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Kitap meselesi diye 
bir mesele yok mu ?ı 
--s·~r-M- ' 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, bu mesele-
nin çoktanberi halledildiğini ı ö y l ü yor! 

Beyazıt meydanı 
ile odun . 

• 
ışının 
• • 

? 

Suad Davaz'ın 
• • cenaze merasımı ••. 

Bayratımıza sarıb olan tabat milli 
merasimle şebltliğe göt illdQ alakası n • 1 

idari ve keyfi emirlerle yaşa 
Merasime, diplomatlar, Şehir l\1eclisi 
azası ve bir bölük asker iştirak etti 

Dun, naklı tafsilatını bildırdığimtz., 
Tahran sefıriınlz Suat Davazın cena· 
z:c meraı;ımi, bu sabah saat ıı de tc· 
ra edllmi~ ve merhum, kendıslııi ee· 
nnlerin, tanıdık tanımadık, biıyük 

ve amlml bır kalabalı~ın huzurlle 
ebedı istirahatgahına le\'di edılmış· 
Ur. 

nan bir memlekette değiliz! 

Milletin ve hükUmetin • az mı 
bu memlekette 

dlıtap yok:» şlkiyetlcrl yUk5eldi~l halde, bö3 lc bir m~elenin mc\'cut 

olmadıjtını !iÖ3·Jl;,·en Hasan Ali yücel, ı;ehriınlı.c lnU\B alatı anında.. kanunu haA kı·m kılmaktır ! 
-( .oun, şehrimize geldiğini blldırdi,;1· 

A 
mız Maarıf Vekili Hasan Ali Yücel, l manganın m_aarıf ınUeııscselcrl etrafında.ki tel· ._ ___________ _ 

kıklerlne b~ıamıştır. vekil, yarıı. Çı·nıı·ler• -Y --=-ı dti~;:v~:~ ~!~~~~ed~~1~::~·.a~~:~~;:~~ , Uili il 
k a teknik okulları mesclesilc m~gul o· ın en ı ~ '' arşı sın lacak Ve kıtap mcselesı hakkındaKi e e J !~ı~ll~e~!~!~İ.baştan a.~ağı değiştiril· ı I • ;: 

• { şıkayetıer dlnliyccekt!r. b f a _Q~--
bıran evve Hasan Ali Yücel, bir muhaırirlmı· ır za erı Bu teklif, eğer Tasvırl Efkarın baş • ı Jı 

zc şunları soyJemı~ir: sıitununda. yapılmamış olsaydı bır • 

Cenaze, Sirkeciden alınarak, önde 
bir süvarı polis mlıfrf'.zesl, bando ve 
ıki tarafta asker oldugu halde, Sir· 
keci - Salkımsöğüt - Divanyolu 
tarıklle Beyazıda getirilmiş ve orada 
namazı kılınmıştıı·. Buradan otomo• 
bile konarak ve uzun bir refakat ka· 
filesi önünde, Edlrnekapıdaki ~chit· 

lığe götUrUJerc.k, hazırlanan makbe· 
resine bırakılmıştır. 

Merhum Suat Da.,·az 
Tabutu, ailesi erkanı, hariciye me· 

murları, İran konsolo~luğu erkanı vel hlr .meclisi Azaları ve bu meya •. dr 
bırçok mtinevvt'rler takıp ediyordu 1 Melıha Avni ve ReCık Ahmet merası 
İstanbul şchrı namına da bırçok şe· me iştirak etmi.şlerdlr. 

, M ..,.~ Londra, 12 CA.A.) - Ba~ka bir hafiflı.ıı-e hamlolunabılirdi. Fakat ne T • k 
k l Z aarıf VekıU Hasan Ali Yücel dUn h " 

Çı m a ıgl 6 b hk arp salıne6ınde, tecavüze uğram ş tecrübeli ı;e nedercce mücerrt'b bi:" ım oçen o 
• a a 1 eksprc le Ankaradan "chri· d x. ıni ., ı,,,er bir mıllet, Çinliler, yeni bir za· gazeteci ve mücadeleci tarafından i· 

z.o gelınıı,ı, Havdarpa11ada VekA.let f 1 ıne " . er elde ederek ilk safa geçmi~ buıu· dare edilmekte olduğu herkesçe bili· rı·c ata 
H . t 1 . b ,· n k nsurııarı ve dostları tarafından nuyorlar. nen bir sütunda bu teklıfın v. apılmış 

1 e r 1 n arşııanınıştır .. u 
V • Gor ·nu.~c &'Öre, Jıı.ronlar. Chanb' • olması, bizı cıddı bır tarzda cephe al· b d 1 
ekıl kendıslnı Hayd2rnııı:ada kar· Sha'ya t · · Y T h Ş l 1 - ,. ' a;ın uz ıçın anı; • se ne • m~a ııevkctm~ bulunuyor. a a l 

den: zaltı Si bı ayan bır arkade..şnnıza beyanatta rı \iurinde ichanıfd:ıkı kuvveuerını • 
•
o • • • ulunarak dcm'•Ur ki: Aksayan taraflarını bütün gaze· 

..,. çekmlf bulunuyorlar. lelerin en genış tar?Aia mutalea. ve 
<- lstanbulda bir k",. ..,.;;.,, kala.- Ç ı·ı f t ı d t 

Ortada ild 9are sıallıaıfŞtır: 

la ona b&yan eğe· 
ceıız ı Yabut barili 

kabul edecefili 
Nevyork T.· 

Nevyok, 12 (A.A.) -
tııes gazetesi yazıyot: 

Hitıcr.in yeniden batıya dönmcs ::ı 
beklenıcS-c hakkımız yoktur. Eh· 
..... 1 •e benllğlm .zl 
··•ızde olan her şey ' 
~~kil eden herşeyl muhafaza _ıç ln, 
bütün kuvvet.im zı Atıantıtln mild'l· 
f • R ıs atınınnsı lfL
aıtsınıı vem1ellyız. e • 

• k ·ıı. "'ÖSterın..ş· .. ınıt;elen kararları açı ç " 
lır. Ticaret semllerimizı sıJAhlan~.ır· 
llıaınıza ve ln .. ııtercye levazım so~· 
derınemıze nıfı~i olan nıodıtSı geçmış 
bır kanun altında tıtredık . Bır deliıı~ 
anında kendi kendınüze tahmil ettı· 
~ltniz bu yasaklar. aıtıere bın d.enth 
•ltı venni~tır. Bu denizaltıllll'. bızım 
l'rıUdataamız ?Çin bir tc?ldıt teşkıl Pt· 
llıektedlr. Kongrenin nihayet bu:rn 
iııla.ınış olduğunu ve infıradın bır çı· 
kar Yol teşkil etmediğini ı;örm~ bu· 
lullduğunu sanıyoruz. 

••. 1 vardır-Bu ~&va.ştıı. yalnız ini yo . • 
liıuere boyun eğmek veyahut hUrrı· 
l'etın müdafaasında rolUmUZU oyn:l· 
trıa}( \ızcre safta yerimizi almak. 

londıra'da gine 
nikbinlik başladı! 

8u harp, bu 
kıs bitmez! 

~us ordularının 
mukavemeti 

kırılmamışhr ! 

~rım1 ltGSkova ve 
-lrkolyolları1 kat'ı 
'-rette kapa~,rmış• 
~ l.ondra, 12 (A.A.J - Son Aıman 
t' Rus tebliğlerinden anla .. ldığına 
~c dUn gece ve gU:ıdüz Alman or· 
'Uarı ileri hnrckctlerlnde heyeca'1 ;;:ci ınUhım tcrakkılcı elde edliıllC 

l.t· Ur. )1uhıuebelenn hep aynı ,.mn· 
~t ıta.larda gcçt~I blldırilmckL ~,!. 
~ !>:ıkovndan grlen bir telde Brtanq· 

lıı ~rk~en mı! doğusunda Prcl'dc.1 
\~tide ~ol, düşman ılcrl lıarekctinc 
aıı.ıtılmıştır 1 • 

~ iarkonuı: ı Sovyet mukavemeti a· 
~!tıkar '"" kU\ vclh duruyor. Ayni 
lh llıa da. Pcriko\• lıeı zahıııdnkl Al· 
tı-an ta arı uzu l<atlyetıc tevkıf edıl· 
~lir. 

.\zak denizi sahlllcı inde!<! Ruı: ku • 
~tı~ 
~ r nın ,·at yctı sıkı ık gıbl go 
~O\ l'llııktr ı c de Mclıtopol etrafında 
tı~l'et nnıkavcmr.tı zayı!laına mı lı.- . 

~'il nP. n n ıı c; rk " lC'k hAd r Al · 

k Ü' ........ h'4U ın 1 er ırsat an stlfa e \'(I C· münakaşa etmiş oldukları odun me· e~·ı·· h ' d 
~a nlverstte, Yüksek l\fil!lendııı ve ha.ng'a taarruz etmişler ve ~hıe gir· scle.sını ele alan muharrir, bcledıye• u un cap e er e 
1 eknık okullannda tdkıklerde ba· mişlerdiıı. Çinlilerin kazandıkları mli· nin bu hadise karşıf'ındakı kôkten h't· 
unacağırn.> •dd tı• h v mvaı·yffeaJı:tıııd.}ı.er.ı .sevkulceyŞ itibari.le ehem rekctlıdn dürusuuğunu kavrıyamıı· ŞI e 1 mu are-

k eku kıtap meselcııl hakkında 8.r· mak zaafına tutularak diyor ki: 
ad~ırnızın sorduğu suale de: Askeri nıüteh&ssıslar, Çın!ilenn el· b ı • 
<- Bu m,.selc Vektlletln 'eçenki !erinde lüzumlu silahlar bulundug-u <ıBu odun l~lnin mahkemelerco e er o u yor 

~~bli~'inde de blldlrıldiğ'ı gibi halle· takdırde harp inisyatıvln! ellcrınde halleililebllec-ek ~·eri yoktur. Bu 
rnlştlr. Kitap meselesı diye bir me· bulundurmağa kadir olacaklarının bu l;ı am•ak idareten hallolunablllr 

Scle Yoktur> hfıdise ile sabit olduCU· ınUteleasında- n onu da en keskin ' e intibah 
Veku latanbulda bir hafta kad:ır dırlar. 'erki bir kararla ,ra.lnu; Dahili· 

kalacak ve cumnrtesı günü Anıtara- -..o-c>--- ye Yekaletı yapabilir. Dahili~e 
Ya donecektır. veklll bu ı,ı idari 'e k~tlnne blr = Rııhr havzası kararıa bitirmeudır.,, 

ııı ısımaa ve 25 
tayyaresi 

tabrlp edllmlf 
İ • İ Neymiş bu keskin karar? 

h gıltere Spanya bombalandı •' di:otru.!1ıırrlr bunu bıze şoyle ızah o· Moskova, 12 (Radyo: Saat 7) 
tnÜnasebetleri ~ Sovyet ıstihbarat bürosunun bu sa· 

«İbtanbul heledi;)eı;lnl ba,,tan bahkl tebliği: 

konuşma lnevzuu 
L<>ndra, 12 (A.A.) - Havaların ıı Blrinciteşrin gUnU Sovyet kıta· 

• na d aşa~ı ikinl'i ikuncıi derecede \ l· 
m .... aa eslz.liğl haseblle imparatorluk ıarı tekmil cephelerde dUşmanla. çar· 
h k Jayelleı·e dıığumak, yerlerine d1&· 

Oluyor ava uvvetıerinin duraklıyan hare· pışmalarına devam etmiştir. Bu çar· 
k ti lıa elıillcriııi ı;etirmek ... » 

1. e yeniden başlanuştır. Dün ı;cce pışınalar bilhassa Vıyazma ve Brl· 
tadrıd, 12 (A.A.l - Hariciye Ncl· Ins-ıliz tayyarecllerınin hedefini Muharrırin, ilk mektep mezunları ansk istıkametinde çok şiddeUi ol· 

zıtı h-t. Serrano Sunner dün İspanya.· Ruhr bölgesi teşkil etmiştir. Taarruz; dcrccesınde dahi dürust 'rill'k~e yaz· mu~lur. Alman taarruzları her yet·.:le 
nın Londra büyUk clçısl dük d'Albcı· tam bir muva.ffaklyetle başarılmış ve nıak kudıetıne ınalık olmadı.;ını ı;ô- anudane bir mukavemetle karşıla ı· 
Y.I kabul ve uzun mUddet görl\şmüş· birtok sınai müesse.sata kati isabet· ze vuran bu cümledekl terlııb ve maktadır. 
tür. ıer kayde<lılmi~tır. tedhiş talebinm sebebi ne acaba? 

~=!!!!!"!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!'!!!'!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!I"'!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~! 1 1 ~le lıaz.ı etin ortaya attığı es baoı 
Merkezde, Mareşal Timoçenko kıt'· 

vetleri tayyarclerın ve tankların yar· 
dıınllc harekAtına devam edıyor ve 
dll~mana. ağır zayiat verdirerek yeı•ı 
mevzune çckılıyor. 

--·-- -~-- mucıbe: 

• 
~ra sno borsW 

• Rosos 

Novo...,sirJc! • 

Belediye, İstanbul halkının haya· 
tı işlerındc.n bıri olan odun işi et.ra· 
!ındakı bUtUn şikayetlere kulaklarını 

tıkadı ve bu muddet zarfında, yalnız, 
mamur ve dıi.zı;ün olan caddelcı ın 

kaldırımlarını si>ktilrilp yerlerine as· 
falt doşemekle meşs-uı oldu. Dahl1i· 
ye vekılı bir müddet evvel lstanbuıa 
geldığ'ı zama.'1 Beyazıt nıeydanınııı 

1ecı vazıyelın· elbette görmüştür ve 
elbette bundan çok muztarıp olmu,. 
tur. Bu nıe3danın pulteleı-i, daha 0.1 

r.ene, bozulmadan gldcbllırdl. Beledi· 
ye bu meydana ellı bin lira sariı ıl? 

asfalt doşemeye kıılkıştı. İşte bu 50 
bin lira. tam ınanasile sokağa atıl· 

mıştır.> 

Bu kadar sakat bır ,örUşc C?ıder 

tcsadliC edılır doğrusu. 

Hansı elli bin lırada.n bahsedill· 
yor? 1ııtanbul şelu1nın iman işini 
btittin Türkiye üç bin odun meselesı.1. 
den ilcrıde tutmak kararındadır. Ve 
bu uğUrda sarfetmcği goze aldığııııız 
para. bir ~ehır büt~csıne göre pek se· 
rıı b:.r rakam ohm elli bııı değil la:n 
rlli milyon liradır. 

Udun işinde beledlyoııın yapaca~ı 

şey, lh tısasları Jıa.rckctc gclirı p bl ı· 
nctıcc rı!ıııakla hulasa. cdilebillıdi . Bg
lcdiye, ihlısaslarm sabotaJıııı hıssct· 
tısı and!l en kat'ı kararı verdi: 

Mcs'ulU yakaladığı slbı adlı)'C) e 
tevdi ettı. 

Eğer adllyc kuvveti, kendisine te\•· 
dı olan meselenin tetkıkınde dahıı ile· 
rl mcS'ulıyctler bulursa elbette hUk· 
mi ve cezai sahasını bır kat daha şli· 

So\-yct deniz tayyarelerı Mormansk 
ta cereyan eden bava muharebelerın· 
de 7 düşman tayyaresi tahrip etmış· 
!erdir. ' 
DıinkU hava muharebelerinde Sıl 

dil'lmaıı tayyaresi tahrip olunmuşt:.ır. 
Bizim kaybımız 25 tayyaredıı·. Mos· 
kova. yakınlaı·ın da iki düşman ta~· 
yaresi dilşfü-WmUştür. 

