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~~ 
"llvvet 
lırınqası 

ltaıYan 
~ lXıllletinin türlU t ürm 
~ ÇoJı: YeUer yüzünden b•ı 
fj llerı:lırap Ve azap c;:ekece
dilıiifind cc nıuhakkak adde
~g~1 ren biraz kuvvet şı
~· ı~rda]I addedilmiı; 0-

~la ~an halkını bu acı 
~ Olduğu la.tnak için göster
ııı a ıı.eg11 nıetaneU tebrik 

lil "e c kend.islne taham. 
~%r. llıetanet lüzumu anla-"1'., .. 

~~' llCllİftYalçın 
-~ "g~ ~~ lıarp~el~~ İtalyan mille· 
t ~· tıılıi Ro ~nni~ olduğu 

1 
~- ~ rtıa~ıetanet 'e ~alahcti 
~:U. Stt.<ııınC::ınlyetlere katlım. 
"llı~ 'e lakııı ki femgatincf ... i ı 
lı._ • te ~Ul'an ~örüyor· 

~~~ lıı t\41 \• ı \ ~\'fıı • osu da bu ne;,riyatı 
~~illetin:· irtı.~~r ede ede İt31. 

:;.arı, (•rııhc. .. indel~I hıırı>lmtn İ'jtlr.ık •'<l<'n lltl Alman ta~ ~arrrl<ol askı•ri hlr 
hf'def<' tam İ'!tabı• t 1.aydr.ttlktcn <ıonra ını'mnunlyt>t izhar edlyorl:.ır 

~}lıı ta l'llUJdeliyor. Bu h:ı . 1 
~ hııtığ dyosunun yabanc ı 
~ llılJıl'J ne~ri~·attn değil, 
\ b "''tiya~~o hit~p .. ~den ita}. 
~ ~~lerı .. sonıloruz. Al· 
~"!ltt Yle bir ı_ıtuttefiklerf hak. 

Alman '1avacılığı 
1Vlos ~ova9a doğru 

tarıuza hazı1tanı9or •• 
Yazan: A. ŞAlfKLI 

ı...:.· ).''ka hsan kullanmı;:o o. 

~
~· · ~geı· t, doğrusunu :.öyle • • ~ s·ı;;~ biz hunu i~itli · 
~~~ . ( he 

1 •n iı:indc ıtall an 
"-~t.tıbit ~y"'ab.ına plfıi lft.iha r c. 
~ 1 hır goreınedik. Bir mil. 

~t~k ~Ok harbe giren.e tabii
~~ b titre k Zorluklara , e mah . 

'.'tt"lijıı ltı~tlanınak İ<'ap eder. 

O.:le:.a düştii. Leningrad mihver Lenin ı:-rad .Mookovadan son ra 
havacılığınm ~ idde tli bon:.bar~ıman 1 Sovyet Rusya. nm en c.:ok kala.ba lık 
uanuzlan nltında h<'r gıın bı r par huJunan bir şehridir. Aynı zaman
ca daha kudretinden, miidnfaa kıı. da endüstri merkezi olarak dn ymc: 
hllke tindcn kaybedi}or . ~cinin Rusyanın en chemmlylel!i bir kö
her' tarııfındnn irtibat ve mu\·asa- l'esidir. Bu e cmmiyet ve müdıı • 
la.sının keırilmi!) bulunması her tUr taa kabiliyetine nazaran Alman 
lU yardımdan mahrum kalmasndn çenberl iç:ncıe bulunması doJayISi· 

~~ileti letın mane' i , .e ru. 
~~~tlı'ğ,fetaga~i, tahammüliı 
~Ilı l'lı l ~ e ınde kn:ıanıhr. 
~ lııı t"cil~tıtalhn mlllettnln hlr 
' ' ttet er ~braı. efmi~ olma. 
lıı.. ~~ctdtdiltdıle<·ek, ynni han
ı~ ı.~ ile ~~· hllha a t a kdir 
~.-.iu'"ıu.ı '"1h."4>ıunac>ak hi ı;bir 
~~U ~~aı, icap edt'r. Ual · 
'-':'\. \eter. bu tahammül, bu 
~--· ı\ıııas,fat ~I\ t ahii ~öriil 
~~Ilı. llı6ttl'fl1Yor ki Alınanlar 

~mil oluyor. le müı:;kUl anlnr yaşamaktadır. Şark cephesinde 
18 nci 

hafta airdi 
Kara denizdeki 
Sovvet 1 ilosu 

~ ""IQt\j lderinden hiı; de s l O V O J A 

'
\.~ lı tltııi~e ruhi bir metanete l vu~ ıu.a 
\" vtt et., ~Otlarını Ki bT 
~~~ ,~~e Perişan :ıa~~~ Kırım deniz Uslerl 
1-tı:\ıı I kJ, ij g':!:C<-ek mi LSnne • me,.· danıarı 
"' .11Qııı. t:•tlı•ri hlliifma bir ve na va , 
\~~ ~, ettikı lg~Ji~ .~ıarbelerin~ c~ ddelre m dalaa 
~i,ltbt'İ!( e.rmı gorıince kalıı T 
,,. t)~ b 'e takdir ~eı.ıeri edileceK 
~ıı11 f:&~tiğju· '_"ül~hazalar ak· • --o-

S' tııenı.ıı ·~•n, It.alyan rad. Almanlar cenuplaki kuvvet 1.. "\ ı l~. b~ llnlyetinc pek a1'ıl • 

&,._.,~ '-1.Yııı~ Q()Yle ne rint karı.r. Ierin bir kısmını şımale 
~ıı1ı:'..' rad . , ~ • \."' ~ .~ıc. ~o~undan h~ kle • . gönderdıler 

