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~arbın başladı
ğındar beri 

Ruzveltin 
en ı eyecanh 
VE KATi 
KARARLI 
NUTKU 

lrrı_..; 
~~·~gto111 28 ( .A.A.) 
~ye günü münasebetfyte 

'll.->'btıdiği nutukta, Ruzvelt evve-
'Undan beş ay evvel, hudut.. 

~ llıustaccliyet halini ilin et. 
~tı.ı hatırlatmış ve ezcümle 
~rki: 
o tarilıtanberi müteaddit h.Mi
.:;_oldu. Ordu ve bahriye, garp 

!?.l""'ll kil.resinin müdafaası ~ 
~!ldayı ~ettiler. .Atlanttit 

1~indc müteaddit .Amerikan 
~1~i babrıldı. . 
ıiah patlMlalarma nıeydan 
l'tneınek isterdik. fakat tiı s-

1' lar patı -a. ba§Iadı 'ft ta. 
ili ~k silahın kim tarafından~
'l!Jıgını tesbit etti. '15mıza ug .. 

lta.n Amerikadır. 
l ~clt, bundan soma, .Alman
~1· .\merikalılnn açık denir... 

lcovma arzusu beslemekle 
~ etmi.5 ve demiştir iti: 

ll;ı, ..:.;ger milli siyasetimize, sili.h 
a,~llıasmdan korku hakim ol
~14ı, bütün gemilerimizin ve 
~ Cumhuriyetlere ait ge. 

ıtııı:l'in. limanlarmda demirli 
~arı icaıbedcrdi. 
ti ~elt, bunu müteakip, Hit. 
}\~ ır dünya hAk.imiyeti p~ 
~ ış olmakla ve Alman hald.. 
ıı:;~ctlni cerıUbt Amerika.ya ..e 
lı.."'la.tna kanalına yaymağa ça. 
~kla. itham etmiş, Alma.oya
~ ınevcut bütün dinleri or
·~ {',,_,kaldırmak arzusiyie itham 
• '"'lU§tir Ruzvelt, şu sözleri 
'l'e et-:~· . 
~· -~ı..ır. 
ırı-:ı. Am ika hede ~ er , cep. çar. 

a,. il insanlara. her gün, daha 

'

:"<la o:ı:.,_ -1-4.-.:S!- Bu b . . -a.u verm~~. ı-
11. l}k • • '--'J! -~--ı.: ~. 
·<ı·~ ısım.ıo..ur '\le gouuaıvıgı-
l:ı~liaııiarm ve her çeşit malm 
"'in dibine inmesi de milletin 

~"ll~ur. Amerikanın bu mal-
~ ~ı vermesini isteyen millet. 
k·'~Yirci kalmamak hususun.. 
~·1 kararımız, Amerika bahri
~:ne Verdiğimiz ve hali mer't 

~"'1 "düşman görününce ateş 
l}ı~k" . 1 !#-..:1 ed'Im;..t• cnıny e u.HoUC 1 AS"-ı. 
~ Deramt 2 lncl eaytada 

la.Almanlar 
'"oskova

va 30 
~ilometre 
"aklastı 

\\~ 
' ıa (AA.) - on: 
'l>heııindeld vaziyet hakkın _ 
t~ haberler §lddetll mubare • 
!ar devam ettiğini bildirmektedir. 

"il .\!gösterdikleri muka,·emete rağ 
~ ~'tlalnan ileri hareketini durdura. 
'il tlıJı tdrr. Tebliğler Alman tazyiki· 
~it C'eçtıkçe arttığını göşteriyor. 
l\l'l 0va cephesinde Alman ileri 
~ı.ı !SChre 30 kilometre mesafeye 

~tdır. Sovyet ricali M09kova.. 
l >f'\'llmt 2 in('! -.a~·fftda 

ingiliz 
BaşveMili 
ÇörçHin 

Yunan 
milletine 
hitabı 

o 
Y unanitıtanm ltalyanlar ta
rafından iatilUnıın yıldö .. 

nümü münuebetile 

{,öı çil 
diljOr ki: 

Ortaşar ktak i 
Yunan kllaları 
hazırlıklarını 

bitirince 
Yenilmez 

Yunan ruhu 
birkere daha 
canlanacak 

n 

Yarının ge
tirebilec ... ğı 
hadiseleri 
birlik ve urt 
severlikle 
yenece wimi -

• ze ınanıyor 

ekilinnutk 
tam metni 

_ ı 

Dünyanın 
karışık w 
karanlık ha 
li, Umit veric: 
olmaktan he
nüz çok u
zaktır. 

Her T"r vatandaşm da, tehlikenin var ve 
' 

geçmemiş olduğunu bilmesini istiyoruz 

B 1111 Say amı · 
dialerkea 

Ruslara 
yardım 

yolunda 

NGILIZLE 
RIN J f{ /NC 
CEPHESi 

• 
T aymis gazetesi 
bu mevzua dair 
şayanı dikkat brr 
mak ate neşretti : 

''Biz Ruslara 
diğer 

cephelerde 

DAHA FAYDALI 
ŞEKiLDE YAR

Dl M EDiYORUZ~, 
diyor 

Lonılra, • (A.A.J - IJalftMc• +da 
DdJTere k&1l'I Solhmıdaa S!ı:ıg--cw 

kadar lmUdat eden devamlı bir ln. 
gWz eephıes1 mcrrcut olduğundan blıb,. 
ııed~ Taymia gazetesi, yuıyor: 

[#lü~ün~-~nosı] 
M UHI'ER'.EM &şveli Dr. Refik Saydam bir nutukla 

cumhuriyet bayramım actı. 

Rusyaya mUzaheret etmek lgllt. 

~ garp cephesi ac;mak., tmlrAmn • 

dan çok ~-Gaıp ~ 
slnöen ba§ka. cepheler ~ 
ft bu cephelerde :imparatorluğun kllıl. 
'ftıtıerin1 daha ltolaylı'kla -.e Ruaya;pa 
daha nafi §CkUdC kulla.nmnk ıırQmkDııı 
oll\blleocğini hatırlamak fena atma&. 
Bu cephede mOna.kalAt yollan .,.. ,.._ 

srtaıa.n dahs. çok ve daha emnl:yetll • 
dlr. Bu cephelerde daha f'mdldeın dllıf
manla temu l:ııaliDdeyiz ,. ,.mst ... 
relcAtr i§kAl etmeı...ımı btt temuı-.. 
mln ede1:ıflim. Sollumdan Uzak.§ııatda 
Sbıgapur& kadar tıntlda.t eıt:mıekte o• 
lan lngniz cepbesl, gerek mıac.wM 

ft gerek taarruz için ~ getilO' 
m1,şt1r Ye 1ng1tts ~ 1111 
m11ttenkimlz Rasya.nm mtışterek ~ 
vam iç:tn en bllyttk melmt kırneöm1 
mubtevtdlT. Btr de ba ceplıentD ,,.. 

sindeki ukm'l yollarla '.baft )'Ollall • 
nm bllytllt bir kJmnı İngiltere Be A..
rfkaınm Mldml;reti dtmd& baa. -
maktadır. 

Cumhuriyetin 18 inci yıldönümünü sulh icinde kar-Çare aramalı ve 
Y t ~ fılıyonız. .Bqvekilimiz kısa ve veciz nutuklannd.a bu, ıbay. ara ma11ıymz 1 ramın bi~ göre Ye dünyaya göre ifade ettiği manaları va

H AYAT pamİİlıiı k:aqam. 
da, az üeretLe , .e M ~ 

la ~ fttaed-.Jann ~ 
l!Jlkmt.111 mllll bir cJt.d baysiyetin . 
de göımellyk: eline g~ lmk ll
ra ayldda kendisini, kanmıı, bir 
,·eya bl~ (IOCllğallD hMlemeğe, 
ev klrM1 wrme~ mecbur l§çUerin 
ve meaıartann bayatı mil§ıköJdtlr. 
Guet.elertmlz, artık bir memleket 
me8elesl olduğuna aııhwhklan bu 
amamf 98falet Dlıe~'ZOU ilsttincJe IS

rarla darayorlar. ~ay evvel, 
ba sütunda, ealılt ve az ~h 
\ıLt&ndaşı tehdit eden za.nırete biz 
de işaret et.mit ve ,öyle bir ~.are 
gö'ttermişttk: le9C" Büyük Harp. 
te olduğa gibi memurlara ,.e fab. 
rikalamnızda ~ışan işçilere, ma 
liyet fiatlyle zaruri ihtiyaç mad
deleri ,·erilmesi. Fakat bu flkrimi7: 
bazı it.irazlal'a çarptı. Evn'Jla bu. 
nun memleketimizde tat.bikı im. 
ki.n.~ız höyük bir tetkllBt işi oldu. 
ğa söylendi, SullstJmal raııavarı 

borada da bM kalıhracatrt•. Sonra 
paranın ye~i hiçbir ff!YİD tuta 
mryac.alı ileri sUrtildti. 

Fakat maaşları ve ücretleri art
tmnak imkimn7.lığı karşl!!mda 
bundan bqka ne yapılabillr! \"a
n resmi guetelerln b&§makale sü
tunlamıda beliren bir tekllfe göre, 
memurlar ve işçiler kazanç ve mu
vu.ene vergilerinden bıtlsna edile 
blllr. Fakat bü~edeki lfad~ile bu
nun maaşlara ve ücretlere zamdan 
farkı yoktwr. Hökfunet bu feda-

" . . . zıh, keskin hatlarla gösterdi,. Bu nutuk inkılapçı bir reji. 
aan. Bır Muharnr min dünyayı·görüsünü, geçen günleri nasıl \asavvııır ettiği. 