Cepheye yakın bır tayyare meyda· 
nında yerde bulunan 55 dıişman ta.•ı· 

ya.resi tahrip edılmiştır. 

Genuptakl çevirme 
hareketi aas.ı 

yapıldı 'l 
Berlin, 12 (A.A.) - D.N.B. ajıı.n· 

sı Azak dcn!zı muharebeleri hakkın· 

da a.şa;'.:'ıdaki raporu almıştır: -Son zamanlarda lltareşal BuC1ıtUU1ı, 
~AlmR.11lar hi\jbir zaman Dnieper'in 
ı;tıisındekl araziye ayak basamıya· 

caklardıı·.> demiı;:ti. Fakat bir mtid· 
det sonra Sovyetler mevzilerini ter· 
ketınck ve Dnieper'in gerisine çekti· 
mck zoıundıı kalmışlardır. DUşınanm 
bıı- kısım kuvvetleri :N"ogay stepind .. ı 
geçerek, M:elltopol - Laporojle de· 
miryolu boyunca ycrleşmi.1tır. 

Bu hattın ilerisinde ve gerisinde 

(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) = 
ı;ellnce bu, Tasv!rı Efkar muharriri· 

mullendirır. ni acınacak bir hale sokar. • 
lmar işine seliııce, bunda, beledi· Kanunun hakim olduğu blr memle· 

yenin vazifeıi muayyen ımaı· ınınta· kette, hukuki ıdarenin tekemmil!U 
kaları için kiıfı tahsisat elde etmeıt ideal halıne sokulmuş olan bir mem· 
ve tahsısutı bulunca derhal sar!et· Jeltclte bir velüli, bu memlekete uzun 
mektır. 

Buı;Unkli harp aha ı;ını ~ö~terir harita 
Beyazıt meydanının gltlıl<çe gilzel· 

le.,cımesı kııı şısınua bUtUn lstanbull•ı· 

!ar umumi bır ı:cvınç duymaktadırlar. 
ması lazımgelditlnl kabul etmelerine 

yıllar ıızap çektirmiş olan ~bodscra· 
ne> cı<larl hareketlere> tahrik &!Co· 
lunmıız bir hatadır. 

dadLr. Almanlar, ;>•alnız resmi tcbllı('· 

ıerıle tadil edılmekte olan heyeca.1lı 

<'timlcler e Ruc; aqk<'rl lrndretınln or· 
tada 1 kaktı11-111ı bı dtrd lderı"1e ,.e A 1• 

nde r.us ordularının-on 
oMu~u oylendıt"ı hal· - ... 

En {;Uzel ve mukaddes lıbıdelcrlmLz· 
rağmen, İtalyan matbuatı ve bilhassa den birinin önUnde gıı iştı/;lnıız im'tr 
Stampa gazetesi. yakın bir za!crden bir te~vık sebebi o1arak ele alınacıı.k 
pek az emin olan bir llsaıı kull11..11- yerde bir hıicıım vesılesi sibı mi kul· 
mal(ta ve ı;'f!ltcck ılkbaharda devam !anılıyor? Bu mulıarrirııı Türk unı· 

edecek bır Rusya harbınden bahset·! 'erstteBlnede ml ı;aygısı yoktur? 
~ rJ 1.-

Hele, clstanbulda işe yaramıya.1· 

!arın Anadoluya gönderilmesi> şe;<

llndcki tavsıye, başından büyük işleıc 
kalkışan bu zatın ne den!il bir mu· 
vazcncslzliğc saplanmı' bulundutu
na sarih bır delıldır. 

cŞifay_ı. llcll> temenni edenz. 
TfRl1'Rr B.EBKHAN 

Vali ve Belediye Rei~-i 
odun meselesinin 

içgüzünü aydınlatıyor: 

Odun Hyatıaın tesbltl mlşk8ldlr; 
ıeblr odai2suz kalmayacak, icap 

ederse kendimiz getlrteceoız ... 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lut. kanuni ve idari tedbirlerin hepsuıi 

1 fi Kırdar. «Odun meselesi» etrafın. düşimduk. İcap ederse bu tedbir. 
da, bir muharririmize ~u izahatı !eri cezri bir surette tatbik edebll
vermiıtır: mck üıere sayın Ticaret Vekilimiz 

«- Odun fiatınm kat' i,..<>larak bize fızami muzaheret gostcrecekle 
tesbiti zannedildiği kadar basit de· rini vAdcttilcr. 
gildir. Bu yüzden birbirine zıd id· (Devnmı Sa. :?, U. !? de) 

dialara, ı;üphelcre, hatta isnadlara [ 

yol açan bir i~in adliyeye intikal Muharebe Amerikan 
etmesi ~ercflerinden, haysiyetle· • 

1 

rinden ve namuslarıııdan kafiyycn tıcaretinin ekmeğine 
,u_phe etmediğim Mürakabe Ko· "" •; d •• f 
mı.syonu baları namına da lüzum· yag s .. r u. 
luydu. t~in adliy~yc intikal eden Vaşinı;ton. 12 {A.A.) _ Tıcaret rıc 
safhası şüp\w altında kalan ~ahs;. zaretınin ııtatistıklerıııe naz.aran Blr. 
yetlerin adalet ve efkarı umumiye 
muvacehesinde temize çıkmalan· 

na imkan vereceği kanaatindeyim. 
Hakiki suçlular varsa onlar da 
meydana çıkacaktır. Bu itibarla 
işin adliyeye intikal eden kısmı 

için ben de, komisyon baları da 
memnunuz. Bu hususta iddiaları 

olan, malumata sahip bulunan va. 

leşilt Amerikanın horbın bınnci se· 
nesinde doksan mllyon dolar ola.n ıh· 
racatı, harbin ilkncl 6eneı;ındc dört 
milyar dolara baliğ olmuı;ıtUT. 

Bırl~ık Amerllta 19U senesınde 

dört yüz dokı:an milyon dolarlık tay· 
yare ihraç etmiştir. Bu ıhracalın bü
yük kısmı lngıltereye yapılmıştır. 

tandaslar §ahit sıfatilc bildiklerini ı·Jk d 1 ve ıhbar etmek istedikleri şeyleri yar ım. 
soylcycbilirler. Tuaalstana glnder.Uece .. 

Bu işin mercii ve salahiyet ve 

1 ihtisa:;ı itibarile Ticaret Vekllleti- vapar 1ar1D Slt:UJOl' 
ne bu m<'.sele hakkında ve verilen Kızılay tarafından Yunant.stana yar
raporlardaki rakamlar üzerinde dım maksadlle gônderllccek yardı.ll 

idarl tahkikat yapılmasını rica et- leva.zımına tahsis olunan Kurtulut 
tim İdari tahkikatın neticesinde vapuru yarın limanımızdan hareket 
de komisyonun mesaisi ve odun edecektir. İlk parti gcinderılenler ara· 
meEelesinin idari cephesini aydın· sında :>O ton butday, fasulye, piruıç, 
latmı5 olacaktrr. sıhhi malzeme ve giyim eşyası me\' 

Halkın odunsuz kalmaması için euttur. 

HADiSELER - FiKİRLER 

''Millet,, anlayışımız 
Hamid REFİK 

T ÜRK milletinin sa~ılmaz 
umillet.ı anlayı~ı, Tıirki,.e 

cümhuriyeti hudutları i~inde ya. 
şıyan ve kaderleri gibi imanlari· 
le de cemilli mukaddcratn ın bı~. 
gününe ve yarın1na bağlı hısan 
topluluiuna verilen ad etrafında 
toplanır. Bunun hari.:inde hiçbir 
anlayış. hatta, ne dar, ne 'eni~, 
h~bir tefair ve izah, bu, siyasi 
oldu~u kadar .ı;osyolojik anlayl· 
ı:ın istikameterini değiştiremez. 

Su tarz anlayışta, na:ıariyıe de· 
git, hadiseler ve hadiselerin do
ğurduğu tecrübeler hakimdir, 

ccKnalelmaıı bir bid'atti, çürü. 
yüp bir kenara atılalı çok oldu; 
Pa·n·islamh:m ise, modası geç· 
miş bir çocuk hayalidir: tec
rübeler ıö termiştir ki, hududla· 
rının genişliğini milli kudret 
bünyesinden alan mi'!'& ve mef. 
humlar haricln"iJe, hiçbir millet 
anlayış ~·oktur: bu e..cıast aykırı 
her tema~-ül, ea~ mo11r netice
ler ilotnnnaktan karialatM. 

Tarihi bal:Jılıklar, ırk \'e Kan 
birliği, bazan birer unsurunu teş. 

kil ett.ıkleri nıillet camia'5ının 

hizmetinde yer alırlar: hakinı 
e as, teljckkiilün ,·öcııd bulma. 
sına yarıyan ve bir kül halinde 
alınabilecek olan harırdaki ŞSTt. 

!ardır. Bu artları tadil, kimsenin 
değil. hadi clerin ''c zamanın 
hakkıdır. 

Aklın icaplarını bu anlayı~ın 
hududları içine okmağa kalkı~ 

mak, millet hünye ine fesat ka. 

rıııhrınakla birdir, i\Juyazene ve 
mantık, lıesap oyunu. bir ee,•hcr 

halinde kanatlanan milli ruhun 
• ncscine sığmıyacak bi~r.~dir; sa
yı \'e endaze, camiaların değil 

teklerin :sayılııl arsuılanmasına 

yarar. Ve mllli emellerde, acr;lSı 
değil, tokgöı hiıkim olduğu mütl 
de~e, tatmin ve inkiı}af ihtimal· 
leri "çe>ğalır. Bunun haricinde 
he~y. muanen mak atlarla ile. 
ri :sünıJmüş rrop r;andalardan 
ibarettir. Dik.kat! 
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1~~ (sı ABINA Gö E ı r .. ----......1 Yakın tarihten bir sahife 
.1 -

l stılah meseleleri 
: 54---1 - ...... ., 

Dış poletikamızın 
istikametleri 

Ô numiizCl ki çalı dıra 
a ee~ u en biri d bwlıu-. 

l'almz ~nat dili, cdebıyııt dili yapmak jsilo değil, ilim dilini 
de meydana getirmek ibi tiç islerle tığraşlYOr11Z. 

Hu ı~n ıtahlile aıt cıı nmuyetJ.i ~afh ı bitmi. sa:yıtabUir. 
'\'ani, en scnı hır saha iır.erin<ı~. in ;an bilgi ine ait butnn bclc
rın ı;inıdive k •• dar elde ctmis bnl unılu;u fikirler, meflıumlar ve 
realiteler aleminin oı ılilimizdeki kar.>ılıklan tesbit e<lilmlc;tir, 

Avrupadaki 
hoşnutsuzluğun 
ha rilô sebebleri 

"Kremlin,, de geçirdiğim geceler - ' ..... 

Su Nuri 1LE&İ ŞEHiR VE 

A jaııslar ara ıra da ş• habcr'leri MEM ı EKE T 
'\'Crf r: Fnm ~?;I kO-

miıniı;tJcr, Lchfı.tanda bit takını yahtı- ------------
diler, Hın atlstandıı SırıtlAT, Bulga· Bu b •yuk clavaoın en col ar.u:trr ~ :ı muırtae ol:ı bu kıs ıı 

ıııcydaruı ı;-t'ld rt n onra, g<:Ti .abn kısım, b r 'it ı terk f · 
liyetinden ibaret .kalmakt:ıdn_ Adeta. bu bıiyük bina_yı muhtelif kı· 1 

iri tnmla 1 unnnhl:ar ~tc· U! c, 'Mho· 
ıtnjla t:lzll rnd.) o dini clı;lo itlıam c· 

1 
dılereı., idam cdilınektedirlcr. ı 

Bir ldnktt maka1esi 
yüzünden ... 

Meslekten yetişmiş 
tek kumandan 
bırakmadılar ••• 

A,·rupayı kasıp ka\iuraD harp ka· 
~. flmlU bnınbaşlca bir mahlyet 
Uctisap etmiştir. Rusya ba a ~..a 

11.ıo, lt>r lı;indodir. Belki yarın, bu ö· 
uünc l:etllm z yangın Orta ışa.rlm ilı• 
elrayel edcook, belki, şfmdlJe kadar 
ı.~ilerlnl r.cı~etten ıııcsun telfık1'i 
eden daha ~ttk meınt ·etler, lraih-· 
tcr1 h at1eindc nl:ıraı, ateşin irine ft
ruldCDcooklf'rcUr. Harhln ı;ilrprizle.rkı 

dolu olan tıu ı;:ıfttıısında, mtıraklı na· 
r:artann. d ilnJ annı en &aklıı \o ea 
bahtl3 ar parçası tiayılan ;1izel yur
dumuı.a çe,Tllmiş olmasına hayret 
edilemez. 

aımla.rı a da 'rbınne nptetm · kalını ır. \ 
Bundan e\ \iel, bu ise aıt . i tenıli tabın ara tırmal rı, lfı1.ır\1 \. 

diği clülde mhaJ et b ldıı n için, b ndall sonraki Ç2.h al:ırn da, 
şimdiden bitmiş nazaıile bnkabiliriz. Çunlrn bu me5elet1c en ı;uç 

lusım, birjrıci saflıa idi. 

1 Sdzdc ııiı;ili~ tahriki ile her )erde • 

l 
malıallı askeri otorftclcrc un;ı &'O- illi münevver ara- rr 

s· i yııpu:aı;'UtllZ is, insan Jbil isinin pcl, farklı ıtı ımlarında. 

ki ıshlD.lılar uı.erirulc bir vahdet t is etmektir. 
na d:ı mcvcblna geldikten nra, n blr laaliy"(lt scldi o1ma1' ··%e· 

re. en umumi bir baklljla, ilim dil ini bir tıiitiin olarnk almak, ve bu 
bulunun ü il i tik.:ıllcri nda her türlü h:ı.leldcn vikaye edil. 
nı ini ı.:-özetıcmck ofacal.tır. 

nu planda! i çalı malann kolay olmadığı ve zaman amili 1lc 
:ılikalı bulunduğu bu i reUcrden bile nrılaşılıyor. Fa\ at onu •a 
zımgeldi•i ehemmiyette anlamış oldnJnımn; lçını'lir, ki hiçbir sarsın· 
tıya u~amadan ··31e linh 'e nıctodlu çalı~malarla onu haıranı. 
mış bir ı ... getirmiş bnlunuyoraz. 

ili yıll:ırın hu kadar miısbet netice vermiş emekleri, bi-ıe de· 
van1 eden g:ıyret!eriruitln de, en yakın ızamandıı, istenilen btr sc
klltlc sona crccci!i ümidinden -phc 'bın.klnamakt dır. 

U:ı.temi ScnDa 

• • 04 j 1 ışgı 

Neticeye ait tahminler ve Ankaradaki 
Greko Romen birincilikleri ... 

lstanbul futbol ajanlığı tarafın· 
dan tcrtıp edilen kupa maçları, bu· 
~{ın Şeref ve Fener stadlarında ya. 
pılacaktır. 

Bugi.\n, oglcdcn sonra, seyredile· 
ock olan maçlar şwüardlr: 

11ENER STADINDA: 
itaat 13 30 da Altıntuğ • Hahç 
Saat 15,30 da G. Saray • Anadolu. 
tusar. 