~ ııı,._? ~ • llıı.ı ne 7.annedi • 
\'b~\t ,r harpte düşmana Lo.ndru, 111 (.\ .A :> 
\ "ıj"ll lab~ r11hi ınetanet gö<.. ltimada :ayan bır membadan 11.Jı· 

~~~ oı ... -
1 ile , .ard • t ıı. haberlere ::öre. Sovyct kuvvetle. ~le ır . arzın. n n 

lıı'f e\1 , . zanne<lile bllirdj. rınin merkez cephesinde anu~ene ve 
~' )\JIU e l'tıhi m t t " b h' beklennıedil< mukavemtı karşısın ,, • .\ q •. 1 e ane ı u ıç . . 
L' 4k. hıı .._ Yanlar ·· t cJ Almanlnr cnup cephcsınden bir ' -ıQı ~I~ mı ;zos er- a 
~"tiJ· llıi? /\ li~ Almanlar lii · çok kuvvetler çek~ege mecbur ol .. 
\; ~~lflı- hal'nı ~itayi~kar !'ıÖ7. mu'ilardır. B' ı sebeble mareşa l Budy.e_ 
\iı,' 'Ilı d il kkınc1a da :.arfedil. nı ordusunun uzl'ri rıde'ld tazyik h:ı fı! · 
\.."ıı:ıerı ~<r..I lnj f Niçin harbe ı c De\ amı 4 iınclide) 
~ l~~ıı ha~: e~:a diisman <.air <.>-
\'iiıİi '.•nıarı edılınl) or da bil. . 

~~3"'' ıne~ rncı anet \C ta K a ' l n l n . ve 
~ı~'"~ <'tını~, 1iı1.umıı 

~: l!~~e~ll~u nıuteakip dinlt>. M O I O i Of 
\ >-ı~ tl<t.~1~ llıerakr ir.a le~·e 
~ ,t~ bu •ehr·· .\1~1a~ ~a1-et ~. Ta'"-' are He Mti ık o. 
~ aııltıt1a 11•lc ılitıt :ı etm. .7 J 

:\'-ı\ııl'ıı~bit~~·bu kı ... rsn a. .. ın l vanan a]' r•ldJlar 
'et ~'hı •n1 ına hruıni~·et. fi •) 
'ı.ı~" '<ı,ti"thnuı .u ... ı üb-ti 11,: it. l stukhoım. J9 <A .A.) - ıo . 

" d .. k t Sovyct Devlet re isi Kollnln ile H n. ~ı lığı,n n ı~·en .,\iphr- Molotof, Mo•l•ovıı.dan \:'~ b 11 kıt) el ediyorlar riC!) e komiseri . 
l:'l tı !·a 1 t&yyare ile hareket etmışlerdlr. 
~~- ~,~ tı 1 •• 

\ı~'ıı lıJ• a lltık O' Jerjo manası 1 ================::= \.~"l)-1~1~•lletırı1 11 ~~ .~nla':' ıl a hiJir. ' 
11 \.'\ '1ıt ~"U~u durıu türlii ınah. Fakat fa~iıınin 'iert di~i~l ini 8 h~~ 

~ •~.-p 11 
l'n hu kıs ço~ da en tabii 'e t'n kudsı ın!itan • 

~ ~ ~tkece • · C tarından fedakiı.rlık ~·apma.ii;a . alı·,· ı...._ 84lıtcdjıd · -~' , e rllncc mı- ftal•.·an do•. t]ftrımıı. ".-ir.ıdı ı;o .• . f'qta._,1 f . •gındeıı biraz , • ' .. · 
\~ '~ll·aıı h:lı da)ı ıulıleılilmh tahammÜllü ' c çok ı.abı rlı bir hak 
~"· 'laıııak k~n ı bu a l'ı ha. ~elmi., lerılir. Tenkit ,·e itiraz rıı. 
~~ ~etı t:~'? ~östrnni~ hunu iı:lerinden söküp atmı)laıdır. 
~ 'ııı~lıarnnıutik bahane<,ile Blnaenale~·h sonuna kadar tahan~ 
~-ttı •tıt1~ 0 1 \'r metanet ınül edereklerinc itimat olunabı. 

\ı.'~ ter · r. lir. Yalnız, bu te\'Cccühler, bu _nıo. 
t~I~. ~~'~hıın hu ha!Qmdan ne\İ hazırlt.<lar italyadaki \UlJCf 

~ bj~•~ı, şh~·~~~ıi:rıı itiraf edil- hakkında ernebi memleketlere p~k 
.,q"ti:.lılab'l'lt~ıllnıiiş insanlar parlak bir fikir \'ermcı;e ıı.t•rektır . 

1 htt1>a1ıYet _karşı-.ında Bereket Yerşin ki ne rlyat İtalyan .. 
1 hı""'e<lerkr. e.adır da •.. 

Sadece havadan ve biraz da de
nizden yardım görmesi ihtimalle -
ri varsa da, mihver tayyarecilerl • 
nin bu mıntakaJardaki mutlak ha
va hakimiyeti ne denizden ve ne 
de hnvadan hicbir yardımın bu 
şehrin müdafaasında rol almasına 
meydan vermemektedir . Her ge • 
Çen giin birazdaha mukavemet kır 
makta ve bilhassa Sov)'Cl Rusya 
makamlarının bu şehrin müdafaası 
hususunda vermiş oldu.kJarı kara-
11 ve hatta enerjiyi gevşetecek 
hadişder doğurmaktadır. 

Moskova Sovyetlerin kalbi de • 
mektfr. Buraya karı: ı yapılacak 
taarruzlar '.:c .Moskom üzcrindıı 

(De,·amı 4 üncüde) 

Va,ington Post gazetesine 
göre 

Amerika 
fırtınaya 

sürüklen ıyor . 
~ 

Bltarallık kanuna 
vakit geç;rmeden 
kald•rııma ıdır 

Kallntn 
mıntakaıında 

Çetin 
mu arebeler 
dev 3m ediyor 

Londra 19 ( A • .\.) - (B .B .C.) 
Bugün Alman _ Rus harbinin 15 in: 

d haftası 120 inci gUnOdUr. Rusya 
' her dan gelen haberlere göro Ruslar 

tarafta mukav<!mete devam ediyorlar. 
İnsanca uğradıkları ağı r zayiatlarını 
sonsu:.ı ihtıyatlarile telllfi ediyorlar. 
Almanla rın uğradıkları zayiatın mlk. 

_ kt" Fakat !arını tarih gosterece ır. 
müddet herha!dc geçen harpte aynı 

1.a r fındaki kayıplarından çok ıazla • 
dır. k 

Son 24 saat zarfında vaziyette pe 
az değişiklik olmuştur. Kıı.Jinin tyıınta. 1 
ıtasım.la çetin muharebeler devam e· 

il hücumlarla dlyor. Ruslar mukab 
Almanlara. ağır zayiat verdir!yorlar. 

! Viıızma mıntakasında vaziyeti çok 
ğıncn Ruslann \":ı~in~lon, 19 (A.A.) çok ciddi olmnsınıı rn d 

V itimadı nzalnıamı§tır. Orel cephesin e aain~ton Post gazetesi 48 sa . ml!l\cr 
"' 

0 

Almanlar daha fıızla ilerliyeıne , attcnberi Birleşik Amerlkanın hi!-
kümct merke7.inde ~ÜrC'n huzur - dir. k hO 
suzluğa tercüman olmaktadır. Bu Moskovayı tehdit eden lehli e • 

t ı:ı. ciddidir. Fakat :Mosıwvanın sukutu gaze e Amerikanın dünvayı kasıp u J\I nn 
k hn'·ati tesir vapamll.Z. Çllnk" m • avuran fırtına '-·a s ii rüklendi i!ini ., · ııt 

J " • ıpt'ıdosında.nberı u n ve Bi ı ]eşik devletlerin, U ndber • Rus harbin!n 
· "A · · Rtıs nn1clelı>rl sarka doğru nnkledll. gın vrupa milcudelesı ' ' dıye tav ,, • 

(DeYamı 4 Ün<'Üde) ın l~lerdir. 

MEMUR MAAŞLAR I AYIN 
27 iSiNDE 08.GITI LIYOR 

Yarln verıleaeğı doğı u ıieğıl 
Ankaradan haber verildiğine göre, 

maaşların şeker bayramından evvel 
ver'ıımes! mevzuubahs değildir . .Maıı.ş . 
ın rın , geçen sene olduğu gibi cumhw 

riyet bayramı arifesinde yani 27 bi. 
rlnclteşrin pazartesi gilnti verilmesi 
için maliye ı:ekAletl tarafından a\ı\kıı . 
darlara tPblig:ıt yıı.pılrnıştır. 

Cumhurivet bavramı 
Başvekilimizin millete 

hztabeszıe başlıgacak 
bir 

ıs inci yıl bayramı bu sene bitin yartta 
mı aazzam tezablratla kutlanacak 

Ankaradan haber verildiğine göre, 
cumhuriyet bayramı, başvekil Relik 
Saydnmın ayın 28 inci günU 12,C>O de 
radyoda aöyıiyeceği bir nutukla baş· 
lıyacaktır. 

Başvekilimiz nutkunda TUrk mille. 
tinin en bUyük bayramım tebrik ede. 
cek, nutkundan sonra Ankarada u · 
lus meydanında yapılacak olan teze_ 
hUrat radyo ile neşrolunacaktır. Mem. 

1 
leketin her tarafından gelen haberlere 
göre, cumhuriyet bayramınm bu .sene 
çok muhteşem olarak kullanması için 
ieap eden hazırlıklnrın hepsi tamam· 
lanmI§lır. 

İSTAXBULDA HAZffiLIJ< 

Cumhuriyet bayramma ba.zırıık ol. 
mak üzere şehirde birçok taklar ku. 
rulma~a başlamı§, umumt ve hususi 

Sovyet tebliği 
- - -cr-

Kıt a lar ım ız 
t'atlıt ve A1man 
taarruçların1 

Bir kaç defa 
püs : ~ürttü 

Moskova civarında 1 8 
Alman. tayyaresi diişünüldü 
Moskoı:a , 19 ( A.A.) 
Gece yarısı neşredilen Sovyet 

tebliği: 

18 teşrinievvel günü bütün 
cephede anudane muharebeler 
devam etmiştir. ::\luharebelcr bli
hassa garp ist ikametinde şid
detli olmuştur. Burada kıtaları. 
mız faşist Ye Alman kuvvetleri 
nin taarruzlarını bir kac ker~ 
geri püskürtmür.;lerdir · 

17 tcşriniewelde birkaç Al. 
man tayyaresi düşürülmüştür. 
27 Sovy~~ ~ayyaresi kayıptır. 

18 teşrınıevvclde Moskova ci
v~r!.11<11 ~. lt?. Alman tayyaresi dü. 
şuru muş ur. 

• 'io * 
Vişi , 19 ( A.A .) - 0/i: 
Rusyada cereyan eden muh~. 

rebelcr hakkında Havas • Ofi 
(DeYamı 4 iinciide) 

b!nnlarla tlcnrethanelcr geniş mik 
yaııta elektrik tenvıratı için hazırlık. 
la.rd:ı. bulunmugtur. 

Elektrik ldaresi, bu fn7.ln. tenvirat 
dolayıslle bayram gecelerinde şehrin 
tenviratının lnkıtaa uğramaması için 
nerelerde fazla tenvirat yapıtıyorsn 

bildirilmesini belediyeden istemiştir . 

l/ılki hır 

nutuk söyı.zge
rek dedi ki: 

AmerıKa artık 
bitarafhğı 

bırav ma Ildır! 
--<>--

Vaşington Post gaze tesi 

şöyle yazıyor: 

de 

Şlmdl alınacak 
tedbir en emniı; etli 
tedbirler oJacallt>r 

Londra, 19 CA.A.) H.B.O.: 
Amerika Cumhuriyet partisi r c i 

si Vilki birkaç saat evvel Nevyork 
da Amerikan milletine hitaben bıı 
Lutuk SByJemişUr. Yilkı nutkund. 
demistir ki: ''Mi:hverciler dilnyay, 
hiikim olmak için tehlikeli bir ril
yn ile birbirlerine bağırdılar. Amc
ri.ka bu arzuya ka:rşı harp edenle • 
re gittikçe nrtan yardmıda bulun
malıdır. Fakat Amerika halkı anb 
malıdır ki nrtık sulh vaziyet.inde 
kaJa.maz. Bunun için bitaraflığı bı
rak.malıdır." 

Ayandan Goile de Amerika hn. 
va kuvvetler.inin fiilen hnrckete 
geçmesini istemiştir. 

Amerika halkının umumi hisiya. 
tı Vaşington Post gazc.> t sındc çı. 
kan bir makaJcde ifade ediliyor. 
Makalenin hulasası şudur: "Ame-

l rika artık Avrupa harbine seyırci 
clamaz. Fırtınaya. doğru yol alma
lıyız. Buna karşı silıihlanmak fırtı 
nnya şemsiye ile mukabele ebncğe 
benzer. Dnhn şiddetli tedbirler al· 
malı, bitaraflık bağını çözmeliyiz. 
Japonya belki hiilii nümayiş yapı
yor. Fnknt §imdi almacak en cesu
rane tedbirler, en emniyetli tedbir 
Jer olaca.kbr. 

Napolide torpil 
fabrikası 

bombalandı 
----O-- · 

lngiliz tayyareleri Sirakusa 
hava maydanına 

hücum ettiler 
()'azısı 4 ün<·üdc) 
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NAHiVE MÜOÜRLERi 
iMTiHAN AÇILllOR 

imtihana askerliğf ni yapmış~ 29 vaşın1. 
geçmemiş veevli olanlar' girecek 
6 ay tık bir staj d&n sonra bir y!I 

ar,s görece er 
D:ı.hiliye Vekllliğl nnhlye :rr..UdUr 

Jcrin ·n tayinleri ve çaJ·~tırılmaları 

hakkında bir kanun projesi hazır
lnmt tır. Projeye göı-e, nahiye mU
dUrJer i lise mezunu, orta mektep 
ve bu dereced em~ktcbl bltirmi.Ş 
olacaklardır. 

Bunların açılacak imtiNmı ka. 
zanmış, askerliği ni bitirm'ıı, 29 ya. 
ı:ını geçmemiş olmaları, evli bulun 
malan, vücutlsrmın sağlam ve 
yurdun her ye rin:le n!ı.hiye rnu • 
dürlilğft yapa.bileceklerini t.a.ın s·h· 
hi heyet m porile isbat eylemcle a 

ri lazımdır. Nahiye mUdUrlUğUnn 
nlmanla:r 6 ay bir s taj görecekler, 
stajı başaranlar bir yıl kurs göre• 
ceklcrdlr. 

Nahi)·e mildürleri y~ni proje i -
le 7 f1ntfa ıı.yrti."nl\.ktndrr. Maaşlar 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 lira
drr. 35 Jlı'a v e aaha vukıin dece. 
eelerln her ikls'nde hizmetlerini 
bitirer.Ier iki aylık blr kurs göre • 

93aşmafıa.teeeı-
.. ~ _, ~ .--=wwwı~ ._ 

Vakıt 
Asım Us "İngiliz ve Amerikan yar. 

dımı Sovyetleri kurtarabUlr mi?., baş 
lıldı yamında, Ametlkadıın geliın b&• 
zı haberlere göre, Japonyanıtt. Slbir. 
yaya yürüyeceğini, fakat bu takdirde 
Amerikanın da hath<ı ğireetğiiil an • 
Jatarak şunları yazıyor: 

"Utınunla betııber, ;Japon)'& Si. 
herya tiLerlnc yUrilyerck Vl&dl· 
\ 'O tok yolunu kesf Pi takdirde 
Uznk Şnrktnki K121I Ordunun tes. 
linı olncnğım dil Unmemtlic1ir. 
So\'yetler lllrliğlnin Asyadakl mll
dnfua tesldlatı A\'nıp" kıtuında
ki ordulnrındnn tamnmilc avmlır. 
.Jnp;myıı. tnrafmdnn btr taanıız 
gelmes i senclcrdenberi bir ibtlmal 
olnrnk gözöniinde totuhluAondan 
uzun laman <'evam edeook harbi 
iclarc~e İd\fl malzeme sfoklan 
'iicuda getiı'ilml tir. Bu ltlbatlll 
A\TUpadnki Kızıl Ordunun Alman 
orclulnn karşı ında gü terdlAi 
ı:iıfcl c tli rnuluwemeti bu tarafta 
da ynpmn ı tabii olarak beklenir, 
Ancnl• \'ladivo tok yolu ketıllirse 
hu taraft a n tnglllz , .e Anır.ritcan 
yardımı getlmıck artık imltiinsız 
olııeil~ irin l\ızol Ord,ınnn Uıak 
i':arf{t~ giistcre<'eği F:iddetli mu· 
kı\\ <'m 0 t d e- nihayet bir giin tu. 
ken~ekt!r, Jlloslm\ n~, b<isaltarak 
Knznna ç kİleCt?l• olan 80\·~et hi\
kfınıct inin Alman onluları ile 
milcndelcsj •le,•nm ctlcceğl düşü· 
nülütıre bu clhettcn de Ur,a'k Şar. 
ka ~·ıırclım gitmcıııi tabii lmkfın 
haricinde bir i olduğu kabul edi• 
Ur. 

insııterc:\'C ı:elincc; bu de' Je
tin So\'-yetler Birliğine hakikaten 
hütlin km·,·ctile nrdım ctnıek Is· 
tedlğinden klm..,cnln süphcsl ola
maz. l•'akat AmerikMın Vl&tlh:~
f ok yollyle ~o'~ etlere ~·ardım 
etme<ıindelli zorhıklllrn ctlst ~ne 
in~illzlcrin tmn arasınilıın vana· 
cu1tlnn 3 nr<lım dalın kolay değil . 
dir. Blltıııssa Alman oi'dulan Dud
ycni kll\ 'etlerln1 imha eifereı, 
Karndcnlz \'e Aznl< denizi sahi). 
lcrinden f{afkas bi))gc .. iııe doğru 
inecek olursa ... 

Iliitün bu müliıhazıılnr Gnrpten 
Alman, ~nrktıın ltaflön tazvikl al
tında kalacak olnn So\·yetler Bir
llğinin re,·knltide t;eni_, !n,an \'e 
malzeme kaynaklanna sahip bu
lunmasma ''e lnı;lltere Ho Ameri 
lmnm da amimi yardım arzu!iun. 
da olmalıınna rağm~n tM< zor ,.~ 
fıdetn ktırtnhıııııı "'""'71! r;n•"'"""'k 
bir donunıla ol<loğunu gü tcrit.0 

Zek5.t ve fılranızı hava 
kurumuna veriniz 

BUyüklerlmlZln güt.el görtışl rt ve 
c,,slz idareleri, dUnyanın kan ağladtlı 
bir devirde bize, ecvlnçle dolu be.y • 
ram gtlnlerl temlh etmektedir. Fakat 
bizim için en bUyuk hnklkt bayram, 
Jrendlmlzt dUnilcn daha kuvvcUı göre· 
bilmektedir. HUk\lmcUn alaııtı tedbir 
lorin drşmda biz de daha l<uvveUI ve 
daha ba1mhlUI olmfik gaycslfte emek 
\•crebllfrıt. Türk hnvacılığmın Uill • 
yaçlannı karşılamnlc teşcbbUSlcffiil ı 

Jlızlandırmak için bu güzel bayram 
gf2nlerinm hru:rrlndtğı fırsatı kaÇtr • 
mamalı ve hava kurumuna yardım et· 
meliyiz. 

ecklerdlr. l{ursta chiiyclleri tns 
dik olunanlar terfi edebilecekler -
dir. 

Nıı.Mye mildUrleri, Velt illlğiı\ 
m<'rl{ z ve vt.iiliık kadrolnnndnk" 
dlğeT ınenıuri~·etlerl~ hususi i(la. 
ro vr. belediyelerin kadrolarında 
mna.sıı rnetnuıi:,·~tlere ve oralar • 
dan tekrar nnhiye mUdUrlüklerine 
nakil ve terfi ·suretiyle tayin ed'
lebltecelt leroir. 

Projenin muvakkat maddesine 
göre, buğlln Vekilliğin merkez ve 
val!llklct< tcşıtillit-nda çalışan me
murlar 'ile nahiye mUdUrlcrinden 
l ise HYn orta mektep mezunu o. 
luf) da srttlıt ~artları haiz olmadık· 
ları vntlllk merkezlerindeki hasta
neler sıhhi heyetlerince tasdik e
d ' lenlet' d.nhl kurs g~rec~kleroir 
ve kursu başarı ile biilicnler bu 
ıtanundan istifade edebilecekler • 
dir. 

Staj ve kurs programları Dahi -
liye vekilliğince yapılacllktır. 

Yeni Sabah 
HUeay!n Cahlt. Yalı:m. harp bltenJC 

ne olacalttJıt ülcclcmektedir. Muhıımr 
bulgarca Blovo (iıu:cleal muharrlrllılil 
bu mevzudaki bir makalesini ele ala· 
rak §tiylo dtyor: 

Dlllıya nlıooUclinc l~tlnlk e4ecek 
kavimlerin yalnız "kllltlli'IU,. ktıvtnılcr 
olm1M11 lbımf!'clooeAf,nl Bulgar gazıı • 
tesl, Ur.erinde pek ııırar etmeclcn, tna.o 

hlnı.ne~ lpret; ettul!'tlr. l>tınıek ol117or 
ki batı kavimler bıil!lh!ıma bir mııa· 
mele gtltecek ve clilnya ntmetlerlne 
lşt1rAkten t• tantalmiı mahrum bs.o 
r&kılacıak, yilhut onlara lkluı~l UçUhcli 
dl'rectıde ehNDUıl)-etı haiz blr hl 
~ıl&eaktir. A.ınl dUnya nl~tlerl ya) 
tuz "kUltUrJU,, mUlcUero mfınha8u 

kalacaktır. 

Dünya lan.imleri bu '•kültür., ~ha. 
detna~lnl Mıab& hangi üıılvenılte -
den lllacaklat t Heyhat, bu bôhlaıtc 

!!3ı.ü nanı olacak Univcrslto yalnrı. 

galip orduların erk-flnıhBrblyC51 olmak 
lhımgelt>Cektlrl Bulgar kanalı vuıı.. 

taslle tr.kllf roııen sulh m.lhver llc 
lngllte.ru \U Amerika nnısında hlr 
Utla'jlll& yQIU) lı. y1'pıl:ıca:r için, 
"kllltürlü,. \"e "kültUr&Ü7~, milletler 
bittabi mUşterckı:n Ayırt edlleeeklcr. 
d1r demek oluyor. Sovyetler birliği ta· 
mamen e&llalktt>n sopra Avnıpa lhıs. 
yasının bUtun z.eı~illlktcrl Almanla.. 
nı eUD('ı g~C#I haklund:ıld lşnrcte 

nazaron, Uuslaruı "kUltUnllı,, bir 
mlllet. tclfikki edllerelt Slblryaya ve or 
t.a Asya,ı-a doinı ıtUN:ekleri anla ı· 

lıyor. Avnıpaııııı bııgiin galipler tam.. 
lnıilah lfıttklAllerlno nlba3•et '~rllml& 
oliuı ka'lilmlcr do mubaklml< ''kültür
.UZ, ııayıla.<".ak , .o teki'ai' dlrlliııcıertn• 
lınk&ıı btni.lulmıyal'.&ktlr. şu halde e· 
~ien kü!;üklcrln ve parçalanacak Ru. 
) anın temelleri nrerlıtc bir gallplt-r 
\." bU~'Uhler ııulhü kuriililli\k ıııtl•naı .. 
ı;lndtj uı,he lralnuyor. nllyle bir euı.. 
hU Atnınnyamn tclillf Vo arzu etme • 
fiine a><ıl erebilir. ıraknt kUçUk devlet 
inin "k\lltiirsUzlN'., arıı..'lma karış .. 
oıaliırı whllkeal p'k baH:ı 11 .. ""en onla
rın bu ı t<.' !!lm11&tlıp l<alltıWUarı ~ol• 
garip olmaıı mı?,, 

- Yapacaksınız.. Çünkü, ta
liiniz o yolda çizilmiş.. Onun 
hükmüne tabi olacaksınız. 

- K~rım. eviL1, a&ude ve 
mesut yaşayışımd~n memı'IU· 
nwn .•. 

- ~kabir kadının karışa_ 
ca~ı yeni hayat tarzınızdan da 
hoşnut olacaJrsınız. Şimdi aynl
maeını istemediğiniz bu basit sa.. 
adet yuvasınaa gec:irdiğiniz qün. 
lere ileride e.sc.f edeceksiniz .. 
Sizi müeir rütpesinde sclamla}·a. 
cakla.r,. OmrünUZiln sonuna ka
dar bu yeni ve GOk güzel kadının 
esiri olacak, onun hükmünde 
gözlerinizi dunyaya vunıacaksı
nra .. 

Yaver yalvaı'dı: 
..... Suna m!l.nl olun ~yh efen. 

dl. Beni mUtevQ.zı yuvamaa. sev. 
gili karımla baş başa yaşatacak 
bir havat ve istikbal letivorum. 

- Sizi sevdiğini sövledi~İm 
nüfuzlu lmdını tatm-or musunuz? 

- Evet .. Söylediğiniz g ib i ba 
na :mektup J!(;nderdl , haber saldı 
tehdit etti. Hi~ birine kulak as
madım. cevap vermedim, .• 

- Vermeğc mecbur ,olacaksı. 
nız .. , 
Binbaşı tüt.sünün tesiriyle; d e_ 