klrbğı kabul edebilirse şimdilik ni ve insanlık tekamülü icinde hir merhale olan Türk in ... 
mesele ~; fakat buna imkfı.n kdabı ıheyecanmın panltılarmı aksettirmektedir. 

~~~~~= I cıı::;:ttnoı:!n~m:=~ ----Ş--h-.--.-d--b.;..__l_k--b--,-,-v-----
~yri.moharip - bı.rç.o~ memleketle- lrğm btr mııhu:9&la.sıdrr. Tnr.k deTle- e rımız e a 1 o ıugu 
no~e de oldogu gibi, az maaşlı ve t1nhı tarihe mıı.ı olan :lı8abet1l ,;6~ 
as ucretıi memurl:ıra ve ~e .,.0 .realist 1:e§hJs kudreti Ankara - - - - ---
maliyet liattyle ihtiyaç maddeleri Jaı.. B • b 
vermektir YüI.-sck Iılar les1ıı1 bir sulh ktlrsftst1 hal1nıe Jı:oy • •• d 200 • 
iicretHler .bu ~rdmı= ~ mtl§tur. Btı Jsabetll göı11şQ ve hayatl zr gun e ın 
edilebil. tahln tarzmm :nettsesidtr ld "I'Ur1dye 

Ban::· ba.~ nis- CHlnyanm m mnstc:ıma kıymet ıtade b l k ld 
pett.e büyük Ve kanı ık bir te ld ~en bir memlekett halini aJ.mlfUr. a l tutu u 
lit işi olduğu doğru ~ğildlr ~ut- iBu .zemin 1l:aerinde dthıyaya hitap 
lstimalo karşı da sıla ve t.esirli OOeıı başvekfllmtz de d1lnyanm aayıil 
kontrol tedbirleri alınabilir. Ge- ba.hUyar hQ~ bh1Dtıı bs.. 

rtnc1 tnıııa.nJdrr. 
9en büyük harpte olduk~ muva.t-
f akryetJe tatbik edilen bn sistmıi Bu .fUbarl&, bafveklltmtz blDeti:J'le, 
ihya etmekten niçin ficiz kal~ m<ıcllsiyle htıkfunetJylıe, BOyQk Şet 
ğız? o zaman harp Jçimlcydik. 1nımnnttn emrinde tek kalb, tek J:nsaıı 
şimdi değiliz:. o zaman vatsn hu hassasiyetlyie btrlep Tnrklerln e • 
dotlan simdlkinden -~-ı.- ._.1 mcllcrlnt, arzutarmı, en<Hşclertni ot. 

~ UAWJa gcfil.}L du 
ve nihayet, idare ve ~kilit trud- ı ğu gibi h:a.b etti. 
teti bakrmmdan, bugilnkü rejlnıln. Tür~ye bug1m kunıet.1'" ı.betll 
o zamankinden daha geri ''e daha lliyasetiyle kendini a~ hattının dı§m 
bozuk olduğunu kimse iddia ede- ı dn bırnkmı§tır. 'Omldlmlz, arzumuz 
mez. Türk nımetınin mesut b1r vatan ya _ 

I•'akat htikfımet, memorla.rı ve ratmMI ve banu insaniyete bir Abkle 
!~ileri kaz.'Ulç ve mo\menc ver- olnrak bab§etmcsidlr. Bu do.vaya -. 
~le.rinden istisna C'den bir bü~.e ı dıku.. Fakat Tnr'k mllletlniıı ta.rih1 
mu,·azenesi te.'llin etmek imldinln- karakteri emrindeki devlet §UUnınu 

n bulursa, elbette parn, ucuz mal en keskin mertebesine çıknrmı~. ı 
elan ziyn<lc mulıta~la.nıı yüzünü Beraber yaşımıık, mtıstakil olmak 
güldürür. Ne ~kilde olursa olsun ıımılyle ta.rihln1 yaratm13 ol&n TOrk f 
aoole bir ç:ıre nranıak vo yıı.rnt- milleti i!;in lstiklllıden TO mWt hudut· f 
mak iıh.:ımdrr. Yifüsell'n iniltilere 1 lordan fedakdrlık asla mevzuubaha o. l . . 
lmla.klarımızı bundan fazla tıkıyn- 1 l ıımaz. Bunun için dOnyanm a~ vo 
mayız. _.. ~ 2 inci....,. iP 

lkıgiiın blb&Mlolııkl•"............ 8lıllğt ~.,,. 

..-: 'Jl"IZo_ .. ~ ...... - ..... 



e:N 80N JtAKIKA - 23 'ilLB:'mŞRIN J!»l SALI 

a 

J Ruslarla 
ltalqanlnrın 
çarpışması 

Deyli Telgraf :gazet~ine 
göre 

Hazıhklar b:ttı 

Baqram 
başladı 

Sov et le Uği 
Ihndra, 28 (Radyo, 'i,15) 
Mo.skovada gece yarısı neşre. 

dilen Sovyet tebliği: " .. 
Birinciteşrinin 27 nei ~nıı 

Mojaisk. Maloyaroslavtz. J:Iar: 
kof ve Tawmrok cephelerındı.; 
şiddetli muharebeler olmuştur 
Kının yamnMac::mda da muhll· 
rebeler cerey~ -etm;qtir. ___ 

Rwna., 28 (A.A..) - (Ofi) 

lt-1.dyonun krs:ı. blr ııllr san.tinde ynptığı cd bi hn.tnbrcb.n lı:ı.ngl birini 
<l iz •ltelhn '? DUn, b.'llk oileblyntı l"e llşıl: imla t blrlcrl Uwrlnd damrJş

t 11. ; buglin d~ b:ı~lca. blr nolrta tızorlnc:'lc durocağ17.! 
RUr f;!1Cltiol rerlfp edtUlı·r ııu mı.irdc: 
~rn : '!! Z;<>! Tiirlt c(leblyatı, Türk llsnıımm :emıım; ve deliği Emrnb, 

ı.u:l>ğlu. Ru~o!";bn ~bl halk şalrlcrlnln sa~t cserlcrln:!'n m'.!!yd:ıtın 

ı;:-l""'::ktlr. 

ltalyn.n kuvvctleıile Rus kuvvetleri 
ıırasmd3k1 son muharebeler !:Ok §ld· 
detll olmuştur. Sebebi aadece Rus kuv 
Yetıerlnln e.det itibarile tatk1yetl de 
ğll, Ruslann hattı: hıtrbc ağır tanlı: 
lar sevketmelerldlr. 

Fransayı 
Cumhuriyet bayramı bugün ~e· 

klllmi.zlıı söylediği nutulda başlamı,.cı.. 

t:ır. Bayramı mtıkemmel blr şekilde • • b ..., ı kutlrunak için İstanbul, Ankara Te 

zınc re ag 1 1 bütUn şeh!rıerlml7.de ha.zırlıklnr bit. 
• • ml.ştir. Şehrimiz ııababta.n itibaren 

tutmak istiyor bn§tan bıışa stıslenml§Ur. Geceleyin 
rekll ııııı: \'ermek için bUtUn tedbirler 

·Başvekilin nutku 
P.ıışbnıtı l tueı ııayJad:l 

ti ndma m!nnet ve s:ıygı ne tğillf°' 
nı.nı ve ı;:-ene Tılrl; mllletln sdınıı en'" 
rinde olm:ınm '°erdiği gurur ,..e ~t 
içinde lllllU Şefimiz 1smct lnönfııtC 
Mrsılmaz bnll-Jı1ığımıu teyit cdl~·ortırı'l 

:Edebil :J.tmır",, her üı; ljAiro ve öz dlllnl lmlla.n:ı.n dlğnr bUtUn ballt ri!1. 

i l :> l'!.ııe c!f'ğcrl.crlnl '\"61"İJılitlr. Za.mı\nm Amp ve F:\rs t :r.yUd altın~ mlL. 
•. ıı nn b Jlldcrlnl ımırla mii<la.faa eden tm hiiy:tık tn..=lam k!ı.l'lfl milli 
c t !:ıh-at-ı:nız l~lk.ıı.t.En çok ııeyler borçludur. lk:ın tı:ıdcllğtnln 'l."°e t • 
ıciz11~1nln ana blr yat.ık b:Llbıde pUrUzsllz alnşını 11lt dı.'fn o.:ıl:ırb ~Ur
.cl:ik. Oıiliıı' b!zo bliyilk dcrs'ler ,,U'dllor. 

ruırot j'tirk ootplerl bu dl.'1"6lerden n<'.a.b:ı. hiç lstttııde etmedfleır mı: 
ö;ruır Seyfettin, :ıte.."ik Hn.lit, lt~ Nuri, Hali.do Edip ve dlterlerl:nln mıı.. 
IJ cd 'Jfyatmum f•adlye etttklilri §ftboserter llk hızlnrmı ncreıc:'lcn al1U1Ebr ! 
Milli cdeblynt a:reyıı.uuııo:ı IWklertııJ beellyenler 'lr.ı bnllc plrlerl deUil 
mldlr': Şu b31o göre hali< alrlcrlnln sn.nat ~rlerlnden mU tald>el TUrk 
cd!W~ynt:nm 'l.'C ıts:ın temlı.llA'lnin do~ ne clo~c olu;)orT Gerek Em. 
rclıı, gerekse Kanıe:ı.o~lı:.n ve Köroğlunu mııthed"'!ırıtr: ynptdd:ırı ~la 

b~yüklilf;-E'n\i ;ıooydnnn. ltoynıalc hususunda lıf'r :ıoyl siiyllyo?ılllrt:r.. F'l:.knt 
l;:ı, bu uğunb. calışanbruı ve Tllrkçcyt hem bU;,1ik b!r nalilbcte, hem do 
bnktld t.em!~'-e o.dım ıwlmı glitnrcnlerhı nlcy lılne olm: nıık ~lo. .• B r . 
n•mla dcml'!t l~yonız l<l tllrltçmnlz dalın tnsflye edllml1 bir lıııle gd.me

sin! lla)-ır: d bıı. tmniz ve da.ha tnlıııılnn bir üirlqp! •• Il'ıılm.t ttlrkr. m1z1 
lı.ı :rısıe geUrmdt hıısustında bir t:aoı y<mt.:ır gibi göz nunı dökon blrlaı.ç 
lnc:1n~ h nnet; ve tUrkı:cnln en uu yil7:de yot~ tcı.ro.;lendiğine b:ın:ı.. 

ındt! EN SON DAKlKA 

Refik Saydamı dinlerken 
~ 1 lııci 6%1.)rfndır. 

kan deryaSI halinde medeniyet eserle. 
mıı tahripte devam eWği gilnlerde 
her zamando.n daha ziya.do uyanık 

bulunmak, tehlikeyi gellyormll§ g&bl 

tell\.kkl ederek oruı göre hnm'lanmak MomlekeUmWn cotra1l vazbreti, 
mllll bir!lkle, maddl kuvvoUo onu torik balığı me\'llim1 ve a.vda eon 
karşı1:ımak mecburlyeUndeyiz. mst.cn kırlularm lcullanılması ecbcblle 

F.saaen dllnyamn en veciz lıakik8.ti, fki gtındon'ber1 pek çok balık tutul. • 
kuvvetli olmak değil midir? Kuvvet. muJJtur. GUnlOk tutuıan balık mllctan 
11 n1mı;;an, bu kuvvetini mllll 'birli • takriben 100.000 cU'tUr. Bu mlktann 
ğtnden bu kuvveti 81l!h kuvvetinden ağrrlığı 1000 ton geldiğine göre bir 
abnıynn memleketler dünyanm en torik beş kilo kadar gelmektedir. 
mesut sulh devrelerinde bile yok ol • Mazot sarflyatımn tahdldl sebcbtle 
ma;, a. :pıırçala.nmayıı mahkilm dalf!. balığa ha.ttlı.dn lkl gün çıkılmaktadır. 
mld'rler? ilk glln toptan ı;lfU 10('.110 kuruşa 

Şij :letıl bir yangın gibi alevıerlnl verilirken dUn ,ım 5<) kuru,a kadar 
'Ve dumnnını kBpılaruruz lSnUndc soy. dllşmtl§tUP. Bu nrada mlıkt't\ıı'I" cem!_ 
rcttığ;m~ kokusunu burnumuzla duy \ 
duıtu n ız, ;nfıl~larmı kulalila rmuzla 
t ıtl ımız !adla.ya kn?JI nasıl uı.kayt 
t,nlablilriz? Bu fo.cln.lar knr§ısmda 