ŞEREF STADINDA: 
Saat HU>O da Bcyo lu.spor • Gala· 

en.çlcr 
5'1.at 15,30 dn Bepktas Hi.11ıl 
Kal'§ıla..«acak l'akunla.r Arasında 

fukay c 
Kar§l kar!ıilY41 J;clcn tiLilllllar a. 

rıısmcltı kuv' et farkı bu) üktür. 
Yalnlz Hil 1 bu sene ıkınca kUme-

kuvvctlı bır mnnz.a a arzctmel~· 
te oldl u ı"m ilcşıktn lıların pek 
faıla ıhmalk r davrnnmaznalan i· 

Ankarııgüeunden Oelal Atik. 79 
kiloda Ank<K'agi1cundcn Vahıt Cc· 
yışak. r, 87 kiloda Ankarasücün
dcn İsmail Ünal, a~ırda Dcmirspor
dan Şükrü Balkan. 

v il ve 

r ... 
( 1 incide) 

Site bu t birler hakkında - !ır. 
t kollalanhıro mııl\lmat vc.rm ı 

olmamak ıçin . Iaıla ızahat \ 'CrmJ· 

y&.--eğim. Yalnız odunu, mecbur 
kalırsak kendimiz ı;etirtcceğtmiz.I, 

W> ahut talfplct'inc imk n ' 'C ve 
ait temim surctile Ş<ıhrı odunsuz 

bu-..kmıyacc:: umu soyleyebilirim. 

t.enler uırmış da buıılıtra karşı ljld· da d da 
dctu tedbirler almıılt zarureti h ;ıl ıın aç an va 
olmuş. VC)nhut b:ızı tııtırn.ç11<"r, A1· Muharrir ve nıllnekkıt Cclaleddın 
ırnıın ord:ılarınm ı;erller~ nakilJ:a· Eı:tnmin, ~""1e, f;lehir tiyatro
ıta. dt"nılr) olların:ı, fabrikalara ui· sıında oynanmakta olan Hamlet ~ 
ka tlcr :rapıyorlnrmı'; 11J1ıl 7.anırc!l Kibarlık Budalal&rı ~ıyesleri -dolayı· 
onlar ~uakknula da. \arhlınl~ silo gazctclcrdc ya.zclılı tenkit maka· 

Scbl'11lonn 'üstttmlc durmaya l~unı lclermden asal:ııyctc kapılan Şehir ı. .. 
: aıcat <>ı1Wln bir lıaldkat mr. O yatt'o.'5U rcjleöril >fı.ihsin Ertuırul, 

da m; Bu ·· Anupa ıııUlctlcrl (Türk :n;ratrosu) ıntem&ıi.'illlda. Cc· 
~r. rmı't.t rlpttr, ürri:retten mah· lli.leddin E:ılneye ağır cevaplar ver 

ruıncJur, 'c gelen bıı kışta to<ın llere· ml~Ur. Buııları hakar nıahiyctmdc 
<:e rfil ol cnk1ardır. Aılata UI mo gilren OelAleddin 'E2ine rcjısör liley
mıılılmm ol n bir An-upa!. Eblle lnr J:ıln da\l açm~tır. Duanın 111~ t· 

1 'e \nzllettc tablntUo l!!ynıılar !.'•· fil, Afrodtt hAdl5eslnın de avukatlı· 
ksr. 

1.r.er gallııtrr ülcmc saadet bah<;e-
cloblls lcrdl, kim isynn ede~t 't 

ğını ya.pmı~ olan muharrir ve ro· 
mıuıcı {şirmli avukat) Esat Mahmut 
Rara'kurttur. 

İ!Qan r lıo!Jilutsuzluk aUımctiılir, HAdısc. münc\'verler ı.rasuıda &la· 
r mlnnett:ı:rhk df'ğü. Zor ile 1'oca ka ve dedikodu ııya.ndlrmıftır. 

Ameıemlllnlz ? Hır ıer ola11Dlrllldz ı 
Blyla bir ordu harp edebWr mi ? 

\ Yazan: Nizaınettin NAZiF ( 
Kendisini basımla sclamlıyarak nı~tir. 

yanından ayrılınca Doryo koluma ~ basamaklı bir merdiveni i. 
ccçti: ncrck ikinci sabah kahvaltısı için 

- Ohooo! I\IükcınmeH • dedi • huırlanmtJ olan masalaı·dan bl. 
'Oktiyabr inkıl b1 kahnmanı ıilc rinde yanyana oturduk. 
aranız pek iyi galiba, Muhavere. derhal, bıraıctıf;ımız 

- İlk defa ka~ılaşıyorum, • de. yerden iba~dı. Doryo: 
dim • Fakat cli ne kadar sıcaktı! - E'\iet, az.izim... • deıil • Bu 

r AHU fr cclllı:mez. DllnyanıD 

m deni insanları ııolis 'o hafi) ele· 81" r 
rln Undc bırnkılıımıız.. 

Siyah bağa ~;crçevcli ı;:özlüğünil memleketin siyasi bünyesini bir 
sol ellnc almış, beyaz keten bir takım hasatıklar kemiriyor. Bir 
mendille cımlarını siliyordu. defa kansızlık muhakkak. E,ğcr bir 

Miyop gozlcrini kırpıştırarak bir baı}ka memlekette bulunsaydık, 
iki dakika kadar ayaklarına bak· bbyle bir kansızlık siyasi bun:rcYi 
lılttan sonra: çoktan yere sermis bulunurdu. Fa. 

- Sapsan blr benzin, derman- kat burada bil~kis pilrsıhbat gözü· 
benzin kaçak siz bacaklar ve ate~ 'ibl 51cak el· 1 müze vuruyor. :Bu zahir! bir ~Y· 

lor ••• Bu, iyi alamet degil! dir. :Adale kudretinin d~tli de-
En büyü zafer' c ·ycl, kalp· C t l ı g"' l Lcningradda Hindli Roy'ıın ~iz· ~esi He Rusya gözl<'.re ilk b•k1ş. 

ltı.rl etdo clmc&:lc kamnılır, )oı.sa 1- licc odama girip sinirleri.mi bozdu- ta bir muazzam varlık Glbi cözü. 
dam &chp~ı \CJ· ku~una db:mo- SUÇlUSU adliyede•• ~u gündcnberi Dorya'ya karşı ih· kebiliyor. Fakat ufak bir muayc. 
im değO!. tiyath hareket c1miyc karar ver· ne bıı d~v'in hastalıklarını birer 

o,,manblar tA \'iyaııa kapılarına Ayaspa~a o.Tl!odcrn Garaj,, sa. miş oldağuro için, tabIJ ı;örunme(;c birer anlatıyor. Bir kere kalb işle· 
gittikleri \akit fethettikleri JNılO bibi Seha Seynur, vcnorlcrc tahs1s çalıearak: miyor. Devlet uanlun8$1nl elle· 
ki ıln bumu nmamı,t.ı. edilen bcn.ıinlcrj satmamış ve ~iz. - Bereket versin ki yeni rejim rioe alanlar bu ınühim işi yürüte· 
Prot ııtanlıı;ı ortaya ~kan UHer hile lı olarak ınıµı ettirdiği tanklarda rncrnlckctte kökl~iş bulunuyor.. bilecek bilgi \•e tecrübeden Uımn. 
t:B rl 0 ıuanhlar manynyn J:61 in· biriktirmiş olduğundan yapılan bir Diyecek oldum. mile m:ıhrum. Götler .ı;örmUyor. 
ır.r de biraz a4 :riim rorcllnı!u şikC!.yet üz.erine Sehanın deposu a. Müstch:ı:i müstehzi gülümsedi: E\"et, bu dev kördür. Görebildiği 
t1~me ıiş nıi.)ıll? nugün ise ndulct 3e- ranmı-' ve 2 ton benzin bulunmus- - Siz ~ok ınikbinsiniı:. .. Lenin §CY yalnız yaşadığı muhittir. Rus. 
rlno chpa, det) rhıc •tlık \ C ı;e- tu. Bunun üzerine .ı:araj lnühlir- size ~yhude yere iltifatta bulun- yanın hudutian clı~ndaki fılem 
raıet lı!lklm! lenmis, kendisi de adliyeye sevko· rnamış. hakkında burada bana ne zaman 

<'cıılırlcrclc bii~ ık kunmndırnlımıı lurıarak tevkif olunrnu,tu. Gözlerimi gözlerine dikerek bir fikir söylendi)· e yanlış bul-
kamııdıkları !jııll 'o ı;crefl oophc ıe- Scluuun muhakemesine dün as. yüksek este sordum: dum. Duydııcumuz, j~itti,imiz §CY, 
r.ııcrınae pOJ ster \C hafiyeler, hırMn- Jfyc Jlmıci ceza :mahkemesinde de- ,_ Siz bu kanaatte değil misi- sadece ihtiliıl kelimesidir. İhtilal ••• 
lıır \O Çt!JlWCnl:ır mnll\'Cıderlcrsc o vam olunmuş, ınüddt!iumumJ .mü- ruz? fhül:a.I! İhtilal. Dünyanın bütün 
ınwıznın ri -ufcrrin ne cbenuui. taJeasuu 66yliyerck maz.nunun şür. GöililfUnü derhal Uiktı ve keten davalat·ı gelmlıs bu kelimenin için· 
yeti kn11r ' ne do öıuru uz.ar. gün cezasile tecziyesini atemiıtir. mendilini yan cebine sokarak ya. de toplanmış sanılıyor. Müthiş bir 

F..ı;Idden )ahıız ordul:ır harı1 eller Suçlu, avukatları vasıtasile müda· nımdan ayrıldı. F41kat anca'c üç harpten yeni çıkmı~ bir dünyada 
\c ı:crldckll r, l ı'i lhtiynrlllJ'la kadın faasını yapmı§, muhakeme karar bcs adım kadar uzaklBEmt tı ki devamlı ihtilal tahriklerinden nni 
\C çocuklar, cephe fclııl.ctlerlnılcn i1:in başka bir gunc bırak1lmıst1r. durdu \'e sür11tlc bana yaltla arıık: hir netice bcldcnebilcceğini sanı· 
ma Wl J,;nlırl:ardı. Uag\in ı c şu totB· _ GeJ de ~t"line cevap \'CJ"e. yorlar. İnsaııların ynlnı:ı: zorla ve 
lıtcr )ani t-Opta.n barı> eden bitliik ... A BABB•• ... y!m .•• dedi • dh·anıharplerin tehdidi ile cephe· 
kliçlıl• lır.ıkcs muhsrlp, herl•es muı;: a&D nusıı •rııkdinı merasimi hfı\li ~"ım lcre süı·ülmUş oldu~unu sanacak 
arp! mi&iii.ii;ı~i.iiiiiiiiiiiii:iii.:::;::;::.,I cdl ordu. Onu takip ettim. 1'aht kadar haslt dll Uncc i hmınlar bun-

\raoa bü diın.)BJ'a ,adcdile.n )d-
1 

t>alonuncfan çıktı; içtima salonun· lıır. Bııgünkü Fransada harpten a . * Fiat murakabe komisyonu dan koridora gc~ti. Bu koridor zab çekmiş aileler çoktur. Ben ni ııi ın bu ınudnr? ı:snıııhasız, m • 
ıınfsn:, ad:th tsU., mllo;;arnf'!Jr, hUrrl
)00 iz bir hayat mıdır! Ebcdi~eıı ~· 
libi 'e t:bcdil en ınnğliıbu olacak, 3-aıu 
cfendl Uo kolcsl bulunacal( blr .A \ • 

Bcyo~lu şubesi dün açılmı~. merdivenin ııarmakC (.kJarıina ka. bunların mühim bir kısmı ile te. 

Fakat clWıya ah \1lll mü,-acelamlııdo 
dı politikamızın tculhüratı o kadar 
Al>it ' e dctiJpncz bir manzara anet.· 
ancktedir k'i, bu hususta bfll& bir tc· 
reddut besli)ccler \ar mıdır, bilml· 
~onu.. 

SfJ asetlmlr.e dalma bakim elu u 
hikim olmakta d~am etlecek olan 
nallu biz. şu kısa cümle ı~ae uaao 
etmek kabn oldufuna kanüı.: 

btik'Wlmizc, toprak b8tüllliifilmU
zc. lıayaf.i menraatk:rimizc tecarllı: 

cdilmedlkte lllSIUllığın en biiyiik fo· 
li'ketllll tcŞldl ~ bu kork.mıı: badi· 
rcıMn llışuııla kalmak . 

J·:lllıaklka J urdum uzun doğuswıila 
batısında, 5imalinde, <·cnubuncıa. bir· 
rotc 'llll\'91!' ailncleri 'ardır "Y& .ha,. 
ıırlanınaktatlır. Biz bugüne kadar ol· 
dup &'{tii, ibandaa ı.onra da,. ba ate.' 
dcnirinln dı-.ıııda 'kalalıll~ğlml:d J<U\' 
'etle ümit • ct:'lCktcyiz. tlnıitlcrhnlıl 
talle hı\flam1' dcğlfü.. :... • .'.!:>ı.Jıt. 
yasetintlzin mU\ affaklyotini Jıer şty· 
den t,'V'\'d rok 'J.'U\'\CUi dJa,uMl!Ul \C 

ınilh birlij;;lıniLc borı.:lu olduğumuı.ıı 

lıinyonır~ Bu 61y:ıset, Jıi~bir ~yi tc· 
ıoadilfo btral.-ıııamı tır. McmJckct nıU 
dafa;ı•" hakııuıollan cLr.cm Wç bit 
tedbir lhınııl e<lilmcmlştlr. Öyle Jd, 
lıarbin l~Dllc olsay(lık trurüııdcD ıJa• 
ha hazırlıklı, ılab uyanık olaınazılık· 
KU\' et iz Jüt bir halı; taruıunıyan oır 
ılc"·irde J"&.:N tınız. Aynı rı.amandıt 
ı.;unu da. blliyoruı ki bu do\ let boğuş· 
maı.ında fevkalıide mühim olan coğ°' 
rafi mevkfunfl'.Jn bttıiul!Ji~ filleri diiDS
nın J;"ör.leriai blzdcn ayırmanıasını "' 
cap ct\irm::ktcdir. Bundan doıa.ya4ı1' 
k i, ynnı;-anın hudutları geni'1~r1'tJI 
nıulıan ileler ılc gcniŞil or. Bir.! Jıtl 
ıstıroıı sellnc katılmış g6rn1ek istiYt"11 

yahaocılar lımJır. Bundan §Upbo et· 
nıek manasızdır. Bö5lclerl unutD)Of" 
la r ki Türkiye l alnı:G kcn<lJ hakları• 

nın 'e kemli cla\ıısıuııı bckı;isidir. 