r in bir diı5ünceyr d~ld ı .. Muh:Xk· 

Kaçak 
et kesenler 
Şiddetle takip olunacak 

KnragUmrUkte, aynı zamanda bey. 
gir k e! lp etini ııatan blr mezbahanın 
bul unn1ll!!ındıuı ııonra krı.Çnk el keacn 
mezbahalar mesctesı tlzcrüıdu el\ ın • 
miyetio d~ırulmağa bng\anmıtılır. Alft. 
kndJ.r mnkaınların millateasına glSre 
et p:ı.hnlıl~tlğı ~aman oe-hrirnl.Zdc ttıı. 
çak hayvan ku lp satanlar ila c;Oğal . 
mnklndır. Duntıan birkaç sene evveı, 
IJ!lhnıısa EyUp, Edlrnekapı, Topkapı 

lıırnflnnnd:ı, ynnl fakir halkın daha 
çok butuntluğ11,. itıÇl ınuh!tl olan 
g .. muerdc k nçak ~l ,!<esenler razıay. 
dı. Uuntnrdnn sık aık ynlutlananıar 

bulunuyordu. Dlrltag senedir et fl • 
yatlarının nlsbetcn ucuz bulunu,u do· 
layuıllo bunlann adellerlnln uatdtğı 
görülmekteydi. Faknt ıtnıdl etin pa. 
balı oluşu bu ıııı 6tedenbeı:l sanat. 
ittihaz etmiş olanlara gene fırsat vtr. 
mektcdlr. 
Şt-hnınlzde kaçak mezbAhaları 'Vt 

bunların a.dıunlart lle MbttiL ııılu bir 
§C~ilde mUcadelcı ctttAI glbl mC!tı:bllha. 
nrn da husuııt takip memurları buıun. 
maktadır. 

Dljtcr taraftan civar köyle~n de 
kaçak et geldiği sabit olmaktadır ki 
bunlarla. da mUcadele olunmaktallır. 

ipekli kadın çoraplarında 
görülmemit yükıelıne 

lpckli kadın çora.br fiyattan giliı 
geçUkCe y\lkBelmeı'lttMfr. Hele 
bayramın yaklaşması bunu buabü
tUn k6rilldemlş ve tereffU son had 
ılinl bulınuıtur. 

~Jvvelce 125 k~ alınan ipek. 
li bir çüt kııdın ~rabr rlUn 230 
kuruşa satilmıştır. Corap fiyatla.rı• 
nm böyle alabildiğ\ne yükseldiğinl 
nar.an df.kknte alan fiyat mUralı:a
be bUl'06u piyasayı sıkı au..rette 
kontrole baŞianuştır. Bu a.rad4 ikl 
c:orap muhtekiri >"akAiannıt.ştlr. 
Bunlara ait tahkikat evrakı lekem 
mut eder etmez çorap muhtekirleri 
adliyeye verilecektir. 

Ffyn.t mUr&ltahc bUrosundan baş 
ka. 1ktrsat Vekileti sana)i tetkik 
heyeti de çorap işiyle alakadar ol
maktadfr, 

• Karagilmrükte oturan F6bna a.. 
dmda ihtiyar blr kadın dUn mangala 
dUşmUş, muhtellf yerlerinden yana • 
rak ölmUştUr. 

• Trakya gUmrUkleri.nde tetkikler 
yapmak Uzere Trakyaya giden tstan.. 
bul g UmrUk biı.şmlldUnl Methi Ada. 
kan, ile gümrilk muhafaza. ba§mUdU· 
ril Zekl gehrlmlıı:e gelmlşlerdlr. 

DUn blr aıtmm fiyatı 24 lira 50 
kuruştu. 

• G<StUlen ıu.aum Uz~rine ham de • 
rller de borsada muame11s gören me. 
vad arasına ithal edilmiştir, 

• Sovyet, Fransa ve Macar k0D90· 
1oela rı dUn vllD.yette vali ve belediye 
reisi Ulttl Kırdan ziyaret etmişler 
cllr. 

• Belediyeye btr müracaat yapıl& • 
mk linyon Fransezlıı tiyatro blnaııı 
oınrak kullanılması tatenmiftlr. Bu 
~lhct tetkik olunmaktadır. 

• Belediyenin faytonlar için hazır· 

ladığı t.ıırlfe daimi encUmen tarafın 
•lan tetkik olunmaktadır. 

MuaUim:er 
mektep dahilinde 
üniforma giyecek 
VekA1et bu mevzu 
etraiında te) lkat 

yapıyor 
Maıırlr vekı\lctl, ôğretmenlıırln okvı 

dahııınae de hıırlçtelt1 kıynCetıerllc 

g\?7.melcrlnl okuta karşı ıcnp edPn 
ciddiyet ve a\ı\knyla tcıır c dcmfdl ,,. 
~inden l.lğrelttı enlerln nıcsleklertnc 

uygun yekn .!al~ bir kıynrct l csblt 
elmegl dU lliımcl<lrdır. 

Bu tasavvur kııbul olunduğu tnk • 
atrae, muallimler de hlUUntler glbl 
okullnrda muayyen bir klsveyl g\ye 
ccklerdlr, Bayan ög"retmenler için de 
aynı şeldl dUşUnUıı~ektetllr. 

...-...... .-..-.--.o ....... ~--~ 

o'y~u100 •• 
a se ·erıo, 

ar'ıyor J m t er .. :et 
1 

ııer 

i nhisarlar idaresi son Y ptıJ. , k 1 ·nılen cleJl ıı•,,,ı' 
. llU l k'I • . 1 •ar <' "'ıc"ı 1 c.ır .ft,J tctkık.lc;cıc nz ~ko ld ı;_ ı el~ ıs k lcr nr:ı'm numen, ~ ıı t•rş-

tnkıliıkl ~n.n1 n1rm.c. tbn o dugu gl ı co ~ n !.'tn! rımhn ~0nrdııilh ,r. ~ 
a l ol lı ıç tı enn ın a gl' eıı rn- 1 1 1 n 

18 
tıah <' 11r 

kının ı.stihlfıkuıln de artrna•tt,ı ol. ,1 .<ı; armı n l ( "'tn'i rır1' t IJ' 
. • l t . (' H ·r: l ;\r ı·rn. mnı n ffof.ı\ il ' 
aufrnı~u t Jlt. <' n1 1ış ıtlr. em1 ~ >?• e nm!ı)ornıu . l\lıı''1..ı- ı'b jJt 
zı vllul et mcı ı<ez er ıh cu n.a uma 1 lıatl " • ı 

•rın or ııntı": 0 gC'lmcm!ş olmakla l ı ber bu nr M 11 . ft n c•cnıirhıt<: • 
b . \ ıı.·ı Mm a .ı !•' tışııt geçen scnc>) c nuzamn ır , it ·r 1•1 • ...ıııt 

• ) 1 {'( 1 111 • l'r Ilı' 
ha\ li rnzla oldtı«u ani 1 ,ı nınkta • 1 llitler de he\ aıın ıll1%uıııf 
dır. l ~ınir ' 'n nut uı.I rııııt ne 1 ol ' 

Gllınri\k ve İllh sarlar V _ı 1 lı !" 1 len t '1.ltdirlc ı n eti 11eı 
bu ı in lizerinde ehenıırıiyctıc dur l' • nı' ,.ın <' ııtıede bit 1•1'

1 oı'~ 
mak tadır Çünkü r kı iı=;t;}ı'1kh n ,· 'l . 1 c'ı·•ı\İl'" h ıt ı;ıtt'.t 

· . • t u. ı ı ~uJl ıc, , • fY 
arlı ı n~nı ~am:ında az alkoll~ ır. mııl nrn"l•nı nı ın n ° \J 

\.. •d 1 ı. • .1 1 • r.l\I ~ .ıı.a~ o unma ... uuır. Fn'!nc;ız ordu ıınıın ) 

ki} C'ı;n sliıJmU hakkında tntbııt o- , •)fı<ı "!'bre de Hk ıtcfııor 
~ilen program ı~·ıı menfi bir mah • ~rı ., 1' ~lrdlldcrl anlıı"ıtı; ıı ıı•, 
H' at-zetmektediı. Faknt bir ta - il !'.inıdil·· Ru '.'t ('ferin ııelcJI il 
ıafta n az nlkoliü i ''ti! rln tirli • , :\ 01,t;~k 11 !•eli rı:ıtırtl riııdt et' 
miiniln artması du mcıhnuni "tle ı tı ,~,~Jııun ~Iosko\ n crfeıt ~~11 
Ög~nd«,lmi"C' gör<' rakı istlh- \ 'ı; mı.ut jı;;p:ıll) 011 ır ;-. ~ 

3 gu .. n ı·ç ,· n de Hl.iti mua~"i en bıızı mıntnkalı:ırd l 1 hut ti im millet o ııuııııtı ucııdt 
ve muhtel f sebepleri~ artmış .bu • 11 lrnr.:ı ımol• rll- ';_, 

Alt bt '"i ıunmnktadır. Mnı:ımafıh hakıln ar- n • el'• or· 0ııun .J ...,., ... 1 ma 8n r . :n\alll c ı.. . "' rı·~ı ,.. 
tı8 nisbe tı iki ny sonı-n srnc so • !!ı"iM 11 lmn etler ııııJnr ılı 11ıP adliyeye verildi cunda lıelli olncaktıı . !>"" p ol:trnk nu-ı, ~nıo ,, .ı• 

Fiyat murakabe ·memurları -.-....o-- ı flfI •ti~ ordu. dıı ot Ji ~· Rumanyadan petrol :XnpolJ on or<luı:;ttıt .... 1 ) ort.b 
şohir<lc tarama şeklinde ihti- 1 1 d G n e•p , •., 
kar aramaları yapmaktadırlar. Bulgaristan yo uya l'ru.rnlr ' nr ı; ıe rıln ,e 11111" 

b . getirilecek / m:!'rho.;ında buhınu) o ort :.J, 
Bu cün\leden olarak bliro, ır 

1 
ııu liç ) iil l'lli bin ol?~rd'' : ~ 

ka-O gün zarfında üç kişıyi su!} Bir milddettenberi Rumany, l ı ""' c::nnlıırn te Ul cdı ııct ,-•~111 üzerinde yakalamış, ad\lyeye ver bulunan petrol ofisi mUdUrU Talha l ılt mınt n'ın•:nndn 1tnrc rıtlilerı 
miştir. . Sabuncu şehrimize dönmilş, Anka. d . nu Ahwınhruı ~; 1ıuı.1l ıll~ 

Bunlardan birisi, Fincancılar- raya gitmiştlr. Haber vcr.tdiğin,. • ., . :t , buhındurı:ın bı .,uıı e / 
da Vahran Bcrberyandır. gör e , Bıılgaristan yolilc Rum nyı rın lmmnnılıısıııcln , c, ~ıı ııe'10r VahrQ.n, mnğaıasına R 'len dnn petrol ithali milmktin olacak- lr i u~runcl:ı 1Uıneli ıCcıı ııo·1, tnuhte!H müşterilere istenen ma- 1 trr. ~lt.İ'•leıin i ıdrlin etn1 rdıılıP 

1 tın dükkanda bulunmadığını söy- ~ m 'l ~mhı·. 0 7rım~n ~r ııe:1 \emiştir. Halbuki büro 'memur- Kendisine memur suru m'lıııh le milli rıı~ı .ıyc 11 tıırıdıt"' lan mağazada ara~trrma yapın- I h kk d 1. '.<'r:il. 1 cnliL btıhin ' ,ı .. bir ,.,r 
ca müh. ı·m miktarda stok bul- veren er a m a m a ıye •·ı n .... 

d• ? 'ttÜ 1\ i !>cl>ilde ) lın e _ .ı 1ı: tl' .,.,;ı mucılardır. Suçlu adliyeye veril- teftiş heyeti reisi ne ıyor . ı n·ol'' ,,.. 
'l '.et borcu sn~ ı '!1 :- ı ·ıı .1ııe 1.,Jıf miştir. Anknradan bildirildiğine göre. ,r mn "" \C bu ı~t • ·Jrrıll ·~ 

Diğeri Raci RacivoMviç adın. ~n zam~mlnt'dn bUyük şehirlerde l:.l'>' teı:ıkkt eden ı.un til)~ '' 
da birisidir. Bu da mağazasından bazı kimselerin kendilerine memur ., ncra mlıınıbrı) tlı. rJ Jetlıı~· ol• 
300 kilo kal'!lyı Samsunda iki tn. sii !'lii vererek zabıt varakası tan - A1mnnın amsıııdn bo. 

1 0ıııt"'rıı,.. 
cirn satbğını iddia etmiş ve fn. tim ettiklerl ve esnaftan para ce- tıoh onl:ı her ne' <' •:ı:ı, 11 ı10 
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tura göatenniştir. Halbuki Sam- -ıası aldikları göriilmektetlir. "'"" hos ~~çiıınıe~ I < 1,ı1oııı aunda. bu tacirler, iddiayı ı·ed· Btı mesele etrnfınd:ı. tahkikat hıı ordu w d<"' ret er ~ 
dctıni,lerdir. Bur.un üzerine. Ha. yapau maUye 'f. ftiş hryeti relsı l•ıııma 1 talı ulir. lıı""'ıt:ı \'./ 
cinin ibraz ettiRi faturaların ah- HUşlU Koray Vn'kıt :ırknda ımızn • llOl)onun ı.uın:ınıb.11 ıte tf 
te C>lduiu anlaşılmı§ adli~e)c v. ~Öel'a.natth bulutımuı:;tur~ ~alrl. ulnn b:ı<ol,n ot uı J\, ııııııtısl 
rilmiştir. "- Saıı 1hsan namında birinin ''l!'l 1ı ,:m!ı; AHı .. to: noP !i•: el, 

Üçüncüsü ise, Mahmutpaşada Beyoğlundn bundan bir müddet ev torn ohu znt 1'ı:ıt)0h1 ın"dıP1 1:~ iki kapılı İrfa.niyc pazarında c;~ ve! bir terzihaneye giderek kendi- tnsıydı: lıu it ib:ırJ. ( 11 tılıı 1;ı ltşan Rôdr.a.rno Alic;i'dir. Bu da gine rnafyc müfctt".ı3i olduğundan ı'ine ordıısuıtd•ln ~t ı:;cıııe1' ~il 
kurnQlf ihtikD..nndan ~ıdliyeyc VC· bıhislc para istediğini ben de ga • , <'rnıc.o;i gnriıı görıı~ bO de"' 
rilmiştir. zctelert4- okudum. Hucıusiyle 1stan ı.ı;cllr; fal,nt biıı n.S ~1 J<ııııı~1~ Sultanhamammdn, Havuzlu bul gibi bbylik şch l rle'n:le kendisi- !'\, u'!turJ n. inıJ)cr~to fidYo -~r-IV'. 
handa bir nurnaraôa Filipa Lcvi ne saht(\ 'memur sUsli vererek öt~ ııolyor.a. ftdctn bır •. bil 1~ ~rı'. 
firmasının Tiko markalı dolma ye, beriye mliracaat edenler olu· istcmel siıJn , enıılşh~rille ıi'~~ 
kalem satı.~larında ~ biı1 liraya r or. Bu işle mewuı olan gerek lı Jınrıı lmrtatınnı ~9.,1rıd" ..ıı~ 
yakın gayri meşru menfaat te. kontrolör ve gerE:>k kontrol memur ş,·arzeııh<'r" ı unııın ,.,ğ "~,.
min ettiği haber almnıış ve sn. lnnnın hüviyet vnraknl:ı11 mevcut. \ erdi.-;t htiytll. 1orcl utıtı'\1ıı ııe 
hiplcrl hakkında hlüdaciumumi_ t ur. Bunları mürncaatlarda miıes- nı t<?<ol,i l ~dC'n o ...ı0Y\tıır· ~ 
lİk~ takibata Ririşilmiştir. · Mese Sahiplerinin istemesi 111.zım • \ ernı erıı-: ıne stlphc )~rı. rl•~if 

Bundan başka, Yenip0stahane dır. Gösterilmesi de mümkUndUr. t ı; yllz elli tıln 1-'"11ı ol•~ ., 
karşısınd.ı. 7 numaralı dükkanda Ancak bu suretle yalancı me .. ordusuml:ı hail li'ril";~ .,eli ~ 
lastik satan kunduracı lhean ınurlıırm muhtemel fnalıyetine sed kişi rnnlı! l nlnıı ) ı1ı1<1~1te , 
Orta.ç ile Selim de mal saklamak cekilmiş olur.' ! .i~i.. . Yukarda. ~i.;j lilı ıt1 urt'J 
su<;undan mUddciumuıniliğe 'V~· hn<.l,n ) Uz on bın 1 rcH'll 111 ~ 
rilmi§tlr. Bunlar, dükkanlarına ordu han ı:;I nıillctle ,;ııııı• fı;, 
gelen müşterilere lfıstik olmadı. Mc:mt bir niıan ı.eıı ti, {'"l1'• J\fnıııJ.lti t•,.-ııl, 
ğınt söylemişlerdir. Fakat yapı. muhtt"ll f lıUkiıınctl.e,. ı. t:ı _ı1'1 

d 50 'f ı· "k b 1 Uzun mUddet. gazetemiz tahrir .. .,.,. 
lan arama a çı t astı u un_ !.!ör.ılcrilml ti : gem Jl•• ·:..ı tur heyeti arnsınd:ı bulunan kıymcUl ~ 1 ı ıır J,...,.,_ 
muş • a dliyecl!er imlzdcn Hendek cumhuri .. nrno;ında PoloııJ ıı. 1 

1 ~ıılıır,;'fl~ 
Diyarbakırda, un ;abrikaların- Daııı"mnılmhlnr, ıtııı·~tı•"" f

1 1 f 1 ~. "b·d· yet nıUddclumumisi Osınnn Knvralt 0 ,.,. •· .,, da en memur u~u yapan a ı ın mııç't alılar , ardı. ...rı .. ııı,, t''. 
Daver adında birisi. buray~ ge- ile m:ıruf tUccntlardan Yakup Dıkme· br ~rdunun nnr.nk r ıı' ~~ı d~: ~ 
l. k b. l t• ı nln kızı Leyltuıın nişan merasimi n- ~ ,,u ,.,.,. r; 
ır en ır ~uve. un ~e ırr.ı .ş ve l'cll.: orln rcl ı; lftkın , .... ıJ-.. ""'" · d 14 t• t 1 b De dostlarının ~lirnklle dUn gece le. "' ıı .,ı• ,. .. pıyasa a ıraya sa ı an u u. lıe inılel•i orcl unuıı uııdıtı 

nu, Aksarayda şekerci Mehmede · ro. edilmiştir. dl" doltS• m imli ., Altıl il' 
29 l 'r ya ..... ~ .... ıtıtıt Yarm Kadıköy evlenme dairesinde • r 11 ı a .,..ı..ıu 'i • ıle bunırlnn gclı\·o • ~ 

Abidin Da ve r müddeiumumi- dn akidlcrl icra edilecek ol:ın gcnr.lcre KadircCJfl 
liğe verilmiştir. saadetler tem,.nni ederiz. 

Büyük Röportaj serisi 41 - Röportaiı yapan: R. YAVUZ 
kak ki, şimdiki mesut hayatiyle 
istikbalde geçireceği muhte
şem ve pür itiyar günleri mu. 
kayese ediyor, ~önlü ne bugtlnkü 
yuvasını fedaya razı oluyor, ne 
de müjdelediğim y~tından vaz.. 
geçebiliyordu. Yaverin daha faz
la düşünmesine meydan bırak. 
madım, sordum: 

- Büyüyü bözacalt mıyız? 
-Tabii ••. 
- Ya yeni ve daha §iddctli 

btiyülere başlarsa? 
- Onları da bozın~ imkanı 

yok mu? 
- Bazılarının bözulması çok 

nıü~kül, bazılarmın da imkan
sızdır. 

- O ha!cie ne yapaca~m? .. 
Bu kisa cümlenin cevııbı usun 

münakaşalara yol a.çtı •.• Kapı. 
nın Dışınd;ı. beklemekten usanan 
bohçacı Gülizar da odaya girdi . 

Onun da karışmasiyle hemen h:>Rluğu d a doldurduktan sonra 
bir saatten f azln çene c&ld \. fen:ı olmnsn a seb •p yok .. 
Binbaşı bir kaç gün sonra tek- - Demek binbaşı Şcl!.;ı,mettin 
rar gelmek üzere evden ayrılır- be.yle ülfcttelcr öyle mi~ 
ken ben, işin şimdilik yoluna - Sayenizde evet ... 
girdiğine memnun, ve büyü nün - Peki, nasıl oldu bu iş? 
~n bil}'Ük sıtrını tatbike koymuş Kalfa t afsilat verdi: 
bulunuyordum.. - BüyUl r, haflaınnd a tes1dni 

Arad.ı.n bira?. zaman geçti. .. ,ıtöstcrrueğc b:ı !adı .. Ben, emir_ 
Bir gOn Fcrınanir kalfanın bir le r inizi harfiyen tatbik ettim. 
sarar kupasiyle kapıma gelip da- Badıschcr kadınefendimizin saG
yandrğını gördüm .• Ka lfa. bu sc_ lnrmı yaver beylh m.;Yrnllesinde 
fer hoşnutluk ve h az d o!u b ir si- köşelere ntf ığmın ert~si g'"~U. 
ma ile ~ama girdi .. Eohca. boh- kadınımızın mektup}nrınn omuz 
ça hedtYelcr. bol bir ~hşiş ve- silken, iltifaUnrına kaş Gatan ya. 
rerek beni de aşırı bir hazza boğ_ ver bey mııbeyn koridorunda hn
duktan sonra uzun bir methi •c rem kapısına gozl rini dikip u. 
ile bUyülerimin öğme ini yaptı ... dan beh ane'crle uzun, ueun b::lk~ 
Sordum! kaldı .. Tabii knpı arkasında biz. 

- Kadmefendl iyidir fasal- zat ve en mahr em adamlnriylc 
lah !.. gözcillük eden kadınefendı bunu 

- Hamdols un scyh efe ndi .. · gördü •. O gün verilen mc>ktub!L 
co~ iyi . l{ercm inizlc gönlündekı ccvn eldi 
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"Çirkindi, güzelsin deselerde ınanmaz 
Ayine bu çirkinliğe eyierdi şehadet,, 

ısmau Sala iki in ·ı · gı iZ Srrlı bir cam parçaımım bir ay. lu ve kendi iç alemini .. kendini ve çirkin akislerinden da.hi hoş 

~bıa~etesı· na kıymeti ve hizmeti ile ne za.. bil!,, dilsturile okuyabilen insan !anan birer megalomandırlar. 
~ ~ mandanbcri insan tarafından kul. ayna muvacehesinde büsbütün fik Dev aynası karşısında bUyilklilk 
fJ\ ., 

1 
laruldığmı tarihi ka.t'iyetile bilmi· ren ve hissen de derinleşiı·. Ancak ta.slıyan, lurstan hırsa. koşup için· 

\.v Yetıerın yorum ve şu satırları karaladığnn cahil. budala ve bilhassa his lbc- cien çıktığı en bayağı muhiti unu. 
VO anda ve yerde de bunu bana sara. dalMı insan çehresinin tema.C\l\81 tarak asalet tevebhümüne kapı. 
"~ ~2:kİYeti hatle öğretebilecek kayna.klan da lan insıın, tekebbilri hczeyn.nıa.n. 1 

'~r\ mahrumum. Fakat bayağı bir harp Yazan~ na bir !hakikat inancıyla. sarılan 
ani 1 n d Ô aleti olarak kürevvi aynanm bile bir deli giblıdir. Dev aynasında • ' ,, ""alümat büyük alim Archimede tarafından c" ~ ,4 da,sal, benliğini gören bir vatanda~ ister t 

'l 111 Siragüzenin muha&ı.raSında kulla. • • J'i basit bir memur. ister bir Unlver. "'e • nılmıs bulunmasına göre da.ha be. :>ite profesörü ve ister bir lider 
•ıı sını· şı·ddetle sit bir cam parçasının çok daha ol.sun daima. memldteti i~in tehli· ~Ol ewel insan elinde lüzumlu bir 8. karşısında böbürlenir, çirkinliği • Hayattan parçalar 2 . 

~ est let teşkjl etmiş olması taıbiidir. E- nin farkına varamaz. Kadın bil. keli bir unsur olmaya namzettir. 
ı.. 0 edr,yor sa.sen ınsan bundan mahrum bu. hassa çehresinin mağrur meclü • Ha.kiki vatanperverlik, fazilet ve n· Ut d" • 
"it 1 da dA.hi k d b '--Uksek ahl~k kibirli ve haris in· - ır ay ın ema ıycn glinde üç kere mekt.up giinderdim. 0 Şiılni1 •ıs ( lunduğu zaman ar ço e• udur. s~anın benlı'gı··n'ı· -•·-...... :ren dev a"• ce'\'&P ,·eriyor: Post.acı ile evleniyormuş. •• h~n ~.A. . .J. - D.N.B: fa rakit ve berrak bir su sathında Fakat in.sanı en fazla dfişUndü • ...,.,,nu J 

~l'eııblldtrıldiğine göre kabataslıı.k çehresinin §ekli ,.e ren ve film.of yapan (dev aynası) nasımn çamurlu SJValarıdır. 
l.o""' "e Daily Mail ha.llan haklmıda fikir edinmekle dır. Dev aynası, kahkahanın bil. Bir millet ve bir memleket için 

ti lararlldranın alakadar ve nihayet karşısında.ki fnsanm tün sırlarını aluıettiren, en güzel de dev aynası tema.,<Wiı çok tehll 
~~akk 1

ndan Sovyctlcrin yüzüne bakmakla da kendi yüzünü ve presti~e şayan, karşısında ıhür• keli bir maceradır. insan \'e mil • 
~~~ 1•