h rp c:t yormugcasına harbe haur • 
hı nına'<, tııb!l ':ızifemlzdir. 

Ba;r•e'tUlmlzln dediği gibi "tehlike. 
~ 1 geı;ml:; ııaymnk,, henUz mll:nkün 
dr rrııa.r. 

Mıı.am110h biz Bullı emcllndeylz, 
m il tmlizl yarmm mesut yuvl!J!ı bnl1

• 

r.A J• )yrn:ılt ıstı:roruz. Bunun ~·t §ar. 
l" n tı:ııvck!llmlzin bUyU!: vllzuhla 
1! de c ı. ... ı ııeknı3e "çalqıınnk,.tır. Tez 
ı :\htıı, fn.~lmd:ı, tn:-lada. mektepte, 

Kaf kasqanın 
müda.faası 

----<>--

üh im bir 
plan 

azı d 
ı · ~;.i , h:r yerde, her ~te çalışmak, 1 r- 28 ( ~. A.) _ Daily 
ı " 1 .. nıaı:, bol Vt.:rim aımalttır. Sk~t~ • cııl yn.z:yor: 

<. 1,.:: ... •t ı;Unlcriıı yııadettığl ıerefli j Kafka..c;yanın müdafaası İP.in mU. 
M ".ı: ' ·~rı Ue geçm1'ı Gilnlc,:tmlz ara 1 :n~ bir plan h:ız·rl:ınmı;ı-trr. Bun
~ " :ia •• bo~luğu ıı.ncak bu çlllııımıı,, <!:. İngiliz kuvve tlerinJn do rolU 
ı •.ıvvı.. .i yc'leblhr. DUnya halkının yr.ı.· hulunnıa.kte.dır. Bu pl.An, Bitlerin 
yı ı,l · ·~ı blr uunand;:ı. blle biz me.. Rusya;-n tııarruz ettiğ1ndcnberi 
<! nly t ıınbasmd:ı. :ıuı.naUa.nıı.rak. be_ Çör'Çil hükümetinln boş durmadığ-.,. 

1 

.i yar~.ı. kıırı§mnk mccburlyetlndc.- nı göstermektedir. 
) ız. \' • c'lğımız ~zilin mesafesi 1 Simdi Orto. şarkta, general Vı:
anc::.ı, ' nilrat1e,, ımı:ı.lab!llr. Bu ha.lt.1· ~ emr·n~e bir milyon ns.'<er bu.. 
kaU Pti ı inktlr edebiliriz. Ueıc '!'!n • Junma.kta.öır. Bu r.:ı."tcrlcr, Amı:rl• 
~nın en müstesnıı. prtıar içinde çnı. · lmdıııı Kı:ztlıl~nfz yohı ile gelen 61-
kand•tı blr zamanda. Tllrl: mmotlnlıı JD.hlarla bol bol te_.hiz ctillnıJ~Ur. 
m.l't b ~.,ini koruma fo.rUıı.mun en Rus kr..a.lnnnm İran:n eimn.llndcn 
n !ih'mm~ ış vcrlmlnl arttırmaktır. çekilmesi Br'.ta.nya kuvvetlerinin 

TUr:t Ml letl, Tl\rk devletinin isabet mı.fka.&yaya g'r:rnesini kolnyln ... tr .. 
ll görU: U Uc cumhurlyeUn 18 bıc1 YT• rn.ca.ktrr. Bu harı:ttfıt .Alı:um g~e.. 
lını d:ı. m~3Ut. bir sulh hnvası lı;Uıde rnli Rundstcdt'in Kaflı:asya. Istı • 
bıtirlyo~. 1 kametinde hnrccretini önliyecck • 

8ADU11.0.TF..M 1 tir. 

Çörç·fö1 Yunrın milletme 
· 11 taoı 

Buttarnfl l inci ıı:ı, 
nan mıretlnin csa.cen knzıındığı şö?ı_ 
rete, Alnınn ve ltıılyan tıı.ıuı.kt\mU:ne 

m ukave.:net gibi yenl b!.r fD.§a& il4.ve 

osf(ova 
aciyos 

Harkofun f ehlikede 
<ıdilmlştlr. O~kto.ld Yunan kıtıı. 1 d ""' , • ,. t 
]arı bn.z-rııklo.rınt bltirdilüerl ve hnrbc o unun f ıan el ~ 
girdikleri zıu:ıuuı, Yunanlstannı yeııll· J ::J 
mez ruhunu bir kere daha göstcrecel·. Londra, 28 (A.A.) - :M:oskovn rad. 
l<'rdlr. Şlmdl, çok aovUctı meırut1 yoau, Bovyet lato.lannm, '.Harkof cıva· 
krallık altmd bir demokrıı..sl hWm rmda Alman ta.kviye Jutalarının taz. 
meU olarak llAn edl:en hUltCUnettnizin ylld karıı.mıda, bir parça gc:ilcdllde. 
İnglltere hllkQ.meUyto lııgiUz ınllletı. rlııl ve §Ş"l?lıı tehlikede oldu:Unu W.O 
nin tam IUııuıdrna " m\\z.'.lhercUne etmektedir. 
mUzahir bulunduğunu, bu i'n"Mttıı.ıı Londnl, 28 (A.A.) - Ra.dyo, paz~r
lsl.lfa.de Ue, ekJıelAnamıza. b1r kere da· tes\ nlqamı RuB kuvvetıerlnin Lenin· 
ha. beyan oderlm. ~unıın!atıı.ıı yalnız grnd cepheatndc iki noktıı.ıırn~ıı mu • 
krıdiın d"vlrlerde değll, taknt bu kü. , .. at!aldyet knza.nmıa olduklarını bUdlr 
r~~··ıt dolu 
~;ıtrpn 

t'ldrr. 

neler zıı.rtmda daha ml,ttlr. Kara ve çamura rağmen Jt. 
ceref şaquı aaçmak merovtld u.c.tmd&n kumnndn. edil • 

YUnn.n mllletı.nın. mentur blr bO 
yun:luruk altmdn göstı 4lt ı &Un, 

u .;;\n vo oorc!l:n delWd1r. J.:.u.t, Yu
'Ul mınot:ı.n.ln ı:okt1:1 mcnllnıln ln • 
!kamı, kurte.neı Panhelenlk ordu t.ıı.. 
1!nu1An o.ıma.catttır. Yunanlatanm o 
.:1uın ve kızları tara!mdo.n lçra.llnn 

hUkfl:neUerl nrltasmda, vııtnn kay
:'TU ile vUcude gctlrllen b:rllğtn m t'. 
atı, ıınulınkkak surette kazanıla • 

mckte R:lo ıtu.veUcri, Almanları 
b1r memde:ıı tıırdetmljler ve Uç top, 
mltraly~ ve ~ ilJft' !11 toplan Z.'lp· 
tetmtı:erdir. 

Rusıanıı zaptedllm~ olan bir tc>pu 
kullanmıa o?duklan \"C b1rkaç Atma. 
nm kendi obUelerlle maktul dliftUk • 
lcrl blldlrllmcktodlr. Eoııka bir ccphr _ 
de y.u~lar, b!r gUn !rinde Alm nl.ırm 

seki:: t:ı.ıırruzunu pUsltUrtroil ler ve 
mukabil taarruza g*rck arazı lta • 
zanmı lardır 

Bu habori Corrler.e Della Seranın 
Donetz havzasmd:ıkl husus1 muhabl. 
rl vermektedir. 

Hava şartlan, Çamur 
yağmurlar yUz!lnc:'len 
mQşklll olmuştur. 

ve fl\Sll!UllZ 
muharebeler 

Bir çocuk kaleden düştü 

Edlmcltapı Bayram 110kağı 17 nu· 
marads. oturan 8 yll.,lrnda. AH oğlu Da 
vut, Edlrnekaptdakl 78 metre irtlfıı. 

ınd&kl knleden dll§mllf, ağır surette 
yarnlannııft.Ir. Çocuk derhal hastane. 
ye kaldrrıllllllJ, tahkikata barıtı!.nmı§ • 
tır. 

O'.l'Ol'llOBİL KAZASI 
BugUn ena t 18 Sirala.rmda çar'§ıka 

pıdan geçmekte olan H118eyilı Edescn 
ldarestndek1 otomobıt, 15 yqlanncı.ıı. 
HllBeyin :Mete lımllndekl b1r çocuğa 

çup:ırak ıı.ğırc:L ya~tır. Suçlu 
yakalıı.nmıo, tahkikata baslanmı§tır. 

yctl clva'I" kaza.lanı. ecTltedllecelt balr • 
ğm Çtftml 80 kUt"U6a vermtatlr. 

Şehir ve civnrmm ihUyacmdan tar.. 
la tutulan balık buz ve fıçı meselesi 
düne !tadar hıı.Ucdllmcml§ olduğundan 

almmış ve resmi binalar sUsıenmlştır. 
Ankarada ynpıl::ıcnk merasime ı, -

Fransa askeri bir devlet tira.k eden teşekküller, son provalannı 

1 kt k 1 ak ·ı . 1 yupmışlıırdır. Ankarıı bugünlerde son 
o ma an çı arı ac , ı dı- d~rcce kalabalıktır. Bayram teznhUr-

sadi kudreti imha edilecek ıcr!ni ve meclisin açılış ceı::ıe.slnl takip 
edecek birçok ecnebt muharrirler, A:n • 

Londm, :.es (A.A.) - Deyll Tel. imarda toplarunışlardır. 

Ynrdd.n.,tarım, .... ~ıı. 
Dlln)ıınııı karanllk ve lmrt.''" ''"' 

ümit ,.·erici olmııktnn bAIA ur...'\l.·tıf 
A v r u p d n. Asynch, AfrtJ<ııil' 
nılllctlcr bllttln varlıkbrllc ı-arpışıyor• 
IBr. De :ıps~ ımn dölcf..\lUyor, ) ısrı 
medenll et Abideleri yok oluyor. ıurı' 
harici ltalan milletler de bn kocn tıtı" 

gnıt gazctest, ".Almanya, Fransanm Bayram buı;Un A:nkarada Ulus nwy 
kaıkmmasını istemiyor... başlığı al· danında yapıla.n büyUk, tzcller, genç 
Unda i:ılr maltale neşretmiştir. Makale m: ve hallt tarafından söylcnUen is • 

muharriri, bu yazısında Almanların UkUU mar§iylc başlıımı;tr. Topla.nan 
yeni nizamda Fra.nsaya tahsis edilmiş halk ve gençfüt cumhuriyete ve Mit. 
olan mevltl hakltmda ve mareşal P<'- I ıt Şrf tnönUne bat!'lılrk trzahUratı yap mndnn mus tarip oluyorlar. 
tene 'Vermiş oldukları teminata rağ. ı mı .ıaı·dır. Bugfüıün ~:ı.rtmmm Iw.rşı pi" 
me:ıı Fransayı zJnc\rc bağlı vaziyette\ Bir hcy.::t l!obcdt Şef AtatUrk1ln mu· betle çolt mhıı.t dununda olmsl 13 

tutrnağa kamr '~rmlş olduklarmı yaz , vaklmt kabrine bir çelenk koymuştur. berober memleketimizde bunlar ıv 
maktlı.drr. tzcller gaz.l t 0 rbiyo ~mıtitllsllnde bıı.zr rasımlntlır. Bütün sıkıntılara sö~'li· 

Dc)11 Tclgrnf, bu tczin1 tcylden Fi· ctislerller yapmışbr,heJtlc. muıt oyun germe lrudrctbıl milli bi-rll~<iınizılC 
l.Adclfiyıtda. Tomas Kernanm nC;11'Ct- lar oynamıı.Iardır. Bllyilk merasim buluyomz, ya.rnım gcUrccei,-i ıı~ılı• 
mi§ olduğu bir makaleyi T.tltrctmelt _ yarın 1podromda yapılacaktır. Mcrn_ sclcri. bıt bhflc \'C ~ urtsc,·erlık1~ 
tedir. Bu maka.lede AJmanlnrm Jı'ran· $imden evvel cumhurrelslmlz, Mecliste yencrrği.."lli:ıa lnanryonız ,.e oıı 
ııayı ne hale sokmak ıstcdlklcrl gör-. mebusların, vekillerin. ordu erk9.nmm göro Jın1.1rln.myonız. . 
ıertımcktcdir. ve Jtordlplomatlğln tcbriltterlnl kabul Her Ti.irk \11.f:andaşmm d:ı. tehi~ 

edeceklerdir. kenln '&r 'e gcc;menılş o1dvğu11 

Almaııların gayeleri şu sureUe hU. Şehrimiz cumhuriyet bayramını bilmesini lstiyonız. Iluruı. hcıncll 