Gerrı dünyanın ~cçırma-tc blaui0 

felAketten rnUtcı.'SSirlz. Bcdbalı~ ~ 

r.ıp eder. 
Sırası ;clm15ken bır noktaya i:ıa· 

ret cdclım 1'1 Futl)ol Ajanlı ı bu 
fıkıstüru tanılın ederken bır parça 
h:ıksızlık etml:ı ve yanlış bir h:ıre· 
ketle bulunmu tur. 0) le zanncdi. 
) oruz kı, dilnyanın her ycnndc fı
Kısturler 'kur·a esasına mü lcn1de!n 
rapılır. Ve zavıt takımlara da 
~an.s vernir. Futbol Ajanlığı bu re 
Kılde bir hare\etle duha ilk lmfta· 
dan fkmrı kfimc klfıplenn bu möç 
tar harirmdc bıra1mlak yolunn glt
mışlır kı. bu tamamılc yanlış ve 

Vazl)'Ct il>oyle iken t~ckkül tnr· 
ZJ, idari mrıhiy<'ti v~ devi t tcşki ruııa mı 1' 
U.t:ındaki ~vkii itibarile tama. E~ r bu i h ~ bir, akit A\rupaü· 

* Yaklaşan Cümhuriyet bayra. dar dayandıktan sonra solda bir mas ettim ve ~u n~ticcyc vardım 
ını dolayısile, :n İlkleşrindcn ili· ikinci koddor başlar, buradan iki ki bizimkilerin yli.zcl<ı doksanı cep. 
baren mokteplarde Cümhuriyet kapısı olan dört köşeli küçüciik heler~ zocla değil, fakat lstiyerek 
mcvzmma dair dersler okutulması ve mobilyesiz bir odaya ~irilir. ve i'lanarak ko~uşlardır. Nasıl 
tckarru.r etmiştir. Bu odanın ikinci kapı.sı, bir za. ic:lC'liili~lcr ve niç1n inanmı~lardır? 

lığın ı«.,lannı bc!-lki en Cok ÜU)'GD, , 

hyaıı bir ml11ct1z. l:Ukat ~;olt ljiilCftl' 

kJ no hu ft"lükctte, ne de bu ıs~P!Jl 
Wdm küçük bir nıesullyet ;ııa1.aauı 
yoktur. Türki)·c, harp iletlAJn ıautl•t· 
ları gcnt-:ıemeımesi ~hl yeiU neti,.. 
rında olan hl~b:r gay rcti esirıtfl1ıı
ıııj~tlr. \'c.r<llğlnıiz öze, girJ,tıjlııılS 
taahhiıtlere her ınUlettcn daha {azı

adrk J.-aldık. Bugün de bl!llll ~ 
mCll.faatüulz. hem de Jusanlı~uı WJf' 
.rm a olarak harp dışı polltU,;.a!ııJIÖ' 
örnek olacalc bir dü~tlllkle de\-.ı' 
et.JUCktcyiT~ 

men &lcdil eden ayrı \'C mu:,,.takil lnr bu aret "' f ·ete uzun mlid· 
olan Murakabe Komisyonunun bir det ra7.ı olomazlnr. Hal'fl mağlftb!

l;ar.:ırmı bir ı:nzcte kasdcn \e)a >"ti rl ııc blr aralık serseml~cn ıran 
bil mı~ erek Bcled~ <'> c mal etmek 

* Şehrimizde, şimdiye kadar, mantar Kremlinde yapılan dcbde· Bu. izahı kolay şey değildir. 
400 köpek \"<: 270 kedi öldürtilmüş- beli kabul re.c.imlc.rinde Rusya aris. Dorvonun Kremlindeki gizli is. 

h;ıksız bır han::'kcttır. 

Bugun yapılarak m çlüra ;;ôre, 
tunun mulıtcmcl gnlıplcri Taksim, 
~ pa , Galaiasara1. D '\utpa 
;a, ~ıne o c, lkl'cı lu por, Bc
~ıkta~ olabilır. 

A 'KARADA DUN 1.'APILAN 
JAÇLAR 

Ankara, 11 (A.A.) - Bu un 19 
Mayıs ı;Udytımunda Mas.kcspor • 
Dcmır por ·c Harbiye İdman Yur
ciu • Gençlcrbırlıği nrasmd Y&Pl· 
lan karşılo~malarla lig maçlarına 
devam cdilml§tir. 

Ma kcsporla Dcmirı;por arasında 
) apılan ilk kar ıl smada aske. 
6por takımı r ıkı devrede ek De· 
mirsporlulardan üstuu bir o 
) un çıkarmı \ c maçı 3 • 1 kazan· 
mılitır. 

İkınri kar ılasma GcnçlcrlıirJıgi 
tle Hnrbiyc ldman Yurdu arasında 
~ apılnuş t.•c :llarbiyclilcrlıı 3 • 2 

ııl:ır, ncl~:il alıI:ır, Hotlaııdıı.lıla.r, .Nor 
te \C hıç mi.ınascbcti olmadan Be-
azıt meydanının tanzimini tuhrıf "ı~licr, Sırtı!ar, Lchlllcr, ~!ekler, ~·u-

ed"'rc-k i.'ldi hükümler çıkarmsk m.nılıır 'eş d.i de Ukrayıınlrlar Ub 
~ır. Orada yopılan iş, parke sb. <lada , c nıutlnkfl c~e ka~ı crı.-eç b

k~ .ı!'l~all döscmek deg_lldir. Tas y 0 ederler. 
c!i • edilmiş İ!lnnbul planının tat. ,_ , ... r..ıcı 1 1 lhtll!ıller 
blkı yolund meydanın tcv.ii ve H ~,,..., 11-to 1' 0 an aruı • 
tarihi .cın.<ialflız abidclcrınuzin mcy. ı c!c • f ıw tıullı ''* .. Ur. 
dana cıkerJ lmaı;ı \ f' ff'Jırin ta bok nın.:t r. J aka1, D<'J C hu .ZWWll '\'C 

kuk ettirilmekte olan yeni cehre f. scfol t ? •• 

dir." 1 Nlı;ln her ııılllctc insanca muame-
Odıın meselesi yüziınclcn adliye. Nl·" ıı.ı ıla khl 

ye Vl'rilcnlcr ~ardır: le cıdllmfilıl:l?. • ı.-8 mao l r o e-
Bcled'ye ıktısat mud!irlli~n mu llğo indlrilsln T 1' ye en Uıbiı UıtJJa ~ 

ra'kıp1arındnn SOrcvya ile odun ta. far \ e lıaldnrdnıı, gıda \O hQrrl)'ettca 
clrlerlnden Fikri l{ancel, Nı,yazl btl'tüıı A\TUJr'.ı mııhrum ol5UD ~ 

Yclkcncfoğ1u, Raif Erin, Huse) in Calunız, S'~Cn gün ncı~tkada Ll· 
Bayrak, Nariı Gilncş, J\Iust.lfa )CJ ~lırlnde halk ıııüturelce oluyoı 
Tuncel, Nihat Güvenç ve Etem Bu. dl~c ııekndnr se\lndl ce nasıl bayram 
ro~lu. 

etti! Dernek l.ti lılltlhı AHupa. uılllet-
Bunlar, dün, tahkikat dosyasile lcrlnlıı mlitarekcJc, sulha, sw:ıdctc 

bernber Cümhuriyct 1\lüddelumu. 
mili mc \evdi edılmiş.lerdir. 

ODUNOUl..AR., lALLA ~iNiN 
mtT.AJUNI RİLDiRE"S 

GEl'A NAlUF.LF.R VERECI.Kf,ER 

son derocc llıtl3 ao 'e an:usu ' ar: 
Uo~w;u Llycjlilııriıı ımflıf;ı, saml· 

ınl.>etl, h'• fuıJyctJ, tmlhcliliı~ü ,·e en 
ku~lık bir mUtard o r.ôzi.ı Uo bu ka· 
dar e\1nmelcrt l1CJ1tml.7i acıntlırdı. 

rnunek, 1t rrlye1, ırnuı, -ne bti)ilk 
68.lldctlcrd r! JICJ' ~en mahnmı o
ia'lllar, hei ttın srak ntmetlerin lca•l. 
riırl tııkdlr 

J)i C'r hıraftan 1 lanbuldaki hu 
tün oduncular, avın on beşinci gu 
nü mbahına knd:ır l'llerindckl stok 
miktarını bir beyanname \ıc villı 
yete bildirmc~c mecbur tutulmu~-

~ ne 
tur. 

tur. * Diın, 'altın fiııtı 25 lira idi. * Şc1P·in muhtelif mahall~rinde 
yeraltı 11cllıları yapılncalttır. İlk 
yııpılaeak olanlar, Matımutpır~a. 
Topkapı , Beyazıt ve Fatih -semtin. 
dekflerdlr. * c. bayramında, Sarayburuun· 
da bir atış poligonu ile, Kadıko~· 
Halkevinin açış merasimleri yap~ 
lat"akbr. 

* Ilavalar.ııı mw:ait cıtmcsi do. 
layı~ilc hava seferleri temdit edil 
rni~tir. İlkbaharda Alınanyndaa 
~clirf.ilccck tayyarelerle Şark vi. 
liıycUerlne seferler ihdas edilecek. 
lir. * Amcrikaya siparj~ edilen DlO· 

ıforn itfaiye arabalarından dordü 
şehrim.ite ı;:c~tir. 

miteciliğe, tahrtk!:llil!;e k alkl"j'lm ! 
Auuııa~:ı. )enf nizam \ermek b.ti
~cnler zulfinl delil saadet ~slalı>r, 
korl•utnralc, n b retlettlt dqil, tııtl\ C

re'k ,~ ~,·cllreftk hareket etlliakr. 
l~t e medml!'d, jfte :imoaıWk, ı~te 

bııkilıt MyuJdak ' e yükseldik •• \ıe
mo hüklhn etmek içla ilemta blb!al 
teıihir fl4nw:ık &'wektlr; 7Dlu& idam Ue 
mıpa lle - ) 'eal bir nlıana kurulabJ · 
lir, ne 3"enl bir de\1r • Jlar. 

Supbl Nuı:l 1LEB1 

tokrasisinin en güzel \'C zarif ka. Hhba/işlcri il<? uğral!ma~ından şfıp 
dmları ile ~k ve kibar subayların he etmckie oH!uğunl için: 
kadril oynadıkları milstat:ı salona - Azizim ... • dedim • Bu sözle· 
açılır. dniıJ işitince mnnevvcr düşmanı 

Aleksandriyevskisal'da toplantı Mo!'(kovahlara hak vermemek 
o!dufu ~ünlerde, bu kı~k odamn mümkün olmuyor, 
iki kapısı önünde daima konuşma. Birdenbire irkildi: 
dan duran ikişer üçer adam görü· - işte l\Ioskovıının yeni illeti ... 
lilr. Bunlor, iri yarı, kuvveUi, bir • dedi · Bir mUcl<icttcnberi hafif !ha
rwmukta iki kişiyi yere .serebilir tif kendini hissettiren ııaceleci 
kudrette ~il muhafızlardır ki bu· lik = Ouvdcalisme.,, cereyanı, bir
rada toplu durnınyı tcrcfü ederler. dcnbiTe kuvve1Jenivcrdi. Varsa 8· 

Her an bir kotil ihtimali gözö. mt'lc, yoksa amt:le... Bir kere a . 
nünde bulundm arak yaşamış olan ruclc oldunuz mu, arhk her şey O· 

Şevket BiLG~ 

Bir şantaj 
Rus komitccllc.ri. bu nok1ıının. bl· labilirsiniz. Zc'ktı aınclcdc, cesaret a,111 ... .a KaV!l!lft 'ID 
na jçJndc ııe mlihim bir geçit yeri amclcdc, ve!akfı.rlık amclede, in· 't'llalı-11 J __. 
oldugunu çok iyi anlamı§lardır. sanlık amclcde. Geriye kalanlar batııDd&D ge"...ad 

Bu dört. köşeli küçlicük odanın bir takım tereddi etmiş serseriler "r y-
lki kapJSJ da kapaııdı mı, Kremlin iti nerede görulürlerse öldtirülmcle badi& 
sarayının bu en muhim dairesi ri caiz ... Bu hatalı görüşler ne k&· ... ı c 

1 Eski Mentc"a mebusu ve da.Jıil )_ı derhal iki parçaya ayrılmış o ur, dar tecrübeli asker, iyi kurmay ~ tıı.ı 
Ad' Vekili ŞUkrU Kaya, ...... .-ıp blr f~ Bir tarafuıdan çıkacak bir ha ıse. var~a hepsini imha ettiler. Lenin· e.~ • 11ııt nin diğer taraf sirayetine imkıln ,gradda ı;:ördii,ümüz ordunun tcğ- ve dolandıncıl~ mıınız kıı.Inı e<" 

verilmez. meninden genenıline kadar bütUn Suçun me~·zuu: cllaıı& ısoo llrıırt~>11 
Doryo'nun tam bir noktada bir kumandaclan ya eski çnvuşlar, ın.ezse_n kirli çamıı.şırlnruu ~ Sıl'. 

patavatsızlık etmemesi için dört yahut Çarlık ordusunda neferlik 1 döke'Unl> :gibi, cibnledckl klrl•li.,.r>· 
~ adım önündctı ~c;tim. Mustntil ~tmlş eski ameleler. Haydi, diye. 

1 
tından daha ltlı'll ve dnha cürdt 

t:alonu, büyük ycmkc salonaoa Hm ki bunları ihtilalin ihtiyaçları 
1 
ııc bir tchdlttıl'. 

baglıyan camekanı 'cçinc-e bir do~urdu ... Fakat bugün askeri 
1 

1.1~ısc ~ö)"le o~uştur: cııııı'' 
parça ı~ ol•n aralıkta durdum. yuksek mekteplere yüksek subay Esltı nııhlyc mUdUrlcrlnd•'ll M ~> 
Gclincc koluna girdim. ~·cti~tirmck için alınımların hepsi Ali lfüıokay bırkaç dc!a IŞilkrll ··i 

Du aralığın iki yanına, pek mü. ameledir der ~m hayret et.mcz mi. yaya &elcrek parw;ızlıktLill ~il" iJIG 
nascbctsiz düşeceğini düşünmeden 6iniz2 Bö!·lc bir orduya nasıl gn. etmiş ve ŞUkrU Kaya da kendiS ıjtl 
bfnanııı mfmarı belaları yerleştir· \•cnilebillr? <Devamı , ·au bir miktar nakdt yardımda bLl1 

r,rılıbıretilc bıtmi tir. 
Bu maçın b rlnn d resi 1 . O 

Hnrbıyenın lehim• bıtmi~. ıkıncl 
devrede narbı elilt'r yine uc:i ' 
ıu:u bırakmcyarak ıkinci coll r 1 

)"Bpmı lar, Gençler bir go\lc mu. 

kuhıyorôu". Büyfıl blr ('.ndnm ay· 
na:;ı, .u!ıtu )ığm yı an tm"nlct ı;ılşe
lcri rn kutıilnrDe dolu mermer bir 
tumlct ıua :ıSlle tenazur teşt"J dli· 
)ordu. liont, n3na)a doğru yaklaş· 
tı 'e loı ufak ter tnnclcTDc Jmııh 
çcb.: ini ııek kız.arını~ boldu: go7.· 
lcrlııl ~(ıro .indirdi \ c üı.crJ abuırlu 

su He llolu ı.Un;t, kU~lık Tıldlı:i 1u-

ANA 
_ _ mu~tur. 

11
1 

" l'ft:lgi oluk ,e ı-zeli bir. !!l~ah entari] _ şa~ırını'itm ıla ••• 1·oıa.-. dtiuya· İşte b~ı yardım etme hlldı.::c51Jl'' 

1 
pylror, ' c ı~ Gitı.ündc, k1üb 4a ce:;ard odcbUir ıulydlm... ~en birkaç CU~ ı;:ctt~tcn ~ııtııl 
DalıJye~lnln üıetünde, bir toplu iğne Diye k~llyordu. Şükru Kaya bır tehdıt nıck 

/1 
.tJ.~ 

ennanı blllımduruyordıı. BordbnR\ : almı,.c;tır. Bu tclıd.t mcktubuııd ıı• 

lrnbcle ctm1 krdır. 
Bundan sonra da her iki tnkım 

bırcr l;Ol yapnuı; VC maç 3 • 2 
Harbıyenin salıbiv tile neticelen 
mıştır. 

