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:ti Cümlıuriyetimizin herkeace bilinen büyük 
her manaaile Türk olan dipdiri bir Türkiye 
maktır. 

davası 
yaratw 

Atatürk meaııt bir millet ve mamur bır varan yer 
ratmaia calıştı. ismet lnönü menıt bir millet, mo 
mur bir vatan yaratmağa caluıyor. 

l 
JLBKANUN l 9 4 2 1 sUnil Tilrk - ~rikan uc.•tluk 

C MART ES 
l ıırogramı yaynm ıtrarJnda brıu. U ,~ muzdeki paz.ar sabalu raliyo ilt bil 

hı...ı;sa TUrk dostlarına hitap cdt .. 

J. Birlik ve beraberlik •ayerinde iatiklal 
ni kazandıktan ıonra bir aralıll aihirli 
gibi olduk. 

muharebesi· 
nrrı unutur 

Her Türk cocuğundan hergün ortalama bir kurus 
luk fnzln mal istihsal etmesini ve bir kuruşluk nol 
san mal istihlak etmesini i•tiyeceğim. , N Ct"k~ir. Bu program ayn: gün bL 

umara: 1176 Sene: 4 rınr.i defa ola.ı-ak sabah saat ıı .1 5 
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me st nden ve ikinci dt>fa .Ankara, 12 (A.A.) - Baf}vek!l ŞUk j olarak her sene tktJsad! alanda yap 

1 

lltlka Türkiyenln sağlam knnııat)eı·e onalama bir kuruşluk fazla mal 

1 ~ 
olarak aynı gün saat 19 da v.·ruw rU Sarııçoğlu on üçüncü t,Marruf 'Ve tığımız i§lerln neler olduğunu ve ya. dayanan tara!Bizltk politikası bile ge. istihsal etıxıesinı ve bir kuruşluk 

BU Ak C a i.stasyonundan 16,9 metre Ü7.erjn. yeril ınallar haf taamı bugün halke ! pe.cagımız pllAnlı lşlerın neler olacağı D() bu birlik ve be:S.berllk sayesinde noksan mal ıstihlflk etmesini iatie 
411_ den ~ayılacaktır. Hava mllsait ol. vınde aşağıdaki nutukla atmıotır: ı m topıuca gözden geçirmek tırsatuıı kök!c,oU. yeceğim.. Bu düııtincenin doğru ve 

madıgr ve ses Tllrkiy~<'len iyi du.. Vat&nd8§lar, vermekte ve 1çlertınlzdekt ııw arttı. Şu birkaç kelime ıı;ınde bU16aaya ı yn mümkün olup olmadığı mllna-

F~ COMHURIYET1 
MONFERlT SULH 

YAP ABlLlR MJ? 

yuJmadığr iakdirde, Sari B:>yer Mtllettmizi ve vatanrmu:ı en derln :rarak evlerimizde, valanıııuzda yeni c;aııııtığım bUtUn bu "f&rlıkları b)' an kaşasmı bir tarafa bırakalım. Bu. 
t e .k r a r on beş ilkkAnun ıa.. ıevgıler ve ııaygılarla selAmlıyarak on Tt 1kt,JBadl hamleler yaratmaktadır. içln yok olmUf farzedecek olursall nu, yalnız tatbik etmeğe çal~a -
lı gUnil saat 19 da wrul istac.vo- UçüncU taaarnıt ve yerli malla.r hıı..t. Arkad8§le.r, 'crba' haya!lmlzde saltanat devirleri lmı. Şayet muvaffak ohutııek yıL 
nundan, 19.5 metre Uzerinden. ve taııını açıyorum. ctımhurlyetimizin herkesçe blllnezı n.n nıazıam, muztarip, bUkUk boyun da 140 milyon lira.ilk bir varlt'k 
yine uym saatte Wruw i!tRııyonun .Me-mleketlmizde çok hayn"lı bir ge. büyük davnsı ber manasJe Türk olan Jıı yetim Türk mlllet.ın1 görmeğe ba, yığını ile memlek.etimizi kuvvet • 

Yazan: SADRİ ERTE!\I d?n J69 m~tre ilstlln<fen demeci. '1eııek oıarak yer!eşml§ olan bu b.af+a '1pdir1 bir TUrklye yaratmaktır. Bu Jıınz ve bugün mesut oımıık için pek lendirmiş oluruz. Onun i~in sizler 
nı tekrarlıyacaktır. bıze, ferd olarak, aile olarak, millet &Un bu bUyUk davanın b\zden en çok çok i§ler s-örmUo olduğumuza inanınz. <len billuı..sza rica ediyorum. Bu Bm Amerikan pu:oteaı ıoı.nıerıe 

aulh mllmkereslndon behsct. 
mektecllr. Bu Amcrllm.n guzcteslnbı 

Vt>rclltı Jıabere inanmak u:ın bazı ee. 
bebler ta&avvur edilse blle Fin cılm. 
burnelatnin 16 lnm IBt.lklll.J yılı dola.. 
yııille möyledlği nutuktan aonra bu ol. 
dak~ mll§kül bir durum olur. 

Harblo ba§mdıuıberi ~~ w.zlyeU 
ilik.kate JAy.rk husustyet)l'r göster. 
rnelcted!r. F!n devleti bu harp itlnd., 
uskerllk IJ&kımmdan bir nevi taraf 
aulık ,utmckte, polltJ.ka bakmundn.n 
lso mihver devletıert haklmıdn. ehem. 
mlyotu bir mevkı tutmakt)Mlır. Ayut 
za.manda F1n etımhnnyetJ reJlm ba.. 
JrnmDdaD da .naayonaJ -yallst deJttL 
dlr. Demokrat blr bUnyeyeo aahlptır. 

Fin ellmbarlyetinln mlhver ceplıcaln. 
deki durumu ıl:iyle billlısa edlleblllr: 

.iln cO.m.burtyetı mUdafna harpleri 
)'apmaktadır. Bu bıı.rplcrln maWyet;1 

fl'l'k cıephealndekJ 'VaZlyeticrl tlıerln 
de tıeıllr Japeaa.k bir haldedir. Neti'. 
kim~ yıl Almı.ıı taarruzunun 
earJrta muvaffak o]amıunası Amilleri 
aruuıda billıalsa Fin Jmn·etıertnln 

iA&nUa pçmeını, olmaları mlihlm 
lılr •beb olarak ileri a.fuUlm~ttır. 

BaJilA Fin lmvvetlorı aynı ıeklldl' 
tıurmakta ve· prk cepheııt üzerinde 
g~ llUlekf dummurıı!adır. Fakat 
Ma ordumnun muharip olarak Al. 
IDatı -.fmda balnnmaıı}le yapacağı 

tMrnı.14an daha mUhlm bazı b.&.mot
ler ifa etmektedir. llu hlzmeUor ma & 

hlyet JtlbarDe men.tidtt. Yanı Fin clov. 
Jelinin ..ııJp olduğu anuıyı müttefik. 
lere lılr P'lt u.haııı tıali.ndc bımk.. 

nıryor. Buııyı:ya yapılacak yardım lçiu 
bu topraklan bl.r üs b.ııllnt; aokmıyor. 
Bu aokt,ıuım ehemmlyott yapılacalı: 
~ daha tazla.dır. 

Fin dmaluır1yeU mlldafaa harbi 
)'apmak~ ve pra.ntlıdzllk yüzünden 
mücadeleye devam etme~r. An.. 
e.M 1ılr kere barbo prm.lttlr. ~ı.. 
tere ve Amerikanın mıa vereoe:t ga_ 
:ra.nt;lala :m&hlyetı 1'"hı hilldllnetlnl Vlot. 
lulD fıUe bile Fln dimharlyetlnln J.:cn. 

•im ılllDalkı -.raa 1ttlfD.k smmndan 
-,.rdmaaı mllmklln cleA1ld!r. Harbin 
mühim bir .kumı111 beraber ,.aptığı 

bir devıetJ mUAalt aartıar &ltmda ya}. 
•ıs lıuakmak mllmktlu olmcyacıak bir 
nsl76t delildir. 