1

11~1 a. ~ anhş malu- tasarlamaktaydı. Bugtin vah§f kn. met veya korku ile durulan en cid- let, bir vatan ve tıir inMillık şe • 
.,~ "dd · l d ayn~:ıan habersı'• ,..._ d' b eh el · dah' t.h refı"ne "·apmnı. oJdukJn- !bil ... 'Ük i~· tı.' ;tle 'iı etle protes. bilel'"r ıç n e u.u " ..,... ı ve a us ç r erı 1 sa m- ., .,, ...... ,, 

"'-lt~r. lan hı.sanıar olduğu gibi, bir ayna. cia gıillinç :Jekillerc sokan tbir va. ler ve hizmetler için dev aynasın· 
\: btt hJ~tcsi Alman- nm inciler ve fidişi ile değ"işile • sıtadrr. Bu aynanın karşısında §e• da akisleri olmamak §artiYle gu• 
'~ iı:ıdita Moskovada cek kadar kıymetli bir mübadele kilsiz ve biçim.siz çehresini, kısaları rurlanmaya haklıdır; çünkil beıte-

Mücadeleci kadın 
kimdir? 

~leıı il dırn:ıkl eden evvel bir metaı tesirini gösterdiği iptklai ve ya.cıeılıtşan vücudunu seyret • ri ve milli gurur başkaları tara.. 
'·t r mekl "deli t• · h f ed b" fmdıın :nii .. ahede ve takdir cdild'· ;:.~ ~-arı!"ı yazmak. ~nlar ç,o,. u . e cı ye ını mu a aza e ı.. ...,. 

ll"'l lıate "~ledır: İnsan haddi.zatında boyu ve cnL len ve !kahkahayla gülmeyen kim ği takdirde tabii iıir haslettir ve 
~ltıı14ti kata Pek kısa bir ni parçalanru ve bütilnünU gördfi. \•ardır? .. Ne gariptir ki dev ayna- tenmiye edilmelidır; ancak bu 

''r r.. Fakat bu fa. ğU ve bizzat hareketlerini yaptığı sı, insanı harici §ekliyle değiştir. gunır ve böbürlenme bir dev ay. 
1 ~ı gazeteler'' in ,-ucudunun varlığını anlam.ası için eliği halde herkes tarafından itti· nasınm kalp, bozuk, çirkin bir ~m-
.\ıt~ alarına kafi ~1- bir aynaya muhtaç dehıildir. Kör fakla sadakatine inanılan hakiki yal eseri olunca da hem gülUnç 

!<.adının mııvaf fak olabil
mesi için tek şa1 t 

bt;aı:ı r 1?n?ra mahfil. dahi vücudundan ve benliğinden bir aynadır. Çünkü hiçbir ınsan, ve hem de tehlikelidir. J!. nb e,dıldığine göre ha.berd~ır. tnsan kendi ke.ndine hatta en çir-kinimiz bile bu ayna. Türk milletinin tab~i vakar ,.e Rehavete karşı 
kapıları kapamak 

~1 ha~ taarruz pa- çözemediği ruhi bir :mekai:aria sa· muvaccheslnde kendini olduğu gL. temkini karşısında kendilerini de\' 
~~ bn afıflerniştir. Bu yesinde dimağnm ce\·~erlnde .~e • bi kabul etmez ve daha doğı-u.qu aynasında gören Donkişot nıhlu 
~~ hij~ . ?.amanda nazi. ressüm edPn ve ibır tav ıyet böyle hissedemez. milletler tarihin sillesini yeınlş 
l...,""'l'\ı~ları ıki Uc haftadan (spontaneite) göstc~en ''be~ Halbuki ruhi varlıkları itibarile Ier vt> .>iyeceklerdlr. En yakın ta• 

tt..".' de ftö,,ra devam etmi- hayali = ime.ge de soı,, nden bı.. birçok insanlar derece derece dev l"ihiıniz bu millet ve liderlerin dev 
~ ~lı .z :~ektedir. Fa- haber gibi görilnmekte, bununla aynası ~inde kendilerini. temıuıa e- aynaları yanında en hakiki bir ay. 

~~ler lronunde.ıiberi ne beraber bütun vaziyetlerinden, hn. ..:d!e!n!!!!!ı;!!·e~b~u~n~u~n!!!ce~m~iy~·e~tt~e~k~i!!!!!!n!ah~O§~!!!!!n!!!!!a~d~c~ğ!!!il!!!!!!!!m!!!!!l!d!!i r!!?!! .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ d~ii ~re.Yan etmiştir? reketlerinden •. içtimai ~ü~bet - 1 :: 
Rı-bil'li~ı v~ Almnn zırhlı ıerin1en ve bilhassa bır agn anın. 1 

Yazan: Stelaa Za1's 
Mücadele etmek, muzaffer olmak 

istemek demektir. Her iki tabirde 
nm vessirenin ~ görünü ne 
getlrcıceği ,z.o.rarla.rı heaba kauna· 
mrya kaUa.rı.malJdır. iBu ciheti he· 
.saba katmayıp da sun'i vasrtalvla 
cildini maskelemeden asıl yüzünü 
karlı manzara.ya. ka.rşt döndüre ıl· 
mek cesaretini göetcren kadın, ytl 
zünün ktzaııp kızarmadığmr end ı:e 
ile araştırnuynn kadm, vücudunun 
berrak, temiz ihavada serezcrpf> 
yaptığı idan1a zindelektiğini, çetin 
müsabakalara elverişli mukavemet 
hassası edindiğini görmekle inşirah 
duyar, Spor mlicadelesine bazma· 
nan kadının görilnüs itibarile menfi 
bir deği.~ikllğe uğra)·ıştan korkuau 
olmaması, hükmüne riayet 7.arurl 
bir kaidedir! Ve neden korksun 
sanki? Sevinç parıltılı gözler. gü· 
ıen yUz, hareketten ve soğuktan 
taptaze bir kızartı beliren yanak
lnr da, birer gilzellik harika&ldır. 
Öteki tarzda güzellik bil- fevkalü.· 
delikse. bu tarzda. güzellik l»r ha• 
r kuladeliktir! Tabiat dekoru içeri· 
sindl' bulurunıyan tuvalet t.alurnlan 
mevcuttur. 

ı.:> tnill~kt'i .Mos'kovaya da tç uzuvlarının halinden dahi •. 
ı'."t~t'trı 1 hır m~afede haberdar bulunmaktadır. Binaena• 
:ıaiı it 1 Yannışlardır. leyh aynanın bu balamdan bir fay. 

- . 

de, d:ğcrlndekl mana da mündemic
tir. Eski zamanlarda kronik yazan· 

l lar, mevzularında. baJısi geçen er HM·ecan ,.e neşeden yaratılan mllAt~a pr~ram ek -~ t d k-"' kah 
a lôaıetesj gecen pa. dası yoktur. Ancak insanın birçok 
~!\clranın alflkadar his ve dUmineelerini, mli.spet vc
~lqj:n~lldan şark cep. ' ya menfi heyecanlarını adale. mi. 

~1'1} habe hakkında rmı.t. miklerinde ve çizgi hareketlerın<:c 
~ rlerın bır müd- cemeden çehresi ve bunun taşldıgı 
~ltıi;a\·~ gelen ma- iki gözdür. İnsanın hakiki a~ı 

~ltdn- e<:lılmış olduğu. fiziyonomisi yani çehre ifadcs~r: 
e allk Ancak başkalarının çok defa .ı~dı 

l'ı\ıltıtun~da~ servi"ler. de olsa okudukları bu sehreyı ın. 
'8ııı1 •Yenın kendile. s:ın bizzat okuyamaz: aynaya b~. 

~ htil(\i hıtıYorlorsa da. mak ve kendini temaşa etmek ıh-
1' llıler vermelerini tiyacındadrr. 

Normal in~an ayna muvacehe. 
sinde ister istemez düşliAUr; _çlln. 
kü karşısındaki muhatabı b1zzat 
kendisidir; kendi kendini aldata. 
maz. Ayna ona yüzüniln bU~ün ta~ 
bii muhteviyatını ve gUzclliltlerlni 
olduğu kadıır sivilcelerini, lekele • 
rini yaralarını ve nihayet bUtUn 
ihtivarlık veya yorgunluk kınşık
lık~nnı gö.<rterir. ''Çirkindi. gil • 
zelsin deseler de inanmaz • Ayna 
bu cirkinliğe ede'rdi şehadet,. di. 
yen" hassas şairimiz İsmail Safa. 
nm hakkı ve isabeti vardır. Şuur-

değildi. Yagm ne ehemmiy~i var; 
Co dinç, zayıf, uzun boylu ıri ke
mikli bir ada.mdı. Her işini yavaR 
yavaş teJB.şJanmadan yapar, mUm.. 
kün olduğu kadar az konuşurdu. 
Şimdi her sabah efendisinin m~· 
r.ına çiçek götürmeyi ~al . e~ı. 
yordu. İçinde yatanın blrincı dil§. 
manı olduğunu biliyordu amma bu 
çiçek kokusu onu diriltmezdi her 
halde! 

Mezarlıktan dönüşte doğru şato
nun etrafa bilhassa madamın bu. 
Junduğu od~ya en hAkim kulesine 
cıkıyordu. Zaten o kulenin oclala • 
rmdan birinde yaşıyordu. Bu oda
dan bir merdivenle en üstteki ta• 
raçaya çı:luJa.bilinirdi. Taraçada ır.o. 
c.ııman ayaklı bir dürbün yer al • 
mıştı ... 

Yakında Madam Vilyamı bçrr • 
ma. te§ebbilsü mutlaka vu.kubula • 
caktı. Buna Co Benel ve Sam C.Oys 
gayet emindiler. Gece taraçada 
ınra ile nöbet bekliyorlar, fakat 
gti.n<lllz olunca Sam arka4allnı ku. 

· k ve)·cuıu a u.uın ranıanm, 

BEŞıKTAŞ GÜREL SINEMASINDA :~~~r~;:! ~~ti~:=~e~e:~ 
,_. !ardı. Zaferi tahayyill, o zamanlar 

BUGÜN 1Kl BÜYÜK FlLM BİRDEN il içln b~ki fa~da~ı~dı v? kafi kii. 

1 G .. . A A d 1 • Halbukı, bugun tçuı vazıyet ha:;li - orunmıyen damın v e 1 değişmi§lir, Şimdi zafen tahayyül 

l 
antrenmant yetmez. Bu asırda za• 

11-BRODVA y SERENADI ~~~tia.ı;;ı~y~~İe~n~ü~ı~;;:~:! ~~~:; 
derecede ümıt vcncı bır hazırlanıs 

- · mahb'tinde sayılnmıu. ' 

• 
Asrımız, rüya görenlere, hulyaya 

- · I dalanlara bilhassa .gayri müsaittir. 

1 
O TER 1 Erkekler için vaziyet böyle olduğu 

GAR Y COOPER - PRESTON F S 1 gibi, :kadınlar için de böyledir. zn· 
MEDELEtNE {'AROLL - PAULETl'E GODARD 1 fere ulaıımak maksadile mücadele-
Robf'rt Pre8fon - Akrm Tamlroff - Georgl'l8 Ba.rırroft ye girişmeden, lekn k bilgiyi arttı-

Pey yakın.da o ı; c t L -8. de Mllle'ln rış yolundn uğrnşmak gerektir. Bu 
en PARLAK muvarraklyetı olan RE!'ııı'KU her sahada mücadele için mutlaka 

ZAFER ORDUSU 
ıuzumludur. B!lJjlıea ş:ırttır. 

Bu arada bir yarı.c;, bir spor miı· 
ııabakası me\'Zuubahs olurken de 
ayni esastan hareket elmC'lidir

0 

Sporda da - ve bilhissa sporda · 
fcvkalii.de uynnık bulunmak icap 
eder. Hulyaya dalıp, uykuda. güze>! 
gilzel rüyalar gön11eki<' vakit geçi· 
rip de, tam nıilsabakn güniı gelip 
çatınca uyanmak, olmaz~ Hrıftnlar· 
r,a süren hazırlık, eğl('ncclcre per
hiz. rahatmı aramak ve süs!<' meş 
~I .olmamak; Bir zaman için, geni · 
ölçüde fedakarlık! Kadın dn. sUs· 
lenmeklc. gtizclleşmck için tuvalet 
yapınakla vakit ka~rbetmiye>cek 
evet kadın! iti.kin, süslenmek, gü' 
zelleşmck ne mn.nada? Yı!d,zlara 
benzeyiş nrzusile yapılan gayr<+ 
leri. çok zaman 'şgal edici itinn~ı 
muradediyoruz. 

Şalleıerlle L A L E Y E 
., ... M büyük .,erefl kaı.andrrıu•a.ktır il• 

lede bırakıp, dışarıya çıkıyordu. 
Bu çı)a§larla şato civarını iyice ta
nımaya çalışıyordu. Ha,·alide o • 
turan)a.rdan açıkgöz gördüklerJne 
tenbihlerde bulundu. Artık Matma 
zeı Dokterun adamlarını lx-k!iy<'tıi 
lirdi. 

mt~, koşuyor, sıçrıyordu. Uzakta 
nğaclann biri altında bir hayvan 
oturuyordu. Nereden g~ldi aklmıı 
bilinmez, Sam, yerd('n bir taş aldı, 
bu hayvana atacaktı. Küçüktenbc· 
ri ondn ii.det haline gelmişti. Açık• 
!ık bir yerde dolaşırken da,_Ynna • 
maz hem yUrilr, hem de age.A;]ara 
\'eya bnşka hedeflere topladığı taş 
lnrı atar dururdu. Fakat bu s_efN 
çok pişman oldu. Zrra oturdu~u 
gördüğü hayvan sert ~Jı bir 
boğaydı. Taş havada bir ka\'18 çiz • 
dikten sonra hayvanın tam alnının 
ortas'tna çarptı, Sam, bundan rot;· 
ra a1.gın bir boğanın üzerine dog• 
n.ı koştuğunu gördü. Ne y~pacak
t ı? Meta.dorlann o kadar ugraşa • 

Mesela kayak ynrrşına ha?.ırlanan 
bir kadın artık bu ~lerle alakasını 
ke$meli ve yapacağı yorucu nııtı en· 
ınanlıırda keskin ışıkla kar cnrp:şr 

Kadınlar, her hangi ibirşcyi cid
dil etle ben.msemiye davrandılar 
mı o :ıno kadar o saha kendilerine 
knpıılı kalmış olsa bile, teşebbfu;· 
lnrinde lmşa'rl elde ederler. :Mantıki 
hıreket, seb:ıt, hedefi isabetle t.a· 
yin ediş, onları da hedctlerine \'ar 

<lırır! Yalnız, bu noktaları ilk mer
haledC' göz önünde tutmalıdır .. üs· 
telik kücük bir f~akarlık daha.· 
Antrenmana b:ışlarken, cskideııbe
ri alıştıkları şeyleri, itıyat denilen 
vC'ylerl bırakınnlı ,.e bir lak:m ha.q· 
ı-aslyet heveenn zaaf gibi aevlerı, 
kalbleMnin. kap~md:uı ters yü:ı~ 
rirı!" geri c;evinnelidirlerl Egı-r 
OO) le ;ı. ap:ırlarsn. mücadelede k 
?.<mırlar mı? .. Eğer böyle yapar-
larsa .. ih t'mal !.. . 
Bununla beraber gene ~e !'nerjı~ 

bir kadın cehresi, mesela bır sk. 
<leğncği eldt>n knrlı yere düşünce 

( Deunu 6 ncıda ) 

rak k12ldtrdıklan boğala'I" dunırken ..... ---··-------------------bu kadar çabuk kı:zanma rastlamak r ' 
iyi bir talihe alamet. değildi h~r AR TTIRMA VE EKS!L TMEYE GiRENLER ! f 
halde. Arkasma baktı, şatoya hır 

!~~~::\~n~~~ =~rt M ·u· T E AH H. T LER ni duydukça hem kendi kendıne 
bela aradığı için krzıyor, hem. de 

bu gUHlnç gı.öi gözükllrken ~l:.ke- TASARRUF BONOSIYLE iŞ GORONOZ: 
li olabilecek hadiseye nasrl nih.a -
yet vereceğini düşünüyordu. Bır • 

denyanmda harabe gibib~ryer KAZANIRSINIZ belirdi, yıkılmlfj bir btnanm iki Uç 
metre yüksekliğinde bir duvan 

Sam hayatından memnundu. ls -
koçyanrn v~i manzarasına bayıJ. 
m~tı: Yüksek kayalar, kes.kin bu
runlarla, kucağında beyaz dalgaJa. 
n ck.aik etmeyen bir denize uzanı
yor, diğer taraftan genç ''e sert 
bir ril7.gir gilh ağaçlıkta gülı çıp • 
1a.k kayalarda sonu gelmez şarkıı;ı 
nı devam ettiriyor. Bu sese ara 
sıra Yükseklerde azametle uçan 
birkaç ıbüyiik kuşun silzülürlı:en çı.. 
karddtla.n keskin feryatlar karı§t• 
yor. Sam sabah dışarı çıkınca ken 
dini kolejdeki kadar d.inç ve at • 
letik bulmaktaydı, ara sıra tenha 
bir yerde kendi kendine coşuyor, 
koşmıya, etrafa ta.şiar atmağa baş 
lıyordu. VazifC6ini kolav ve rahat 
görilyordu. Madam Vilyamın en 
küçük teferrilalına kadar her ha • 
reketinden haberdardı. Bunu da 
Madamm yanına kltibe olarak ve
ribniıg Cennıi Börns lı!imli genç bir 
krza medyundu. Sam, Cenni ile s:ı
mlmiyet teais etmenin IAznn gel
diğini derhal anlamıştı, Fakat bu 
kolay olmamll}tı. Genç kız bUtiln 
neza.ketine rağmen uzak durmayı 
tercih ediyordu. Geldiğinin ikinci 
158ıbehıydı. Sem gene kırlara çık. 

kalnuşh. Sam, tereddüt etmeden 
hu duvara tırmanmanın en ak•llı 
hareket olacağını anladı. Kendi • 

C .. k '" t . t l k atırdıg'"' mız 940 lira tasarruf un u emma o ara y ) 
bonosu iıe bir ıene ıonra bin lira olur. (9221 rıi güçbela duvarm üstüne attı. 1 
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Dünden BuqOne SO~HA .. _ -- ~ 

Anadolu Jı,n:mun verıllğl babt"r. 
l~re \:Öfl.' dli ı,a •111.lyçtır.e bir b:Jlnş 

Timoçenko 
orduları 

t~ mar, en 
i 1111 a e d i 1 j i 
E r e on beş 
iil e ~;.ooo 
es"r a~dılar 

i eni Japon lıa§vekilinin 
heyana•,ı - Amerilı:an torpi· 
doııunu battr:ın deniz:ıltı 
aranıyor - İngiliz - Rus 
kıtaları Tahrandan çekiliyor 

Alm.;m b şkuma.r.dnnhğt clUn gece 
tt\·l,alAdc bir tebliğ neşrederek Mıı • 
:-cşnl Tim!l<'_,enko orduıarının tamnmcn 
lnılııı. cdlldığ'lnl b!ldlrmlştır. Teb1lt 

ı.tı.ıüur: 

:Rria.nsk ve Via.zma cifte mu· 
h:ırebe i muzafferiyetlP netice
lenmietir. 