GRf.KO nul\ UN BİRİNCiLİK \ıılct nleUcrl \C ısla'k fillll;"Crlcrlıı 
ıus blraa J<eııdhihıl ı.: "'al ctt~ı tmn1ct 

Ankara, 11 (A.A.) Bugun şe. masasının öııUııClc ı;r.ldl dul"'lu. lll!I· 
hır hıpodromunda böl cm z Grc. rn.r ll sııınııdalt:I lkıımetır.lb.ıuih 'Na
ko . Rumt'n ~ reş bfrmcilik musa n!lyı lk z.iJwetlııtJ k pıldı ·ı rtatTı t 
bakall:rı kalab hk bir scyırci küt- oııu tekrar ı.aplı.)'orılu. AJ k·annın 
ı inın on ünde )'apılmı . ook heye. nltmdl, O(lanuı 'kalın hnlr.ıımıı ) u· 
cRillı olmuştur. muşadığını Jıı-sscdQ'or: tu,ıılct 1n.l· 

l'.!usabakalnrda birincilik alan sruanıu ,.o endam tıJinB:öıuın listunıfo 
çıier şunlardır yaaaa huagnu nıc.,alclcrl, kul:.ıkl • 

rJ6 kilocl Anknr8l:Ucil• ndcn rıuda ı,;ıtırdılıır hıııul ediJOrdu. B r 
N y1zi 61 .bloda A ucu.od n I au, lJ:ı al,j:ak tııuu~lı oda l~lnllc 11.:· 

ustafa :B kiloda .Anbnı. I DCfiU» ct~l ıcak, J nld~ır -:. .. 12.n 
guc!inden Ya r I>oGu. 72 kiloda kokw.ıu.uwı kendisl.ııl sermc5t edtbı· 

~-- "Mü~ ıı i( i : :\ 
- . EMİL ZOLA 
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'ecC'[;irıl d.ı,ıoc.rek, lkl. J>eııccre ura· ı Zatt"n, l'rcmı, MarkJ dö ~·ı•, 
ı;ıııdnki ıuuııaş l<ttıılt dlrn~ı'3 1;'1t11 tuvalet tmısasının ~tüniea aldı~ı 
t.~urdu. ı·a~ at, dcrlıııl lcnt~nrnk, hornı; lhliınln na•ıl be)ıtZ ' e Y•tlı bir 
tekrar tU\ alrt ma asın.'l Clo~ru ilöıı· ııuıcuıuı !:C"r11dJğlnt antatmawıu l'e· 
dıi ,c artık, goıleri ılulg111, \ie bit 3iOI kf'JJfi i dlnltyordu. Bir kö,ede, 
blM}CJ e bakımı.maı,"ll kanır Hrere'k, Saten. ar bakire çeJıre fle, IK'l·lf!ri 

l.\\rlcc lkumcts hanil ı, oila ınd:ı tıUzil~ orılu: halbııld Nana'mn oda hlz· 
bl.!lumloğu ırolarila, ı;olıntıt> 'c ilır ınl't~bi , ımıdaın Jül, artıı.: hay1.ü ni· 
ltfilrnC)C lızeı C bulun 'D bir cJeınct fU· fu hm kcıfılnri, olmak aolayu,116, ) Ü• 

lu hatırladı. 1 uı ~Jrcl,lcrl 3 apr:ıkları· zil kağı t gfbl dUmdüı, o .kimaealn 
nı ıUlkmek üzere lıulunduğu zaına•ı taı.ellk zamanını bUınedlğl ya,lı ~ 
fnsan ltokusu ı:ıcşrederler! çehrcı;I lıart>lret iz rhgllerıe 4dhıy4u. 

Borü.ııw.v, Iıaıııııı ı erdcnbı :ı.rJ,uı;ı· O. !'sri~ıu l'n rmıttna btıldıt ' e halı· 

ıuı dc:-ru uı.:ıtara'k: ~rell'ı1 araımıda, utVıt looaJvuaa 
_ Acele et, cao.ıw! dedi. sıcak hM"M!ı l!;hıdc thft3·ıırlam~, 

$uııı. ııenteyi acarak: ı _ llaJdt bakalım! .\l&demki ı.o~ ~~karıda yrızdığımız ı;ıbl cs=ı i<'ıll 
j - Affını zı dilerim he) lcr, deıU. şa. ifctiyor.runuı, di~·c hak,rı:ntı. dısele~i mcy<lıına vur:nama 

1 
Uf· 

şı rmı,t ın:ı da- 0, ııdıklaıunı" gibi lıarclı:ctıcc ya- 2500 lıra silkUt hakkı ısteıun ş iti 
Uep~i ona dogru dondü.ll!f'. MJa ~· pıırak, bir ~r(l(ldiıdu1t krl.ıi lı;indc: ŞlikrU Kayn, bu ''11Zi~t (.lzC~ıı).I 

. blr ~andcın Mehmet AJıye P 1 ~. 31ıılk dl!ğıldl, 1'-ndc go~u tauıarof'n - AHcı;lcri baııa ı•ck ıfaxla lltlf11t vermeyi kabul ettiğini biloırtıl '. 
kapa:1an11yan -ıarU bir kon;ajın ilik · ediyorlar ..• KcndiJc.J"inl bu tarzda ka· d'~ •~-af•• d 1 t vııtl> 
lerlnl llllı lcmektc3 di. ııe, lcr baskın bukı lftC('bur olduğumdan dolayı, al· t.'b

1
erbcr_.. "'n 

1 
t~ za H nya 

. ı 1a vcı m ş ır. ef' 
~-apt..ldım r.aman, '!• arkadan Dikli tetlcrlnfn beni mazur ı;imnelcrhıl ti· Şuk.rü Kaya'nın 2500 lirayı #ı 
koı.tüınlbıü ı.ü.ratıo henıiz çöııniı,, ca edcrlın... meyi kabul etmesi üzerine Mc:11 J111ş-
gömleğlnlo bir uru donundan dı~rı Sözlrrtni tekrarlıyordu. Ali, Şükrü Kııya'nm evine gıt 111 
nrllmı-:tı. Ye ı;ıplnk koUarı, çıplak O ı.anıan, toükunetle, t uvalet mat>a· tir. f~te bu sırada zabıta mcl11~1 , 
omuıla rr, dil< mt>111e tıa,ıarı , lıımbııt .sına J;itmck ill:cr<'. kcııdbiııe yol a- rı da C\'C glrmi,lcr ve M:cıımct ı:Jlılt 
sarı.,• gl'nf:llğinln tapınrlat.-ak hü\ 1- {'an bel lnlıı önünden donla geçti ~fr tam paı·n~ ı alırken curmU nıc• 1,µ· 
~ ·ctUe. .,anki, ilk hücumda kapunll(a meJaıclerl ilik dik, \ C ince tehc it· yaparak kendisini )akalalJl1ş 
har.ırmı't gibi, bir elile dalnıa perde· mile odadalJlrrl 11cllmlarken, geni' dır. \'crıl· 
nlu bir kenarım tutuyordu. ı.-a 1c;nlnn denundan ta~yonlu. Bir- Suçlu, diln sabah adliyeye. ıılll 

;m;et;lntle flCDbcilldcr \ C. dmlalda· 6cah1re Koıat Muffa('J taıırmıı: ;-orilo- mi~ ve Sultamıhmct hirlnCJ !>s;ıJ· 
nııda NJ.:ııaUlı t~be:>sümler dolııı~ırken. dü \ C oua do.ı.tı:.a el uı.alh. !Sonra, ilk· ceza mahkemesi larafmtlo.n sor 
~ rolti O)'IU)arak: (Arkaaı var) ya ~ekilmiştir, 

ı 
de 

o 

Bri 
ıı:ind 

ı;ı:ıni~ 

Bu 
h:ırb 
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te .balu1111.cak 

\ ....... 1ci Napolyonun-.... 

Mtskova Bozgunu~ 
hW: Wtipitjo- ..,... ~..,. ~ ~Pen: ş.ım B ucm 

Fakat onlar Eman-
1 arın da kalmayı 

tercill ettiler 
Londra, 12 (Radyo: Saat 7,15) 

Brltanya bahriye nezaretinin tebl ğ"ı: 
Brlt.an)'a donanması, son 15 giln 

lçinde ikinei defa olarak AkdeniZde 
c-eniş bir sahayı taramıştır. 1 

Bu barck<'tl<', ltalyan donımm ... '>ı 
harbe da.\ et edilmişse de ltalyan harp . 
&;emılerl Jimanlanndan dışarı çıkma· 

nıışlardır. 

Groenland 
adasında ..• 

o -

Hollanda 
Hindistanının 

Müdafaası 

Uzakşarktaki A 1ne
rikan ve H ollanda 
kumandanları mese-
leyi tetkik edecekler 

l\fanilla, 12' (A.A.) - UnHod 
:r>ress: 
Uz~k Şarktaki Aınctlkan ıkuv

"etıcri başkumandanı General 
)..ııırc Arthur Şarki Holanda kuv
"etıcri genel' kurmay başkanı .~C:: 
tıl'raJ Tcrhoricn'in pazartesi ı:unu 
lıiannıa•ya geleceğini bildirwJ:ı ve 
kendisi ile 'Holanda Hindistantnıc 
ln<idn.faasına ait meseleleri tetkik 
ed~ğiz. demiştir. 

Askerlik ilanları 

Fatih Askerlik § ııbeı;inden: 
~ubcye Davet: 

Vd P As Tcgm Ahmet oğlu 
llııl·d~r 'İsr. 3°15 (240°96) 

Beyazıt Camcıali l\ih. Hacıusta 
lok. N'o 2 de oturan P. Tcgm. Kc· 
l'rı~ ı Erğinin çok acele şubeye mü. 
"caati. 

\'d. Deniz .Mk. T~. Sey!cltın 
f.ıi:lu Naci (3998). 

T A iiVilll 
U TEŞKİNİEVVEL '941 

P A ZAR 
~r: ıo - GÜN: 285 - Hız ır: 1611 
tl&0: JS5' - El 'LÜL: 2!> 

lijC:a.i: 13'0 - llAMAZAN: 19 
\·~ al\".&.Ll ~ 1 . ---6,08 

~lı.: -
"- NEs: 
"\t .t..E: l 2 ıOl 

12,30 

~Di: 15,09 
\> l\şAM: l 7 ,34 12,00 
h..<\_"l'Sı : . l 9. 06 l ,3 o 

6,:?6 
9,84 

~--·~~~~·-~-o~~ı_o_~_s 
l\lc:.'ut bir C\ lcnme 

> aay Mazhar ô.ztuğ'un kerimesi Bav 
rıı'rı 1'\ecdctle, Boş .illlhatm malulu· 
rı 11 r>iyndC'! üsteğmeni Bay Necdet 
\•1tloğdu'nun dilğUnlerl, cvvclkı ge 
~ IIarbJycJe, Orduevlnde yapılm1ş 
, · l3u me.sul gece, tarafeynin dur.t
~ i'ıııdaıı nıuı.e .... ı.•dı sok muı.•t-u: da-
tt•ıı Y'""" 

tıı'-'"cr tara!ından, geç l"akk1 ıkad:ır 
t;.YU!t bir neşe içinde tes'ıl olunnı ı., 

r, .lk.i tara.ta da saadet dılcri?, , 

Fakat bu hücum bir 
bask1n şeklinde 

yap1lmadı 
;----- -~~--.--. 

Tay)·arclerin yola ı;ıktıfuu 
Loııdra rad~D ile hildirdl, -----

Londrn, 12 (A.A.) _ lng!Hz hava 
kuvvetlerinin dün geec Roterdama 
yaptıkları hilcumda.n b raz en el, 
Hollanda hUkömell, Londra .rndyolar.ı 
ile Roterüam halluna şehrin bomb:ı.· 
lanacağı nıtar <'dilmiş ve doklar ve 
askert hedefler cJVnrmdan ~ekilme· 
lerı bıldlnlmıştir. Roterdamm bonı· 
bardımanına sebep, Hamburg ve Bre· 
men limanlan un İngilizler tarafın· 
<lan bonıba:raımMmdan sonrn btı :şch· 
rln Alman 'nakl y.e faallyetlndc nılı. 
him bır ıncrkez h ll:ıe ı;elmlş olm:ı· 
6Jdtr. 

''B 1· en mec ıse 
karşı 

mes'ulüm ! ,, 

ı.ondre., 1% 

pars ajansı l 

nan ı'eSll\i tebliğ: 

cYeni lran şabı d , Tahrandaki 
ı.ıermer 18~da c• rn busları kabul 
etınlŞ ~ bft)a t.1a b luıu::ıuştur: 

_ Me rutıyet \ e IJ"jllı~ et prcn~-
Jc.ı-~ sadık kalııcıı.ğı.z Mcbu lir halkı 
\'C taç mcclı in kar ı nıcı;uı olacak
!Jr. -{ ıiİ ~ Jranılııki adı: Kalu Nerıncr. 

s;r ftalyan 
gazetesine göre 

A me r ik a, 
lngi'iz impa
ratorluğuna 
göz diltmiş 

Roma, 12 (A.A.) - SU!faııl bildi· 
riyor: 
Şimali .Amcrı.kalılar. Blly!ik B.ı

taeya lmparatorluğunU."l seniş k:ıy
naklıırını clde etmek g1.zl1 :maks:ıdıl<> 
A'l.-nıpa ha.rb 1 lstf~ o.r cd 5orlal". 
BUlUn dilıu-aUa g-.tUkçc artan Uıtıba 
budur. 

Bur~ Erıöknıen 

Bu teşebbüs çocuk Şerefli gaş11mah Jsteg.en .milletl~ri11 
ve ~admlann htma- çocuktarı, ınadde len nill biR 
yesileş zehirlj madde ofdnhları anlarda 'bile 
k Hanıtmamasmı te- en airi adamlar gibid irteı·. 

Leh askerleri Afrika 
cephesine 

gönderildiler 
Londra, l2 (Raiıyo: Saat 7,15) 

'Kahirt!dckl Ortaşark Britanya Jcu.-. 
vcUeri umum! karargtıhının teblıği: 

'fobrok ıstihkQmlannın dUJında ~Moskm·a., l2 (Radyo; Si.at 8,15)-
reyan eden 'biT gece muharebesinde 

Xass aJansı aşafıd:ıki l"etimt tekutı: dttcımanın btiyiik btr tank km..,·ııtı 

l.1mU ldllbrat 
t911dlAtmıa ttlr 
ınwallalliJett 

JIZIDdea çıka• 
mluakaıa 

1lCŞret.miftir: .. 
Ncvfork Taymı.s ~l, ~eşik bozı;una uğrahlmrştır. 

Aln Ruz clt ta .Alman tallklıın. kUçük 'bir Dle'\'t;ıİ 
!ı derlka ~nıhutT~cril " ~a.- ıif~al ctmtşlerse ele l3ı1tanya 1rnı.'Vet· ,S: an staluıe :gön en d mesaJın lcrJntn mukabil taarruzuna kar,şı J<o-

min maksadile olacak 
Bcrn, 11 (A.A.) - Tat gazetesi· 

nln Berlln muhabirine gttrc, Papa 
muharıı> devletler .ncıd.inde pek 
yakında yeni bir teşebbüste bulu· 
nacaktır Muhabir, bu malümatı 

1 
Papan111° Bcr lindcki mfüncss.ililc 
temasta bulunan mahfillerden al. 
dığım bildirmL,,t.ir. 

:Muhabir, tc;;cbbüsün şu maksat· 
lıı yapılacağını yazıyor: 

ı - Bütün muharip memleket. 
lcrdeki ~d.uı ve çocukların la~c.sl 
i~in bil" yardım teşkilatı yapılma. 
sı, 

2 Gelecekte muharl,plcr tara. 
fından her türlü zehirli madde 
kullanılmasının önüne geçilmesi. 

O tta va, H (.A.A.) - Kabine dün 

bütün iZalarının iştiraki ile akşaaı 
geç valtitlert? kadar devam eden 

bir toplantı yapmıştır. Bu celseM 
Kanada"nın harp siyasetinde elıem· 

mlyctli tadilat yapılmasına karar 
verildiği soylcnmeklcdir. Celseden 
evvel kabinenin harp meclisi uzun 
bir içtima akdctmi~lir. 