Fakat böyle bir vaziyet lhdaa ede. 
btJeaek devletin biranda eski mUttefl. •ta dlpmaı oJaeatmı heu.lııa katma. 
.. IAıumdv. Böyle bir vaziyet kal'IJ
suıda. Fin cttmhıırlyeti cerçelctcn bir 
harp aabuı h&lhıo gtreblllr. Olttm ve 
kalım muharebesine g1rm1, olan bil.. 
l llk ltloklann mncadeleslnde cephe 
cfetiftirmek bllhııeııe küotlk bir dev. 
let 1.çln çok tebllkelldlr. Bu cephe t.eb. 
41lt müttefiklere ııın fayd!llar tomJa 
6tıı:ıılNe clıe m1Jner devleUerf f~ln bu 
secllk ma.aevl bir eukut. ~r röztUme. 
bAdlae.J te&lı1 yapacaktır. 

İttJlakm bir halkaaırun ne kadar 
fayclaaız olana o}sun çözülmese dlfer 
köçl1k A'Vropa müttoflklerlnJ kuşku. 
la.ııcluscnk onlan •ııkntnluıyale uğra. 
tacıak. bW&Ba ~züııtttye yol açacak 
btr lıaflallR olabWr. 
Baıp VMdaJan aramada manevi 

nfttuu. telkin kudretine, prop:ıı;aııda 
&artlarına pek ehemmlyetll bir y«-r a. 
Ylrmlf olan Alma.nyn. için Ftn mesele. 
.. lıa .. lamdaD da he&ıba kııtı!acak 

_______ _..,:;.,_ _____ _:. ______ ~ ____ _;___ gayret ve faaıiyet ıstlyen kö~lerj da. Cümburlyet rejim.m.tzın Türk mille. harp yıllarında istihsaHmizi çoğalt 

C. · H. P. Ankara 
vilô.get kongresi 

Ankara, 12 (A.A.) - CUmhıni. tinin iki yıJlr'Jı: çalı'}mala.rma daiı· 
Yet Ha'.k Partisi Ankara Vi!Ayct 

1 
ra;:nru okunmuştur. 

kongresi bugUn Halkevinde top. · Kongre yarın mtlz:ıkerclerine 
Janm.IŞtır. Kongreyi Pal"..i Vil~Yet devam edeeekUr. 
idare heyeti re.isi lbrah.im Aya,ır ŞEJIRh.JfZDE 
açmış ve toplantrdn Parti mU!ct. 
tişi Fend ile Vali Ncw.ad To ndo.. 
ğan!u!%l?' bulunmuştur. 

T&91UTUf Ha!ta..'!l bugün Eaeve
kilimizin Radyo ile ne~ılen nu. 
tuklariyle baş1~ bulunuyor Bu 
münasebetle, şehrimizde de Hal. 
kcv~nde ve okullal'da tasamıf 
mevzuunda konferanslar ver.ilmi_ 
Ye haşlanmıştır. 

İlkokul1arda, pazartesi gtlnllıı. 
den ~tibarcn mU.s:ımerelıer verile -

hB zıyad-0 iktısadt cephemizde toplan. tine ve Türk vatanı.ı;a hediye ettlği mak ve i:stihliikimiz.i azaltmak \çiu 
JXU§ bulunuyor. Topro.klanmw sü.sli. varlıklar b:.zı sultanlar devrile her çok dikkatli olalım. 
yen Türk gençleri bu fktı.sadl yolda tUrltl kıyaslamayı lüzumsuz kılacak Arkadaşlar, 
da muva!!e.k olmanın sırnnı ellerinde kadar çoktur ve büyüktür. Bu böyle Hepin:ıe rııt.aı thlltmak ıa:&An 
tutuyorlar. ÇUnkU bu sır bUtUn bır olmakla beraber biz yapılan ve yapıl. larmt yaratan Til!"k ordU3Unu ae
dll§ıurınlık dUnyaslll& karp bize ı. . n.ı.akta olan i§lert yapıımııı ve bitmiş lamJryarak sözl:rime nihayet ve. 
tık!A. muha.rebelerlnt kazandıran btr lflez addetmlyonız. Biz bu yapılan ve riyon:m. 
lik ve beraberlik ııırndtr. Onun için yapılmakta. olan ıŞleri sadece yapa 
bir tek yoldan w bir tek hedefe doğ cağımız daha bUyUk, daha canlı il 
ru hep beraber yürüyeceğiz, Hııttd bu lE:rlıı birer ba§Jangıcı sayıyoruz. ÇUn. 
,.UrUYÜ§, bu yol, bu hedef, b!ze, var. k1l AtatUrk mesut btr mWet ve ma. 
llk vergfslnde olduğu gibi, ağır feda. mur bir vatan yaratmağa çalıftı. 
kArlıklar yüklese dahı tuttuğumuz ÇtlnkU lsmet lnöaU mesut bir m1}let, 
yol Türk iktıaat yolu, varacağımız mamur bir v&tan yaratme.ğa. çallfl. 
h:.dcl do iktu::ı.cll l.:ıtlkJtı.ı Te TllrkUtl yor. Bu lkl b'.l.ytlk aa.ıımm tşaretJ ve 
refahıdır. arzuııu bUtün Türk cocuklan 1Çin mu. 

Bu birlik ve beraberlik aaye.!tlnde kaddes bir ira.d<:d,r. Onun için. onların 
ıotıkltLl muharebesini kaz.andıkt.e.o ietedlklertnı yapmak için, birlik ve 
ı;onrn bir aralık bu s.hfr!J mn ımu. beraberllk halinde yen! hamleler ha 
tur gibi olduk. B,r m:olletı ölüme atı. zırlıyoruz. Bu hamlelerin ordulan da. 
:rUkllyen §O.Şkınlık'!ar, .ıztıra'tılar, eııkl ba fazla lktlBllt alanında ve bilhassa 
baatalıklar. birer, birer §Unıda burads tetnlk bilgiler ve teknik işler saha • 
tıeıtrmeğe ba§ladı. Bu büyük vo öldU mnda toplanacak ve önUmUZdek.1 yıl. 

~---------------------~ 

Sekizinci ordu 
taarruza geçmek 

üzere 
Nevyork, 12 (A.A.) - Gazete

ler aldrklan haberlere atfen Afri. 
kada çifte müttefik taamızunun 
başlamak ilure bulunduğunu istid 
lfll ediyor. Yağmı•rlar mevsimi bi. 
ter bitmez Tunwıta taarntta g-eçe.. · 
~ktir. ı 

Müzakereye bn§lanmadan l5nce 
ittifakla ktıbul echlen takrir tize. 
rine kongreye işt.ittk eden delt. 
geler parti kurucusu Atatltrklln 
kabrini %iyaret ederek bir çelenk 
koymu~lar ve Ft-edr Şefin ma.ne. 
v! huzuruncb tAzim ile eğilmişler. 
dir. Kongrenin 1r.ıgünldi topıan
tmmda reis ve kAtiplerle encUm~n 
ler Azalar.ı scçiJmiş ve jda.re hey'!. 

cektlr. 
Şe-hlr, halkı t.a:!arrufa 

den, israfın zaral"1anru 
vecb-1'!.l~rle sfuıler.ıır.iştir. 

davet e.. rUclJ tebllkE:yl sezen Türk <;0eukları ium plltmıarı ve ç:ı.rpışmaıan hep bu 
anlatan hemeıı ve yeni ba.§tan blrllğe ve be • :t:.ode1e yürUtUJecekttr. ÇUnkü Tnrk 

raberllğe ııarıldı, o gUndenberl okul. çocı:klan AtatUrkU daima yaııatmak, 

2arımızm sa.yun ve kıymeti çoğaldı, lzJSnUyU dııtma bahtiyar etmek. çok 
yollarımız uzadı ve g~nişledl Yıkıcı ıı:.amur bir "Vatan ve çok mesut bir 
.sularımız yapıcı olm&k yolunu tut millet yaratmnk kararındadır. 