Mnre.1::ıl .Kcsserling tarafından 
kumanda C<lilen bavn filolariyle 
sıkı iıı birliği ):Q.pan Mareşal Von 
BQck kumandnsmdaki Alman 
orduları, 67 piyade, 6 süvari, 7 
zunh tümen ve 6 zırhlı livadan 
mürc~ep 8 ordudan ibaret olan 
Maı eşal Timoçenkonun h"l.ınlan. 
da ettiği Sovyet ordular· ~pu-
1m tahrip Hmişlerdir. 

.Muharebe sahasının dlişm~n
dını temizlcnıne5i işi devam et
mektedir 

Bu muharebelerde şimdiye :O::ı
dar 648.196 esir alınmış, 1197 
tank, muhtelif ~apta 5229 top ve 
sayılması mümkün olnuyan mik
tarda muazzam harp malzem~si 
iğtin~m veya tahrip olunmu§tur. 
Düşmanın kanlı ?.a.yiatı \'ahim· 

dir. 
Bu harekatın tahakkukuna 

Mareşai Von Kluge, General -
Kole.nel 3aron Von Weichs, Ge
neral - Kolonel Strauss 'ordula• 
tiyle, General • Kolonel Hoth, 
7..ırhlr kıtalar l.C!nerali Reinha.rdt 
kumandasındaki kuvvetler işti. 
rak eylemişlerdir. 

:i\ıfoskova radyosunun. artık 
pek ender olarak işitilmekte ol. 
duğu ve diğer istnsyo:ılar vasr. 
t~ iyle programlarının neşriyatı
n:ı devıım etmediği Berlinde tc· 
vit olunmaktnclır. 

Alman ht::n.ı'a huıJvetlerinin 
Jıf uvafla!..iyetlcri 

Beı lınde salahıyetli bir kav
.naktan bildirildiğine göre ,A.l. 
ırnan bava kuvvetleri 12 - 18 
iJktcşrin gunl€ri zarfında hafta 
·esnasında bir sır.ı parle~; mu\'~f
falnyetl::ır kazannmılnl'<lır. 

lngilizlcr 8 - 14 ilkteflrln gün. 
lerlnde 85, 15.16.17 ilkte9rln ge· 
~elerlnde Man~ deni1J üzerinde 
'20 ve Alınan topraklarına. )1lptrk
lan ckınlar neticesinde de JO ta. 
ne olmnk üı.cı e işbu hafla içinde 
115 tayyare kaybelmişleıılir. 

Jı,"1ıeromlyelli nskeri tesislere 
,hiçbir 2.arnr 'ermiyen ve yalım~ 
'tüvit hn.tkı mUtcess:r eden Alma.n
~·a. tizerindeld ciü~man gece akın
la:n İngilizlere pahalıya ml'l.l ol. 
~ur.tur. 
" Alman gece avcı t:ı.yyarelcrile 
ita.fi b::ı.tarynlann ate.FJlCri ve Al
ı:'lmw. savaş tayyareleri her nkıuda. 
\<füşnuı.nm ehemmiyetli miktard!\ 
· :naı:nbardonıuı la vyaresini düşür· 
müşlcrd!r. 

Diğer taraftan hava muharebc
~'eT.inde ve lng.ıtercye kaıır. yapı
•tnn akınlarda Alman zay.iatı yal· 
ııız on .bir tayyareden ibarettir. 

Bir Alman tı:l\'yaresinc karşt 1n 
gilizler on tayyare kay1Jetmi.ş 

t.ulunuyorlar. 
Şark crphesinin her tarafında 

fılmaıı bava kuvvetleri fovkal!de 
faaliyet gösterm~lerdir. Moskova 
ve Lenlngradda askeri bakımdan 
\lhE'ınmiyctl tesisler muntazaman 
her gece bcmbalnndığr gibi, 80\•- ı 
yet hn!lnrmın gerilerindeki de. 
miryoUarı tc .. •i!ılcri. nakliye kolla
rı \'C c:rı'1 h ht r kesimindeki 
tuıker t ı>l ntıiı:ırı bomburdıman e· 
dilmi tir. 

~-O\':> etler. gemilerle O<le~ 
kııcm.. t"ŞebbUsleri eısnaamtıa 
mecmuu otuz bin tonili.loya. yük
selen altı ticaret gcntisi ".kaybct
mişll niir. Ve diğer cm ticaret ge
mi i ae cıcldi hasara uğra.m.rşlc". 
S'ır,ıth Sovyct bücumbotlarımian 
biri tnlnip ed.ilmi§lir. l\hınnan.sk 
liman tcrusleri de bombardm1ruıa 
tabi tutulmuştur. 

Cen•ıph, Karadenizden en son 
~ırn.,l n<>kt "' olan Muıınansk sa
l-JUerindı.:, Almnn havn kuvvolwi 

l>ütün hava sahasına hakim ol. 
muşlardır. 

Alman hava kuwcUerin.in taar 
ruzla.rile gUnlük Sovyet 1.ayiatr 

Amerikada 
ıa.krLben ytız tayqırere baıı~ nı- Dev tanarelertn 
makta.drr. 

Naooli toroil fabri
k~sı bombalandı l ıwaııye ve.ol).-

Maliye vck111 ~~-at~ 
bahld eksprcslO fi gıııı P""" 

ı VekU burad~ bifkS!i ~· 
Finlerin muvalfakiyeti seyyallatlerl füıhi.re, 19 (A.A.) 

Fin resmi ~cblifö: Orla~k 1ng1liz havn kuvvetle· 

Paslı mldalaa 
tallmlerl başladı ~tktk!erde btlltılll~ 

· rııl• t:__....--;-~d~ 

s "krü y .,.ıı g 1ıf' t ilkt~rin tnrihiııe k.War Fin geri bll'akddı ı i umumi karargô.hının tebliğin.de 
kuv\'etleri tarafınd1?1 elde edilen İngiliz bombardıman tayyare1erinin 

Tokyo, W (A.A.) 
Dün ba5lıyan pa~if ınüdafııa ta. 

limleri 25 ilkteşrine kadar ~ittike.c 
J,;enişli~·ere'".-: devam edecektir. 1-;ık 
lar tamnm.iylc karartılacak ve hn
klki bombalarla honıhsrdnnıuıJar 
yapl]a.cakbl'A 

- u aıtıil_ __ "° 
J..;skfşehlr "·ali.Si Ş c1llll"'.:,~ 

•.-.da "1 c ı1oıı 
raUddcttenberl .... eSIIl<ltı ~ muvaffakıyetlerle ahmın gann. 1.v~aııceloıo;, 19 (A.A.) per§embe akşamı Napolide bazı 

im hülasast acıağ : va deı t>"dil. Pan • Amerikan be.va kumpanyo.ın: hedeflere muvaffakıyetle taarruz 
miştir: il•t <lev '"Cllpper,, deniz tayyaresinin ettikleri kııycle<.li!mektedir. Büyük 

Fin kuvvetleri &>vvetlerdeıı hıırel:etıni 24 saat geclktirml§tir. çapta bombalar tel1i:ı.nede torpil 

<l uğtı Alınan ıııısta11 lJSlı 
tür. Cenazesi ~ : JJ~Jll 
Teşvlklyc cıunJSill ıırt•P r 
tan sonrıı Asri ıntz 51 000 tüfek. 2500 seı-i Rteı:;li ti.i- Bunlardan blrl cumartesi gUnU ma,. fabtikas;na ııit bazr binalam, dok• 

fek, 1500 mitml\'öz. 1000 <lc·n h:ılli sıatle 16 dıt. yeni Zeltı.ndaya git la.ra, demiryollnnna ve Iokoınotit 
fazla bomba tor.ıu . 10-'0 top, ~O meıı. nıukurrer olan Pııdlfl(. · CHp • garnjlnrına js3.bet etmi§tir. 
milyon mermi. vUz bir.ıeree bom- ı pu d l',crl pazar gUn.l S"' ıt 16 da ha. Cuma gl.inü İngiliz bombardıman 
ha ve el bom'-a..,1 i~.i:la::n ctıniı-ı- ı •'t t Loecı;k olun "Hono1ı:hı · Clip. tayyareleri Sirakusa havu ü.ssUne 
!erdir 1~r .. d.r Kumpanya, bu gecikmelerin taarruz etmişle'Nlir. Düşmanın bir 

Tahrip €.dilen otoınobıl. kam- ! !ıyUk okyanusta bulunan gemilere a.v tayyaresi ağrr hasara u~ramt.'l 
\'On ve Zirhlı arabaların miktarı bir clost limana OUca. etmeleri içl.n ve üs.<>üne dönmemiştir. ' · 
120 ve ı:. 'Iie- olmaktadır· Bun- hUınımetı:~ verilen emirle allkadar Şimali .Afrikaya yapılan akmlar 
dan ba1'ka 400 traktör ":e 2.000 olup oımadı.ğını ooy\emek istememe.!'. esnasında birkaç düşman tayyare .. 

~roi 
--------~o----~~ 

Karadeniz deki 
• .Ur. 

.. "ııdt" 
{0ğurt Yd~~ 

Sovvet tilosu FatihtA! ot:~u1-~J~: 
nıan ndında. })UisJ, dıJ )'O!;·• 

den fazln kam\•on alınm ıı;trr. tir. " ~ ..... ei tahrip edilmiş veya hıı.sam u::. • 
Elimi1.e ~"t't>n at adc.'ili 12.500 -<'"" - l ratılrru§fır. Ezzruı la hava. meyd~ 

(lla-:- larRfı l ııciıll'l sindeki bir yo~çu rrsJı~ 
lemi~tir. Bununla b,•ralJt>r, aynı hn • 1 ken fenalas.ınTŞ, CStil 
bcrlerc gi.ire, bu ordu l\Iarinpol etra.. ' ll(!>İnı:ie de. füı:nfi? ~~ t 
fmdn. çarp~m(lya dcvıtm etmektedir, Vakaya ınüddeıu;ıı.ıdıfllJll 
Budyeni ordusunun ıığradığr zayiatm muş, ceset ınorgt\ -~ 

den fazl;.cirt" Bun:~ r kısmen yurt na. da taarruz e<.lilmişUr. C-!'>. ti• 
lanna a .. <le1 <'<.len I\<ırelyalılara Romanya Kralı pinde ibir tayyare dür?iirülmiiş, bir 
verilm;ş ve kısr.1en ordu hizmet. kaç tayyare ha.sara uğratıJmrştr. 
lerine r.lınmıc\ardır. Mareşal Antoneskoyu Bir krşlaya nid lıirıalartla infilak .. 

ağır oldug"u ko b ıt t!dilmekle bel"B.bcr ~ . ot 
bu ordunun hcn\lz yıpranmadığı ve ğrıl~ 
gerisinde kızıl ord•ınun en iyi lmvvet,. Bir hakiJ1l ça ,ıııJllY"J 
!erinden b!ri olan bUyUk Kafkn!'ı oı- JfddrJıılJll rlt1 
dusıınun buııı:ıdu&ıı <1liylenmektcdir. lst.anbul (J. JI 

1 
rııus 

25 hazirandan lG ilkteşrine ka tebrik etti hır vulrubulmuştur. 
dar Fin ha\'3. kuvvetleri \'e tav• Hıilm~. 19 (A.A.) Ha.beşistanda İngiliz bonıbanlI .. 
yare dafii bat~ryalarr Sovyetie- P..uı:r.anya kralı uı~ı, .Mareşrıl An. rna.n. tayyareleri cuma günü Am • 
rin 171 bombardı •1;rn. 3c 5 J vcı toneskoy:ı. blr telgrat göndererek, O· bergeıog.i.anın cenubundaki dil>:· 
29 ke§if tay,var.:-~i\':e di~er ne. des.'1.da tarihi za!er mcnldleberi yarat.. man mevzilorfoc müessir bir lna~. 

Taşk6prl\ h(ıJ.tl!Jle ıııeıı1'1 
Bu ordunun tech 1. ı tr mUkemıneldlr. tın Madranın ncel 

viden tavyal'f'1t'riı!1 dfü;Urmi.iş mış oınn Rumen ordusunn. mi\t{:tln ruz.da. bulunmuşlaı·dır. Blitün bu 
lerdir. .m1mıettarlığını lılldirmlştir. hareketlerden İngil!z tayyarc1eri 

Söylendlğinc gore Kır•mda Atman.. mUracııntı. 
lar Perikop eh- ırın .a Nogaisklo ste. 
pinde çarpı~ınaya devam etmektedir • 

Bunlnrd;:rı maada ::> k'eşif, 4 Mare§a.1 Ant.onesko, cevaben lte:ndi salimen üsler.ine dönmüısierdlr. Jer. Rwılarm sekiz gtln de\•am eden PO/~/ 3 'f P.;,.,. 
Odesanın tahliyesi csnnsında mühim 
miktarda ın:ılzeme kurtarmaya mu • 
va.ffnlc olduk'tl'·ı ve Ktrmıa nakledilen 
bu ma~men!n or.ı1!l mllda!aayr tak 

baraj balonu da dilflürülmü§tür. ve dördUncil Rumen ordusu namına 
Düşürülen düşman havoı. kuvvet- t.eşckkürlerını blldirm~Ur. 
!erinin miktarı 601 tn vrnre YC 
balondur. · · 

Bundan başka l•'inlandiyalılur 
27 tayyare ve 8 tecrübe halonu. 
nu sağlam olarak <'le ceçiı mi~· 
lcrdir. Bunlarla clüsm~:un hava 
kuvvetleri zaviat mecmuu 639 a 
baliğ olmaktadır. Bu mikt.aı alın
va muharebelerinde veya yeı de 
tahrip olunan <lü~mnn tayyare. 
Jeri dahil değildir. 

İlktcşrin ~vmrn ba.ı;;ına kadar 
Fin kuvvetleri 45 biıı~ &•\·yet :!~
kerini esir etmi~lerdir. ~Hihim 
miktarda dü.şman yarahları da 
askeri hao;tahanel<>rdı: tefüwi e
dilmektedir. 

Hizmete elverişli esirlt-rin hep. 
~i muhtelif bizmC'tlerde c:alı~tı
nlmaktadır. 

Yeni 'Japon kabinesi 
Kurulclu 

Domei ajruısı yenı l>ablnlln!n şu su 
rette tc§ekkUl ettiğini bildirmektedir: 

B8.§Vekil, bnrbiyc ve dahiliye ruızı. 

rı; coneraı Hid:ı.kl Tojo, 
Bahriye nn:ıın: Yokosul;a Usı U ku. 

rnandanı nmlrnl Shlgenori, 
Maliye nazırı : Ol:lnorı l{D) tı, 
Ticaret v~ sınai nazın· Sblnsukc 

Dlhshl, 
Demhyollnr ve m:.ırıakRIAt nuzırı, 

f'l:ııgauı ki !tn z tcz~~hlıırı n.•tsr vls 
ıımırrıı Kenterajlmn, 

Dığl'f neuın tlprdc uc~!şılcllk olma 
nuştır .. 

latllıl>ıırat bUroıu şefi: \.ta•:ıy•ılt: 

'!'Atıl. 

Ralııne sekreter : Nnakı Kn~lılrno, 

'l'eşrtt komisyon ôlrelctörü: ı.:lchl 
Mnriyama. 

Yeni Japon başvekilinin 
Beyanatı 

Yeni 1. binenin yaµtığ1 ilk to'P'" 
lantı sonunda başvekil General 
Tojo Japon siyasetinin nazım e
saslarını şöyle hülasa etmiştir; 

Çin ihtilAfmı muvaffakıyetle 
bitirmek. 

Büyük Asya h~vat sahasını 
vücuf]a getirmek ve bu suretle 
dünya !'Ulhunuı, tesi.sinc yardım 
etmek. 

Hariçte mihver oovletlerile o
lan münasebetleri ta1·viye etmek. 

Dahilde harp makinesini k..ıv. 
vet.Jendirmek ve bütün kuvvetlc.
ri seferber etınck. 

General To.io sözlerine şüyle 
devam etmiştir: 

Bütün Japon milleli bu esa.sla
fit mutabık olduğunu bildirirse, 
Japonyamn bu gaveieri gcrçek
Ieştirme.<;ine hl~ kimsenin m~ni 
olamıyaacğma kaniim. 

BUtün milletin itimadı \'e yar. 
drmiyle milli emniyetin teminine 
yardım cclebileceğimi U.-nit eyle- . 
rim. 

General Toio'nun bu beyanatı 
yeni hü.li-U.metin progrmnı add:.?
dilmektedir. 

'Amerikan torpidosunu 
Btıtıran ti eniz:ıltı aranıyor 
V~da balıl olan kanaate gö.. 

ı-e Keaı;nl muhribinin torpillenmesi 
alclAde bir hAdl.seoon ib.'ıret değil Al· 
ınanyanm deAl.zlerde Amerika.ya kar. 
şı taarruz eiyuetinin belki de bir 
başlangıcıdır. 

Doco Jon";: ajansının Vaşington 

muhabirinin blld.rdiğme göre 11.IAka 
dar mtiş&hıtler, Almanyanm Amerl 
itaya. karşı harbe girmemekle temin 
ettlği faydnlıınn son aylar l<ılnde a -
1.ıı\dığmı b<•y .. n etmcktedlr. ÇlinltU 

Arkeolog.mimar 
. yetlştlrHecek 
Aukara, 18 (ı1.A.) - Haber 

aldı~ımızn. göre Arkeoloğ mima· 
l ~ olan ihtiyacı karşılamak Uze
r.; bu ders yılından ilibaren, gü. 
zel ::-a:ıal1ar akademisi yüksek 
mimarlık şubesi üçüncü sınıf ta. 
lcbel('ri arasından seçilecek dört 
genı:ten ikisi, maarif vekilliği di
ğer ikisi de Türk tarih kunımu 
namına ıırkeoloğ mimar olarak 

,;.·ctiştirilecektir. Bu gençler ay• 
~r wmanda., İstanbul Universite
si edebiyat fakültesi arkeoloji 
deı·slerin~ de devam cdeceldcr, 
dir. 