''.Yet ordular.ı Daş1wmaıı1 anrğ~ ta· yamıya.rak gecenin karanlığından f<ı· 
rllından raC!yo ile n~ro ııni!ubu:ıu laıd ~~ Ufadc edc:rck kaçmıs · ır. 

yazın:~· . • Tobrulc garnizonu Polonya atn\''VCt· 
T~~s 6J&nsı, bu haberin a.sıl 'e csa· lcrllc tak\ .

0 
edilmiştir .Bu kU\"Vd· 

sı ôlmadığır.ı beyana mezundur. rıJ 
Jer. toPÇlı ,.c ptyade blrlfülcrlnı:h.:ıı 

• mUı;pkkcp olup Tobruk mUdı:ıfaasında 
8tf -~lftftft ıfnttt.ab;ri yer a.lnuı:,t.-ırdır. Buolaı·, Brltanyu jo 

go'"rdiikier1"11 i a"ıattyer nanm~ınm lıimaycsıle kar ya ~ika· 
' nt rılıruşlal'dır. Çosu, 1939 da. orduda 

(BAjı l ı . .:ıdc) hizmet görmilştür. Bir kısmı da işgıı.ı 
alunda.kl yerlerden kaçıp llrijtanya 
orduswıa iltihak etmişler ve Orta· 
şarkta sıkı bir tallın ve terbiye gör· 
dUkten so;ıra harp sahasına gönden!· 
mlşlcrdir. 

Anst.raı,a•aaa bir Jdlıll 

... ., ....... = 

So\:yctlrr ~n umandanbeıi Donet.z 
iha:\~nın oonubımu müilaf"-a ıçı.~ 

mc1rzı1er hazırlatn11lardı. So\'yet.cr 
Alman Deri lıarekcUni muhakkak Det· 

rad:ı duram-ınak lstemifl<!rdir. Sov· 
Y• tıer burara alelacele takviye IJdta· 
&an \'e -en ~ iKafkasya.nın !&11%hl 
tUmenlcr~i Cöndermıştlr. Dnleper 
ıkrtn.ıannın ıgcri kalan kısnıile bu kuv 
veUer Bolşe,·ıklerin '8 uncu ve ıs inci 

01·dulannı ıeşkil etnl1flcrdtr. 250 milyon 
Bu arada Alman dağ ve avcı ve J'i- • 

BVGll?\"KtJ PJtOG&UI 

13.30-H.SO Mll:dk 20..30 lıl'.llalk 
lS.ôO Program 21.09 ~iraat tak. 
ıs.e3 Müzik 21.10 Müzik 
]8.40 Mllzik 21.35 Ankara at 
19.30 Saat ayarı ya~ları 

10.15 Serbest ıo 21.4.5 Müzik 
dakika 

.19.55 .MUzik 

22.30 Saat asarı 

22.45 Spor sıervlsi 
20 15 Konufni& 22.55~ Kapaaıt 

Yeni Neşrigat: 

y~e·~ ~ ~ SoV'- l •ı• ı • 1 
yet mcv.z.iıenne kadar ittr.leınJtıerair. ngı lZ ıras~ 
Bu tcşk{l}erln vazifesı mUda!aada 4<al j A } .. _._

1 
~....: 0Ni"Q'M p..,_.. il CanbeN'-a, 12 ,A. . - .... vu.,...-.. ya 

nıak ve bu çevrede a Ştnanı tutmak· ha&iııe dairesinin verdiği m-akaınlaT& ~ Altir ŞAK.bt ŞAKAK 

Ç oealı cerrahui 
ve Ortopedi 

Kliniji dersleri 

tan ib:ıret.tı. d 1h 
göre. 11 eylQI 1941 c n ayetlcnen Or~i:ia Pr•sör Dr . Akif 

Bu günler, çetin ı;iizılcrdı. ÇUııkü n ı d il ha m aı 
ç ay 11ın_ c arcanan . rp asr • Şakir Şakar, bu tlstJn altında nnk dilşnıan, Alman 1ku vvcUer.i lU'4fın· l " " t l U l ae nı • .,... 
arı "" mı yon ng ız., ır:;ını a.~ ''l· 1·1t1ymttU nmt btr CSMin nrtnti Cil· 

dan :kıt.adan tamamtlc •Y?'l!mll butı:r- t.ır. Eylıll .ayında ise .0..827.000 .!Jıgı· dizli de Gep"etti. 
na.n Kmm ile ılrUba.t tesiSi :içııı tirtok ıız lirası harcan~ıştır. Bu, bir yılda Bu cildde de ÇOCak ~lilriAde 
dctala.r yarına ~ebblliılerf Y•PlTıı~ 2150.000.000 nİgilız lirası harp nıas· sık ,görülen, talebe ~ doktıoriarı 
tır. Fakat 60 mt'rmi birden atan ba- rafı demektir. ahi~ar eden vekayie alt behlsler 

taryalann "kullanılmasına ve şlddeUi toplanmış ve güzel klişelerle aös. 
tank hUcumıanna ıa~men dUşman a· ıstıkamctındc denıze doğru ılerlenılş· tcrflerek izah olunmustur. Kitabın 
raZide bır metre bile ilerlıycmeml~Ur. lerdtr. !ıah %5U kuruştur. 
DUşma.ıun muksllil hUcumlart, mü- So\·yct ;cncrnllerl, ordularının teh Doktor Akif ~akir $akan, tıp 
dafaıuıı Çelik eedai kartısmda ak!:n hkclt bir vaziyette olduğunu çok geç ı11emimize btiyle bir esec- kazanda". 
kalmakta tdi. Bolşevlkl«, pek çok anlamJllat'dır. "Ordu1arn nl<'.fl0cle ı l· dıiından dolayı tebrik ederiz. 
l&nk .ltaybetnıekte, ölll ve esir ver- cat emri verilmiştir. Fakat bunlar -------------
mektc fdıler. lfaharebelcrc Romen kcndılerinl ta'klp t-den dağ \"c piyade 
kttalan da ces&l'etle 'IŞtlrak ctrni~fr. ttımenler1ndcn ıwrtulanıamı ,lard•r. 

Sovyet :ktleleri MelftopoJ ve Zapa· Bundan cvnııu çok ~etırı mlida!aa 
rojle arasındaki duvarı ~lmeğe bo· muharebelerine rağmen .Alman kıta· 
şuna. U:Z-a.şn'ken ınuJcactdenı.tıarı , Jl· ıarı Bolşcviklerı rahat bırukınamıQ 
ğcr bir kesimde, kaçınılmaz 'bir '8n· ve onları daima yeni muharebeler yap 
rette tahaklruk etmekte ıai. Dn.iepcrl mağa zorlamışlardır. 
ş.lıılalde geçUktcn sonra tank t~kil· 'Bu sırada tanklarımız sabıle liloğto.ı 
lcrl ve .mottirlü l~er, Sov~erı ilerien:ırşler \'e Bol{eviklcrUı ricaUW 
ark<ıdan vurmak fçh]. ctıı.up dotusu katı s urette kesmirlerdir. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HFJaM 
D.wtifıe -· 1 8 o;...,.o1e ... 

Muayene saatleri: P-.. 
hııric; herRh ı.s. Tel: 2 l808 

- S8 -

"S.ıat birde. ge'.'lerol ~·anıma gc! ı .. 
l..zcı ne nldrb ı Işı a?.ıms.yan bir ka ı 
rnman hc) bcll'e J,o. u•:omıg-a l\:ıa,ıaJ 

- Bourgogne!. Burada. dört lt.ş , 
,Je bir onh ı bırak!.. ·erim zı 'h rı. 

tık bir ağn lı'k olmalrtan çı...,ınış o.a ı 
cş:ynm,.z . muha aza e ,,nJC'r ; s~n 

0 

rı) e J,aJanlıtrln alaya dun!. :ı:::u ı;c 

Btı~1ik hlr nıu\'affakfyetle 

ŞAR K 
Sinemasilnda 

de\ am -eaı, or 

,..., .. ... ._._ 
f'e~ aqaını lfl lncteşTın 
Elde et tl~i nl"fls fHmfn arasınaa 

Şahane bir lllm olan 

E B EDi 
AŞK 

(:S1ÇEV O ) 
u SelTetmek için 

SES 
(Eski Asri) 

Sınemnsınuı açılmasını bekh,yo:-. 

Oyaı)•a• l a_.: 

\\' t L L Y ... R 1 T S C H 
M.AR'l't,; HA R ELi. 

«VE 
NIKOL~K-. ltUS BALET heyf'tl 

~lulıteşcm hir ı;lnemada •.• 
Muhteşem bir ftlm .•• 

S U M E R Sinemasında 
GltETA GARllO'nun parlak raklbC'sl 

SIGRID G UR 1 E 
Bir 8fk kur-.. mieuir ve • ıı;si tarihçesini tanir 9ea 

UNUTULMUŞ 
K A D 1 N 

Filminde, betün se)1rciler.i atıatl)ot 'C hevf':«'ıınlamhnyor. 

ı ~ ............. Bu .. g
1
an .. 1~a1•1t1111ı~-ldllllte1n1z1ıı1~1u1ı 1n11a1t1ın11"1 ... 111111 

...... ~ 
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En iyi İyi Son 
, K. K, K. 

Buğday 27 24 20 
Arı:ıa 40 38 37 Boksör - uşak ! 
Üzlim 234 120 117 

Fıtra ve zekat ıtasiyle MÜ· 

Çnlrea: 
Kant Bellll 

tn,W. miaalluldaa bllciyeler: S 1'1UD; 
P.8. WODB•BOUSE 

-4-
kellef olan muhterem ahaliml· 

EVLt::NME 
TEK LiFLE Ri 

(Bu &ütuııa malıaua meJıttupl&nn 

başnuhe.rnr adı«mrl8 gönderilme,.-.p 
doftrud&n doğl"Jya <küçük U&nı&r 
servısinen gönderilmesi a.ımclır. 
Mektuplar her gün aaat 2 il• <& ara· 
ımıcıa. auna.bilır.) 

* 26 yaşındaynn, Almanyada ma 
ktne mUhendishği tahsil edereK henilz 
memleketime dondUın. 16·22 yaş rı 

............................. _. ... ~ 
~ .. ~,. C:O•llarlJ8tl 

Ziraat Bankası 
~ tıariM: ım. - s.ınqm: 100.000.000 Tilrk Una 

Şube '"Çam adedi: 265. 
Zirai •e ti.carl her ~ banka muameleı.rt. 

Para biriktirenlere 21,000 U... ikramiye veriıOL 

ı z~. milletimlzit; en bayati ibfr 

1 1 
rasında ve boyu 1.61 ü a.şmıyan ınes \ 

Benim için, mutfa'a ı;:irip vazi. her şey düzelecekti. Size demin, yaçlaını karşılayan ve elde et· ut bir yuva kurabılecek çok gUzcl '"'" I 
yeti Batlınge anlatmaktan, serse· ! bir kahya tfcndının Batlinı;: gibi tiıi tebcrruatı kendısiyle Kı· temiz bir kızla evlenmek istıyorum 
mi yanıma alarak bir tarafa çeki· bir Lompen uzerindc ne buyük zılay ve Çocuk Esir~eme Ku· Yapılan tcklıflere muhakkak surette 
!ip maç gilnune kadar harıl harıl tesir yaptığını anlatmıştım. Me. rumları arasında paylaşan yont bir boy fotograf ve oır baş fo· 
ıdman yapmaktn başka çare kal· ger bar kızları uzerlnde de kahya. Soldan uta: 1 - Koyunun clğerı tograf ıuwesi. son dcrrce nıRhremiyc 
mıyordu. Galibiyet artık bir zaru. !arın ayni tesirı· olurm"". Kiihya 1 Tt.i.rk Hava Kurumuna her veç .ne arız olan bir illf't, arzu. 2 - llfu· rı ._, e rıayct cdılece~ı ve fotogra arır 

ı·et olmuc:tu. Hem kAhyadan inti. efendi, kaclarını ratarak kendin· hil~ yardımda bulunmaları •· tat Uzcre, bayağı. 3 - Eklct. bır k:ı v " .. 0 erl sonderilccc~ı. Müracaatlar Maı< 
kam alınacak, hem de halasının den zıyadcsile emin, araya sirıııce zumu ehemmiyetle arzolunur. dm ismı. 4 - Tesellı bulmama. 5 - ~rnh. rümuzu ile. 
evınden kovulmuş bir yeJ:cnin aç. l 1''losi durakladı. Yuvalarından dı. l Ecncbı bir para. 7 - Evliyadan sadıı .. u · t d '- * .-Iutenasip vilcu ti, or a an ıı· 
lıktan ölmesi ihtimali ancak bu şan uı;rayan ı;oı:lcrimin onlindc yol, bir nota. 7 - E\•lıyadan sadı' zunca hoylu, cıa sozllı kestane rcırn· 
vasıta ılc ortadan kaldırılacaktı. yavaş yavaş dcgişti. Bir intikam Devrıdlleoels illtira llaratl olan hal. 8 - Dünya, basıl. ıı - Bıı ıı, dalı;alı saçlı, balıketınde 2-l yaşı~· 

Nerede idman ~aptırabileccı:i· timsali olan kadın, mini mıni bir nevi kilim. 10 - Rodosun karşısınd~ J:ı. tısc tahsılli. şereflı lyı bır ıııle kı· 
mı ı.....0 de kcstıremiyordum. Bat.. kızca"ıza dondü. Dic:i kaplan ku- Her nevi vcsaıtı naklıye yolcuları· bır limanımız. 11 - Tayyarr., san·~t ,. 

u.: ., " zıyım. Hayat arkadaşımda aradıt>ım 
Jın~in uzak bir mahallede küçük zucusa inkıl:ıp etti. Kahyanın kar. na, bilhassa otomobıl yolcuları~• l'ukardan • afı: l - Bı,. hayvan aı tıar. Yliksek tahılı! görmliş, dev· 

bir Odası vardı. Yatmak frın ora· ııısıncla görmeJi-..·dınız, muallimın. mahsus ayak torbası hakkında i ıil· istek. 2 - Bir uznınıuz. 3 - Gcc" B " • "' Jet mr.muru veya subay olması. ır 
dan istifade edecektik. Hazın bir den a:.:ar bekliyen bir küçük lale. tıra ıçtn iktu;at Vekaletınden ıstıh ler. tesiS etme. ·I - lhan<.ıt edıp Y•• kıt'a fotografla :ı-;n Son Ha\'adıs ;:.ı 
istıkbal ama, iki dakika sonra be olmuştu. sal edılmış olan 9ı 10/9o9 tarıh ve kalatan. hır renk. 5 - Babanın başı zetc~ 1 (;; Mcd ha) rumuzuna. mılrıı· 
boksorilmle konuşunca karşılaştı. Kilhya, azametle BeUin,ı:e em 2852 No. h ihlira beratının ıhuva et· intiba!< edf'r, utanma. 6 - Bır har, caat. 
Cım felfıketin yanında gene iyi ta. retti: tı~i hukuk bu kere başkasına devır clye nazın, hılesız su. 7 - Bır nıu 22 ~a~ında, t>ıömer, orta bOyhı, 
lıh sayılabilir. - Misi tanıştırır mısınız. Bat! \:eyahut ıcadı Tl.ırkıyede mevkıi !ı\lt 11ikl Alctı, bir mıllet. 8 - Kılımın ı.. !'.Z kılo, kara kaşlı 'lie kara ı;oz!ıl, ba 