Llbyada Sekizinci Ordu kuman.; 
danı general Montgomeri taaını..' 
:r:a baslamak üzere Ageyiadaki mih : 
\'er hetla.nnı mUtcma!liyen yokla.. ~ 
maktadır. f 

Harp içinde bulunan devletlerden 
Sulh isteyenler 

Bcrne, 12 (A.A.)' - Britanova 1 
İtalyan ıransörü, salı E;finll Romnda-1 
ki Sen Plyer kilisesinde papalık ıa-1 
rıırındnn yapılan nıhan! .servisin 
yayımı için halen ecnebi muhabir
lere izin vermiş bulunmaktadır. Pa
pa, kfll.seden çıkınca dh:cl>kmüş 
binlerce lıısan "yaşa~,ın .sulh" diye 
bnıtırmışlardır. Derin bir ~ükOt için 
de yükselen bu ııes lnananlnnn bir 
hitabı halini ahnışhr. Polis mOdıı
hnleye cesaret edememl§tlr. Sah 
gfinündenberi Faşist ı,enet" bu ses
lerin. blrcok defalar lnsan1an har
bin feldketlerinden kurtarma~a te· 
şebbils eden Pnpayo Jcnrşı göslerU
miş saygı ve ta'kdlr duygnJarı oldu
~na inandırmaıta çahfmaktadırlar. 
Yabııncı muhııhlrJer DC1!dinde, bir 
çok hezimetlerden ııonra bozulan t. 
tnJynn mlJletlnln maneviyatını «{: 
Jernek fçln bu şeklJde tersır etme
leri hususunda krnrln mfidahaleler 
yapılmaktadır. Bu tezahür, 18 ay 
su!!tnlı:tRn ııonrıı, kralın Cenovayı ıf_ 
yareti sırımnda, l"alnız bir kadının 
"yaşasın sıılh'' diye b:ıAı.nnış oldu· 
ltı.ınn söyllyen Musollnlnfn son nut
kuna en mOkemel bir ce"V&phr. 

~"'. Nevyork, 12 (A.A.l0 

- Skıındf· 
nnvya kaynnklanndan ı;elen haber
lere göre. münrerlt hlr ~ulh nktl 

bir lıMJııedlr. Bunun için Fin dlmbu 
rtyetlnin ıttlfnlc b:.ılka~n~..an uza~ 
ma.."ı lmkAnınru önUn geçUecı-ktır. 

Bcrljn bnkımmdnn lıldltıe bn ıekll.. 
do mUtalea edildiği gibi, Helslnld mu. 
hlt)erfnclo de bAdlse ,lktıclar mevktl 
nln mantıla lle mUta.lea edilecektir. 
H:ırbo glrmeı;-c karar veren ve tnlllnl 
mlb\·ere mhteden bir htıkQmet durup 
dururlcen fstlluımet dcğtatJremez. Bu 
dcğlpıe ancak Fln .memlo~ IQ 

için mOzakereler yapılmıı'k ü:zere
dlr. FinlAndlyn, Birleşik .~merika 
ve İngiltere tarafından garanti e
dildijti taktirde sulhu kabul edecek· 
Ur. Blrc<>k dlplomııtlur, işçi l'&rtisi 
şefleri, bankacılar •e endüstri erba
bı, istenilen bu sulh lr.hlnde İsveç 
hiild\metfnln tavassut etmesinden 
bnhtlyar olacaklartlır. Alman kuv
Tetlerfnln balen memleket içinde 
bulunması yüzünden Fin milletinin 
bu annsnnun tahakkuku Noel gft
nQ lçfn mOmknn olmasa bile pek 
muhtemel olarak Paskalya yortuJan 
sırasında meydana tıelmlş obbile· 
cektfr. 

Wolrd Elegmm gaıete.sf, FinlAn
diyanın milli emniyet ve lstfkUIJlne 
saygı g~sterileccğlnf bildiği tak· 
tirde mulıasamntı durdurnca~ına 
inanmak !cin sebepler bulunduğu
mı temin et:rnek1edlr. 

••• 
Londn, 12 (A.A.)" - 1937 de 

Lond;a pfyasnınnda al<tei.tilen Bel· 
clka istikrazı bugiin Br0k5el boTSa. 
~ında ftlbar1 kl~tfnln yfizde 9~ si 
nlsbeUnde kabul olunmaktadır· 
Halbuki 1940 hnzlranında bu nhpel 
Yiizde 32 idi. Belclkııda btitün dı· 
vnrJnr ve asılı tevhnJ:ırdıı 1918 ta
rihi yn~Jı bulunmaktadır. Bu tı
rfh zRferJn yeni bir fşarelicttr. 

bthıyeslnde harbe ka!'lı bir akı;UUbnel 
oJabUlr. Bunu da lktıdar nJe\•kl! bu. 
t,nmaya. çıktı.cak ııeelerl ınıstumıaya 

çalr,ır. 19U hıWramndanbcrl F1nln 
mtınferlt lll1lh ,apaeatı pytaları or. 
taya çdmıakf,a ve her defamıda ayni 
11ebeblerle yalanlanmaktadır. 

Askerlikte tarafın, lllyuette :mDı.. 
\'erct olan Fin cllmbnrlyetjnfn münfe,. 
rft bir snt'b yapması Jıeııllz trukhm 
•J:JlablHr.. C> 

tu. Yabancı §irkeUerm imtiyazlı mal Arkadaşlar, 

lan mflletln ellne gt><it1 ŞehlrlerlmJ.z Tasarruf ve yerli maJlar hafta. 
'9tı evıer'ı.mlz gtlzel!f'emcğe ba§ladı. sına yaraştığmı sandığmı .sa.de bir 
TUrk köylUııünUn cebi beo on para g!Sr dUşUnceyi si:zlere söylemc.-kten vaz 
dü. Yer yer fabrikalar kuruldu. Btı geçemiyeceğim: 
yUk ve kudreW bankalar ve maU te- Derler ki, if;tı1ı1ak istihsali. is
Bialer yamtıldı. Türk 6eS1 her yerde tihsal de istihlfıki tahrik eder. 
saygı ile dinlenir btr .seviyeye yükse! Bu d~ğnıdur. Fakat buna rağmen 
cl1 H~ttl'1 her yerde beğenDCll dıe po. ben h~r Tiirk c;oc-uğundan her giln 

Yaz.an: BiR MUHARRiR 

ONU kaybett)ğluıW blı.Ka9 cı». 
.ldluı. evvel oğrondlm. Yulıuıı. 

l.c.:.ııalainj yalwıdan tanıYllDlardu.u bir• 
Ctldutum için değil, mllU ve 90ayal 
baklmd&n sahip olduğu kıymetler hf'. 
aabma da teeuü.rllru bUyllktUr. 

~dar RıfatıD Uyakatı ze.k1, cıer. 

bez.eli ve mahir blr avukat olmaktan 
tbaroı değUdl. GençJlğ:nueuberl, hu.. 
.1'uki meselelerle beraber mlW da\"Rla. 
rımr.ı.a ve rllnyaıuıı ha\"a&IDI dolduran 
1Udr ve edebl)a.t cereyıuı.larma hlçblr 
bukul-·çumuz.da görülmedik dere<:odc 
aa.mlm1 blr alAka.aı ve ı:.aııı;asl)'etl \'iLi'. 

dl. lliet,.e.klm a\'lılaıtlıktan çeklllnoo, 

aeneleroe, butün zawanmı ve zekAaı. 
w bUytlk bir tereüme kiitUptı:ıaeal ya. 
ratma.ğa verdi; hem Jccndl kalem.ile 
türks;e.mlz.e garptan trucak kucak e.. 
aer ıatıclı, hem de birçok salAhlyetıı 
tınza :ııahlplerlnl bir araya toplay&mk 
:h>rellmelere tC3vik ve eserlerini nct
rettl 8cı1 ballnde Yunan ktlltürUne 
alt kitapları ve ltlAslklerı ilk tercüme 
ettırmeğe bn~lay.an Baydar Rlfat 

:mertnmıdnr. 