14Ba edilebilir: coşkun tezahUrııtla lcutln.mııya ooşlıı- ı ilih·e etmeliyim ki, Suıhramn.n "~ 

Askeri bir devlet olmak itlbaıilc mıştır. Ynrm vııll vUAycttc tebrikleri dumuz, dünden <lalıa lru\"\'C'tııdır 
Fnı.ıısanm lt.aU mırett:.e imbası., kabul edecek ve Taltslmde yapılacak ve ynnn dııha lmvYctli olal',al.:tıT· 
Franaanın llttisad'l kudretinin Al· merasbne, Iştlrnlt ~decektır. TeŞ<'kkOl Ona gli\ eııimiz tsmdır. 

manya ile mUcadele edemlyccek su .. lcr s:ınt 14 te yerlertnl alml§ bUluna· l'nrttaı Innm, sözümü hifirrllt° 
rette tahribl cakludlt'. Mcraeim komutanm em • den sizden bir rtcrun var: ~r.rc<'I:. 

Alınan zaferinden sonra. Alman • r• başlayacalttır. \'e hnıı~ iı;te olursanız olunuz; _ _nı;ı, 
ıar, Frıınsayı ne gtbl ~yler l.sithsal Gece !ener alayıarı ve hallcevlerın_ tcpte. tarlııda, fabrikada, bur 
ve imal edebılcccğini cmır şok:inde de eğlenceler ynpılacalttrr. ~Iııımıı; bıkmadnn, usn.nınaı].ııl1~ 
blldireeeklC"rdlr. lküıcl gayenin btt • vJlma.ilıı.n çalrc;ınız. Bu <:.nlr5m!l.l9 

yilk bir kısmı şimdiden elde eaıımıııı ~·ata.nunım kuvvet \'erecek. ;yil 
bu\unmakt:ıdır. Almanlar oskova a ve fernlılı'k gC'tlrCockttr. 

donanmaya, hıı.stn.nclerc, :ınc]{tcplcre, Kemıuım makatcaJnl zikreden Dey· 30 ki(Ometra 'uaklasttlar 
akıl hıı.stancslnc, DarUlAcezeye, .tukıı. il telgTaf, diyor kl: ' • 

Yurdd:ı~larım, 

Her \'lll,lt sö~ledlğlm glbl, nı~1 

bir mDietlıı rocuklıı.n olmak ~rurııııı1 
duynrn.1', lmtsal ba.yrnmı neşe ftr ~ 
çirmenlzl dllerlm. 

rnya meccarwm tevzi cdilml§tir. Tcvzt 1 Almanlar, Fransayı mali bakımdan .6a§truııfı ı inci sayflld:ı 
edilen balı~ :miktarı 20.25 tondur. yıkmağa tamamlylo muvo!fak olmuş. yı tehdit edeu tehlikeden bahsediyor_ 

Buz ve fıçı meııelem ho.lledlldiği tak l:ı.rd.ır. Almanlar, ekonomlstıertn !ilm- lnr. · j diye kadar muhal addettikleri şeyi ı 
dırdl harice de torllt scvkcdlleccktl.r. Lenlngradda yeni bir barclı4t yok • 
Amonyak miktannın aZiığI kAfi buz ı yapmıığa dıı. muvaflak olmll§lardır. tur. Moskov&da \"Ulyct dahtı ziyade 
yapıhnaama. mani olme.kt:ı.d!r. Yarnn- .Askcrt bir zaferi derhal lmznnç t.c.. gUçıeııecek olursa I..r.nlngro.d kuvvet· 
gcdar cemlycU ile t m eçen ba • mln edecek bir hale gctlrmck. Fran· leriııln bUyUk mikyasta bir çıkı;ı hare 
lıkÇtlar ccm.iyeU fı~ı mcseıeslni hnllet sanın ik i senede lSdedlğlni Almanlar keU yapmalım muhtemeldir. 
tfğt takôlrdc balığın bir kısmını d3 ancak on senede ödeml.;ılerdlr. Almanlar Rosto.tun 6nQnde fiddeW 
tuzlatacnktır. DoyU Te.'IS"raf, bundan sonra Alman_ bir mukavemoUe karıııagınI§lardır. 

Balılteılar cemiyeti peııom.be gUnU ınrm Alsııs • Lorende ve diğer Ml • Fakat. bu mukavemetin Alman ileri 
toplıınarak vaziyeti mUzakcrc edecek- gclerde yapllll§ Olduktan soyguncu • ha.rekctinl durduramıyacağı zannceuı. 
Ur. 1 luklardan bahsotmektedir. yor. 

HUJQsa Rus ordusunun vaziyeti iyi. 
!eşecek yerde &ittikçe güçlc§lyor. 
Londrıı radyOS'J Almanlıırm gıimaldcn 
Vologdayıı doğru llcrlJyerek ııı:osko\"& 
etrafında geniş bir çevirme hareketi 
yapınalt istedlklcrıni blldlrm(JUr. G<ı. 
ne bu radyoya g{}re Ro::ıtov tehlikede 
dlr. 

• * 

Cnmhurh·ethı ou seklz.!:ıel ,-,1dôıı!Y 
mil hayrnn~ınm b:l!'ıhdığını uı\n tı6tl' 
rhn. • 

Ruzveltin nutku 
Uaştnrıı.fı ı inci say:fatf.' 

Cumhur reisi, bundan son~ 
1937 tarihli bitaraflık kanuJ1ıl' 
nun tadiline ait muhtelif safbı
ları zikretmiş ve demi.~ir ki,;;ı,: 

Ticaret gemilerimizin, ınuv-" 
faa için sil~hlanmaları ıa.znnd1f, 
Gemilerimiz, mallanmızı teslitl;1 
de serbest olmalıdır. Gemileri' 

lr!utad olduğu il:zere yarın sıı.• 
bah, Cumhurlyct Bayramı dola..Y13l. 
le F.d'rneknprsı dt§mda.ki Şehitlik 

de 7.i) :ı.ret ohnıacaktır. 

Saat 9 da Oumhıniyet Halk 
PartlsJn'ın vll§.yet merkezi 6nlin.tlc 
bir otdbüs ziyaretçiterl alql Fe.tI. 
he ı;eti.rccck ve ora.da bekliyen 
ilrincl bir otdbüsle bJrl1'6crck Şe. 
hitliğe g1d~. 

miz, Amerika babriycsi tara!dil\ 
dan himaye edilmelidir. Had -~ 
den foola kazanç teminine d~.v·. 
etmek isteyen küçUk, fakat~ 
likeli bir sanayici ck.alliyctt ~ 
yalnız kendini dilşünerek ya~;;. 

ı.ondnı, 28, (A-A.J - Rbyter ajını.. obstni\syon'larlyle, nzmiın~ 
ıınm Kuybiııcftekı husu~ muhabir:! hail olamıyacaktrr. AzmitJ\! 

Roma uzPrirıe 
yürüyüşün 
v ldönü ı o 
erasımle 
anıldı 

Rom:ı., 28 (A.A.) - "nama tızerlne 
yUrll;,."lleUn on doku:ı:uneu yıldönU:mU 
nU tcdt :rnonıalıni, bu mı'bah, Roııuıd& 
l4uı:ollnl formunda. paTtt r.ı.rnyınm 

::l'C:ıl merkeıinde ,teıı.t fhW&Ji uğrutr 
dır. öleıılcrln yeni Abidesinde, Duçe ta. 
rafından aÇtlouatır. 

HUlrlımet bUyük k.onsoylnin ve fa • 
~ıst partal d.lrektuvaraun bUttııı aza 
s1 te.znhUrata fştlrıık e~lerdlr. 

ou, , aıırayın önUnc toplanan parti 
g enQllk tejkilü.tı kuvveUerinl tertt, et· 
tikten vo fqist milis başpn,pa:ı:ı tara. 
rıııaan açık hııY<lda yn.pıı.an ayini dl.n,. 
ledlktcn sonra, ölUlcr Ab1de&1no dofn• 
dı:n bir çelenk koymuıtur. 

Merasim esnasında Duçenı.ıı. yazım
dan ayrılmıyan Almıın ho.rlclye neuı. 
rcti mUııtel}llrı ve yabancı meınlokot.. 
lcrdcid nazilcrln vefi Boblo tara!mdan 
dıı. blr ç lCllk ltonul:nuptur. 

Herpte ölen taııst loJyonerlcr AbJ • 
desine de, öğleden evvel, Dııçe ruunı· 
na, bir defne çelengi konulmuştur. 

n orlin, 28 (A • .A.) - Alman mnt • 
bunu. Roma tızerlne yUrUyUıUn yıl • 
d!!nllmtıııU teslt ınernsimlnl belirtmek 
tedir. 

C, H. Partitlnin b~kn oce.klr
rmdn~ dıı. hususi vasrtalıırlıı. bu 
snstte ziyarete iştirak edil..<>Cc!•, 9 
buçukta ŞehftlJkte ziyaret töreni 
yapılacakt.rr. 

Ge ral 
avel 

i iist 
l..oDdra, 28 {A.A.) - General Va. 

velin geçen hıı.!ta Tiflisi ziyaret etti. 
i;'l söylenmektedir. General Ka!kllB .. 
yanın ınlldatıınsı ve Almanlar ce • 
nub:ı dog"ru ilcrled!kleıi takdirde mu., 
terek cephe tcst..sl hakkında görU.' .. 
mUştllr. Generalin mareşal Timoçen. 
im ile de görU§UlğU, lngillz kurmay 
zabitlerinin Rostov cephesini zly:ı.rct 

ettikleri :ıöylenlyor. 

Fi 
ce 

landiya 
hesinde 

yazıyor: 

-;ı:o•kova ıstil:ametli'ıdekl Alm:ın 
yUrUyllşUnUn Uı:UncU ssflıaaı inkişaf 

etmekte ve cenup cephesinde Stallno. 
nun ııukulu haber verilmekte lsc de, 
Eııvyct manevtyatı clll.n çok sağlam -
dır. 

Moakovacto., otobUsler, tramvaylar 
ve metro:ar nor:nnl halde l§}l)~Orl:ır. 1 
f>ln-ema'ar açıkt.ır ve er.:ak te\"Zi!nl 
kvl:ıyla:tırmıık için yiyecek satan iki 
yt\zdcn fıızla mağcz:ı açılın~trr. 

kilçilk fo.kat tehlikeli bir i$i Ji. 
isleri ekallıyctinin bizzat bnl bil: 
işçi davası için ol~Oıı kad~ .. ı.-ı'. 
tün millet için de tehlike ~\ 
eden valmz kendini dfü~ünt? · 
yaptığı o'bstrüksyonla dui-.mt)..., 

ca..~elt, m~dben. Ameri~' 
bahriyesinin misli görülın~. 
kuvvetin ve ordunun müteın~c11 
yen artan kud~tini belirtti~'-'\( 
sonra, "askerlenmizıe y-er yii~ 
de herhangi milletin elinde 11"'~ 
cut olanlnr kadar iyi techiZ3t 
silfıhlar vereCeğiz," . tı-
Demiş ve Rus ordusunun~· 

yaçlannı sayarak, Rusya~ _..t• 
le."'-i.!• AmerV:a ile lngilt~re ~~ 
fmdan fazla. miktarda taY?.''dr 
t.op ve tıbbi müstahzarat gon 
rile~~ğini söylemiştir. . . Jı.tP 

Nıhayet, cumhur reısı, f 
rik~n milletinin v~ziie!erlni ~ı;l
etmiş "Amerikalıların, çok ~ 
dctli inzibati tedbirlerle t~ 
ve talim edilen kütlelere ft:l" 
duramıyacak derecede seDl ~· 
miş ve ge•-şemiş,, oldukları t 
ni reddederek demiştir ki: ~ 

Bu !P':!mlekct büyüktür, ç tıi1 
!ık bölgelerden yolsuz ormanlara v~ mütemadiyen mücarlele edefl ... ıtı 
Toula ve Kıılougn istikametinde ce .. 1 memlekettir. Biz bütün tsr.1? 