Hulasa edeyim: Ahmak herif be linı:~ koymak !çın &al!hıyet dahı vE"rılo.· cu, üstil nıındflrli kerevet. n - Sun' :ık etinde bır dulum. 
nimle beraber tclmck istemedi. Bizi ;orünce sapsarı kesilen bllece~ı teldıf edılmekte olmakla bu su geçıdı. ticaret. 10 - En hUylık 2~ ıle 30 yaş arası ~arışın vt<ya 
Yalvardım, yakardım. Oralı olma. boksorüm kekeledi: hususta fazla malüma.t cdınmek islı· babamız, kurum. 11 - Bır nota, cı kumral, ıçki kullanmayan ve dev!At 
dı. Bulunduğu yerden fc\·knlMe - Nişanlım kahya clendı! yenlerin Galalada, Aslan han 5 inci !emler. memuru, subay da olabihr. tyı ah. 
memnun imiş. Nimeti kendi aya. ı - Misin herhalde bir ismi var. kat 1-3 No. !ara muracaat eyleme Dün&.iı bulmacanın halli !Aklı bir bayla hayatımı birleştırnıek 
(:ile tepemczmiş. Tramvaya kadar dır. lcrı ılan olunur. Soldan nğa: 1 - Kırpık, ıkaz istıyorum. c'fck:. rUmuzuna. 
nasıl bir haleti ruhiye ile yürı.idıi· -- Mis Flo.i. 2 - Elek, altı. 3 - Ara, ıhzar. 4 - caat. 
i;lımü elbet kolayca tahmin eder. - Mis Flosi öyle mi? Durun Akdem. 5 - Şu, ilan. 6 - Anıad.,, * Boyum 1,64, kilom 53, yqrm 
siniz Cak! Batıin~den ümit kalma. bakalım. Mutlaka iskoçyalısınız? - İçinizden birisi konuşup)r •• • alçak. 7 - Neva, su. 8 - Saıı'ot. ise 27 dır. 60 lira net olarak 
mıstı. Müsabaka günü, ringe kat Mis Flosl kırıttı: . . Herkesin ke)finı kaçırıyor... 9 - Adana, ita. ıo - Mim, hıra bır mernurum. E\'lenmek istıyorum. 
kat gerdanı, nötcr göbeği ile ya - Hayır efendim, Gallıyıml Bu sefer butün salon: 11 - Azak, Pendık. Alacağım bayanda ıstedigım mez. 
çıkacak, yahut da biisbiıtün kımıl. - Yok canım ... Tamam ••• Ben. - Otur! diye kukredi. 1·ukardan a'!ağ'ı: ı - Kara baş, yeller şunlardır: 
dıyamaz hale ı;clecekti. deniz bir kaç sene evvel merhum Tabii Batımı;: ayaK.ta kaldı. Ha· ata. 2 - Kum. diz. 3 _ Anl.ıtına 1 _ A?.çok ilk tahsıli olma.sı. 

Ertesi akşam hariciye vekaletin. Sir Flosi hazretlerine hizmet et. la: 4 - TreJ'lde. 5 - ltArn, ('\', ab. 6 - 2 _ Mtimkün mertebe zarif ve 
de çalı~n bır arkada~an iki lira mr.k şerefile mtib~hi. olmuştum. - Birisi konu~U:\'Or. Ben buna Ek, ip. 7 - Ki, lA, sinP.. S - Al· yaşının 28 i geçn1emesınden ibaret. 
borç alıp duşunerek yururken ak. Herhalde_ '?ı'. asil aılcnın ç?cukla. tahammul edemem ••• dıyordu, dalma. 9 - Kazanç. na. ıo __ An<ı tir. {Hayat 2 ı remzıne mliracaat. 
hma bir çare seldi. Ama, ne ça. rından bırısı olacaksınız .• Mıs! .. . ı j~ 0 kadar kızışmıştı ~i . parla· Aııa. 11 - Zır, okutmak. * 28 yaşında l'~mer uzun bo)'iu b:.r 
re! .• Tamamı tamamına dahiyane... İşte bundan s~_nr~. ~losı den umıt mak ic;in bır kıvılcım ıstıyordu. ' gencim. Aylık kazancım 120 ı.radır. 
Diycbılirim ki ilahi bir nida kula. kalmadısını . busbutu.n .anladım. K~hya da, Flosi de adamı yerine! • Bütiın kabahatım herı;iın bır ınikta.r 
&;ıma (Fosl!) diye basırdı. Bunu T~vuk kemlğı verllmı,ş hır köpek oturtamadılar. Nihayet bekledi:im Parasız J lan/ar alkol almaktır. Fakat bunun kesem. 
nasıl hatırlıyamamıı:tım Batling gıbı yaltaklanmı) a başladı . Ah bu kıvılcım çaktı. Perdedeki heri{ var den başka kımseye zararı dokunma.ı. 
olacak hayvanın, a•hlfık hislerini, kadınlar! Hepsinde bir aslol topu. kuvvetıle şarkıya başlayınca Bat. Beni içkiden \'azgeçırecek olı;un bır 
va1Jfe duygularını ancak yumu. gu vardır. Asır sıklet bır bok~o. ling dişlerini gıcırdatarak onünde J IJ İ&ligenler: kadınla hayatımı hır!Pşt.ırmek ıatı· 
şarık bır kadın eli harekete geti· ru terbiye etmek i~in arslan gibı oturan ufak tefek bir adamın omu. yorum. Arzu NJenlerın ıE~merıo rem· 

rt>bıldı·. Dunyada onunla munaka· atılmıştı. aGal eyaletınin asil ai. zuna vurdu: zlne müracaatları. 
1 1 lnd ... ııiiUmda " arama. ı. ~ şayı goze alacak bir tek insan var. c er . en -~irisine mımsupsunuz.!» - Şarkı soylcyen sen misin be • nleame teklifleri. ~ ~ 

dı. Nışanlısı Mis Flosi. Zaten bt! 1 diye ı;oz gore go.re yalan söyleyen herif? l "• 
işte kızcağızın menfaati de benim. 

1 
bir _kahyaya teslım oldu: cevap alamadıı;:ı için kaldırıp : ~eti bals obmyaD köçtur 

ki He at başı beraber yürüyordu. !<ahya efendi sozlerıne devam çevirdi Turkıi hala devam ettiği ; Ut.ular parMG ~hanar. 
t . i d B li edıyordu: · b k kt K'" * Tahsılını ortadır. E:skı yazıyı b1· 
kimız. çın c, at ngın ayın 0 1 l\I" B tr 1 için galıba a~zına a aca ı. U· l Jırim. 

16 &ında rmge sapa sağlam ve id· b- ~s um ıst~r akt ıknı; Ge be· k Mıkeıliğıınl yaptım. Yaşım :?i 
ra er sınemaya ~ıre~ - ı aze. çüci.ık adamın arısı, muazzam dUr. Her yere gidcnm. Ufak bır kl-

manlı çıkması ve kazanması hayat 1 t I d l d 1: 1.1• şemsiye darbelerile Batlini:ın üstu. . . e er e yazı ıp uran ses ı ı ım- tlplik ve buna mUmasıl her işi yapma 
memat mesele ıydı. Evlenme mu· 1 d b. . . . . B" . 1 b b nj! çullandı. Arkadan birisi sırtına . . . .. er en ırısı ımış. ızım e era er . fa hazınm . K. M. H. rUmu.zuna mü· 
amele:;ının boyle suruncemede kal. r . 1 l\t· zıpladı bır başkası 'ırtıaıına atıf. 

L'J ., in k d . . ge ırsenız memnun o urum ıı: • . b" . d ucat. 
masına " osı n ne a ar sınır. B d- dil · , dı Bir dakikanın dortte ırın e 1 . . . . . ana on : · * Berlln ıatenoğracı ve llıtktlb 
Jcndijını bilıyordum. Bir taksı çc. \ d b f ndl , bü.t.Un salon Batlıoaln.JnnurJ.aJ:.ma bl ll!i· birT lllli i1lKA1". 1 vlrdım. Çalıştıl;ı bara sittim. Ola· ı (-Uf' zd c ğuyrunk.ct cb I m. d çôkmiış oldu. Evvela sinemacılar, r r ."' '

1
11

n ne m. 8 arım 
_ • rı eme e va ı u ama an 

1 

. . ha\•ı, stanbul Alman Tıcaret oku· 
nı bıtcnı anlattıgım zaman kahra. . i g· d'k sonra polisler yetıştiler. 

ıçcr ır ı ·. . . !undan diplomalı olup tUrkçc, alman· 
man kız, nişanlısının mukavemet Cak b n 1 ad C ş k Ertesi gun Bathng adfilelın hu.

1 tmes· ihtimalini nazarı itibare , u ı m n ı az ar ıcısı Haki . b . ca, dakttlo, tıcar1 dersler ve Alman 
c ı . mı idi diye sormuştunuz? Ben de zuruna çıkarıldı. m, go eı:ıne istenografısi ôğretılir. 
nlarak iki scmsiyesınden en ağırını slz"' farkl d d - .1. d . ti ve gerdanına bakmıı; olacak, 14 . . 
k d 

H ., k 
1 

" n a csı ım cmış m. . . Ehven şeraıt ır,;lıı tahriren müra-
avra ı. er ,.eye. arar verm ş Neden farkında olamadı&ımı şimdi ı;ün katıksız hapıs cezası verdı. t· 1 f özt g - cm11- 1 "'! 

olarak halamın evıne doğru yola . . . . . .. ab h caa · r an ur a UC>a o., u 
ıktık ıyıce anla~ınız . Fanırım. Orada, On be~ıncı ı:unun s ahı . ma · Yerebatan Neşe Apt. Kat: 6 . 

ç • kolt~k~ zıhnen oylc dalgın v.e ke. bus_Jıanenın kapıs~~~a Bat~lngı bck· ı * Ya,,ınt 18 dır. Olta okulu iyi 
Planımız şöyleydi: Flosi evin dcrlı bır Kart<?r oturuyordu kı per. ledım. içerden butun ya.ıları~ı ~· derece ile ikmal ettim. Yazım lyldır. 

servis kapısını çalacak. Batlingl d<ıde neler vapıldı"ını bile göremi ritıniş olarak çıktı HAla seslı sı· . 1 . 
k .-. 1 .ğü k - t> • • • • • Aılevl vazıyetlm do ayısıle herhang: 

<;ağıraca , vn ü nti çı armasına yordu nemava akıl crdırememış sınema· . 
b 1 d d k 

· - . ' , bir müessesede çalışmak lstıyorum. 
ı c mey an verme en, ulağından ! Birdenbire yeni icat sesler du. da "ilrültu eden herıfı tartakladııı . . _ . 

t t U ki. k l · 1 ., . . . İf aahıplerınln C. K. rumuzuna nı ı· 
u up s ru ıycre yo a getıre· yulmaia başladı Filmdeki artist için kendısinı neden mahkum et. . kt · . .. . racaatıarını rica edcrım. 

ce ı. ı bir acaip gürultiı halinde konuşu. tiklerini anlıyamamı~tı. Bütun ın· 
Kızı taksi ile uçuruyordum. O yordu. .:<anlardan intıkam almak hırsile * Lise !en kol'.lndan mezunum. 11'<, 

halimle, hani 1914 1\Iarn meydan Batllng derhal cıyağa kalkarak dl~lcrini gıcırdatıyordu. orta, lise, matematik '°8 coğrafya 
muharebe ine ihti~aUarını taksi ı bağırdı· Neticeyi biliyorsunuz Cak! Bi· dersine bazırlatabllirlm. Arzu ede;1· 

ler 15.10·9U tarihine kadar saba11 
ıle ta ıyan Fransız ncncralinc ben. - Sus be! zinı bok örün Frank'ı nakavt etme. 
zemiyor ını~,m Cak? O general de ı' Ne oluyordıı anladınıı mı? Bat· i için iki dakika yirmi be3 saniye sa.at 9 za ve akşam 5 ten itibaren şı· 

• Esmer orta boylu, neş'eli ve 
Elhhatliyim. Ya:;:ım 30, çal1$ıyo.. 

rum, elıme net 50 lira· geçiyor. 
Ytiksek tahsilim var. Çalgı da ça· 
larıın. Aradıgım erkek 40-'l5 ya. 
~ında, kumral, mavi veya yeşil 

gözh.ı, aylık kazancı 100 liradan 
fazla, kibar tavırlı, yükımk tahsillı 
sakat olmaması şart, içki, tt.i.tün 
kullanmıyan tercih edilir. Arzu • 
den ( aadet Son) remzine mütı· 
caat. 

* Tahsilim lısedir. Fransızcayı lyı 
bilırim. Boyum 1,60, kılom 60 dır. 

Kumralım, oldukça gUzel sesim de 
dinlenreck gibidır, endamım mUte· 
nıuııptir. Ev işlerine valufım. c.ddl 
bir subayla izdivaç etmek i.stıyorum. 
Ciddi tekliflerine resim alır ve gö:\· 
derlnm. lGüngörJ rumuzuna müra· 
caat. 

"' 'rahsillm lısooır. Lisan bılirtm. 
z.:; y141oıdayım . Boy 1,68, kilom da 
6i tür. Ycşıl gözlü ve beyaz.un. Ah· 
!Akım ,.e aUem temızdir. Aylığım 

yalnız 57 !hadan ıbarettlı. tstediğun 
bayanın aslen 'IÜl'K ırk:ndan ve dil· 
ı1ist u.hlaklı oim:l.'.!1 şarttır. (18 • 30 
luz veya aul da olabilir ı . Ciddi olan 
tc:<liflerln <.Milnas pı. ıilmuzuna ya
zılma.sı. lt'otoğra.f gonderilirse rös· Ü l d il h i k . ı·ahen veya ta hı iren müracaatları. 

o g n er e ş P es z la si saıı.tı ne ling gibi bir adam ilmin harlkulfı. kıifi geldi. Staddan çıkarke.n kah· 
Yaz ., dıvc bak t de k 'fi . d bl . · ı 'lk d f • Adı-es: KUçükp3Z&.r HacıklMiın ma terılen adrese malırem· '·'.arak t~-'-· ıyor. ,, mamış ır. esı erın en rısı c ı - c a ya efendiye rastladım . Kaç para " ....., 

1 
.. halleııl Tavanlıçeşme sokak No 6 hütlü iade edılır. 