Genclorde bile nadir görillecck ka.. 
cl&r taze btr enerjiye aalı.lp, ~k Qa. 

l.~Kwı, uuru11 uiulenme bilıniyeıı dl. 
namıı~ bir nıJ.zac:ı vardı. llast,aıand.ığı 
güne k.o.dar do5tları unu l1a1ma yeni 
ve bUyük btr tqcbbllsüD bıışwda dl. 
dlnlrlıen gördüler. Bllttln servetlııl ve 
muvaffaklyctlnl yalnu. kendi ukAftı.. 
na ve iradesine borçla, lna:ı.rılann mi. 
Tacl!ll iyi tammap (nr.lınam eden 
kuvvetıı bir ~bblis kablllyetile mü. 
~hher., bUyUk lmkAnlan kucal•lamn 
~· ehliyetli ve ccrnerlj blr phslyet. 
:tı. 

Dalma b:ıreketll ve nesellydl. Ha. 
ııoıılıırma karııı kesk!n bir hUt"umıı. 

fakat mUstehzJ luı.lık:ıhıılanna mani 
olmıyan geVfmlJ bir '!1kcsı vardı. En 
aeı tenkldlerlndc bllr. neııeıılnl kaybet 
mez. hUcumlarmm altmdn. lnımn ro 
hunun ebedi :mııflarını hllf'n bir rııo 

7nfnr. müsamahası 5e7Jllrdl. 
Kederll aııeslnde w. dostlRrrnda 111 

cak ve aUlnmez bfr batrradan ba')lm 
memlekete teıır l"e terci1melerlndl'n 
mUttkkep bllytık bir k1llllyat bıraktı 
Bu Abide Baydar Rıfatı nnntturmaya 
taktır. Onu kaybetmenin verdlğ't btl.. 
;\ilk teessürtl bo eserl~ tadJI edn. 
llüt.l1ıı lıuJ..-uk ve fikir dlemtmlrle bera 
bc>r fedakAr etinin ve allesioln ınate. 
mlnJ paylafl11S,. 

bemmlyette b;r tepe R.wı kuvvetler!. 
nf>ı eline geçml:ıUr. 

Abganerovo • Kotelnikove kes:mlr. 
de t.Uytık bir muharebe devam etmek. 
teC:ır. 

Merkez cephesinde, Alman batlann 
dn 1;edlk açıldığı dUn gece bUdlrU ., 
n-•Hir. 

Vah Ankaradan 
aönoü 

lk1 giln ev\•cı Ankttraya giden v 
ve belediye reisi Dr. LQtfl Kırdar bt 
f!absııki ekspresle şe ••• .;mı.ze d!SnmUf 
tür. İstasyonda kendıııUe koııuşan b.ı 

mu?ııırrirlmlze, LQtf. Kırdar, ••tııtJLn. 

bulıı alt bazı ışter haıikı.nda ala.kad&t 
t"f'kfıletlerıe temas etmek Uzere Aıı.. 

Karaya gitmiştim.,. aedikten aonr&, 

Allka.rada gördllğtl i;ıier hakkında ize. 
tat vermiştir. 

B11 izahattan anla.~·ldığ:ıuı. g!Sn, 
Beled ye varidatındalo açıgı kapa.t ,. 
mak lç.n hazırlanan proje yakmda 
Mecıtsten çıkacaktır. .MUtt>l<alt, dul 
ve yetimlere §eker dıığıtılmaııına bay 
ı·amı:ıan evvel baş!anacakttr Et satı. 
tnnm muayyen günlere huredllmesl 
ile. k6m0rden tasarruf teml.ni tçln •. 
Jl'!ktrik aart.yatınm tahdidi b&kkrad& 
ki hazırlıklar llerlem'şUr. Bunl\ d&lr 
l!oordlnasyon heyeti kıırarlan banam 
dltll sonra çıkac&ktır. 
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AMERiKANIN MUTfEFi LE ,E 
YARDIMI DÖRT iSLi ARTTI 

BiR, ıKI 

Kapıcılar (.lord 1) 
Muamelesi istiyor! •• 

Rusyaya 3000 tayyare, 
4000 tank gönderildi 

A PARTIMAN k.npıcılan dUn Mı 
nelik kongrelerlnt rapm15lar, 

cemı~t>tlerlnln bir ao.ıoUk ro.aı;,yı,tını j 
ı;öz;den geçirdikten ııuorG aıtık.ıdar 

ıııakamlardan yenı dllekl.,rde bulun 
wayn J.arur verwı,ıu ... bu dllekll!ri 
cö)lecc• billAsa edeJfm: 

J..ondra, 1% (A.A.) - Re slcUmlıur 
Rıızveıt., ödUnç ve klJ"&lama konunu. 
nmclb!.Iıcc mülteflkleı·e vapılmakta 

dan yardımlar hakkında kongreye 
g6nderdlğt yedlucj memjda birlnclkll. 
nunun son]arma doğru denlz8.§ı1"1 

mt-mleketJerdo bulunan Amerikan as.. 

1941 senesinin marvndırn ııktegrıı.. 

ay,no kadar blrlcolk Amerı.kadan pe • 

~:.:ı. para ıle 8 milyar t500m iyon rürk 
!lr&Sl kıymetine mo.ı gön1erl}m §tir. 
Hu eşya, Rusyaya, Mııı:ra, Hlndlstnna 
ve Orta şıı.rka irsal edllmlştfr. 

1 - Apartıruaıı kapıcılan ağır L,. 
•;ı 5nyılmnlıdır ! 

2 - Blnıılıını gırı~ çıkı~ rıantlcrf • 
aı ı tıınzlnıl ıl.! k l(l11.ı•ar 1n lstlnı.at 

lı.·rı lf'Uıln ulunmatıdı? 
Bırmanyn.nm Japonıar tanıtmdau 

kert kuvveUerlnln mılitarı bir mllyo 
81 1 

lk A rlk 
l,ıgaUnden sonra r d§ me a 

nu gilçeceğ nı kaydettikten sonra A. ,..,_ •• b 
1 

d ....,, dı 

3 - Btna aablplerluln keyft mua 
rnl:lc!erlne alha) et \'CrUmeı dlr! 

ıuı· .,,, .... e yapmao>ta u un ·ıl\ .. yar m merikanm mUtteftklcco yapm.1§ old:.: 
ltu yardımın d!Srt mls!ı fazla artmış ·ahlit edUm §tir. Şl~dı Çine eşva 

' - Klra<:Jlıır, kıtpıcılan u,nk gibi 
kolıanmıımıılıdırf 

olduğunu bUdirmlştlr 1 Vf' malzeme tayyare.t.r ile g!Sndertı 
.... J ö 81 1 1•• Am rik mekte bulunduğu cihetle mlktan 
.ıu.esa a g re r eş .. e anın 

Üt fıkı d d ~-tı ma.hd ıttur. Bu acvklyalm daha geniş m te ere yar ımı sene e •<M><> 

G - Kapıcı Qlaeaıdann cmnl) et 

nıUdürmğu kano111o bu ~ırıre alınma 

!lı llızımdır. 

tfr beaa la 18 mU ıır Türk Urasmı nıcUde yapıJması için b:ı.eka yollar 

kted
p 

1 
y ııranm'llttadır. 

8 - lüıpımln.nı maheuıı bir knr1o 

gt'Çllle r , eçılnıalll 

şımaı yoluyla Rusyaya ı lS00.000 Geçen şubattan lklnclteşr'ne kadar Hupıcılar için bir kurs ısı;ılnıası, 

tonluk muhtelif eşya ve malzeme lı merlkadan Mısıra t.ınden fazla u • ve bunlann emniyet mlldllrlüğU \'8 . 

'iı(n&lh k:ıpıcılığıı. glrıuelerlnln teııı.nl 

yolund:ıkt l11tck1er yerlndt.-dlr Bir ~ 
buhuak üzere köyden lst,wıbuldakl 

bı:~erblnln yıuıına gelen bir lnımnın 
"haV'J parnııı,, \Crt:rcJ. kapıcılığa ı;lr. 
dlğ ül bili) onu.. 

