günü saat g de Ankara

da umum müdürlük binasında yapılacaktır. 
İstekiileriru aranılan vesikalarım nihayet 14/11/941 cu

ma günü öğleye kadar zat işleri müdürlü{,>Üne gönderme· 
lerl. <ı8238ıı (19815~ 

Tttrkiye Ott.mhuriyeti 
Z i .R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tartht: ıass. - Sermayesı: ıuu.uuo.ooo rürl ıırası. Şube te 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameıeıerl. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikTamlye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaraıı ve ihbarsız tasarruı nesnplarında en 
a?. 50 llr;m bulunanlara senede 4 defa çekJlecPk kur'a Ue nşağldakl oı!nıı 
~öre lkrnnıJye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5.000 lirt 
4 • 500 • 2.000 1 120 • 40 1 4.800 1 

4 • 250 • 1,000 • 161) • 20 1 3,200 • 
40 • 100 • 4,000 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki 
0

paraıar bh sene içinde 50 ııracınn aşağı 
,ı.· • .,mlver.lere ikramiye cıktığı takdirde % 20 rnzlaslle verllecektır 
Kuralar ~enede 4 defa 11 eyhll, 11 birincikanun, ti mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 
I 

İnhisarlar U. Miidürlüğünden: J 
ı ..- Ciball fııbrikası çocuk yuvası çocuklanna 100 çift :ı.ynkka.bı ve ıOO 

kat elbtse nümunesi muclbince yaptırılacaktır. 
2 - Pazarlık 21/XI/941 cumn günü saat ıo da Kabataştn ıevnzım şut>~· 

sinde müteşekkil alım komisyonunda yapılııco.ktır. 
3 - NiimW1eler her gün sözü geçen şubede görülebilır. 
4 - Ayakkabı ölçüleri Clbali eocuk yuvasında alıncak ve elbiseler oradJ 

diktirilece-ktir. «9C89• 

Gümrükler muhafaza 
Satına.ima 

Genel Komutanltk lst. 
Komisyonundan 

Cins ve mıktan Muhamcn Be. İlk te. Eksiltme gün ve 
Lira Kr. Lira Kr. 

721 çift fotln 1029 75 527 24 1812. teşrln/941 salı gunü ı:;aat ~~ 
303 çift çizme 5151 00 386 33 1812. teşrin/941 sah günü saat 

Yukarda yazılı iki kalem melbusat hlzalanndal:l gi.in ve saatlerde ıı:ı· 
palı zarf ile alınacaktır. NümW1e ve şartnameleri komisyonda her gün gli4' 
rülebllir. ? 

İsteklilerin ilk teminat ve kanuni veslkalarile beraber cksiltmı- s~ıı· 
tinden nihayet bir saat evveline kadar Galata Mumhan" cndd~sl 54 nunı:ı.• 
ralı dairedeki s:ıtınnlma komisyonuna vermeleri. (SSOG> 

Istanbul Fiat miirakabe komisyonundan 

Tüccar ve esnafın nazarı dikkatler;ne 
Büromuzdan nyrıJan bazı kontrolcirlerln veya buroınuzda hl~ alıik~sı 

olmayan bazı kimselerin kendilerine fiyat mür:ı.laıbe kontroloru Eüsü ver• 
diklerl haber alındığından ev\clce Clyat kontrolörü olarak tıınıru!ıı.ş oJs<ı• 
l:ır dahi bu sıfatın muracaat edenlerin her defasında İstanbul fiyat mü~· 
kab~ kontrolörlerine mahsus resimli ve vılıiyetçe tasdıkdl hi.iviyet cUzdıın· 
farının lstcnllmesi ve hüviyet cüzdanı ibraz cdemlycnlerin hemen burO 
şefllğine veya z:ı.bıta ma1ta.mlıı.rın:ı. ihbar edilmesi ehemmiyetle rıca oıu· 
nur. ' '9'i01> 

Istanbul Kambiyo müdürlüğünden: 
Amerikım lth:ılatına alt dovlz miısaadelerı 23641 ııumnro.ya kadar ı.n· 

tac rdllmlştir. Vnktinde aldırılması, aksi takdirde pcrm!lerin müddctfnlJI 
temdit ('().ilmlyeceği bildlrillr. 

C. H. P. Istanbul vilayeti idare heyeti 
reisliğinden 

83.215 73 lira. keşifli Kadıköy Halkevı bın:ısı kalorifer tesisatı 15/11/~l 
tnrlhiJ1e müsadif cumartesi günü sant 13 de pazarlıkla. ihallı edUeceğindcO 
tnllpler.tn ihale evrakını parti vilayet m~rkezinden almala.n iH'm oıu· 
nur. (9823) 

1 Devlet Demiryolları ve Limanlari işletme 
Umum idaresi i1anlari 

İşletmemiz ihtiyacı lçln açık eksiltme lle 50 ton çalı kireci nlınncııkUt'· 
EkS1ltıne 27/11/ 941 tarihine müsadlf perşembe günü saat 11,30 da mır· 
darpaşnd:ı birinci Lşletme komisyonunda. yapılacaktır. 

Muhammen ton bedeli 18 liradır. İsteklllerin % 7,5 muvakkat temin~ 
akceslle muayyen gwı ve saatte komisyonda hazır bulunıru:ı.lılrı 11\zımdıt· 
Thıla lza.hat ve şartname almak isteyenler i§lct.ccye müracaat edebllll"" 
Ier. C0&41) 