Olomobil ev n arka kapısına ya. karşılaştı mı bir suilefehhümün ge. kaybcttiCini bilmem, fakat ömruın· 
kın durdu. Ben ne olur, ne olmaz lip çatma~ı muktıdderdir. ŞUphesiz de bu kadar sarı suratlı bir kahya Mehmet Bayı 1• 

dı)e takside kalnrak Flosl"yi yal· birkaç gi.mdcnbcri kfıhya, biz..ım görmediğime yemin edebilirim. • 55 YOl~:ındayım, kimsesizim. 
nız söııdcı dlm. Biraz sonra elleri boksorü bu an için hazırlamış, ona Sesli sinemayı neden bu kadar Orta ) aı;lı bir hizmet ehlı bayana 
bomboş geri döndü: yeni icattan, sinemada inkılAp ya. eevdiğiml simdi anladınız mı:' ihtiyacım var. Perihan rümuzuna 

- Kahya ile beraber sinemaya pacak olan sesli filmden uzun uza. Kumpanyalar sizin romanı kabul m!.iracaat. 
g!tmicı! dedi ve kü.filr etti. dıya bahsetmişti. Belki yüz kere etmlyeblllrler, buna ben de bir ba. * Ticaret llsesı mezunuyum. Fran-

- Çok olmuş mu? ,&ssıı sinema, sesli oldu!" demiş. kıma müteessir olurum. Ne de o). !ızca lisanına vukufum \·ardır. Dait· 
- Hayır. ti. Fai:at bir mesel~yi Batljngin ka. sa romanınızı ~alabilseydiniz bana tilo kullanırım. Herhangi bir tieart 
- Şuradaki sinemadadırlar... !asına yerleştirmek için söz ddil şimdlllk birkaç lira borç verirdi· müessesede saat ıs de:\ sonra çalıı:ı-

Haydi biz de gidelim. ' bcılyoı ister. nh: Lfıkin bu hususta kanaatim mak istiyorum. (Ahmet Sarıoğıa) 
Sinema anlrec:inde ilk gôrdüsii· Bizim şampiyon tekrar: ka~aattir azizim. Sesli sinemayı rumuzuna. müracaatları. 

ınilz adam, Batling oldu. Flosi ni· - Susalım! Hey! Susaltm~ diye seviyorum. Hayatımı kurtardığını * Harita ve etUd lşlerı terslmat.ı, 
şanlısının ustünc bir d~i kaplan haykırdı. unutamam. raportaj ve mürekkepleme lşlerınden 
gibi atıldı: Belki yüz kişi bir ağızdan cevap - Pekala Karter ••. Bu, benim anlar veya az lhtısası olup da bu lf-

Batlln"! ver,di: ondan bir kat daha nefret etmeme de yeUşmcğı arzu eden bayana ıhfr 
,Azizim Cak, sizi tt-mln ederim, - Otur be adam! ikinci ve mühim bir sebeptir. y&ç vardır. E. K. B. rllmuzuna mü. 

eser klıhya t:cnc ise karışmasaydı Batling hlddetlen.nıi~i: - B İ T T t - ra.caat. 

• 19 yaşında, esıner, 1,60 boyun· 
da, kara kaş ve 'ôzlu, balıketinde 
bir aile kızıyım. 

Arkada§larun beni cana yakın 
ve şırın bulJuklarını söylerler. 
Yaşı 25 ilıl 30 a:ası, uzun boylu, 
sarışın veya kumral ve yüksek 
tahsil görmüş sivil veya subayla 
evlenmek istiyorum. En Son Ha· 
vadis <Neş'e) rıimu:tuna müraca. 
atları. 

• 24 yaşında mütenasip guzel 
vucutlu l,61 boy ve 58 kilo uzunca 
boylu yeşil gözlü orta tahsilli Fran 
sızca bilir iyi ve asil bir aile kızı. 
yım. Hayat arkadaşımda aradıgım 
sartlar: 

Ziraat· Banlra!lında kumbaralı ve ihbarsız W.AM'Uf hMllP. 
tarmda en aı 50 lirası bulunanlara unf!de 4 defa çekilecek 
kur'a ile qafıdald püna töre ikTamiye datıtılacaktır. 

' adet 1Mt llnhk "°" U..1100 ... . Unldr ..... .... 
4 n 50I • %,OAt • lıt ,. tt • &,iti • 
' • 251 • ı ..... 

40 ,, Hl • 4,... • lH • 21 • Uff • 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 llndaa 
aşağı diişmiyenlere i.kranı1" çtldıjı takdirde " 20 taz••m>e 

• verileeektir· Kuralar senede 4 defa, 11 mart. 11 huiran. 11 .,.ıaı, 
11 Birinclklcunda çekilecektir. 

Devlet DemiryoUarı ilanları 
D. D.1101 No.hı tarı!c mucibince talebelere Mayıs, Haziran 

Temmuz ve Agustos aylarında satılacak gidi:ı • dtmil15 bıletıeri bi· 
rincitcşrin ayının sonu olan ;:ece yarısına kadar muteberdir. Mer'i 
yet mt.i.ddeti içınrlc gidiş • donüş ucrcti yekünunun % 10 u ayrı 
ca tediye edilmek §artilc bu mtiddet bir ay daha uzatılabilir. Btt 
husustaki tarife zeyli 15. 10.941 tarihinden muteberdir. (7594·9089) 

I * 
Tarım İşleri, bağcılık ve yerli s~nayicte kullanılacak kükürt, goı: 

ta~ı, potas. stilfat do süt her nevi nıadcni ve ldmyevi gübreler ve 
önbar biti ilacı maddelerine mahsuı-; olmak ve 151101941 tarihinden 
itibaren tatbik edilmek uzerc D. D 204 No.lu tarife yeniden tertip 
edilmi:ıtir. Ücretlerde esaslı değişikli!; yoktur. istasyonlardan fazlcı 
tıı{silat alınabılir. «759:111 «909fü• 

İSTANBUL BELEDİYESİ '°" E R İ R T i Y A T R O S U 
Tepe başında Dram kısmı • tıl 1 ~· r1d. Konıedl kısmı 

Bugün gundüz saat 15,30 da Buı;:ün saat 15,30 da 
ve akı;am saııt 20,30 da • rAJ\tUK ÇOCUK 

H A M L E T \'e ak:;:am 20,ao dı-> 
(!'\ perde) KT'BARLm: :rnDALASl 

Mobll~·alı nda aranıyor 
Bir genç, Bı-yazıt. So~ımağa. Çar· 

şıkııpı. Belediye. CağaloA"lu veya St. · 
t.&nabrnet c:lırann\ia Tuı.l•balı&ı olmı

yan bir aile yanında mobilyalı od~ 
arıyor. En Son Havlıdiste Erk rem· 
zine müracaat. 

. 
Beyoğlu HALK Sinematıı 

Bugtin matine 11 de gece 8 de 

Lorel Haıdl : Zafer donUşU (Türkçe) 

Pamuk Prenses, Yedi Cüceler 

En az lise tahsilli olınası ve dev· 
let memuru, ögretmen veya subay 
tercih edilir. (5 Emel) remzine mü 
raeaat. 

* Güzel mUtenaaip vikutıU lise tan 
sllli 21 yıu,ıında, baliketlncMı kumral 
yeşil gozlU bir lısan bilir iyi ve uil 
bır aile kızıyım. Ha.yat arkadaşım. 

da aradığım şarUar, yüksek tahsıl 1 
gormtiş, subay veya. devlet memuru I 
25 - 35 ya.şıncla. bir bayla evleıımeıt 
istiyorum. 18 Nesrin rümuzuna mü· 1 

racaat. 

* 27 ~·aşınd·. aylık kazancı 150 t~· 
rayı bulan bir gencim. 17·18 Yatlarır.
da kumul veya. s~ın bır bayan:a 
hayatımı bırlettirmek iatiyorum. 
(Eflatun) remzine müracaat. 

Ge~·en cevaplar: 
Ressam, K. B. Bayan Tek, Engin 

38, S. A, T . T. HasaüstU, Şana, A. 
A. 3t M. S. M. K. T. K, 55. M. S, 5 
Emel, A. R, Akalın. 602, Seven ka· 
dm, Bayan Ayla, ~arp 48, Kabwe, 
rumuzlanna. ı;:-elen mektupları al<L· 
rınız . 

r - Kimyager• 

Hüsamettin Tarla~ 
İDRAR 'l'AHLİLt 126 H.UJlUŞ 

Bllümum tabllat, 
Dnlnôııu E~&. ,.e Eytam .,._. 

k.a.'lı karşısında b.zet~y barua· 
da ikinci ı.nt Xo. ~ 

ı• SO• B&V&DIS 
tLAN FİYATLA&J 

• 
ıturat --75• 
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.UIONI: ŞABTLAJll 

Altı ayldı 
t)"c .,.ilk 
Aylık 

TDrlı;Qe 
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Kr. 
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1150 
Günü geçını, nWıbalar 10 

kuruştur. 

Sahip Ve BafınWıarrir1 
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Aşa:ıda müthiş bir _kars_aşahk 1' stiklô.l -En Son Havadisin Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası : 66 delikanlıyı tekrar bulab.ilmek için, «Neden bu kadın kendisıne b0 >, 

le blı· yardımı etmiş bulunuyordı.l~ 
A§kını reddettiği, tckmeledi'i " 

(• 

Müntekım, onu dinlemiyordu. 
Arkadaıılarına emretti: 

- Şu hınzıra iyi bir kötek atı. 

nız.. Sonra ben onun dilini kopa. 
rıp o~sunu dcscceğfm ve diri di. 
rı kc:.lb!nı sokecegım. Fakat cvve. 
l bu hergeleye bir temız odun 

kelime söyleme. 
an vermeden Yahudinin 

ü <'r e f ulhmdılar .. şiddetle döv. 
1'"'< • e b ındılar... Artık Yahu. 
d 1ın ııcı feryatlarından başka bir 
sev htilmcz olmuştu. 

Tam bu sırada, a~::ığıdan, telaşlı 
ve korkunç sesler aksetti: 

- Eyvah' Basıldık. Polisler ge. 
Jlyor . .. Kaçalım! 

Bunları söyllyen, tarnssuda me
mur Falkoydu. 

Anrlko. hırsla: 
Mel'un. Sen artık ı;ebermeli· 

. ' sın . ... 
Di:verek. sivri ... e keskin uçlu kı. 

lıcilc Yahudinin bir vuruşta kar. 
nını desti 'r. kanlı kılıcını elinde 
tutarak, merdivenlere dotru koş. 
tu. 

başlamıştı; eşkıya çctc.:;ı polıslerle dağ taş, dere, tepe demıyor ve or. 
mucadcleye girişmış bulunuyordı.1. 1 1 man orman dolaşıyordu. , 

MUnteklm, vakur bir sesle: N T K A M ı A_nriko bi~ ş~şkınlık ve hayret 
- Arkadalsar beni takip edin! dakıkası gcc;ırdı. 
Diyerek. kılıç darbelerile, düş. il Klara. ona emniyet vermek iste. 

manları arasından bir yol açtı. Vı? yen tatlı seslle: 

sonra, takip ediliyor zannlle ve se. ahaliden kimse onu yakalama'a 1 
1 

• ~ 1 mişti. Fakat tam hü~uma scçeccsi - Hiç korkma! dedi. Bilirsin ki 
ri adımlarla koşmağa başladı. Fa· cesaret edememişti. ÇJeV 1ren : sırada, bitap bir se .. ın şunları soy. Klara hayatını ilk dc(a kurtarmı. 
kat kaçarken pek ziyade zikzak Münteklm nihayet ormana gire· lcdıfi iı;itildi : yor. inan bana sevgillm ... 
yaptığından, Dcpiyadel Karmeı,. M S. Çapaı""og"'lu ~ Anriko. B .. cr.l_andi! Yalvarırım Anrı'ko, nasıl olup da izini keş· d k kl n d ·· bildi; fakat polisler peşini bırak. • r, en ço • uza aştı1;oını gör u ve hal' sana ... Benı oldurmc! fcdebildiğini öğrenmek istc\'incc. 
rctlere duştu. O zaman, arkadaşla mıyorlardı. Derhal esilcrek koş. - Yİftl\lİ DOKUZUNCU KISll\I - Klara, hiç tcreddütstiz ve soğuk. 
rına yardım etmek üzere aynı sü. maga başladı; çünklı, burası orma· rck, sür'atle ileriye dogı u koştu. Gl:CE VE İH1'İltAS •• , kanlılıkla şunları anlattı: 
ratlc geri dönmek istediyse de dürt nın açık bir yeri olmakla beraber laı·. 
beş polis tarafından takip edildiği. Müntekim epey zaınan orada Anriko, kendisine lıitap edenin 

siperi bodur fidanlar ve a~aç fidan. 1 ni görerek, bunda muvafak olama. kalınıstı. Tam ma;arasına gitmek kiın oldugunu an ıyamamıştı. Fa. 
dı. tarından ibaret oldu~undan, böyle· uzere saklandığı yerden çıkacağı kat bu ses ona hiç yabancı da gel. 

Caddelerden ve dı:ır ~ccitlerden ce, ihtiyatla ilcrlemeğe mecbur O• sırada bir ta~ım ayak sesleri işit. miyordu. Tam bu esnada bulutlar. 
şiddetli bir takip ba~lamıŞtı. Her luyordu. Şayet görülse bir kurşun. ti. Birisi, ormana doğru, koşarak, dan ı;ıyrılan ay, meçhul şahsın YÜ· 
tarafta: la öldürillmesi işten bile değildi, ılcrliyordu... Eskıya reisi, orma. ziinü aydınlatınca, bunun Klara 

- Eşkıyaların peşini bırakma. zira mehtap o kadar parlaktı. Fa. nın yarı karanlısı içinde. fıtesin ve olduğunu gördü. 
yın! Tutun ve öldürün! •Eşkıya re. kat birkaç adım ötede sık ve bil· siyah bir çift gozün kendisine çcv- - ~lara! Klara! Sensin, öyle 
isi Münteklm budur! yük ağaçardan ibaret bir orman· rildiğini görünce, izinin kc~fedildi. mi:' •.. 

Feryatları işitiliyordu. cığa rastlayınca, dalarak oraya ğiııi sanarak, müdafaa vaziyeti al· Genç kadının yuzünde. birden, 
Bu haykırı~lar halka dehşet sal· saklandı. dı ve meçhul ~ahsın yoluna dikil· ask alevleri canland ı. Kocası kaça. 

mı,tı. Anrlko, ktlı.cı elinde, bir Talihi yardım etmiştı; polisler o. di. Ne ve kim olursa olsun. haya. Jıbrri, yani tam bir aydır, Anriko 
yıldırım gibi şehirden gec;erken. nun bu son hareketini ıöremiye. tını pahalıya satmağa karar ver· Berlandiyi, bu mağrur ve fıte§in 

- Ben bir agacın arkasında sak. 
!anmıştım. Polislerin bu tarafa 
doğru geldiklerini görünce, saklan. 
dığım yerden çıkarak, herifleri 
başka bir istikamete sevkettim. 
Şimdi onlar o yanlış istikamete 
doğru gitmiş bulunuyorlar ... Eser 
ben herifleri aldatmamış olsaydım 
şimdi sen düşmanlarının eline düş. 
mü bulunacaktın! 

Müntekim, çelik bakıslı gözleri· 
ni bu fettan kadına dikti. 
Düşünüyordu: 

kadın neden hayatını kurtarı)'O 
du?• 

İşte dördüncU defa oluyordu ı;ı 
bu kadına hayatını borçlanıyordı.l· 

Halbuki bu kadının kendisindC
11 

intikam alması için birçok scbel'e 
!er vardı. Klara hem bu sebeplere 
ehemmiyet vermiyordu, 1ıe111 °1 çıkan fırsatları kendi lehine Jctl 
!anıyordu. 

ld~t· 
Aııriko bu kadını az mı a ~c 

mı~tı Ona yaptığı hangi vıııı 
sad ık kalmıştı ki ..• 

Bu kadın, niçin l\lüntakirni d!l' 
manlarına teslim etmiyordu? 

Acaba böylelikle aşkın ı kazsıı" 
bileceğini mi sanıyordu? ~ 

ıcS 
Eğer bu duşıinccyc sapl;ıııııı 1 aldanıyordu. Zira MıintakiOl btl 

başkasına, bilhassa Klaraya cıı 
11 

fak bir ı;öntil fcdakarlıgmda b r 
lunmayı sevgili Klarasına kar~' e 
büyük hakaret sayıyordu. , 
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