!lroo. den fazla uçak <1000 •ank, 80000 c:sk, yaruıı orta bllyuklnkte olınal< 

nta.k 1 vaartaaı. blrÇok bam madııeler Oırert> yüzlerce tnnk, ?.000 kamyon ve 
ll.'lc; ve s•hht malzeme ı::-ısnt!Prflmtqtl• s:ıtn ı:;!Snderllm ettr. 

Haydar R fal 
vafat etti 

Tanmmı~ avukat n munıı.rrtr Hay. 
den Rıtatuı bu sabah saat & buçuk 
ta hayata g!Szlerlnt ~-umduğu tees. 
81.ırle haber aımmqıtu 

Haydar Rıtat gcçerı yaz Adada o. 
ıurduğu sıralarda rabats•zlonmı§tt. 

O zamandanberl görcıüğll blltlln te 
C:avll re rağmen ne yr.zık :ı.ı kurtul&. 
mamıııttt. 

M.Ulklye mUtettigıl Mehmet Rıfat be. 
yln oğlu otan Haydar Rıf!lt 1877 de 
t.ııtanbulda do"'muıı ve Dııril~faka • 
druı çıkmıştı. Sonra 4..J, ticaret mekte 
b!nde ve hukuk mektısblnde okumııo, 
Mcdrf'sel edebiye lie M,.ktebl Osman!. 
de mualltmlık, posta \t telgrafta dev. 
•et hizmetine g•rmtııtır. 

Bir aralık Yllksek ticaret mekte 
binde fenn1 tatb'kat dersi okutan 
Haydnr Rıfat sonral!\M Fey::lye mek. 
teblnde de derıı naurltC'J yapmak su. 
:ret le mualllmllk bayatıntfa blzme: 
ıl)ttiltl glbJ daha pek genç lkt>n Rt'slm 
lı gaırete ile Maarif, Yol ınecmuııla • 
rımn yazı heyetlerinde çalışmış, meş 
ruı yetin lll!.nı üzerine de M!llet ga. 
~ete.!I muharrtrlllt le avulto •lığa b!lf. 
lB mıştrr. MDtareke sıralarında ltt1 • 
.tat ve Terakki kabln•a1ntn. merhum 
Zl"a G6ka'p'D muhakemesini. tngUl.z 
divanı harbinde 8ebbud hını ~van1. 

tn katli hl!.d seııt gtbl me~hUJ' dava 
ll'rd" Ho.ydıı.r Rıfat vPkl!.let vazife!! 
e]mı, tı. 

Havdar Rıfatm. bir takrmı Tevtlk 
Nııdlr mnııtur edile ı.ıkan hukuka 
edt-hlyata aft tellf. 'erh, "" tercllmf 
ytJ.undaltl escrler1 bao" t>aşma. blr k11. 
tflphane dolduracak "lidar c:oktur 
Ravatındıı hazırladığı hukuk kamu. 
ır .. hen Uz baaılama rr.ıştrr. 

Haydar Rıtatm ölUmü u .. memleket 
dP. mıı yeni t kirleri 'lrkalıımtt teyit. 

Çin -Birm3nya 
hur.ıudun1a 

ş IleieJll mahar Jbe 
o uyor 

l!ı.anuntan, z.abıta ve t>eledtyr,nln 
ulz.ıııuımmu ve tallmaı.numelerlaı bil. 
mlven ve aeblrltnln .)ll~ııyı:ı tarzı tıuk 
kmcta biç matnmıı.tı u•mıyau bir k1ru 

ııenJ.D her baJumdun ram 1>lr kapıcı 

tı\ısafını hıl.z buluuın-ı hııyll u.zun 
Çuııking 12 ( A.A. ı _ Çm teb_ ranwnn mUtevııkkatlır. Bu itibarla 

liği, batı Yunnı>.n ey8.Ietmde Çin • kapıc.ılurw kurııtao gt!çnuıııı ,.rı yeoı 
B rmanya hududu yalunlbrınd't ıuınacnkların dıı böyle bir kura ınezu 

f;ı'ddetli bir çarpışma cereyan et. nu olw:ı.lun duğrudllt 
Jı;ektc oliluğunu bi dinnektedir. Kapıcılar bir yan.Un binalara cı 

Reza bu hudut yakınluında, !5 rfD \e çıkı~ liJJJltlorlnln tanzimini w 
ilA 6 bin kişilik bir ,lhpon t!şkili, IJrıı.cılarw ltoncllkrlne u~:ık muamele. 
6 iUı.l<{ı tıunda. ı;;inıate doğnı il:r. •. yopıruı.malıııwı lst~rken dlğt r )1lD 

ltmi~se <le şiddetli bır ı:nulrnvem _t da" ıhı ıı.ğır 11'~1 aıı.yıtıııaı:ırır.w ıemJ 
le k1>rşılzı;m:ştır nınl' teştıbbUs elcıcktedlrlcr Ben bun 

l Jkknnun ı::eeesi Japonlsr mtı <&.on bit 6eJi anlayamadım. ''Ağır l~çl,. 
ttsı1cHt taarruzlarda bulunmuş'ar Uk.. bugUnkll razia hlı.met)t!rlııd-r. Ue. 

sa du, geri attlmışlard.r. ÇarpI~"?:a 1 rı gell,\ orsa bu t,rı.kdu de, agu lşçı 
devam etmekteodir. kartıDA bak kuuı.nabıı nıck ıçtn. bu 

l~lerındcn fedaldlrlık yapııwwnıa.n 

A tın a ve IJ lrn 1!· lAzundır. ış1n batın .. ·ııwcsı ı.steğ· 
de Va 1 Verg"SI karşıaında "ağır 1,çı .. lstetı bu ıtı • • ı ! barla sakattır. 
Edlrneden bUdlrU~ğlnc göre lı:dlr. S<.nru ııunu da ııöyllyeylm ki, bugUn 

r;e vllAyetlnde varlık verglalne tabi eJı ı-.ıhııt ve aıı gUV'l lş opnrtınıaıı 

r:ıUkelletler,n ödlyec.oklt!rt vergı mık. lo.apu ılığıdır. Ne uv bubruo dUşUnUr 

tarlan lle lshruert tesbtı P.<fllerek u. lcr, o.., olektrfü k.lrn!l.I~ bir çoğundıs 

t.elu §ehr n lıılek yerter•ne asılmıaur kalbrlfer vardır. l'nk:ıcoJ' dü'jUnruez. 
Buna göre Edınıede tahakkuk etti ıer. /\,) llldul'ı da 80 dan başl:ı,> ıp 80 

rllen vergi miktarı 648.SSO. lpsnladb 100 kıı.dar dnynnır .Urn<"ılarm ke.ıı 

18.F.OO Merede ıo ~O Urayı bulmak • ~JlertnJ upk gibi ımıııınJıklarmdnıı 
t&1ır. UzunköprU ve K~andan be • 11luAyetçı olmıılanna rağmen. bemıın 
nl!z DeUce alınamaruışsu da bu Un Dt.>t dlı.Jrcden Bl da B.ı> lira fazla p.ıını 
ımuı da dabll olmak !iter.? Edirne vı kop:ırırlııı. Bayrumlarda, yortularda 
lAyetınde varlık verıtlsınln yekQnu ••ıracılardan oıkardılttan 113rul.nr clıı 
FOO 000 Hrayı aşo.cakıır caba!._ 

En bU~ Uk verg:ller teşk!J e~en Kupıcılar, ldrscılar:ıı gtrlıı tıln:ı sa 
6G C-00 lira 1Iynzıır K. ?hene :SO 000 ıı. 1 ı:.tlorlnı., t,aıızlmlnl tııt)yurlar ki en 
ra Hallon Toledoya. 80 00('1 llra Mar gnrlı lslek do budur Yanı lmpıcı ııa. 

ko Kobcn ve kardeşine 80 GOO Ura nı orıda yutacak d 'ye biç bir kiracı 

Saffntll ve oğullarına. l:S,000 Ura ö. sınewayu, t,Iyatro)a veya ı;nmeyo 

mu Komana, l:S 000 Ura Karabekt. ı CJdemlyocekl Mlıı:ıfltl gf'llne erkeo 
l't!, 10 000 Ura mDte1hhlt Edibe ta . 11&\acnkl KJ.nı.cı, &mpıcıyr zil çnhp 
b3kkuk etttrllmiştlr gece yarıaı doktor çnifırınaya yollaya. 