TRhsillerinin devamı müdde
tince. .kendilerine iburs verilecek 
olan bu dört talebe, mezun ol• 
duktan sonra meslekleri dahilin
de yerilecek "'azifelcrdc çalıl]a. 
rnklardır. 

;.meı-ika ~imdi mUttellklerc dalın ka. 
ti bir surette yardnn etmekte \"C on 
tara glltlkç~ artan miktarda.. m.alze 
m!' gundercceğini vaadeylemel•tedtr • 
ı\ nıerllrnn bnhriyellleri şimdi muteca.
\'llı: g~m:lerc karşı nteş açınnk eınrl· 

nı nlmı ,it\rdıı·. Blt.nrnflık kanununun 
tadili ~e Almanynya mukavemeL zbı 
c!riM Amerika tare.fmdan eklenmiş 
yeni bir .h1lka mahiyetindedir. 

\'a~ingtonun b::ızı mt\hfillerinoozan. 
nedildlğlnı:! göre !il mali A tıantlkte 
dlln akşaıuc.lnnberl Kearniy& taarruz 
eden geminin nTnnmaeınıt baı;lannu;i· 
trr. ~ 

llüküruet merkezinde şidd<?UI bir 
gerginlik hüküm sllrruelctedlr, l{OngTe 

nzaeından bazr k!mseler bu ıırtd1ııcntn 
Japonları hnrbo te,vl.k 1(;1n naziler 
t:ırafınd:ııı s:ırfedilen bir gayretten 
ibaret olduğunu zaıınetınoktodlrler. 

Bir ~olt mahfillerde hiddet izhar edil• 
mGkte \'e l!zun gelen tedbirlerin silr' 
o.tıo nıınacağl söylcnmekl.eılir. 

Resmi mahf!lloı·do umumi surette 
lıaıııl cıl;rn kitınate gl>ro Kcarni mub. 
rihi ,bir tayyare tarai'mdıın delil bir 
dcnlzaltr tarafından tof'Plllenmiftir. 
Dir tayyarenin dcni:zdo bu kadar u • 
,,altlnrıı. kadar oı;ılarnıyacağr söylcD. 
r:ıel<to, lngillz ve Amcrıkan d~vriyele· 

rlıHt•n ku:-tuıan tı!r uenız~u gemi• 
sinin bn i~1 yaprna. .. ma da .. ihtimal ve., 
rilmexnektedlr. Çlln"kU. böyle bir ge. 
minin toı-plJ a.taeaıc kadar M:ı1 bir 
tııulırlbe yaklıı.şabilcceıı \ zannedllıne· 
mcktC<llr. V 

lngiliz - Rus kitaları 
Ta/ırandan çekiliyor 

Siya.si vaziyet tamamen istik:· 
rar bulmuş olduğundan :trlgiliz .. 
Sovyet ı~uvvetleri Tahranda,an. 
cak sukfınetin temini ~!.n Hlznrı
..,."1 n mfül<let zarfında ki.\lmışlar· 
dır. 

lra:ı hal!~ı bugün !~giliz ve 
Sov\·et kıta.!armtn Tahranı ter
kettikledni görmii4tür. Şehrin 
tahliye:::i bu~ün bifirifuktir. 
Yalnız RU3vay~ göriderilecek 
malzemenin sevki \'C Kahire w 

Tahran ha' a yolu mü::ialmleleri
nin tanzimi irin birk~ subay 
Tahranda kalacaktır. l 

lnl)' iliz kuvvetleri. i~aline mu· 
t, C.:ı.lrnt ha•1l olan hatt.1:ı yakı· 
ı:1!1daki Ilnmedaıı·~hrine git. 
mekledır ı~us kuvvetleri dün 
nkFam ı:;i;nal istikametine ginni
ve başlaıoışla1 ,Jır. 

Sovyel tebliği 
(Ba.' tarafı 1 ncidc) 

'tn.jansınm asker! muharriri şu 
mütaıaada. bulunuyor: 

Alman haberler K:ılininden 
1'zak denizi sahiline kadar bütün 
cephe boyunc~ şiddetli muhuı e
belerin devam ettiğini bildiriyor. 
iki taı af da takviye k:talarr al
mıştır. 

Moskova etrafında, Doneç 
havzasında, Azak denizi sahilin. 
de Almanlar yeni taarruzl.Q.rda 
bulunuyorlar. . 

Moskobada halka şehıin öom_ 
bardıman tehlikesine maruz !bu. 
lunduğu bildirilmiştir. Moskova 
tehlikede addedilmektedir. 

vlye ettiği 0öylenıne"ktedir • 
Burıı.lan biltıkn Kırımda mUhim de. 

niz ila!eri VL bir çok hnvıı meydanları 
,·ardır. Butiln bu mıntnkn iyice t.a~ 
itim edllml!}tir. Rusların uzun sene • 
lcrdenberl bu isUhkdmlarm inşa.siıe 

meşgul olmııkta ve bunlar hakkında 

o lmdar ketum davranmaktadırlar ki. 
lngilt'!,·o sefaret.hanesinin bUe Kmm 
muharebesinde ölen vo Srvastopolda 
dei'neımen İngiliz askerlerinin mezar· 
larmr .ziyaret için b!r memur gönder. 
rneslne mUsaadc edilmem.iştir. 

Sovyet filosu oimdl Srvastopolda 
bulunmaktadır. Fllo Sıvastopolcla lcnl 
dığı milddctçe Almanların mrımd~ 

karaya. çıkmağn. cesaret edemiyecek
leri .zannedilmektedir. 

Amerika f 11 tına ya J " 
sü~~~,~~~~;•eı Alman lıa~acı ~ 

rif ettiği. nıücndeleye seyirci kal • Jiar.dı"sekr ?!'.!:.~"'·~~.ı 
maktan çtl<ı:p, ~mdi toprağın nyak {Bıı.s t:ırarı .1 ncide) JBI..- gu"""ep..t".ı 
1 ıtm.da Utr-.:ı:v· • ı · t w cl<ldi 1J1r muvaffakıyet !kazıın.acak önünde tutu --'ılti c 
a.tI 3 ı;u.ıgını ı:sse mPgr> ~ov•·et t!ı~. ra.rde:::1:....nÖ~~ başladığ!Ilz ynzm.a.ktadır. tdnıan hnvactJığı d.oğrudnn cloğnı. - J .... ıw~ r 

Amerikum ticaret gemilerinin ya kızıl halkın maneviyntı ·iizerin• rinde vo ıneY ~ıet )'~ ~ 
sil8.blan.drnlmasına <l::dr mebusan de Mncı::s r olahlJecekUr. Bugün lmıı:ı.layrct dnr U"' ~;,.,t. ~ 
mecliSi tarafmdnn verilen katarı nrtık ~:cı0kov~c1nrı aynlm!t'! bulu ~ la beıaber 1ıcn ~ '_:~ 
mevzuba.hs eden bu gazete .Almcın nan htilt(ıııı t de bu manevi bozgu.. vurmu~ oıınak~l]JC ~"J 
yanın gi~ ka.r§muıd.a alınan bu ııu cjnJomek gayretllc Mosko\'fl.yt ki son on bcŞ '"'t :ıııı.~ ,1f'j 
tedbirin bir ka.sxrganın üstUne gül sonuıın ve tek yerlisini harcayın • sı;asmda So'~~ il". 
euyu dökmek kabilinden pek tesir· caya kadar miidİıfnaya karni' Yer. fek cephı; ~a kısıca.~~ 
siz olacağını iddia eylemektedir. mlş buJ1111uyor. mal.ıeınesıııı ~ ~ 
Gazete SOn dereee enerjik tedbirler Alman hava.cıııttnun tiq ııylık bir tır. Son lıai~u aıı.Jııı ~ ~ 
alı.nnrnsr ve Amerikan ticaret geını zurnan za-rfında nnrk cephesinin .ıan:ketıer bU J3tI t:9ı:ıJJ 
Ierinin harp ccvrclerine gin'isinc muhtelif bölgelerinde gi~ğt na vur.rruıırtadı~~ıı ı.ııı;t' 
mlni olan bitanıflrk knnunı.mım l hareket ka.blliyeti bugUn i~ bel- nebllir ~i, Jtızı~ı1' gefl o~ 
jlgasr i~in Rurve1t" milznl1arct c- 1i b:ı~lı bir hedef olarak ele alman hntJnrm ı:ıı"k rfıı ?t!~o.; 
di1mc8ini :Stemcı'Jdedir. ~Io.sko\'ıı ilzetine tanITuza ge<:mek bilvli.k kuvvetleıı.n dli~~ 

Bu ~te diyor ki: hazırı ğını bitirmek nritc>sinde ve. ne. ii<: an::ı. k0!fııJ111 ~.et 
''Kee.ıny rnu.h'ribiııin torpillen • ya. bitirmi§tır. Böyle hir taarruz maları. hııvac h~~aıu 

mesi Alma.nyanm. Okyanuslaı·a lıfı· tnkdirint.le Sovyet havacılığının ne mücl:ıfnnsıua. c '"·el t' 
kim olmak arLUSun.dan vazgcçmi • dereceye ka<l& muvaffak olacağr rini ve bir sn ıeic5İ' e .f.-1. 
yeccğini gösteriyor.'' \"C tuntı11zu durdunı.cağr merak <'• gnıptannıalııtJn oıı 00 

Gazete, Japonyarun harbe gir • dilebilir. '.Alm~-o~U~~·e~ , 
mekten içtinap edeceğine dair he • Her şeyden evvel iki haber na.. daı· bir :ı.ıw- 0 ge<J f 
nllz bazı Um.itler me.vcut olduğunu, zan dikk:ı.ti çekmektedir. Bunlar.. doğrn :ıuı.rek~dire.rı (JPôt f.1. 
iakat btı. ~tlere bel bağlamanın dnn t.ıri, Sovyet Rusyaya. "Vaadedt.. tadır. ]3UnU -r ili' ti' 
doğrn olnuyacağw ve bitaraOık len denıokrruıi ynrdxmmm .-\meıi .- ınen he.nıc.ıı sa,) 13ıı ti 
kanununun son :ırtıklannı da orta- kan k::ıfilesi /ayda dört yüzhadar etnıi6 gibidirtette~tı". 
dan kaldnıualc için cesurane ted .. ta.yynreııin Slbcryıı yoJiylc Sovyct hede J1asıırıl!ı aı-vct iit.!.ı
birle'l" aJnunası elıem olduğunu kny Ru::;ya'.}·a. gönderilmekt~ulınnna. .. to.kdirinde ~ t• ~ 
deylemektedir. stdtr. Bunun için de Bırleşik .Ame• ~T'k cephe · lS.()11Jctıf• 

Ticru'et gemilerinin silii.hlandırıl :-ika~ t Kanada ve .t\laaka )'oliyle resi baŞJanllf, 0 -cıe J) ~ 
maSI projesi lehinde mebusan mee Sibeı-yaya bağJıyacaJt bil' tayyare muhnrebelel'~SS. pt1t ~~ 
lislnde mevcut olıın ibüyük ekso .. meydanları zincirinin ikmal edil • la.n.n ve b1lh ıtırIJ11J~~ ~· 
riyet ka~m.da diğer ·gazeteler, mek üzere bulunduğu ve tayyare .. rolle'l" o}"-ıuıiW' ~ ~ t;#', 
nyan mecIB&tn Amerikan gemilt.· ler:n daha şünilidcn bu yoldan is. ne]ııercle <lef~yle 1#' ~ıı 
uniıı h!lrp çe.vrelerinc girm.esi im- tifadeye başlamılj ihulun.duklar.t Iunuyoru~. derıiıı ~ • 
kl.nıııt verecek sı.aette bitaraIJ.ı:k bildirilmektedir. Diğer malYane • ~ısınds.. ı>:~aa Jt".:.ı.t~ 
ıia.n~unda. tadilAt yapıp yapmt • nin de sevkini kolayla§lırm.ak ü .. hasmı fn{L cel' W{,tı~..ıııl 
yııcagmr ~Unaka~ etmektedirler. zere 300 Joıkomotifin gönderilmesi· öııderlilt cdCrnı!ll<- ,e,.11cı~~ı 

Nufuzu ·simdiye kadar mutedil ı.e ehemmiyet veri)dlği. muhakkak leriııi durdu edell Jl!I ıı p·~'f 
olan Japon bahriye nezareti söız • b. şine ,Yar:<3ıın çiJlllıcts~ı~~ 
cUsünün simdi tt'hditkar bfr lisan lkinci bir habcrs~ bu yerdnn. &. he U2ennde ~u# ~ 
kullaıim.nsı~nyra alamet addedil • yaeetini altilst edecek mahlyette· Moskovn..."ltn UCi de ~1{t 
memckledir. lyi haber atan kimse- clir. J!it• Nevyork nıeıı§Cli Anadolu So.vyettere ~~i 
Ier. dlinya. fırt:nalarmm nki~leri Ajancıı haberinde de "Rus ordu.ta,; lJlQlll kaıAl1 "~ ti# 
milınessllle'"l ticaret gemileri me ~ rının Alman taarruzuna. m.uka.ve • cılrğmıtl b~I ·et JtlebeöJI&' 
selesinde lıüklımeU iltizam etme • met edebileceği şüpheli olduğun• ~ ınük\l"mınel 1~ 1>ir ıııU._ıcı;i ~ 
ğe ~Vke}tiği m1iha:kkıılı: olduğunu dnn, htikümet. Mavcmyr Stberya. uzun Jevre ;ıı;bil f· ~iı;ııl. ı t 
ve hnZrrlazımakta olan buhranrn bi demiryolile mnlzeme nRklini tehir· .. im\'U!Jn1u~ ~ !ırrb1: bllt~ııııl 
taraflık ,,ka.nUAunun tamamiyle etmistir." ha,:c;cJl:ıt ",1ıdıı? 1111 
Ortadan kalkması: ile neticelenme- Bu takdirde Amer~· t ğilya.parak ·, ..-.ı1'fVi ·ııJ 
...ı ' , -:ı~ 1 ..., . 'IJlC" w· 11e ı 
Dl. pek mü.ml<Un olduğunu ~yle • nrn Sovyet Rusya. için kUk <>ttıı k ~eP ıı$ ı 
m&ktedlrler. ta bulunduğu. ancak lngi.lt~n.in· ıtir~·. ~ ş:ı~ndt'll 111eı<ıt~9 :J 

Baltimor Sun" gazei.e6i~ bu !ııı;l .. lmıdi menbalarmdaıı istif:de eu-e .. ~· l~~(lıgı guf de'1'ert'ı;ctll 
bah infiraU:ıla1·1n akalUyette oJdıı rek karar v~ huluoduğ~a.r.[ .. 1l17~uh;e. 

1 
cıı.lt9~1t.D\ fll5I' 

ğunu ve Aınerikal'lar tarafmdan ö.nnı ida\ııe ettireceği düşünültbi.. nUyetıeı;n~ ·iıt ~"";~ol' ,ıı 
{:imrii ltıkip edileıı siyasetin cidden IiT. Ve b~ bir ihtimalle S'ovyet havae1Jıg! 1~ .. 1ırı9 ° 1 .;ııt'1 • 
ınilli hir siyaset olduğunu, çilnkfi kızı} lı~vneılığının Mosl:ovn müda- · ge~cektJ~". ~ ·1 • ' ' ."ı 1 

A ·ı 1 1 1 f d d . ...:· • ' .,•ı c • • ·l· mel'I ta ı arın ma zem<' yardrmı aasın l l :n i hilnye \'c ene.JıSıne Jl'lm'lt 1 .. • 

lıaroine değil, earım:ına hnrbine lıel bağlı~ unk dUşmaııını kaı şıla. ~Hın t~ ~ı ı 1 
\. 

ı.{rmeğe mütema\iJ bulunduk] n - r.1ak zııı..ıctinJ• k~ı ıcnf,ı muhnh-
nr yaz.maktadır. 1 kaktır. 



~ ıl, 

~u - BUDA BiR AŞK 
'1(\ \10 k M ıı li Roman (Dihlkü nıt.81ıadan de~) Uzun bir süıküttan sonra. birden 

~ot ~3 . Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT ra ~"!~· f!:!1'~~:r~:~~u~ ~i~~~:ıfıı~ ~esut ve muzarter ıc. 