Birçok solmkl~~ tıınltlnrıı. ltarşı 

koymak için milde.fan tertıbatı vtıcu· 
d:ı g_,ürllmi§tlr ve mllla o!rndı, tale • 
beler ve dığcr halk, ~hrln uzakça 
noktalarındıı vç dllşnuuwı 11crlcdlğt 

l.stlkrunetlerdc t.nnk tuzaklıı.rmdıı.n. 

barlltatıarıJıın ve siperlerden mUrek.. 
Jtep muazzam bir mOda.faa tcrtiba.tı 

hıızırıanmnkUı me..1guldilrler. Sebze 
bnhçehrlnde ve kırlardaltl uzak batı. 
çelcrde yağınur, ertml1,1 kar ve rUz • 
gt1r wvnıntutarı altında slpe~ler ve 
slper ı.ukurları kazıyorlar. Bu yağ • ı 
mur ve erlmlo kar çok lyl yapılml§ 

yollar mUstesna olmak Uzere Alman. 
Jarm araba nakllyu.tmı çok ctıçl(!3tlr • 1 
m cktcdlr. KaUnln ctvnrınde.kl ba~ 

nup kesimlertn!lıı ~\ derccedcltl en kwlretli ve en hür mHle~ 
çamurlu yollnnnt k'\ bUttın mr.r • duk. Bugün, muharebe me\ -'" 
kez cepheslndıt ~et böyledir. 81 • rimizi tuttuk, rnilletimızi ve a;ı, 
ııncnalcyh von Go~un, taamı:unun lanmIZin i,manmı mlicafıı.t'.fb' 
UçUneü safbasım tc,_•ı eden c::nalı 1 meğc, Allalım, bızr, tnnı v~...d 
ncrt harcketlerl ~ ve Yalo~-ya.· miz olarak teiltkki etme!: llP~ 
roslavetz gibi iki l.etıkamctte teksif 1 sını vel'diği şeyi ynpmağıı Jı 

Doyçe Algemayne Çaytung, Roma 
llzerlne yürll~ü, Duçcnin vak • 
uıe dUşUncUlğU vakiıı. ların tahakkuku· ı 
nıı kadar geçen ha.dl:: lerln ehemmlyo 
Uru belirterek ''ibu,, vakintar "ya Re- , 
ma, ya MoSkove.,, cumıc& içinde hu. 
lAııo. ecUlebUlr.,, demektedir. 

~uharehe kar fırfmaları 
arasında oluyor 

Htlshıki, !8 ( A.A) 
Finlil.odiya cephesindeki har

bin, tamamw. k~ safilıasm;ı, glı". 
diği burada beli- tilmektedir. Şid 
detti soğuğn rağmen, Finlandiya 
kıtala.rı bütün ooµ'.he iboyunca, 
kar fırtınaları ortasında eskisi 
gibi ileri hareketlerine devam et
mektedirler. 
Düşınanm müteıı..ddit büyük 

birliklerinin, her türlü irti'OO.ttan 
mahrum kaldıkları ha~r verili. 
yor. Fin ktıvvGtleri, ru::ıl muvaf. 
fo kıyetlcrini, bilhassa, dfü;marun 
intizamsızlığına borcludurlar ' -e 
S'>vyet kıta lanna dni.rna bru,kın
lar yapm""ktadırlar. 

etmiş olması bu suretle !zah edil rız. .../ 
•• 

Ankara-dan bildirildiğine göre 
Maliy<'.) Vel~fileti barem kanunu. 
nun tQ.tbikatmdan alman netice
leri göz önünde tutarak bu kanu
nu tadil edecek ve ihtiyaçları 
tam kar§ılayacak bir şekilde ye.. 
ni bir layiha hazırlamağa b~la.. 

mıştır. ıJI 
G~te. yirmi sıınedenbcrl, dnnyo. 

mllletlorlnl.n. bu Od p arasında yaıır. 

d.klarını, bugUn, mll:yo:ıta.rca askerin, 
bJ kuvvo dl.Tc g..ımtş bol . evUt ordusu· 
nun son .kuvvetleriyle çarpıştıklarmı 
yazmaktadır. 

Bu Hiyihada, gere];: asli n1ıı ır'· 
gerek ücretli, gerek ihtisas ıı !O 
kiindc bulunan ve yenide~ t 
muriycte alınacal;: 1~imsclcrııı. f(' 
yin ve terfileri ic;in yeni büktl 
lcr °b1.ılunmaktadır. 



-
ah keme 
Blonlarında 

Konuşan canlı 
l<avunlar 

• 

'f eni usul bir dile· cilik : 
ltarrk u~ı.~ ""nl rce dona~tım, 
~'1ııı en çı · ~ , .. imdi aç bliaç ıo-
at af ~a ahlı . n 

. . 

n da. 

• il. l bnkaiım S Iamono;ı 
taytm be}ım. ı: ... ı i 

il. Vapurundan b rı l çrltb. 
kavun \"ardı, yanuna 

~ 
\'er cc ı::ı., ıl n. 

lttıruş d cd l. 
, l'erdtm, aldım. 
ıta.~ ır;o kuru§ m ? Na. 
bu.nı r? •• 
"'~l ylerdl, b Jiİm, al • 

ıı...hıılkı fazlaya s tarım da 
· ~ kazanırım diye. Yolda 

tıadım .. 
)e? d....., 

~.""''· 
'1 tı.nda Burs lt b"r ahçı 
l.ı~rdrr, ona. gotlirellm. tyl 
-""~dedi. 

den, kestirme çıkalım, 
tlttn ıc t lçlndc i kavun· 
bırdenblrc ba ırmağa .. 

- Evet beyim, canlıydı. Daha kC' • 
''ll mi lerdl. 
I k m HU yine d!5ndU . 

Bu çocukta. bir gayrltabilllk var 
allba. Deli fala.o mıdır yoksa? ~di. 

f 13' ı kaç defa lıı.ta karı§Dl&k Jateml!. 

1 

.! de, Mklmin nılli1a.hnleal ile buna 
mu\ ffa. oiama.mış bulunan Hllseytn: 

De l, ao , dell dct{I. TOrlcçul 
a:>: Tavu':: dlyPc<'ğl yerde ka..,.un eli· 
yor! 

- Haa ~? liyıe mı Salamon .• 
- Evet efendim, f~te tnvuk ... kn 

~un dl'd m yanlışlıkla .• 
- D \•am et l!ylcyse! •• 
- Ne valt!t tavuklar 'be.§Iadt Mme-

ğc, hemen yanımıza bir bekgt ı.,tu. 
Bızl yakaladı: 

-- Bunls.rı nereden çaldınız? dedi. 
- Çalmadılt, para ile rıldık! de • 

dlkoo de dinletemedik. Tam <ff!ırt g9n 
karııkollarda dolqtılI, durdult. 

- Demek tnvukları o:ı.lmndmft'! 
-Hayır. 

- Peld kimden aldm. Bu adamr ta· 
nıyor musun ? 

- Nereden bi~ beytm. Ya • 
btttıeI blrf ı ... 

- Sen ne diyecekain ~JıtD.T 
- Ne diyeyim, abi, ~ doğ. 

rudur. 
Neticede mahkeme !ter :l!dlıml de 

serbest bırakarak Om-ı+ M•ta ~ 
ka bir gtlne tank ettı. 

Hllseyin fn<:e bfr ct!illıetı 1A ,._ıc .. 
yaz lMt.lk ayakka'bdada idi. .,,...... 

i&e kendlsüıdeın da2ı& :feci °YUllJ e•; 
dl Yalın.ayak, başı kabak1t. 
Dıpn ~Em • • • 1 , . 

srranm yanma «'lfdl, 0.-.. .-,..._ 

rck: 
- Ah beyim, ah, ~ ..... 1111 -

rnsmda. kn.ç gQııdCr, ~ 2M>. 
rıu b~ dolafbk:, ~ Ad' A4, 
nah fjl1 bina tı2ıerlme '*1lllD. ilı1 Mı; 
suçumuz yoktu. Şlmdl ac. ~ 1111> • 

ka.klard& kaldtk. ~ gilnaıh ~ 
ml bize'! tştc hMl'tm tMl ..tJe8t '- • 

v 1101.t ır. - d -:Jı~ti. Ben ı•ebe 
• u a. Krı • köuü uf eki Mahr:mt 

bn'w t "rbc ine a-:: mı ta.'!1nmı'J, 
a~ ı a nidar adam:ı.ştım! Fakat, 
ıe wzzıı~ hı, bütiin 1ımdu.1Ntırnn 

bD"I' la çıl.tı. . Ley16.JJI t:Joğtı~· 
d on Onu, Allah biltr ~ hıç 
sw ·i)ordum.. latemiycrck 'liii· 
'/ ., h'lWm. Babastrv.ı gelince, 
!. 16.ya <'elice d~kündıü. Halli 
(la dii...:k"";ıdıir. I..1fıkin .,imdi, /J6'!/· 
la ı (,oğ rduğımıa hiç tc pi..mıan 
( jil•nı. ln.<ıan oğlllnu evkmdirip 

abrm ı bir gelinle gece q#ftilü::: 
clırtlt· 11apacağma, 1cı3r.ın1 cv'lcn· 
ı · ip gı·. lüncc bir tbmat tlffna. 
lıyM.ş. l:ıto ben de ~ 1:ı· 
z.ı1 ıa ".Önrimce bir damat bul· 
el m1. iffet Meliiı, S~ çıok 
c la 1 ıssas t•r bana kı!rrşı ondmt 
c 1•n m ··ırmrwi'.·· 

lJ ... mAk ki an~m. beni doğur_ 
~İİİİİiiiİİİiiiii:iiiiiaiiiiiiii:iiCii· duğu ~ü'ld<'n°b<'ri h~ ~ 

Z! 
BEDBiNLiK, müthiş bir hztalrh· 

tır; saridir. Bedbin o!a:"faı c r:ıf .. 
laı-ındakilerini de bu hastalığa aşılarlar. 

Bedbinliğin vücuda geiirebileccği lela ~e
ti, diyebiliriz ili dünyada hiçbir §CY y • 

ratamaz. 

ko7Uyacak yegane tedbir olur. Böyleleri· 

nin arkada ·• ı, rizi iim '1sizliğe ve muv:n· 

f di ·ye1 ... :zliğe sevketmckten bafj/m bir 

f ayıla ter:. İn ed emcz. 

Bedbin arkaclaJlarımzdan uzaklasm•z. 

iş sahasında, bedbin arkada;._larınız .. 
dan uzaklasmanız, sizi. bu hcu:talıktan 

Fakat hid :, zaman da ortalığı süt liman 

görmeyiniz. 

Her,. eyden evvel 
gürügüşii ize ilik.kat e e • ' 

E.lllZ. 

~'Dur ş kraliçesi 
unva ı 

ve hare rıe prenses1,, 
ktnıe verir or ? ün 

Güzel yürüm • 
~ sırı:ı bk e ·k arladır .. 

"Kadının tiynetl ~den. bel. 

liclr" derler. Haldka~ '.kadmm ytl • 
tflyDştl onun .hakkmdı:ı. ı11*' edinmek 
tgtn erkeklere çok yardmı eder. YU _ 
~ f.le muvatrald,.et !kazanan ka.. 
dmlar bile vımlır. 

B r tnmde_ ~tlerln nasıl ytını. 

dllklerlne hl<; dlkk&tetthıiz mJ? Belki 
a.kat etlniflllnllıdt:r. Çllnkt1 llıop:Jinin 
yQrQmem "'-~t tablt ge.ıtr. 

:ınıııırat, baztlan Yardır lı:1, haklka· 
ten bndilmM mahı!ım bir yttrnytl§ 

~eır. 

Yllrilytl~lerinde en fazla hususi~t 

1 
g&ıbelen sinema artistleri şlmdı.)e 
-.....ı3- Jeloa~ (119 GretA Garba. 

• jlu:. 
Jlln xranıonı BlıDema artisti ol.ma

mn enıeı dall95sdll. 

O... ~mada muvaffak:iyet temm 
eıtln baf11Ca. t.J8Y dft ~Uğtl olmtı.'.'l 

bar. ~ h~e'!ti ıthcnk, 

~ ~lUlc ve c:uılıhk 

ona. btr ?m&tSfyct """'rl:yot'du, 

·~ KRAJJIÇSSt, IIA E!\.E'.l' 
Jlım:ztSP.:81., 

Greta Garboya gelince, ondaki va. 
e1lt aheııgf neelilıc has bir §CYdlr. 
vtDıt harekctlerinhı bir ilim haline 