• A l'"DL,"'DA .ouyııcak. Uaslayo llAc.ı aldıranır)a 
Dfğer taraftıın Aytlmdo.n b'ldlril _ wk, bina sa.bibi, kap101)-a aıeyfi mua 

c11ğlnc göre. burada :la varuk 9'!rgı.t mele yapamıyncukı._ 
cerve!lerl dDn aaılmı,ştn- Rahat ln83n& bııt,Br derler. Doğru 
Aydın merkez kaZll4 mda 299 mO bir sö~!- Ayda tıkır tıkır 50 100.150 

ke.ıet 632 3fl2 Ura 8tı%doı?an kauuıttı 

1 

Ura ®!re kirası vorcn bir bısanda" 
da 123 mükellef 79 00.• Ura. Kl\raca : dalbi fnı.ln rahat ve h.ııı.unı kavu,mak 
!IU kazaamda 85 milk"lllef cı4 400 lira istemek. Uıtcllk ağır !içi sayılmalı 

Naı: 'il kuuında 180 mükellef henct taııkıncn bir lstt>Jdlr Knpı<"ılar, 

271.205 Ura, Sölro ka:r.aıımt!a 112 mO parn.yı verf'nln dlldOtu calıııl darbı 

kcJiet 20:5 h'n 752 lfr<ı Clnt> kaZRsm. 1 rueaellnl unuf)lrak '°" MtU Uııte pa. 
dıı 141 mükellef 1()$1 000 lire vergi ! ra alıp boru öttUrıurk lııt.lyorjar ga 
~:ıtyeeeklerd r. j llbaı... 

Vl!llyet lt1bar1te rrUkellef Ba)'Ttn Knpırıhtc. elektrik ve 1t1ya para 
911(1 dlr, Bunın.rm !Sdl"•P.ceklrr1 vergi vermeden ve u,te pnra ıı.larnk ııeak 

n:lktarı da 1,881 619 'iradl'r. 1 ve trmiz bir odada yatmak. buna mu. 

JAKIKA 
Küçiık ilanlar Kuponu 

tıu Kupona .:ı.ıeue..ek ~uod"rııuceu 

ı~ orama \'e iş \"erme il.Anlan En Sou 
ı O:ı.kllıııcıa parasız oeşredll~ktlr. 

11'\nl:ırın itD~l'lCde gOrUldllC:O ıeldlck 
1 cılruu,.ınu dll,kat cdıııuetldlr l!:vlenıue 
ı teki.fi gönderen okuyııcuların mablu• 

l l•ulmak U%ere Arlb &dJ'e!l.lerloJ bildir. 
melen Uh:ımdır. 

l·.vlenmc teklifleri 
• Yaş so, boy 1.70, Beyaz tenıı 

ı,:ılt s:yah saçlı styıı.b sıszıu mevzun 
\'Ucutıu mUzlkV::n anlar lyt gty;nen 
muhltındc ne,e yaratan :,:raz param 
o!:-ın dul bir bayan, tl.()1ne .ıygun ayda 
~00 ~ra kaza.nabUen yük!lek tahsUll 
r " H .yı giy.nen y~ı 28 88 araıı bir 
J.ıyla c\lenmek .istemektedir. (Siyah 
ı.'lcl) remzine mUracaat. 

ıı Yll.§ 42, boy 1,61, kUo 60, aanatS 

Japonlar B 
tıldı 

s ıı.tçllik oııın b1r allevt geçlnd.reblle. 

1 

c.c& ayda lM> llra kadar kazancı va 
b r c!e yedi., sekiz ~ıarmda bir Jua 

f,-Ocuğu bulunıı.n dul bir bay, namualu 

k 
tv1ne sadık, çocuğu olsa da gene ka. 
bul edilir. YllzlJ.ne b:ı.kı!acak, yqUe 
mlltena !p bir bayanla .cvl:!nmck jeu. 
me ttedır. (Saatçi 84~) remzine mQ 

racaat. 
«?Diicfa 

General Mac nrlhur umumt ka· 
rargAhı. 12 (A.A.) - Düıı ııc~re.. 
dilmiş lo:ın resml tehliğ: 

• l'. n§ 26, boy 166, kilo 64, lyl t&h. 
s:ıu. ah!iklı, mütenasip ve narin. 

çaksavor bııtnryalarını \'e mltraly~z. clA göz.IU, koyu kumnal, ev ıolerfııf iyi 
;) uv:ılıırını susturmuşlard1r. 1 to len gllzeı ve tem z b1r aile kızı; 

Japonların, müttefiklerin ele se- 30.45 yaelannda, Iyl tahııllli dUrUst 
çirmiş oldukları Gonn'd:ı çarpışır- karalcterll mevki veya serbest meslek 
ken 1000 kişi karbetmiş oldukları ı:ahitl, içkisi olmıyruı b!r b>ı.yla evlcn
tnhmin edilmckledlr. L".'E'k istemektedir. tç gllvcyB! de ka, 

ıoao e 

Japonlar Bun:ı'~:ı heş mil mes:ı. 

fcde bulun:ın S:ım:ınd:ı'dn müıte.. 

rikler ı:ırofından kurulun çemberi 
y:ırınnk ı~· in devamlı karşı lo:ırruı

lar yııpmışJarsa dn blltün Japon 
tııarruıları seri atılmıştır. 

J.onrlr:ı, 12 (A.A.) - Japonlar. bul ed leeektir. (Ciddi) rem7: ne mu 

Amerikan ve Avustralyalı kuvvet 
!erin Somııııdn'da Gltfen Soruıo ye-

1 

luna iki buçuk mil mesafede cev-1 
relemiş oldukları Jnpon lruvvetferl 
nfn bütQrı karşı toarruzlnrı dıı oyııı 

zamancln püskürtülmüştilr. Bundan 
blrü c Rlln eve) bir müttefik kolu 
kuvvelll Japon mrvıllerıni bulmuŞ-1 

to. ikiye ayrılan bu mfiıteflk kolu; 
ormnntia düşman me,·zilerlnl sar
mış. Japonlıınn td ı;er!forlnc kadar 
cemheri knp:ıtmış ve kendi me\Zl
l<"rlnl Jnponlrırla Snnandn arasın

ıfakl yol fizcrfne kurmuştur. Japon 
lar ynptıklon karşı tonrruı'orcla 

ıııtır k:ıyıplora u"ro.mışlardır. l\fül. 
tefikler mııh:ıebe sobası Qzerlnıte 
440 rlOşman eeı;cdl sa:rmışlnrıiır. 

kuvvetlerimiz 18 esir Plmışlordır. 

1 
nuna cevre~lnılc, nıürıerlklerln 

lop ve hnvnn toplan Japonların U· 

20 sfüılfik c:ırpıı;mndnn sonra son 
defa olarak Gonn'yn r.ı:rdiklerf va
kit bütün slpcrlrrl Japon asker cc
~etlerlle ıtolu bulmuşlardır. Kuv-1 
ve'lcrlnin Avustrıılyn lnlnl:ın ln·ı 
rnfındnn kuşatılmış hulunduau Bu. 
na'dn da kendilt'rlnl :ıynl aklbr.t 
beklenıcl<tetflr. J popl:ır kendilerini' 
Jıil side dah:ı c-01: ho~nn çemberi 
kırm:ık icln dün akşnm Omllslzee 
kar:o:ıhk taıırruzlnra 11irlşrnl~lerdlr. 