Çocuğunuz oğlan 
olsun mı, kız mı 

Aııırl.ı\r boyunca, eıkd;. nladm baba turarıııtlan lu:r. çocııktan daha~ 
~lldl41 görtllmUıttlir. Fal•at :ıcab:ı babıılar, ha\ııllerlnde ;rajjattlklan,şekle 
cllre bir rrkek ı•vl!t bulıı.b!llyortar mr'.' ı.ııl~ bir hAliilmt rn.r: Hugllıı Mr 
f:ok ihtiyar babalar, ocak ba§ında oturup kendisin:- ,lol''lM'ğlnl ba1.ırlı~..n. !,'!O. 

rap llikPn ,odasını dü7.t'lten \"C bütlln Shtiyuçlarıııı dınhı nltınclıı. bı.ılundarsa 

kı:r.ı ile y~a;\·ıp Afi~ Ukrcdl~or 

rcı/1r deaı . diğini anlatmak için derhal eözli - Bilsen seni ne kadar scviyo • 
lıt( huna · lianı san. hem glüyor hem konuşuyordu. değiştirirdi, rum Nina .. Benim gilv.el sevgili •. - Tebrl.k ederim dostum, de - ı kıym(ltinde bir ndarn dahi çrkam:t.. 
~- bu da Gzum kal - Sert sahiden erken sUrme. Fa.kat Andre bu de.fa kansının NJnacrğnn. uım. Gazetede llil.nmı gördUm. Bir mruıı muhtemeldir. Bununla her& -
~ ~ır rrunuz şurasİ naj olmuşsun evlat, Hangi kıt- sesinde ufak bir ihtly,az gözlerinde Diyordu. Andrc sanki kızgın bir kızm obnu~. Demek arltlt iht·. ber b:ıbasına nasihat vermclden 
k. %11-.1,., erlerdi Yn.. dan ,_ft,.ftft-ıeceüı"m. ı:omşu Atı·- hafif ' r. ""'rl ........ ;•'~ ~ " . d" yarladığrn uma .. n b. k b l I~ -ı .. rı u-..m:ı~:" n .. bir gölge sezdi ve bu keşfi ıeuu e UVAunwwu~ 6'"'1 y.,nn en K n Q<>na ır 17. a.. <'eldnivorum· Bu kadar kelMÜı!lıİ 
~ "e cev nu silkerek ye hanımın kör beslemesi Emi- onu adeta miltecBSir etti: fırladı. Kalbi o klldar s!ddetle çar. ocayu·~-uöyulc mi? ğ11ye.t- açık göz bir iş sı~mı il<eıı 
~ ı..... Sen <i ap v~rdim: !be K d · d Pf}onhı ki .. Nefe~l tutuldu, glWc- .. n (}k'<itti v · .,-dlı: b e baba Üzüld.. neden değil e t.. ar cşın en - Acaba benim bikliğtmdcn _ Evet d . e · bu işin hususiyetini görcmırot. 
~ n1. iZ. ııiroc "tmtihaıu1-· ayol kiırdeşinden hayırlı bir ş. Upheleniyor mu? dedi. Eğer övlc rinin önünde sarı yesil halkalar - IU G. edı. Hel"kes böyle Bir erkek için cocuk .istemek 

~l( ı...:- J peyda oldu, Djşlerinl gıcıdiı.tarek· "''Y yor. erçi çocuğuumz güzel h" u h • t.ab·ın ·· B -L 
tn.. ç.,.ınış in~anl" kısmet çıktı. Geldiler. Elime a_ ıt:.c çok fena .. saadeti, ıchir1endl V d ğil 1 ııevlmli, ~-~'"ati Yen'nd b" .· .ıç § P csız ı ır. u, ~u-. .es.. 
~"il - ... .. d 1 N 1 d"""" kt· b - ay, demek Na.lafa e m fi nuuı e ır "e' etınra vaJ?ıma kapan ı ar. c o ursa. ....... e u·, undan oonrn daha ih • fakat biz erkek olm"ft . t·" · · kt zamnnlardnnbcrl devam edcgr • 

.ııı: (N d"I B d t. t1 d eemek o ha.in bBfka bir kadttıla. ha! ....,mı ıs ıyor ~!l~frtt .. .) beyin sonden olur de ı er. u zaman a ıya ı avranmalıynn. Dedi. Yumiı.ıJtlannı srktr. Biroert duk. • len hir lnsly:ıld :hnld.r, bütün a • 
ı"ın • bövlc krzı Diyojenin feneriyle ruhunda, derin blr iboıırtluğun, Jcarı. Kendine lhicbir cevap vermedim sırlar boyunca kndmm vazifeııl •er 

~tılıı be gelmemi emir de~il Yavuzun ışılda~iylc arasak Bu düşilncc kendiSini ibtit!ln gUn smm kendisini aldattığını öğrendi- 'Rununln lbe1'ber sözleri arasında: keğe bir erkek evlat. gotirmek o• 
~ l<iıtına Yin1. bulnmayrz. FJli eteği, :vüzU, gözU rahatsız etti, saat beşe doğru nr • ği günkil gibi ROnaus bir bô§Iuğun k.1 "bl.z,, ikelime.sinc dikkat etmiş_ lnrıık ı;öriil~üştUr. Bu erke~ .. ~·,. 
~ii dan burundan a<:!lmıınıış. Tam ara.dı~nnız gibi tık Akumyum lokantasına gitmek. husule geldiğini hissetti. Ve kendi. tını. Acaba anneler de filhakikn Jat da. kendı lıesabma ailenın,tt~ 

~·llll .. t'l~ıllterinden ba. bır tomurcak. Hani 5yle yapma ten bile vazgeçti. Fakat ez sonra. cinden gcgmjş gibi çılguı bir Jıa.lde crl<ek. cocuk mu ietiyorlardı'? messülUnU muhıı.fazavn mr.nu:l'du! 
t lltı ~eldin··· boyama tomurcnklarda~ değil. Y.en~ bir dü ünüşle bu fikrini değili- • ampanya ~ ya.kAlad:. Son Sonra bi.: . gün o ar'kadru;~rıı ·:Benim adıma. liyık ·bır erl.ek?W 

'1..:ıllıat-a 1f· ı...wnka ızi. Bu iş hayırlı sevaplı bır iştir. li'rdi: yudumuna. kadar boğazına bo§a.ltlr. lw'Wyle görüşmek fn-satını bul • !at!,. Bu sözil nsırlardanberi i~ 
~·~ l!aJo:;. ınıt, S:ınt ikı ·e olursa senden olur dediler. , "Ya Nattı§atı.m bu teessUrU • 'i • Yandaki saJotıwı kapmı açılmış- dum. Kolunda tuttuğu §e.kilsiz ç. bilir knç milyon kişi söyICniiaf.11:."'ı 
~~İnin ~ ~ulununuz. Ben de hoşafın yağı eridi. Yut. koJıı~çl~ aralarında blr dargınlık. tı. Nikolaviç ve o '.kadrn gf.di.}'Orlar kmn bakarak:. Fakat bazan nıaa.lesef,..,...bıi.bMx 
~ h{r ~Oknk' doluydu. kundum Tutkundum. Benden ton ılert geliyorsa? :Klmbilir lbelki dr. Andre ~inden gelen bir acı ile 

8
.;- ~ dedı. Ne~ sevimli şey? tarafından bu derece mııbn~ 

l'J aşa· ımse elle- ev.el onun cla.ruşılacak bir ağnbe- ı ele orada Natnşayı bethaht edecek bağtrd.t \'e elinde ~~·a ı;işeai ~::ruz old~na çok ımem• vo tercih gören erkek çocuk l>iça. 
~· llirigj ~ Ylikı:m do- yisi varclır. Demek istediysem bir vaziyet beklemektedir. Hayır, olduğu halde koridora frrl4dr. Kar- : ocrun da öyle. Fakat ko re adamı inkisara uğratıyor 
~-~' iınt· ana: "b· . gısm<Ja boğüı ilo yüzUınU Rizleme. cam bıraz llıJdae.ra ıuğranuş gali Er . 
~~ ~inl .. ı2a~ lçln mü. de ırelcnlcr ısırgan ~tu gı ı ımiŞ- muhakkak gitmeliyim. Eğer Nat.a· ğe Çall§an ,, 

0 
kadinı" ve gtlz~rin _ ba. ÇilnltU QOCUk iSternck.le bera. • kek çocukların, ıhat.tıl}iYir~ 

b.. "''J" .. ueQı, ler, Mübarekler bır yapıştılar ~a nıuavonete muhtnl' olursa onu her bu çocugu· n erk""· ,__ • kek çocukların babalarmdan-.t.a.ına. 
"'Cl•ı " ....... k~ı· h 1 .....,, rfen saadM. ve Wer tapıl Nikola - ""'0.1..1«aSIJU JE- men ile d·ı--· .. °'h'ir .. 
ilı~~ '""~ap verdim pir yapıştılar. Pc a a e e bir ancak ben himaye edebilirim •. , viçi göl'dil. Uyordu. Aylardanberi he lb" .ayrı, en ı.c.ııne gore ~yôi. 
~e aıt!6_rt k.i.şi olduk, düııünelim dedim., s~ydnn. Sen Ve bu düşUnUşle Andre kalktı, Kadm ha.ıtik&tcn mU~ Mı· hal- kek çocuğumuz olacağrnt ko1:u:~: ~ultukla~ı görUlUr. B:ıbalannm, 

'tki~-kİ .dot talip., n" dersin bflkahm. Soylc yanım:ı karısını evde brrakarak lokantaya de olR.n. A~Yi görU.tıtt: ~ordu. Ben de !kentl·isine erkek • nyallcnnde YnıJl\ttıkları şekle gÖ4 

tııı''• ışı havn ala. otur da baba, oğul Jtibi konuşup gitti. A b" lı.a.rh , cuk istediğimi 9i>ylüyordum. F:'- re Yetişmek devrcslrti çabucak ge. 
h 1~ aç k bunıı bir katar verelim. Zira ya. :Bir saatten f8%la bir za.rna.ıtdan- Diye ~ma ~ir fe~t.köperdr. Nl. kat sa.dece o.ruı hoş görUnmek · çerek birdenbire bUyUyUve~, 
~~~~~olsun.. rm benden söz alrnağn gelecek. beri dokunulmamış yemekler ve kolaviç ise arkadaşı Andreyi de,.. cin böyle söylüyonhım. Hakikatt~ Ve babalar, on.Jar•<ıa. kendi!~ 

d "',.ll~j e llluhatabım lcr. ynrıyaJtadar ffimjş lldnci şaıDİ)an.ya Jıal tanıdr. Rengi uçtu.. Bir ihart. ne 0 !ursa, benim Jçin birdi. VC' bir :ı!JrninI bulacağı yerde, oot.w 
~e~il b'u Sahiden şa.$Rlamıştu~. ~n.ı:1İ f.!!. esinin önünde oturuyordu. Bir- ket ynpmaeına, bir lk>s 1!1Öylf'Dlt8llıe ~lmdı... (Çocuğunu clile ohrya • nın tarz ıve teliı.kkilcrlne aşağı yu. 
~-:-rıq ltu azizim şans ftıMnlar hiç bck!emedıklerı bır tlen koridoııia Nikolaviçin sesini vakıt kalmadan Anıdre pmpıuıyn tak:) ikan istihfn.fla lbakan zorlu bir~ 
tf .. \'vet)ı olan bu haberle yüz yüze gelince nasrJ vo bir kadm elbisesinin ihışır1rsını §İş.esini bUtün kuvvetivle N'rkola • Bunu .d~nyaya değişmem. Fak.at ban'C.ly1a lkarşılaı ıyorlar. 

etıdi n l J be d d d d vi~in kıı.fasına fnaird1• ~e vab§İ bir tledikl~ kocanıa söylemeYiJliz Baba iba.ba olmak dn-=ru ...... at (!{tı·~!1'1n.ra almak apışıp ka ır arsa n e o aki. uy u. ôhnaz mı" • • w ~~. J.~ • 

~ ~ırn zaman b.". kada öyle olmuŞtum. Fakat; bu Bu gibi va.kal.arla yeni kat'§ı.la§ • sesle: H • · .. nıdnn öğrenmek mecburiyetinde • 
· ~~~ " ş~ı::kmlık \'e tereddüt çok sür. nı __ ıyordu. ltlı.kat heyecanı ilk .,;;.

1 
• - Alçak, idi herif, sen Nata§R• a~ır, ibu sozleri nrkadaşınun di:r. :Bunlar hiç de tasavvur.ıcttiği 

R.t ~ k .,~ ya 'han t ...ıı.- ha' koc.asmn nnkletrnedinı Erkekler b" ~. · • 41 

~ı.... 1 tiniz n-ıi diye medı, Düşündüm ki: karşımdaki unun nyru idi. Knlbi göğsUnU de - 1 
' e ~,. .. rsun · ar&Slhda bu gibi nıcseİeıe Uz ri gı ı. değildır . .Akıllı olan baba, bu 

J'"lOl'tı? n. adam, özbir ba~a ender bulu lerceslne çarpıyor, boğazı sıkılır 61~~!f: t= ~~U:.ı:V~ de bir nevi nn'anevt ketu~iye: ;~ Yenı vnziyet k&r§Ismda biraz sıkr-
"._, uoyıe bir ....... ,, mn vefa ve şefkatin ta kendisi- gibi oluyor, elleri ayak.lan tltıi • i il • ı • .a hafııza edilir. Fa.kat ırrpJı'b.., ben lırs~ da sonra. alışır ve nihayet 5. 

Cl h... '" yo d y ç n. ıcrıne atildt, yero yuvar.ıaur, .,.. .. §in çinde b "tabil 
ıa;._"Qer s· dir. O; dağılan yuvasmrn hasret llkr u. ani bir kelime ile Andrc clındekl şi.,eyi ka.faanıdA parÇalr • de oyru fikirdeyim. ÇiinltU erkek_ .1 

. • ır gayrı lik bulmaz, 
"ıih,~laıtı'Z daha mu. ve sevgisini bütün cömertliği ve gllııkU Iztırabmı yeniden yaşı - yor, yunıt'Wtla.M lba.crukça: lerin birçoğu erkek çocuk ister • geç~ır gider. ~ 

!~<ız. Bir aın.ışaınız. bütün insanhğiyle ib1ze bol. bol yordu, - Alça'k herif .. benim Nıt,taşa • ler. IAkln ncı gariptir iki daha a7. .Erkek çocugun çooukluğu baba 
Yacak ~aQ.t sonra vermişti. Kara günlerle b.ışlayan . Adımlar yalda§tyor ve Andre mr al<htt.nıak ha! isteneıı ÇOCUkJar btiytldUkleri za · içın çok !trymetıi bir şeydir. Er • 

~"ltıeuen. boktor bey tanışma ve dostluğumuz milli Nık.olaviçin her zamanki gibi !iell Diye bağırıyordu. man !babalarına erkek çecuklardnn kek çocugun çocukluğunda, baba, 
~ bana benden nldr. hareketin devamı müddetince ;<>:~~ bir şeyler anlattığını duyu- Yandaki fJalOıftla.Mut ~Ok kim· daha çok iyi va.luyorlar. bir krz çocuğa teSi.r edebileceğin • 
~ daitl'n;ıPo.nı vereli. hararet ve heyecanını kaybet. seler koıidoriıa.ra daıcfi.lm\lştü. HJ.z.. E~kekler, erk<"k c;oouklannda den <?:ıha çok müessir olur. '.Fakat 
~e l'~!Yfik YC· meden yaşamış ve ben hA.disclcr, İki ~aldka :geçmeden· Andrc ya- metçll~r 6e ~~tutar .. Andrcnln kenfü hayallelinın tahakkukunu is hayatın daha. ıi1eri safhalarında a, 

CQı 'ıtı l!'b masa- vnkalnr tehlikeler iocrisinde sa. nındn~ı salonda NikolaViçln ayak ~özünU kan bUtiimOil Nitolavlçl terl~r. O ):avnı .. da. .. k~ndislnin tek- tiyarlanuş olan anne ve b~ya 
'~ ~'·~'ıtıSe1! i i.~ ~l~~k \•aşırken ona emanet bıraktığım s~slerıni du)"du .. iki salonu biribi • .hAJA 6l~lye dövn;~Jtte devam rar büyUdüğUnu gorur. Kendisine kız ~klan d:ıha çok arkadaşlık 
~lla er onumuz. rmdoıı ayıran kapı ve kaim perde- ediyordu. nas.ip olmamış muhariyeUere onu edebiliYor, rahat temin eyliyebili 

Yaz1~mız not et. en yakmlarım. için bir 18..hza da- le~ln aı'ke.sttıdan yalnız Bealerin Onu zorla ayırdıklaı't vakrt bU • kavuft;.unnaır. ~ter. Yor. -
~ t:dc~r~uk ... Uç, hi düşünmeden daha dik, daha gtlrültlliııU duyuluyordu. ~n ko tiln kuvveleri ketlildi eent8i 9'it ta . Buna isl.cn3eniz hodbinlik deyj. Bugün bırçok ihtiyar ba 

ıı~::n;ll'ı . _ı:ıntıhanm serbest daha asude kalarak ça- nusan ~-almz NikolaviçU. Garsona. rafa kaYdr, auı d~ ~ti, •rll:· nız. Fakat metlıe Iayrk bir hodbin.. ocak ibaştııd t 1?11Ia:· 
:<lı1 ıı;ak ik ~r~n,. bir za. lışnuş ve bu ak günlerin sa:b:ı. \"erdiği enıirlcr duyuluyordu. :No. • tı, ve 'bUUln VUetidu tiıtil6Çl.8.r iÇirı. liktir. OUnkU ba'banm :Yaşadığr bu • ~ . . a 

0 
urup kendıs.inın 

""-: d ~tu' 43utun su- hmda yine onu karşımızda bizi t~ın 8e6i bile çiltmıyordu. Esa.. de kıYrrla.talt orada bu.lUt\aftlai"dan lıulyalarla. birlikte <'ncrji!ıi de ıço ieıne~ haz~a.n. çorabını di • 
.:ıq~ ~1~ItlıYkdu . . Tercilt korur b:'"m ı',,in canını veren sen Andre karısmm sesini duymak birishün uun:ın ko'latr uuttne ğahr. S8nmok fuere· olan çalışm; .en, asını ~u.zclten '"e ıbütün ih-

:tı.,ı"\I vın b .... ... 1c'e Jc '1.1-~- hevesi bu ""'·uğu yetie• ........ ~1. tJyaçlnrmı elının altında buludu .. 
'.:~ . ııtu c e. bir insan olarak bulmuştum. • r onuştuıuıı.ı-nu dinlemek me. ctııtsl% oo,rn. --<A """ ~1..1•u1=. sa • ı an ıkız:ı 
.ıt tı ~11. slc-rih bir ekhs d ğil~. di k' O MUZA-R ,\OAJ? Yc:nıuc Yeniden ınelımuzlanır can :.uo ya,.<ıa.yıp tanrıya §likrcdi-

tı o rı;tıı11m Bnba dedim: ı e ı. • Nata.şayr hi • .. rn - Ianrr. • • Yor. (',ok zaman evvel, bu k-·n bı·r 
1 k ll'ıuzı znman - Bir baıu. evinin şerefini ve un.} e v~ mUda.faa ıçın o.t-a.d.a bulu • ·~ 
~ ~\tılttıuarız:ıı. cök"r. o ev halkından birisinin mukad. ' llyoıt'iu. Andre bir şeyler auy • - Son - Bir arkadaemun S<!kiz yaşın<Ia mk.~ çocuk olarak doğmasını is. 

t: 13l?.,e • ~ gıbı rahat amnk · 1 bir erkek çocuğu var, BütUn em" ~ediğınl unulmustur bfle. 
~lı~ ~' "~~~i~atı neti- deratrnı tayin etmek tein. ı.:avru- ' ~kildi ~a~ salon~ bir ... k~esine li bu çocuktur. • . Oğlan mr, kız mr? Hangi.sini J.s. 
~ bu d ·dtıılereı-tiı la.rının rey ve rnm•afakatını nla ! 1~ bil'·. d en ne iŞıtecegını P~il- Arkada!?ll? vaktı;vlc fakirdi. Çok ~Y<>r'SU. nud Eğet- talUi isenız ikL 
ı..ı.bitrnı· .. a\a Ve mce_,,,; cak kadar fazilet ve SCV0İSİni or. k 1 tl~O'r u: evvela Şen, §tıh kiı.h· s• f sıkıntı Çcktı. Falcnt kendı' gayret S1nc bırden malik "l"-Ult"•. 
'11111111 'I" 1 "' < .... ll ın at', buseler, ihtirash sözler ve ır ırsat ,, <U" ..... 
• 'ltl .. ~ uvordu . tava kovacak olursa evlatların \.h nihayet de ken.:ı: .. • 1,.. k 1• ve zekası sayesinde zengin old 

~.~ ~l'nı 1 d d' b ' ' b b kl b' · ......,,, .,.ın Pc e ım ş· di u. ~b "· a ı. u ıyı . a a,va. yanaca arı ır ve manidar, derin hir sükut... K ım na ~·apl)·or biliyor ınusu .. 
b4 ~ tek vazıfe hıgsı ve borcu vardır. , baha iyisi uz:ık, uzak olmalı!. ütüphanelerle, nu.z? Vaktiyle kendisinin çekm' 
<>ctıa arıp bir hal Oda, koşup ona sarılarak onun .Neden bir defa daha n;-nı cehcn • Tarihçilerin diltktıtine: olduğu billUn z~~etlerden oğlu•: 

~ h ktı baktı sıcak sevgisine biraz dah~ ya.. tıctn azabını yaşamalı? Sandıklarwıd.'ln çdonamış bfr bal. :ıu koruyor. EJını STcak sudan 
U kaı kınlaşarnk: \'akrt s-eslyorou arlık çoktan de, hl9 kııilAnı:ınaıruıı J:J mükeııı. ~~k suya soktu~uyor. Bir has:: 
d.\\' ~- tru kacı - Sen nasıl muvafık bulursarı ~ Maki salona :Ye~ckler gelml<• ve nıeı cııtıı an,.iklop. diya Brttanik• .•gı 01~!ca en ıyı doltl..orları çağı. 

Kanije 
Muhasarası 

.\. •k ~~Z'" raı::la. öyle } ap demek olacaktır ... Biz Nikolaviçin sızlanan sesi garsona: ııeınyaco.ıtao rıyor, ı ann ~n pahalı bir nıcl<t 
1> '""r • Vm:üne Oİ!" kan ve fiziyolojik yapı itı- - Gidebilirsini2 .. size ihtiyacr .. 1'enew Historianı, be, sonra Univet8iteye Ve Avru;;. namık kemal'in 
'ıt •ı \ d h k l mız olursa zT la merkc.ıleıind~n birine gönder nk renUcştlrllco ~rl 
ı... Vıı ta.kır llı -'l'--t J>!lriyle biraz n a ya ın o an ı ı ~a rım. HıstorJ> ""I The B .. tl' ı ı ec" ·4tı ı " ııc · · · fk t" Dem·şti - v u ın >Un ar. vaktııt' kendisiniı; hıır.ırl:tyanı hakr11 tank m 

r \lwı ·sırı kir b;; ba~mızın sevgısım. şc ·a ını Dinlemem k l k ,,.,. orld elde edcme<Iıgl şeyleri bu~'n l<IWm, erkek, kti"llk llOrllk. tııeır 
~ t • uteeek d,.,fir'ıl "I r '>k " " ln eden onu kay e ' l uymama ıçııı bol bol ~" on • ~ 
ij "'"' beçe ... • ~aga ~e ~ . k' b' . • sat'ıcttlği bütün gayrete ragmcn \dıııdaki tarih ktiıtı~·atı 200 lira. farı . . l'rkek Çocuğuna tattu- j tl\rk lı;ln wkrnr tdo'ar tıkU~ 
~~~~aba li . ttik. Fakat emınız ·ı.: ız r. k~hltnhalar, buselc'l'in şıqmı.ılı ıık~ ra 'latıhktır. t .. tı)·rnltr ıazetf'. mnk ıstıyor, bir kitub 