ı;:iröiği yer -01n.D laka.nclinavyn.da bü • 
tnn gençlk mla bir ~den terbiyesi 
rcjlm altında btlyiltülUr. 

Greta Garbonun yQrilyü.5Undc blıyll't 
bir azamet vardir. Arl.lııt bu azameti. 
ni bUtUn imkA.nı ile g68'"..c~ğc "ltr.ı.. 
Uça Kristina,. filminde !mkCı.n bul .. 

mtıcıtur. 

Geçen attın en bUyUk sahne san t· 
klırı olan Sarah .. Born'.:ıadt'c "Duru'} 
kraliçesi, hareket prenses!,. adı v rll. 
m~U. Bu,ıı;.tlnltU sinema mti"lekltltlc .. 
ne göre bu ismin Grcta Gnrboya ve • 
rilmesi ıa.zrmdır. 

\l~TiST OL.~CAKL..\RDA 

NE ARl\NWOR/ 

Sin Dl.'\ yıldtzlıı.rmm o~ ,ıc _ 
ru:d yUril) t!şlcrlDin ~ .fazla bir tc. 
sl:i olduğ'ınu ı:ınl::ı.yan mnenıaorln.r b -
gtın art L erin )ılril~i 

r emmly~t vcrlyo ' :T. 

iden Amerika :\'ahı norup 
nilr<lU. Vllmı<lun güzelUğiı:ı d ~, 

atlamlıfilU& cbc.mrn!;;et ~rili. n" 
ı;nn :!:re, vUcut sa 1nml$ Jle vllcut 
gt\z 11!' \C hıı.~k t nh<ıılg1 Y:, {;t\_~.., 

lıgtno tercih ohm n rn btlytl'lt iki m • 
ziyettir • 

ara 
b!T ehemro yet vcrllm ô. r. 

Şlmdl, artıat olacak bi:- ~nç 
aranan tnez;Iyetıerdeıı b::.qlıcssı CU 
tm·a t yapm -m c ri\mtk dans et· 
me::ı!I:l bilmektir. 

çu lt 1, c~ına ,. ya tiyıı.tro sanat.. 
km olacnk h r ı~ ılmm ctİZ'Cl dan ~t_ 
m \ 1§.znnd'l'. R i t d ns, vtıcut r • 
z nı tn1 t kfi tm to en fazla ya· 
nynn b r l\mUdır. f"U"r>tıesiz ld, d' r 

Bir ev l~dmı aramyor 
Çocuksıu; bir (\V tc;Jn ld~l'L 1 r 

• m 1~ t l aruı.cy er. tstıyonıe. 

l 1Jn Atıl Bm. c ('lcdnde Vclttt !\t
~:ıbnind v B hram~ mflm~ .. 
ları. 

boıfun harel,ctıcri do \ Ucudun ahenkl 
r. ~ ikr kazsnm~ ma ynrdıın c er. 
Fli.kat hlçblr 'Z'.1.1 n ç v ·.ı.k ve b •• 

{,"llzôllı < temin etr.:ıez. 

Fı~ .. r ... 

ma~ırr:ıtın<!:ın l~ı llr.rck: 
- nUtıL-ı ml:ır in ;ruu defi, vö..ı 

cııdu tınnıp ooer: <lomlıı, onurt. 'ıJlin: ~ 
!i riatçe yenip ~lcrl Jıı&m.mıihr. 

Her ldm mlıb:ıh d8'IM' <fi in\.. 

mC'n ~mn3te kn rı;;ı dôn;n"Jlı: 

- E\• N·maat. dem , ~tc buaito 
hnmm ı.myJerı bu d'.l'dknrüut ftlba ~ 
rt!'rt Jmldınp n.~ onım: hwdl lnl • _ 
lrm p;ım mı!"! 

ŞUNDAf\J.il 
BUNDANI 

Bir ku- yuvası 1000/ira 
Km yuva ~mu bozmal, Q(lk f~ 

naarr. Bu, h,. .. cocuin veıjtOO 
n · .attir. Ha! i':aten hepimiz 
b· "yo uz ", kuşlar, b0cek1 ri -re 

,• ı .. u laı mı yemekl insa':nl4l
c;ok b uk faydnlaıı dem nan 

m h"Ql lardır. 
Y apılnn b"r hesaba 

'1i.ıl;: bir kt. günd 5u urt yer. 
p;r yu • d ~ kın:: c:~. d~• 
' , nde 2!)0 !mıı.. .. bu .da. .a;~ 
7500 h·urt e er. 
Bır kur 1:'1.ınd 1mın ~~ 

:ır r-rd alır. BUTı~ ~öre ~
P ed.iliı:sc bir y<Lı 7oOO ~

Jı ı 225 OCO men \1 k 'ilı°rdi-i 
m dana. r1':al"." PC'l" meyvarun 
tan~ni. rn 8..3 ğı 29 l>ar::t lrn.:°f':"Jl 
cd bıliriz. Demek k.ı! B"~ yu.vada 
bu1un.ın ~ ~bir a.yda. or. 
tadan l .. üldrrdığı kurth.:r zağ ol. 
salnrdı. ayd" 1000 linı'ı·· me}"'-a 
ziyan olaMı.h1:ı ..• 

r<:u \ uvn nn~'lozmaym! .•. _ 

- l!n~ır. . ffHM+FIJiQ W#ltt WW.U.!Ni W sıc:a-: v;u az~ • '' 

mi:-. Evlat sırtmd;ın ilk öneE' 
7..evkini tatmin etmek, da'lıa s n • 
ra da eve bir damat alarak g nül 
eğlendirmek istemi~. 

Aman yara.bbi ! Bu, bütün 
dünya filezoflarmr, bütün <lüny:ı. 
içtimaiyatrılarım alftlrndnr eden 
ne mühim bir mevzu .. 

Acaba yer yüzünde bu k::ıı nk 
terde doğmm~ bir itl.~anm eşi Yar 
mıdır? 

ArW{ ıher sey anla.culdı. Anne. 
min hakiki hüviyetini, hasıh l· • 
fasını ve I-cılb"ni okuyorum. 

Annemin h~tmı defterine b 
kadar mahrem hislerini yazac • 
ğmı hiç de tahmin etnıezdim. 
Demekki o da, aç kalınca. yavn.ı
larmı yiy~n k""pekl r gıb:, ica. 
bında beni bile .• p,, VJım bik 
fecfaya. 1 :ıı < r 'crmi . 

Şimdi bövlc b"r l·:ıc~. '.1. ruıe'' 

n~ı k d<>r ince, terbiyeli gön1-
n >t bi 1: un i~ :U.Ieıni m ğcr 
:ıc J·.;:.{ n.r ı ,-;.l"C'nçro • ! 

derneğe utanıyonL."n. <;rrım ar~ 

zularını hi<,> ibır 7.aman kıra.. 
1™!Z. Art !t bu . bitmiş d". 
mcl·tir. Ah t fot ~fol]ı ! 
J.,oer s i rl .. clımden k~~~
sam .. :" 

Kerk<' annemin 'mfasının ve 
k binin i indc1ctlcri okuyup og. 
l'I !'11'1.eE"ydim. 

Lal:in bundan ne çıkar,? 
Ben bu çirk"n hakikati o ~l 

k plı defterden mi ~~ 
r ? - hayır .. 

0'1un. S di i!e buluş~uğamu 
'c • b hla ı~ı J!e'C vi mı.s1l umı. 
t ;lırdim. 

:1 l ka lı d terdeki notlar, 
ı zalctlerini suratma 

ı! · 1 biı er vcsikay.dı. 
m<ı, u Yeı-ıkalar:r ldme 

k lrul ~ı -.aktı ? . ih~et 
or, :.l ı h('d r ol ıı b r evluUa be. 
rab r y.ıı; 1 \"l n!nıa<·a mahkfım 

· 1 'n 'a d1 
" r 'b!>n b'ıı yu\:&yı y.ıkmağa 

nı\ t çtzr,i. o'ı:;nydnn, ımnemin 
• 1 ~ .I d !t rlndeki notlar-

ı. evv. 1, rrfui'mle gördüğüm. ve 
1ı. d n1~m rezalet 
nı b;ıba:ma anlatmam 

1 ~z mi'"d!? 
Of \ll 'lırm! 

0

Bu ne~~ 
t. · .. ! Bu korkun~ ıbir 'WJilhBO!! 

~imdi ne Yf.pmah! 



~4.F'FER ESEN 

\ers Nolanm susmasını ni • çrkıverdiği sık sık vaki olan 
çin istediğimi anlamış bulu. bir §eydi. Genç kızın iradı 'ı 
mıyorsunuz. Bu maksatla e • kendisine ayda 300 İngiliz 
limd~n şu kağıdı almı~tı. ~ lirası gibi ufak bir para te - j 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZ ~ 
Poıntere m.ovzuubahs ka• min ediyordu. Nadiren sat

Bütün bu sözler Karinin ğıdt uzattı, sonra birkaç sa. tığı tablolardan senede bir-

ı~EVRALJI. KIRIKLIK VE 60TON AG,ilLARINtlf ERHAL SE 

söylediklerini teyit ediyordu. tır karahyarak imzaladı ve ! kaç bin İngiliz lirası kazan - ~/ 
-MisGi~umuS~nFran müfclti!esmdu: dı~davakiydi.llinunakih ----------------------------------~~ 

lcahında günde 3 kaşe almabilir. Her Yerde oullu kutulan TST'a"rla istevlıtW 

si koda gördünüz mü? Bu - Kafi mi? istediği gibi ya,ıyahiliyordu. 1 • • 

kt d ı 1 Pointer okudu: . Müf ettiıı. An Gisburnun Evl•nm~ teklrflen 
no a a yan ış oımuyasınız :J' 1 
sakın. "Misters Nohına ödünç o- ıaçlnrmı yapan berberle bir • Yaş. 37, boy 1s1, kilo iO, kumntl, 

_ Katiyen yanılmadım. larak verilmiş olan 100 lngi• daha görüştü ve mis Gisbuı:- .

1 

yliksek tnhoıilll serbest meslek men_ 

Onu gördüm ve mücevheri liz lirasını başmüfettiş Poin. nun saç tu\'aletinin uzun za- subu ve bir mUeıısese sahibi aylık ka. 

bizzat on':ln elinden aldım. terden aldığıma dair rr.ak • mana muhtaç olduğunu fa _ zancr 250 lira bulunnn ve blrnz da 
b d Herbe-t Havl· 1 t• d h. b. b topıanmı!! paraı:ı o nn bir h.'ly sarıııın, DAl'iKA 

. Pointcr sordu: uz ~r. • ~ ~·' n:at sana m e ma ır ır er- ince, mUtenas!p vU::utıu, yabancı bir 
_Genç kız hangi isimle Poınter bNu m

1 
a::ı:<buzu posta berin birkaç ay evvel çok kı. dil bilen kimse ız bir bay nın tanıı:;n . danlar kuponu 

ile misters .o ana göndere • sa kesilmi~ saçları bir saat rnlt evlenm~k istemektedir. lstıyen • ,Hu lrnponn ettlerıe.rek JG•derUeceii 
seyahat e iyordu ve hangi r:,• I d S b ~ tele imn· ti.? ceğini si:iy e i . onra i~ibi - içerisinde hu biçime sokabi. ıerln Gör!!U) remzine reslmlnrUe mil. vermt' llhlan ita Sots ı..allmü pca. 

Havk bir saniyenin onda rinden ayrıldılar ve Poın' .. er leceğini öğrendi. racaaUıırı. ==~=~~~~tek~ 
bl·r·ı. ad~r teerddiıt c'~ti. Son- düşUncelerinc gömülü olarak B h • • ı· 1 .ı- /• ve i•çi arıyanlar: mak ~ 'lıutb a\lnıı(;kırlm bllillrme- yazılan ıyı bileD bl!' g~tt~ - uzakla~tı. u e emmıye~ ı noıuayı ";{ '-' bir mUesseude Ç3lı§II1ak 
ra çok sa •• ıinıi bir lc.csı;iıfe An Gisbumun ölmediğini tesbitten sonra Pointer Artur • Uub~!:>edc 2:r- eenOl.k'r cuıa ~ teri ICı.ttm.l <ôRZl remzıne n:Umc"at. 

henziyen ifadesile sözünü ta- kah'..ll ederek İşe başka bir Sensburi ile tekrar görü~me• rü~..!t oıa.n tıır mu!ıuip rauhaoeıerdt len bir zat, ·~rinde ve ter. • Erkek ~apkncılığtT. ıı:ı ,,_ 