Bu taarruzlar mfitlefikler lor fın· 
dan durtfudulmuştur. P •na'dnkl Ja
pon Rarnlzonunun ()aha fazla do· 
yanması için çok 7.amana lü7.um 
yoktur. Bununla lıeraher Japon. 
lar, ellerinde hulunıturduklon bul 
dnr knııı~al pnrc:a~ıntfan altııtıklnrı 

tııktfrcfe müttefiklerin kendilerini 
Yeni Gineden de atm:ılorının önOne 
1tecmek için ba5ka hiçbir esreleri 
kalmıyacağını anlamış hulunmnkta· 
dırlar. 

Milli Korunma tad atı 

Para cezaları indiril er 3k daha m 1edi 
ve kolayhkla kabili tatbik şekle konuldu 

Ankaradan haber verlldlğine naza 

1 

ltaza.Jarda kunııacaıt koml.a)onlara 
ran, mıııı konınma kanununun tad ı bı.r seneye kadar dU.-:K&.ıı ve maga::a 

1ırojer' Uzerindek• tctKlkler bltm'e ve kupatmak ve 100 bw Uraya kad r 
proje BUyük Millet l'\.cella'.ne veril • I ı::nra cezası hükmetme a:ı.UUı yetinir, 
aıı.,ur. v:?r i.meaıııe adliye wıtAJct nce vııkı 

Proje esaalarında yenı tadiller ya. ' itiraz üzerine bu bükUın de yen! bir 
pL mı~. cezaı mUcyytdeler değlştlrU · I tekle sokulmu!I ve l.'lu tı:omilyonıarıa 
mit para cezalan btr miktar lnd rll- verebUecckleri ceza.Lvclıı tenzllO.t ya. 
ıut:.ıı auretile daha mutl'dll ve kolay 1 pılmıştır. 
llkls kabili tatbik bir bale konulmuş. Yeni projenin merllıtn iDtllıabm 
tur. dar.ı evvel müzakere Ad ıeceğl tuı.la§ı! 

Her vU~yette ve •llzum görlllccek rnRk tadır. 

kııb ı ancak 01enUvcnlerl .ıımek ve 
11Abah akeam kapı11 açıp kApamalıs:ı 
bunıt çoktan razı olııcak nloe k1ro.cı. 

lar gıssterebillrlml 
Yekta Kftgrp ONEN 

ZA Y1 - Nutus tezkeremi ve aske 
ı1 veıılkamı zny1 ett m. Yenlıılnl aıa 
eagıır.dan eskllcrıntr. tıllkmU yokıur. 

Emrazı Bkllye hMf,anesl Bakır 

köy, Tnrık danın. 

raeo.at. 

I~ v~ işçi arıyanlar 
* Bir bay; nteşclllk, karıs1 ile 

beraber olmnk e rtile knpıcılık gt 
bi bir 1-s aramaktadır. (Tarla başı 
paşa bnkkal apnrlman No, 13'de 
Hüse:rt.c Korkmaza) mOracaat. 

* 25 yaşında orta ikiyi okumus 
oym zamanda daktilo kursund:ın 
diplomnlı bul nan bir sen; tfcıı 

rcthnnelerde, müte:ıhhlt yanında ve 
ya telefon işlerinde çalışm1lk iste 
mektedir. (Tez Can) rcmrlne mOro 
caat. 

.. 17 yaşında orta nıektep mezunu 
bir ııcnç: tk:ır(.'t b3nelerde fabrika 
lorda her honsi, bir yazıhanede es.. 
hşmok lstcmekledlr. Yazısı güzel, 
h ~ahı kuvvetlidir. (Beşiktaş, Vişne 
zade mohollesf Seh!t Mehmet s~ · 
k. k No., 1'de tbsan Aktar'a mUrJ
c:ınt. 

•Fen fakfiltesf 2'inel sınıfında 
okuyan bir talebe orta mektep ta. 
tıılebelcrne riyaziye, fi •fk, kimya, 
rtPl"!IJeri -vermektedir.. lstl3•enlerfn 
CM 0.) remzine müracaatlnn. 

• Almnncn bilen b!r lise talebesi 
ti<:arl müesseselerde Tcya buna 
benzer yerlerde l'i~leden sonrala
n çalışmak istemektedir. (H.l.S.) 
remzine mfiracnnL 
Aldırınız: 

olan • • 
ıml-urıılonmız.m oı.mlarru pleD 
mf'kltıplan ldart'h8n4'ınl:ıı1f""ft (PftUlr • 

ları tmrtc) bcrgtın "3b11htan 6tleye 
ıını1sr ve Hat 11 deo 901lf11 aldl"llll9. 
ıan. 

C A~§ 6) (A.C.) (AL.) (Bulunmazı 

ı Can) (ÇaJıştr) (E E) (E.N.8,) (lC. 

M GUll (P.D.K) (F.Tez) (P'.G) (QU.. 

vuı) (GUr) (Güzel) fH.V.) (B.G. 
Ac-elc) <l N.D.) (İ.P. 33) (Kıamet!. 

me) (Komisyoncu) (I(aynak) <Müe
kl.'lpeııent) (M.T.) (M H R.) (M.E.49) 
tıı, CM.E. 49) (Neli!) (Na)ba.Dt) 
IOl.) CP.A.) (R.A.) (R.T.K,) 
' '3 R.Uı (Samim!) es.o R.l (Şair) 
•TA,) (Unalan) (V!j'S.n& ormanıanı 

fVerse!) 

ir kadın c!frl 
diri yaaıyordd 

Jı bir kaJemden mahrum ~aımış 0111 tıcı a.rkadaı bltl~lk saıona girdiler: 
yoı buıa11 geniş ııııkıılartb bulu"BD pal. 
Vakıt neşriyatından ''Dün ve Ya. mileler ve bafka ncbatlarla sUı;leıı 

rm., eeru!nde çok kırnıeUı kldalk e 1 m'&tJ, sakaılanu önünde ve aıkasın. 
l!!'rler vermiş. aynca birçok kıymet'l da oıd,I, ııWtUler, nadır en'& zaıll 
eııcrforle irfan bayntımrza bir tercU biblolar vurdı. Orta halU bir blrfçtl o. 
me kOUlyatı kazanı1ırmıştır Lıtn Uday, htrfç maa:s .. ında )'alnı:z bir 

Bu ölü de ki111? wı t!tredlğlnJ çe gll:ı:Jerfnl kap:ıdığını 
d:ı ô~Undü. Fakat lı,;1nde gene bir 
~iiphc \'ardı, tercddür edh ordu. Ru 
tU1,1Unoell'r ara ında ı'endı ltendlne 
s6yl~ndl: 

Alevler içinde kalan 
yataktan güçlükle 

kurtarıldı 
~enlk!Syde Ömer Hayyam caddeatn. 

de 126 numarada oturan '14 Y8fIDdS 
Manto, dlln gece bir mangal &tel 
yıı.karak yalml§, talr.at mangaldaıl 

Eıçrayan bir k?Vt!cım yorganmı tutufo 
•ı rmuştur. Manto nlbayet TUcudO 
yanma~a ba.şle.ymca •l.ıı tarkma nr. 
roış ve bağırıp çağrrı'lağa tıqlamı,, 
tır. I<om~ılıı.r yetlşml§ ve lht yari 

Kendisine rahmet aııer. krde .. 11 aı. oyuncunun eksfü olduğunu görllncıc,tn. 
Je~ne damntln.n Dr prote!'lör Ekrem rat;ı nıemnun oldu: vo arkıula&ı masa 
Be?ıı;et Tezelle Bay Hamt Ctvnnştre d.-ı ~ olan yere otuMııl,ttın b3şka o 
taz•yctlerlmlz: blld!riı· z. rııklara doğru yelkeı. ~tı 

Cenazesi yarmkı pazar ~nü 5ıtı~. 
ye d<'~ Nlşantaşmrtıı.kı 1nayet apar 
tnnanınd:ı.n kaldınlne&k. Tt.-ŞT\klye 

<-an.isinde namazı kılındıktan 11<>nr:ı 

Nlş3ntaıs lskleslnden -7apurla Rumet • 
'bıı;ıırına naklolunorak oradak• aile 
mııkberes'ne ı::-1'mUlecE"kttr. 