mamıadı: - - k d• Ge · 1 veya ~fer t1uı1 mt.letı.t~ .erde lf u. l•çlve ihtiyaç "ardır. tst 1' 

Y
oldan yürümek daha doP.ru ye arar ver ı. nç mımar cume evlerin'ieo c;;aıışo ak ıııtemekte • ,.. ~ 

-
- Mııal"'sef bu lıu"u .ta . d k Id·· B rama.ktadn Hdtaih blrca~ ~, Yeyı dl es s s ü t. tiklll caddesinde 441 tıl n-:ıı ... - - olmıyacak mıydı? Pointer ö. evın eve ço mefgu u. aş blrkaı; at ıw cai blltr CN..U > r. · 1 ·e:nzınıı m racaa caatlıırı. 

h. b. h"l · B .. f tt" · ·· ·· ·· ·· d $ 30 yaşında, çalı:kan. clddt bir ... ıç ır şey 1 mıyoram. c- lüniin An Gisburnun tanıdım mu e I! ı gorunce yuzun e :-emrtnt :nllracut. • orta yncı. ı'rar.sr.6<1• ... 

b k · · b" • }"' • • - ··ıd·· bay, hususi veya resmi müesse.s,..!er.. ...,.. _,1e 
ra er aorünme ıstemıyor • ve vı·ıın~y ... gı"rı"p ç.·kanJa .. ara• menınunıyet a aımı gOTu u • Yemekten ve 1eı:r;e.11 stn1s!ndeıı k bilen otr bayan, , ... ~1: v c. .... , d~ Italorlfe:c!Jlk arar.ıa ·tadır. Sultan. ,,. ı,1 

duk. Bunun için k~:ıdisiyle smda bulunan bir şahıs ol • ve hoı geldiniz demeden ev • anıayan b1r geııt oteı veva lokantıı.ıa.r. abmette cezaevi kı.~ısında oakkaı 6 ynşm:!an nıkarı ço~uğS 
Kok acentasmda buluşmayı duğuna kaniydi. vel bnğıramk sual sormaya da ~ ıııtem~ktedlr. Ut. D)m remzi.De HQ.seyln eliy!e (K. Sezere) mUrncnat ders verebilir ç:o._ukeJ: olf 

k ı t t l O d bu b 1 d m1l.racaa.t.. • Ticaret llseı'in~:ı eo:: sınıtmda, 2Cı yanında orta tııat!rl.Jlc <ıC tı' ..d 
arar aş ırrnı' 1 •· ra a • Meydanda böyle bir şahıs aş a 1: • Ticaret mektebinin son sınıfmda mektedlr. < Klbsr E) re!1"" 

lu§tuk. An mücevheri ihtiva da vardı. Edı·t Se-burı· ·, Ar- - Haklı olduğuma kani okwyan bir genç 6ğled~n sonr::ııarı, tL yaşında tıı.r lii~ı.. mub&&ebe, mutıabc. caat. ~ 
ed k · b" · k 1 ·· u-.. l 7 C rat tıeeap ve daktlJo ly1 bilir; bir ti. 

en pa eh lr 15 em e
1
duze- hının Ve rbtİy~r doktor SenS'" oldunuz eleği mİ. İnayetin CMi•lKr mtleS3C!ede çal.tf1Ullk lsteml'k carethanede veya Jir mUeımesede a2 & rtırkQe, tranmzca, 

rine koydu. Biletini a ı ve hurinin ve Layngm uzaktan Layng tarafından iılendiğini ted1r. lTiCAremı rem .. ine n•Ur.!caat. bir ücreti~ ça!.ıştr.nıs. tstemektedlr <emm .. ı okur yazar ve 1Jt'O ....ıl-
~ t• d t 'b. h h ld k .& • l k • Bir üniversite tıı.lebE'Bi bl'h:ıs a aP'_~ patte ı ora n -.mu muş gı ı akrabası olan bu gene. kız er a e e.,..emnş o aca u- tH.D. 32) rernı:ıne uıcracaat. ca biraz ı.ngllizce tıUlr 

dışarıra çıktı. Ben de paketi nız? ortnmektep talebetılne transızca ve * Fransız me ... teoınıı. ı•ae .ıumnm. lAka.eı oımıy&n. ~ 't ~ 
ynkalıyaral. ve guya onu ken Karin Markama d.üğün hedi. Pointer ceV"'" verdi: ttit'kçe riyaziye, tlzlk, kimya, v.s. ders dan mezun dddl bir cenç bu.susf oıa. lle~ptan •e muhaaebeder. ı 

k 
· · yesi olarak bir kabartma tab.. -r lP-ri vermektedir. {Ders} remzine mti. rak az bır ılcretıe riyaziye flzlk. kim bıı.y ucuz bır üc.--etı-: lfl ~rtı. 

disine verme ıstıyormuşum lo göndermişti. Bu tabloyu - Tahki-kat ilerliyor, yal· racaat. ya ft fransızca derelen verebUtr. c!ııl.T V.) ~mt:iiıe mtır~ 
gibi arkasından mis mis pa- An Gisbumun Marklıamla • nız zize bir şey soracağım. * Ortaokulda muıülim\f'k yııpmıl} lS.M.K) remzıne munı.cıı.at. • Frtı.ruız mektebi orta f'. 
ke-dnizi unuttunuz diye bağı. Mis sensbııri size villaya gö- tatillerde ikmalleri, bihakkın yet.ışt:r. • Orta 2 den aynı:x11.§ 16 ~wda mezun. dııkWo bilen bir ~ 

al d f 1 d rm eqinde yatadıg~ı müddet ,8 b!. Unl -'tA,. tı ·ı ki ytdtr rl\T' ~ ışarı ır a ım ve ot O"" türdiiğünüz kabartma tablo- m"l1 r ve ... , c... genç, zıt, m. kimsesız bl: genç tığledM eonra bir maktadır. TtlrkQCS! l 
mobile athyarak istasyoncı zarfında yapmış olması da dan ne Takit bahse'di? ya. ıılma..,c:ı. dereleri vermek 1.stemefu müessesede 1.ş ara.maktrı.d&r. Haberde remzine mllracu.L 

k ht ld. Po"ın•e ... udlr. (A.T.S.) rcmzlno mtıracaat. (TR) reın·•-e müracaıı.tıan. • 28 w1umrta. ankeruıue ,,1.1' 
gittim. ço mu eme 1' • r .,.,.. Sensburi nafiz ve istifham- · · ..,.. ıunmryan,,_,, .. -• .,. ••ld 'fıv" • 

tkA k S J .. d * Eski bir l!.sa.n muallimi, hUS1.ı5' • 29 yaşmda Eekft.r. askerllkl• s.IL .,.,... "" .... 
P ·nte ı"skarpı.nlerı·nı'ıı u na ar genç ızın 1 ... ın a - 1~ .. L-Ja!lım mu""fettı·- ,,.-ı· • . ... "" oı r • i . d . h ·ı d K1l• oe ::r r- -r-• okullud& Te hu.!U.91 dera almak ıı:tt.ı. kası oımryan yenl n e.ııld yuı111.n bl. bekAr bir r;enç, ooıı.cıı..... 1 

cuna bakmaya başlamıJtı.Bu tö ye!ın e resım ta 51 e er- rerek suali tekrarladı: yen talebelere dere vermclt arzusun. ıen bir gcnı;: her ne ol•.ırsa o~ bir b1 bir tş s.ramaktadır. c9 >-
hil-..ô.ye doğru olabilirdi fa - ken dok-.:or Semburi Te kan- _Ne Takit mi? ı:'ladır. ('G. Ke1?1al) remzine müracaat lf aramaktadrr. <B.S.) remztne mn. mtlracnaL ~ 
kat yalan c'ması da mümkün sile het-eber ya§Mnl~ oldu - - Mis Senaburi ile kOSMtt- •ıs ya rnda, oı-tamektep me .. unu ra ant. $ A.ekcr&.lkle a!f:.kut 
dü. Çünkü Havk istediği za- ğunu ltifiyordu. Edilin cina. m bm-i.,.,,J'nd . z· b!r genç~ arama.ktadrr. (Hesap ve • Herhangi bir mUE'ssesede k!tlp o. ye.zlyesl kuvve~.11.Jr ır.eılJ 

b
• yet nH1dan beri Tu mı .ecc·.ı~ ~~. 1• cebir ı,.ı.erlnden anlar (!.iu. ta. Ya) ıamlt çalışmr..!t ~U}orum. Daktilo bs. resmt veya husu8' ldr it 

mnn bu kadar mantik1 ır yn ra o mı. I1Juuinu •l"CJ"nt'Z • remrane mlluoa.at. ve seri razr y~ -ı. BonserTl.sle. ka.tlpllk gibi lllr ~ nraJ11!l 
lan da ·.ıydurabilecek k~bili- gi~i~ olduğunu ~tlrin . v~ 1 den iyi tanıyordu. ._ Lbc b~Urmc tmtUınnmd& blr den rım vardır. 1stıyenler (A. tlyu) ~m. TilrkJ remzine mUr.lr.nıı.t. 
yette bir adamdı. mıster ?.k'h?Tt soylemııtı. Sensburi oturdu, gözkrin- tt-n muvııffak olamarr.rt bir genç, zl~ mUra.'.::ıa: etslnier. • Ll.senln son sı.:ı.tır.d11 

Bir lahza düşünen müfet • Fa~at ımufo:ttış Fı·ansı~. sefa - I de ggarip bir mana dolaııyor imtihanını vı:ılncey· .lu:da.r, tııl:ısil! ue • Lisenin 9 uncu sınıfına. devam e. öğleden .eonra çal~~-ıa!: f'\. 
-.r. rt 1 t d - tah mlltenıısip blı 111 a:-amaktadır Asker de.ı bir genç, öğieden sonra .ııaat l,SO (N.L. 88) remzine mnrsell' 

tiJI. yeni bir suale g~J.: rÇ'I.. 1 vas ası e yap ır ıg. 1• - 1 du, bu manayı müfetti~en • • 31 Y"aınd" cl"A' de G1" ~ k ka T bu d - llkle ilişiği y.mt·..r. Oıtamektep taıe. dnn 6 ya kadar hnsmrt veya resml bir _,, .. uw " 

- Acc. ha villada bul nan ~ ~a ~nusta ısım e saklamak istiyorn:aış gibi tıeııine ders vercbHtr. •Kade.k) rem:ı:ı. mUeıısrscde çalı§mak Lstemektedir. genç, odacrım apsrt:maD 
ce et mis Gisbumun arka • ~ır !k~~ııenın. ~evcut olmadı- gözlerini yere indirdi, fakat oe mUracaıı.:. (Mcnek~c 86> remzine müracaat. veya gece oekçfüğl ar~11 

da~la.rından biri midir? gım ogrenmıştı. Pointer bu hakraan fafttına • Ortıw!ruı ~tmcr.llğl yapmıı: bir * l"llksek iktisat ve tlcar"t mektc. ğııoğlu Zckfüey epartırxı~1 
Bu l A 1 h" 1 • ı "3' ~·~.., d _ .. ,_(;J f" Havle bu mali bir su Ue ma um~~ın. ıç .nr me... varnnqtı. Bu, çekingen, koor- ~ tsiıcl1 taı<roes; ortnokuJ taıe'lr blnln n:ıııcı sını!mda okuyan, mutuı.. raz ko,, ..... J .. nun a ,,.... 

karşıladı. nası olmıyabılırdı. Zır& Edı. • kak ve kurnaz bir ~-t De !erine ve ~~ı b ! ıme lmtllı;ıru scbedcn nn!Ryan ve tran..."?2!cayı iyi bi. tupla mllra .. 113t. 
B ed. uhakkak tin JngilteTCden çok uzaklar- mek ki A-"-·r Sen-L---= 1 _':.l! _ verectı"ıtler~ .. em TtreMHr. l'~vıerc cıc len bir genç, .:.erhang\ bir mUes:sesede • Fransızc-ı.c\nıı 

- u ces ın m ı "" MJUn rnn g.debHir. (A.B.) rem21nc mUracaat o~ıedcn sonra çalı~mak L>temektcd!r. ynzıyı bilen t'lrl.!.l ı~ 
mis Gisbumu tanıyan birisi • da sanıldığı günlerde anaızm y«du. • F izlgl.ll2ce, a!mancn. (B ıc. ı remzine mUracaat. Haber gnz .. •.esl.nde ( ı e:•e 
nin cesedi olması lazım mı- ftf!ÇHf ve paleti ile berarber (Den-~ ıt ı~·aııcp \"" t-·tı~'Vl mtfüeromı.-l b1. • Sert dnl<tııo yaz'!l'l ukl n yenı 'l1Urncaat. 
dır? • Bir Unl>'erıılte tr!ctıt 

ise tıılcbesL"le ıer tUılll 
- Evet, çünkü cesedin H 'k Ya.zan: vermektedir. •Alk'lva rt 

saçlarının kesiliş tarzı tama• l Q lj e u L 1 urııtır. Matoaa ve k!tııP 
mile mis Gisbumun ~lannı Ht'::;1'h'E :C.'U,KANU ~alışab!llr. lS.F.Y.) re "ıı 
.andınyordu. Çok orijinal o - !i--=--• * 19tD.1941 der .. y:u. e. 

lan bu biçimde saç kectimıek (l>ütıkii ~ d6t~) _ Ha.vır, clnıanC3"-"ı bırokm. Co ı! bitirme ! n~ahsnmd11 1 

• 
1 

• c· b er n arkadaşının oozi.inü kest.i: - Yol bozulmuştu. Onun ta. oır benç, tatıslllle muttn s 
içen öıünün m:s ıs unm tn- D wl bu h ret Artık ingili7.oe konu.~ağız. - FJSa.Sen bu g~ tren b:r )e.. miri için uğranl::lı. ')ir ıe ara'l18..::adır ls 

ı b \ln ns, arek.etten ces3 Soıır.,,, bavuld0 .. bir ba_..:ıak - k d W•ıd· 1 · ~ nnnaeı ve onun saç ar-ını e· akı-rak: .-...... nı re ugrayaca cgı ı n. - Peki. 'lltıracant. 
ğenmiş olmnsı laznnd~r. _ lngi:ii?.ce k~· ...... -- mu da.ha çekti ve Duğlasa'! - Öyle ya! Kondöktör gitti, Duğlas, ba_ 

- T"J ~ - ı\ rı-A ..... ımz ·:la u.- mi? Dur balc"lmı .., il · · ı k d ·· Havk uzun uzun dü.şündii, Ilın'.? dedi. ...........,..9 '"T'• - ... • ..,ını e ermın arasmn. a ara · u-
dedi Oon. ı~~~rtla.rrnm arasından bir un· m~c ba"ladı 

fakat sonunda başını saltad1: Ka.dm giifümc;iyeır-ek ~ BÜna cev~ veren Con oldu: tarife ~i: ' ~,... "} · 
- Aflın misters Markham verdi: - İçerim ve siz.~ t~ckJ,ür e. - -t~te, bu tnrifeJ~ _yazılı: Dün Cem hiç sesini çıkarmıyordu. 

d - Ta.'bii! !ngili~ benim ana derim. ~ Böyle saatler ~ec,ti. Tren ni. 
la krzmdan bat1ka tanı ığı lisanun. benim bindii{im ycrdrn sonra h.:ı.vet l\liinihe geldi. lki polis 
~. wl ,...,,.ı.. - -ı~ Duğlasla Coo ilk ka.deh.fo.riıni tren ancak Münihte duracak 
yuxu.u. Duğ as, ~rnlfgmı v~"'''l\"' ).,,,.nrla.,,·en, kadın ı._..,_..,d 1·51·ne bı·r . · hafiyesi hemen indıler. Ve ilk 

P · ı_ ıı. çal rak ..... "' .u-.. 'I\"'• Bınaenaleyh diin gece hiç 'bir · 1 · oint-er ayağa ıti'.D. ~tı ye: ışa ·: kon". ak daha doldtıruyordu. _ ıs eri bır gazete almak vldu. 
ı. ,,. ? ded' p k t bi ::..~ .v yere u ramamış olacı:ırrız. - Verd; ğ · niz iza·ilattan ö. ı a 1• a ·a 7'° mu-...·· Sonra hep bcra~r i,..,.,.,.,.ae " Gazetede şöyle bir yazı vardı: 

m~diycn "Bitttc" ''Dn!'l Mnoht ........ ~..., - Uğram~mrş c;!abiliriz. Fa.. 
türü tegekkür ede ·m dedi. niht" diye cevap \--...riyordunuz. b~şlad1 :lar. Aynı 

1
za.manda gayet ırat tren bir yerde durmuş ola. "Lon~~:n polisini c.yJardanberi 

Bit.akrm tedbirlere baş vur. }{adın: guze şakal<JP.ıyor nr, kntkahalar- bilir. mc~gul t:uen bir <'inayet hadiı.:es=. 
madtı!l evvel bir müddet bek- - Ona ~kmayın siz, dedi. la gülüyorlardı . Hakikaten, bu, üı:erindc duru. nin kahramanı dün gece, yolda 
liyece , .• n. Bu şerait altında Ben öyle mahsus 1::.muşuvorduın. Bu, çok garip bir lıadisey<lı. lacak bir fikirdi. Bu fikir, bi!. chır;ı.n Münih treninden kaçmış. 

• Bir avukat )'ıınm..ıa ıP 
amele wkıp etmesl.nl bU 
ımllannn blr ger.t l~ ' 
ı K, V) rt'm~lnc rr.Urneııl"" 

Müteferrik: 
DAKTİLO ARANn!OJl 

yeni yazı okuma, yazın!!. rf 
yan aranıyor. Daktilo ol" 
rılacalürr. Dakt!ıoyu ~fi 
rılnceye kadar kcndisiJlC il: 

ra verilecektir. 
ımırat'aat: Fatih U'.ıP 

No. 38. 40 "UGUR" cDV"' 
- Al ,.__ k · . Belki dunyada ilk dı:fa olarak üç tır. Malum olduğu ;ızerc bu ha-

yer de ..,.:ı;. irmenin bir delilik mancamı tecrii~ etme ıc~ın . I ·ı· ha~a Du<7Jas'm-O.ü<iütıce .. ;nden 
::. Duğbs, karşısında !birdenbire ng ız, biribi?"lerine tamatml- cloğmuRtu ~c Con'un dii~üncesi disc bundan altı ay evvel Lon- Aldırınız: 

olacRğTnı t<>bii anlarsınız. d"'~ .=ıı bu kadına a.ıAt<ı u··rkc u··r. ~dan arh.-adaş olmuşlar ve ko... ~ drada olmuş ve katilin bir erkek 
'°h"7 " • \.1': .. w '-- 1 1 _.ı tarafından alaka ile kabul edil. ~ 

Aynı zanıandn yeni bir emre k" bakıyordu. Bu. <:>ok es"arn . nu.cımaga ı.m!'J amrş :lruı . mişti. olduğu 7.annedilerek aylarca yan_ A~ğıdı\ ttmlr:1crl r~ 
kadar :ıdaml:ırımdan b;rfoi - giz bir ın dındı. Bunnn f.a~kına Ynrmarmşlardt. lış izler Ü7R.rinde k\JSUlmuştu. kuyurulımmrzm nıı.nıl'.,,-

Hcle f".imdi , kon'-·ak ka.deh!eri bi- Çünkü bunlarm ikisi de poli."3 B ·· mclrtuntan iıbreihan~l1-" 
nin mütemadiyen tıizinı'e be. E\·"t. c.j ~ di bu k::ldın övle de. " h f' ugı.ın Londradnn bildirildiği. •· · .; · rib'rini takip ettikten sonra. ar. a ıyesiydiler ve bu yolculufra b,ıı 
raber Jlul'llr;-,asını da 

1
· 5t·1,,e.. <"ı'lmıs~i ki! Bir::.z ~v,·cl kri::ı:-sir.c b' ·· ne göre, dün Münih trenine bi. lnn dahli) hı-rgün sıı .... ,.. ., " ~ tık fa1-krna hic vnmn.·acakkırdı. :r katili .;;ı.ramağa rılrnııslar<lı. 1 1 ~,.,, Çt>kilip ba5•n• gaze-t'l.'<lcn kaldrr- • nen er arasındaki bir ngiliz ka- karll\r ve saat t7 df'n 

ceğim. mryan o kadın, H;"'1di y~rindc • * • Duğlas, elinin alt.ından süp'heli dını cinayetin ~ıl failidir. Son lan. 6 
Havk der ı;ı l cevap 'erdi. d ır.;+rmvor. a,.,,.-;-a blkmlf;, artist . ha bir ş~hıs kac;ırdığmı anlamış lıir "Clcn ha:oorler ise bıı trcnı·n yol- <H.M.z. 19) (Belkıs) cı ' 

B I . t f b . b ht" , '''"" I4rtesı sa h. trcııin aynı kom- adam olmakbın cık1p iş başına h N . oıl.') - u u u Pm a ıy;?.r F'hi hıırcketlı:>r ya.:ııyordu. partımanmda ,_·alnı?. ik; k;.,i var. da ve hiG beklenilmiyen b ir yer_ (Bay urettın) (Mlın > 

ı ..,, gecmck lazun gelda~ini dnslin- .ı 7 o ı ı tJ!l 
eder, son zaman nr~n ::ıigorto Birdenbire geri jürıdü. Otur- dı. Duğla.sl:.ı. Con .. Kadın yoktu. m~tii. ...,.. ı:ıc durduğunu ve bu esnada yol. m. 99l < • ) C nge "'~ı 
iı:lerini ihmal ctf _im ic.in ya. duğu yerin yanınd'l duran bavu_ Duilas, gözlerini u~turarak eulardan bir kadmm kayıboldu. (8. Nesrin) (12 snnd ı 

:r - Hemen zile hastI ve kondök- v b·ıa· · <F GD) {S A ) (Nııri0 .. 
h , 1 • ı k b. !unu aldı cı~tı. 1<: rıd<'n bir flİRc kaH<tığ'y zaman ::ıri-'atla~mn sor- gunu ı ırıyor. · · · · • ııı'· 

zı anenıac oır ç c ena ı- c . f r<11. Bir konyak ş ... e. i. So • du: tö:Mi cağırdı. t~in garip tarafı k:ıtili arama.c (Sümer) (S.M.K.) cı~ c-J 
rikti. Bcr.imle' ~rnhor b~, 1 ·.ı - ra b'r d b:ırd"'k r:ıtardı Şiseyi - Kadın gece b\r ist.asyonea Biraz sonra i<;eri rr!ren kondök_ vazifesiyle buraya gelecek ol~n ı (İmren K. H) (A.ı5> <d" 
durmnk üzere gündcreceği • cıdı bardaga boo·ılfö, içti. mı indi acaba? tör~ soruyordu: iki polis hafiyesi •fo kadınla ay. (Meınııat 3) (Y. Akı;tıl 
niz m<"murun ro" l1 ine ihya?. Brrd.:ı.ğı duda.kier•nd"'n çeker. Con. arknda§Irun ne 50rduğu. - Bu ISe<"e tren bfr yerde <lur. nı komnartımanda hulunuyordu, 1 Uyar) {Pcmbo zarf>__..,,1 

mayı bilen birbi olmasını ,·- kC''1 J)·zğıas·n: nu ~nlamam1s !'tibi }l:ıktt. Sonra: du mu ? Bunlar katili bir erkek olarak a_ A§t!.ğıda rcmlzkrl ~~11r 
ca ederim. Bu ~er-r·ru:lUZl.'. - Jrcr misiniz? cl'.'di. - Yo'.' mu? dedi. - Evet. durdu! rn.dıkları için bu kadına hiç dilr. birinc!teşrin tarihtnc ı>tı ı>ı;; 

- LCılfed~r&";liz. - Yok! - Ne zaman? k~t etmemişlerdi. rmı almazlarsa yırtıtnCS v• 
aynı zamanda bir d·4:tilo ny. Bavuldan ikirıci bir bardak nl- - O halce bi?. kalkmada!\ git_ - ~at ikiyi ~eş ?.e<:e. İki pollq hafiyesi bugün S<"lı. (R .V.) (ti. l26) ,çe.r (9 
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