'(Ct!naze UlrE"ntne <:'"lenk getirilme 

ycmi"çiter 
Vi'Avct. bAlediyc zal•tt!!stna ynp 

tı;ı bir trunimde. St'yvar B"tıcıl..ı. 
nn mekte,., k .. ,.,~lnıınd:ı sıhhi kent 
rold ~n ~eı-1rilrıe::ci~ öteberi sn t. 
man•n mhM h"'''Mtnd ntt talr1· ,.. 

l~re ~t'f!,!' Verdiğini ve lrep•Iarda 
lüzınnsı.ız çirkin b!r rn.-ınzarn teş.. 
kil etıik1 ertnı bildirerek knldınt. 
masmı c:mrc~tlr, 

Ark:ıda~ı glbl,gcnc lfadının glli.elUğl 
h!\klunda derin b'r ho) ecacuı kapılma. 
cbn .ıanm ne çeşit hlı kadro olduğunu 
t:.ı>şllnUyordo, bu ınrn.ıa gene lcadmın 
kı ndlslnc doğru g-elı1Jğlnl gördU. Jıın 
çnJıı~uıı bir sesle ısorou: 

- NnsıJ, ruuı ııtmı) or mıısonaı. 'l 

Udal' cevap verme••••n ona baktı, 

~zeı kııdmm dud:ıklıırınds tattı bir 
telıe5.~um "'ıırdı, eskt oohrl ·eU: 

- Bu çnrll touu ıwnlmlf' oynamsı;n 
ten"ezzlll cc!cr enlz, d :od), coı, m"mn:ın 

., lR r..ıı ğmı. 

Kolunu geno kııdır.ıı ,·croı ,.,. pek 
•:ı eonra bu gDz.el krı'1rnla da.nsedl;;I. 
nln bütün dll<lrnU lccıı.ll Uzerlne ı;ek. 
\iğlnı gllrdU. 

Jan gözlerini kap:ırnıt. kendlıulen 
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ı:ecrnh gtbiydt, tatlı ıolr iNie oıırıı 

candı: 

- Çok gUzel daıısı-d!,yorıunoı. • 
Uday kolları arnııınJakl kadını, kc11 

.• ıne dojtru çekerken ..Ucu.ıuuda tat'• 
1.ılr hlseln doln:ttığını ııczııı, oyun ar 
•• adaşı bir daha ıuırı.r-.aııdJ: 

- Ne kadar glizel dıonııediyQnunıız 
Udny lğlldl, b3kı,ıan gt>n9 k:ıdınuı 

gö:r.lerlle karııılaştı, bir dııldka go:r.gl:I 
:r.e knldılar, 11-0nrıı dıuı gllzlcrlnl teknır 
kapadı ve: 

- Teşekl{Ur ederim. dedi •'mdl gt. 
t.ılp bir b:ırd:ılc amp:ı.ıya ltmenlzl rit'11 

fdect'ğlm. 

- Nasıl, '11 yalnız mı brral{t:yor. 

ırunu7.' 
Jun n~ell bir ı>e!llP. Cl'\'BP verdi: 
- 'Jnbll değll ml '"• ıı.l:ııl takdlrd~ 

öt eli mi afirlcrlın k~ı dllr, ini unut 
tam c!ly"' bana gtır.r.n•rter. 11lı.ln h3k 
kınıı.da kötD d~DnUrJer. 

Uday biraz. cnnı 1tkılmı:t bir tavırla 
blt' kapı açtıtı .akit kenıllalnl ba • 

kıld blr b:ıbçe lçerlalnde buldu. 8111'8. 
ıa gnyet, iYi tanzim tıd.Llmlt ıoık tev 
tıatı ır;erlıılnde yapılın., yUkııek ueb:ıt 

J ığmları arasında yoı leştll'Umlt kul. 
ı,,11klaı vardı. Uday bu koıtııldard:ın 

alrL-.lne yerle,tl \'e zlhıılnt ;şı.;-ul ~den 

nıcsclryl, Ja.ııı dUıtlinıucğe başladı • 
Bıı ltadın muhakkak k1 çok güzel 

n• zelıjydl, etıkl deniz ııbayı girişti 

c,1 I&• lı:ıtırlaı.lı; 00:1ladı'rı t.Jıhklkattıs 
tu ltadm kendisine luu ı ne \117.13 ot s. 
ıac:ı.lctı: dası mu, dUıtıunn mı t Bu ka. 
uır.ın dUşrnan olması ılJtlm·ııı de \"Br. 
dı; bu lht'nıal doğru .;ıkt.ı~ı takdirde 
ııl c;ok zorln~mı, obı<'Aktı. dm im kn 
ılmın n~md::m hend :.ıını ellikadal' ~ 
l •ıı sırrı (. 11-renmek 1.nla\n•zz gfbl gU 
·Unlıyordu. 

Bu kadınc. l<urıı bir Aşıl< rolU oynL 
f! maı, mıydı':' Hoş bo .ş tamarnııc bir 

rol ııa~,lmıız.:h, r.tra .ra.n bo,una gldl. 

,·ordu: &enO kadınm !ccndls'nı de eem 
pati'. bulduğunu eezm!ııtl. Bfraz fit' 

vel dansederken, onun kollan ara91D,, 

- lııt yattı tıarcket etmrll. Bo l;:a.. 
dm bıın:ı dfrarın• batınıııını unuttur 
uı.&lD.31ıdır. Her şeyden cv~el bu işte 

ruuvnffa!t Qfmağıı çaıışahnı. 

• Hurııılıı clıılgıünııan ıı:ekıcrfo !tolcu 

•dn Brasında, ınet:bQı )IUnUn lıntım ı, kurtarmışlardır. 

ımlondan gelen yeni bir dan!I ha\ sı MuhteJtf yerlerinde ağır 8Urette 
ıım tatlı, o~"J13k nağmeleri urtıııınJa vnran Manto Beyoğl11na baataneeıne 
ıı hiı his hallııdo bılvlıdlı, grnl!l 't>dl,. kcldı~ılmıştır. 

fJday luuıı.rındıın \'Btgcçml)ordu. Uu --------------
m-şelı bıırelwtıı lındın" Kıuşı ı ı.. '/ rakya hattında bir marıatı• 
.otur.o oynnıııak gUllınç blr "Y olu. diz katarı yolclan çıkh 
"tıktı Başmı sallııdı •e: Çar9amb.:1 gtinU Çatalca fJe Ka-

- Dlklmt et lhtirnr dl e dU•On. bnkçn a.:-asmd:ı bir maJ?andiz kn.. 
ı Bu yaşta bn;lııJe niJılnı::ıl. vımrlı tıırnın vold:ın Mkmast &:>nunda 
:iır. lst nl-ıuJ ne Trakya nrc~ndaki ı:rıu 

Ulrdcnblre a""nçlnr n nrluı!lın :hn nak l + lS saat rnkıt:!n ugrııın•"· 
ı;olen bir f><:S ı,ıttı. orad:l ı,endllcrln ttr. P l n:ilddet zarfında yol<faU 
)nlnl7 san:ın iki ndafl' 'iikııf'k ı., • '1 Jo'MM•»if ilt' devrilen ( .. ~·ıı 
tonu~yorlard!. Ud;ır tf'rb•yell bir a va ~onlut kaldml:nış ve bat dlıtı 
•nm gibi yer·nd"n ftnlktı \e omdan Yt'nld"n sefere a.çılm·ştrr. 
aa?.ıu,m:ıl< lııtedl, rnlfnt o arııtııc lş•t Kazada in~nca bir zaı,.int o'. 
' '!';1 IJlr kdlnıe, Jlror tı;ml oıııın tele mamıştır. 9 uncu İR1 ebr.e Şeflif,İ 
rııı koltuğa otıırmıııtı ıoın ıcıaı bir et\ kaza etrafın da tahkikat ynpmalc .. 
be-l> teek!J etti. (DeVIUll.I \Ar) tadır. 