a\' l~d'l' ele bıraz bu kavbım!z. sa~e~c şekıl kası~· ı;ı A•1dreyi saklandığı köşede bu ~ mlz/IP t'. o. remtlnP. mektup!• l Feltat bu azami l'ağbelten li:ıh so klU11f 
8.ttı.adı~ bahsedi. dır, Se.;. bızun ıcın her şeysıı. luyordu. Sonra her Şey sustu. san- rntıra<-aat t'd,.blJlrler. ra bu çoe~ğun pehpcltlentniş ~~; te\"ZI yeri \'AID1 ~?i 
0Vtıata babacıgım.. ~I yar.ın6aki salondan ha\at rekll- , _____ ııİııllııl...,_ ... ____ ~Y olacagnu da dilşUnil\•orum her kltAbcrcta tMıhınor. 

'ıu~~~~~o~vn:a~t~a!!!!!!!!!:;:~!!!~~~~r~D~e1~ın~m~1~,,~q~r~l~m~ış;ti~,;:::~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!·!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!H~e~r~ş~c~y~e~ragm~~~e~n~~b;ab;as;;ın;~~~~-a;r~;~;;;:;;;;;;;;;;:;;;:::;;:;;;;;~ 
dli. f ~1r ·ı!ı~hiri her • 1 ld '!t~ • 1 •• Züh:re, ô.şnunın saı ça ı · ne§eıialik gördü. 
>-ıl\ • gorlincc ğını görünce kıskandı. Yanın 7~._A,~~2.-:;J~~'")•f~.J{ -:- Ne derdin Yar, Tahir? 
')a/~ beyit U c!aki cariyesine sordu: 'J~ W~ :...JIJV"'\.fJ _ Dıye tordu. Derdini kal • 

• •a. ... d e ce • - Benim de içime bir he· b" d t b .. a ın e aıımasını ilen T ahi 
&.,\ Çalıyor ves düştü, Ays.e ! Tahir gibi, f 1 b. r 
:ıt"l az a ır şey söylemedi: 

1': .~tıın roı h . ben de, kısa zamanda saz 
.. ,,..,, :ı- 1( 1 .. .... b'I' · • - Günün birinde ayrılaca· 

~~ .. <;ald ... azın ça mas mı ogr.ene 1 ır mı YAZAN: ISKEND, ~R F . .sE•TELLI ğ d 
it •eını gö • yim? "' • ~ " ımızı üşünüyorum da vü • 

~ı'I tı il cudum titriyor. 

~~ ~ ~ Ay§e, Zührenin sadık ve • • 
.._ &.ttıan Öğren· becerikli bir cariyesiydi. vaadetti~i kadın 1 ....... ndeyı' Dedi. Zühre taşırdı. Tahir 
"'1 l ts ... _ Tabiri görünce hanımına kot bir l\ğacın dihinde uzun otur 

l' \l~-k - Hi~ merak etme, ıu ta· bulup saraya gelirmitti. tu, T ahirin geldiğini haber 
~~ .. ~lcrde A\re a~rr mm! dedi. Ben size kadın Zühre, Ayıenin sözünde verdi. ~udlu. 1~ükümdarın kızı 

•::"'I'• L •• a .. !ık de-- sazende bulup n-etiririm. Al d d "' .1r en e mi uzatarak, T ahi · ~li "tı: 0 e ur ugunu görünce sevin · Zühre bahreye indi. Tahir ld h 
~ •ti &rend· lah k11met ederse, aiz de Ta· :r ırm sazını a 1• em caldı ~. ~ı. ç,ı," ım, h di. Yaşlıca bir hatun olan aa• sevgiliıini aörünce .. zın• eli· he .. l .. b - • 

.'11 ı._ "11) ,,otsu t hir gihi, hatta ondan da a • m soy emege aşlatlı: 
"'-? "e r .. hu' - .~.: • zende hemen ilk günü derse ne aldı: Al • • · b 

... T"\ K og iyi sa~ çalmasını öğrenirsı • gıyı11mıı oyunca. 
"'~~ başlamış ve Zühre de saz çal Hoı geldi hanım sultaıum! Seyredeyim doyunca . 
.ahili; her •eyi nızTahirfo Zühre pencereden mağa büyük bir meyil gör • Dizlerimde yok dermanım Aklım perif(ın oldu 
'l~d .. n'. llı.ıruay .. b' • • I l 1 mü§\Ü. Sevgilimi ~armak için, Firltat ıözün Jııyunca "' a ırıbır erine mani er söy e • 
~ (l,ç n 1 •azına yip vakit geçirirken, uzaktan Zülırenin sat çalması da~ Koynumda rJardır lermonırn Tahir sevgilisinin saz çal. 
~ ... ~ .. n:~ ~~d~ O· müfsit bir haremağasınrn gö Tahir gibi. uzun sürmedi. Zühre aşıkının yanına o. dramı hayretle gördü .. Ho,u• 
t.'~ .-..ıi.,_. • ıatıda· r-ünmesi üzerine Tahir ıazını Bir ay bile geçmeden Zühre turdu. Bahçede her zaman· na aitti. 
~~ '~· .. 1t'"I,, dedi. alıp çekildi .. Zühre <M pen • saz çalmağa başladı. -!. ki gibi kinueler yoktu. Bir - Baha yetitmek için, bu 

1-1 1~ti:~ hir u· cereıini kapadı .. gitti. 1i" müddet hoş be§ten ıonra, İftııl de reri kalmadın. Şiın • 
Zührenin cariyesi derhal Bir gün Ayşe hashahç.ede Zühre a,ıkının yüzünde bir di heni sevdiğini bir kere da· 

ha anladım. 
Diyere!~ uzandığı yerden 

doğruldu ... 
Sevgilisinin elinden ıazı • 

m aldı: 
Firkat bir yanar dofdır, 
Dağlar ıineme darJır. 
Her tJuılatın ıonıınJa 
Bir ayrılığı rJarilır • 
Diye cevap verdi. 

Zühre, aşıkının bu endit~ 
sinin sebebini soruyordu, Ta
birin duyduğu veya bildiği 
bir teY yoktu. O sa~a~ i~.in~ 
böyle bir ayrılık hıssı çok 
mütlü. Ruhu saraılnıı§, dizle• 
rinin dermanı kesilivermiş • 
ti. .. 

- Atıklara, ger~k bak ta 
rafından herteY malUım olur 
derler. ~nim de iç.ime bir 
ayrılık doidu. 

(Deııvmnt ı·r.r} 



' 

( Gaeeleml.l:SD blrtnci •ytumcıa 

~Irk ,.anmdllki ıa.rlh oerve•NI ıcu 

poouyla hlrUkte 'lindt'rUNX'k) 

&VLL~M •rıı:KLll'L•IU l~ AKA 

MA. fŞ \ 'EIU\IE, ~UM. ~A'llh! 

sibl ıinart mahiyeti babı otmıya• lltı 

cllk UAnl. ı pAraarı ae,roluanr 

Evl1tnmc fehliflcrı 
• Boy 1,63, yaş ıs ve 19, bu sene Gıı 

ıntasaray lises!.ni bitirmiş iki kardeş 
17 \'e 20 yaşlarında lkl kız kardeş ve· 
ya başka kızlarla C\'lenmek testemek 
tedlrler. GUzel olmaları şarttır. (Kar. 
dt.§lerJ remzine mUrncaat. 

ı, tJ ıJçı arayanlar: 
• Tllrkçe, trans12CA. yunaoca ınll 

kemmel okur yazar ve ~onu~ur ayrı. 
C& blraz l.ngUizC' bUlt 'l.!kerllkle L 

IAkuı olmryan, ıte!U ırOstcrebllen 
hesaptan ve mubıuıetıeder: an!Ayaıı btı 
b&7 ucuz bir Ocnıtlc Lş aramaktıvJır 
(M.T,V.) remzine ınUracaıtL 

• lıluhue de ~ eenNcr caua tec.. 

r1lbul o!aıı bir muhaaJp Jazlhanelerdt 
HJ& diğer tıel.11 mOeaae~ı~rde ~ a.. 
ramakt&dır. H&tt.Ad& birkA~ gUn ny• 
b'ıru.ç t de Ça.ltp.blllr (N.lııl > 

remzi.De mllrae&at. 
• 28 Y&§mda, askerllıGe ~alulııı ou. 

ıwımıyan ye:ı.1 •e eskJ yazılan bUen 
ıikAr blr genç, odacılık. li:apıctlık, g1. 

.bJ,..blr I~ aramaktadır. (S.A.) remzine 
müracaat. 

•'Fransız mektebi orte ıusmmdan 
~~~ dakWo bilen bir bayan iş ıı.ra. 
makUidxr. Türkçesi iyidir ( Neverı 
remZ!ne muracnat. 

• wYemekten ve yemek servtslnde:ı:. 
anlayan bir genç otel •eve lokantalar. 
da ~ l.steıncktedir. Ot. t>)m remztnt 
mtlraoaat. 
~ Eski ra yeni yazıyı bilen. oru 
~l, orta y~lJ Olr bayan. kendi. 
8Uıı> mlllınslp bir ~ aramaktadu. E-. 
l§Ierl Te yemek de yapat>Ult (F.G.D.) 
remzine mUracl\Rt :?C!:' 

* FnkWte mezunu bir genç, l18e •e 
o:truncktep talebele:lı:? ı tesap, cebir 
kimya v.a.) derslerin! tt?rmek t.ste . 
mektedir. (Y. Akm) r'f'l.CZine e:ıUra. 

Caat. 
• Bir genç, resmi b!r daire veya 

husust blr ınUcsseB"dt: mUterclmlik • veya kA.tlpıl.< yapmak l!'lemektedlr. 
S.S.) remz.lne mllracaat. 
*':ıs yagmda bir ı;~nr; çaııımak ~ 

c~ckted!r. 1' abrıka mnkinelerUıden 
v otomobil stok pnl"Çalar·ndan anlar 
(Kurt 13) remzine ml!111r.&at. 
1• Hukuk takUltesı 50r. ınnıtmd&yım 
~ tnrkçeyf bilir ve fM'ri daktilo ya. 
zarım. Bir :ıvukat yanında nya bir 
t:ınrod:ı ehven tıcretıe çaUşabUU1m 

Haber (H.N.F} reınz.lnt, müracaat. 
Ortn yaştı bir baya:! gtındUZlen 

ev
0

ftıleri görmek, akş•unlt.n evine dön 
mek istemektedir. Yemek yapabilir 
,;, ~1erfnl iyi bllfr. Klnıl!Csfz yaşlı 
bir baya da bakabl:lr. tstıyenlerın 

(Ar. Se) remzine mttrncaatıarı. 
• Ortaokt.1 mezunu ru: genç, busu. 

af bir mUe..;ısesode veye. <:evlet ı.,şlerin. 
de ço.ıışmak lste:n~ktecfü. (İ.S.) rem. 
zlne mUracaıı.t. 

• Blr avukat yıının.1a ~lışınış, mu. 
amele tnkfp etme.sini IJUen, daktilo 
kullanan bir ger.ç ıı: aramaktadır 

(R. V) rem::lnc mtlrscaat. 
• Llse mezuniyet lmtıtıanmı gele. 

cek sene verecek, s.skcrl:KJe ıılAkaırı 

bulunmıyan bir genç resml veya hu. 
swı1 mOesseselcrdc az b!r ücretle ı,, a. 
ramaktadır. '(Tok•öz) remzine mUra. 
caat. 

* ıs ya.şmda., ıı.skeplllc!t' ll~1ği oı.. 

mıyan, elinden tıer lş g'.:ıtn blr gene; 
iş aramaktadır. ı; brıka motörlerinde 

bUlr. (Hup. O -· 3~) remzini! 
milracnntıa.-:.. 

* YUksck lkwat ve tı<'aret mekte 
biıı1n blrinc1 sıntf:.ıuı. kayıth bir genç 
ijğ1odc:n sonralan çal:ııruıı.< istemekte. 
dır. Fransızca bUlr, cal':tılo kullanır 
vo stnnogro.flye vakıftır. muhasebe 
derı do anlar, (S.B. 77; rE:mzlne mll. 
racaat. 

* Fnmmz :mcktcb!n1ıı 1lac ıusmm. 
dan mezun clddt bir genç hu.sus1 ola. 
rak az bir QcrcUe rlyazlye, f.lzlk. klnı 
ya ve tnınsızca dersleri nrebUlr 
($.M.K) rcDizlne mOrncwı t. 
* Alaturkn v:: alafra:ıga meşhur 

ycmeklcı'ı plşlre:ı bir krıam lş ara 
maktadır. htanbuldan dışan da gl<M: 
bilir. ( KUc;Uk parmakkepıaa 42 aurna. 
radn Bayan A. N) ve mflracant. 

• 24 ya::ıınrıa bir bnyıu cıir aukk~n. 
da satıcıltk işi aramaktadır. l'tlrkçe 
Cransızcıı. rumcn '>'tur yuar. (Mlm~ 
zs) remzine mUrncant. 

* Bir genç, bir mlie&.t'.se veya ner 
hangi b!r ticaret e\'inl::: tı ı.p arını ev 
de yapmalt .stcmekt,.ı!I: (ev) remzine 
mOracnaL 

• Orı.a 2 den ayrıı.n ~ 16 ya~mcıe 
kimsesiz b~~ gene; ö~ıe.Jton sonra Oh 
müessesede t.ş ıırnmakt1tJir. Haberoe 
(T.R.) remzlne mUrac.1at.an. 

• 17 yaC!md:ı lise 4 ae ıomseatz bir 
~oç t::ı aramaktadır. Yıu:.ım güz~l •f 

~ pız.!.yesl ku"etlldlr. (A.Z.X) rem. 

B A B E it - Ak,'13l11 postası 

ıen bir genç her ne ol•ırsa oı..auıı bir 
~ aramaktadır. (B.S.) remz.lne mu. 
raeaat. 

• Eski ve yeni yazrları bUen, lngı. 

izceden aa\ıyan, Ankaranm bUyUk 
oır otelinden bonserviı!I bulunan 50 
)'aşında bir ~t. apartıman kapıcılığı 
veya buna ml*masll bir I~ aramakta. 
dır. Tüccar n avuktı.t yanında çalı. 

~ablllr, Beyoğlunda Kr.ıyoncukulluğun 

da Daracık cokalt 2 numarada Rıfat 
Kurtakaya rntiracaat. 

• Onlversl.c fen fakUlteslnln kimya 
mUhendls şı:beslne devam eden 21 
yaşında temız blr gc .. ç her gün oğle. 
den sonra (i.zlk • rlyaztye, kimya 
'lerslerı vcrcb!lır. E\'lere de gider. 
ı f{imya • r:llh.) remz•ne müracaat. 

• Uzun ıam!ln Avn.pada otellerde, 
mekteplerde hizmet etmı,,, tercUme 
işlerinde çalışmış, vesikaları bulunan 
Mr bay bir kaç sacı• için mUnas!p bir 
iş aramaktadır. (h': $.G.) remzine 
müracaat. 

* Bir Buyan ırans:7.ca ve lngillzce 
olarak hususi d"?rsler vermektedir. 
raıebeyl az zam~nda yetiştirebilir. 

(İmren K. H) remzine milracaat. 
• L\s~nln t"n ~ubeıııı.ctli mezun bir 

genç, ilk orta ve lise talebelerine 
matematik ve coğrafya dersi verebilir. 
h:Uçükpaznron H:K:ıkudııı mahallesin
de Tavnnlı~e.şme .:ıoka~m<!ı. 6 numara. 
ıı evde Mehmet Bny::-ıyl\ müracaat . 

Aldırınız: 
ı\pğıdA nınmr.lan Janlı 

kuyut·ularnwzm o.arularnuı 

mektupları ldarebanf'mtz.deD 
ıarı dAhll) her&'Gn .. bl\hta.o 

olan• 
,eı.,., 

(pazar. 

6fleye 
kadar Vf'ya Mat l'1 dee ııonra •lclJT. 
malan rt<'8 olonur. 

. 
(F.O.D.) (H.M.Z. l9J (M.R.) (M,T,VJ 
(Hamdi) (F.S.V,) (Sadık 27) {İ!J) 

{Y.O.) (M.K.86) {22 ÇaylA.k) (T.T.298) 
(16.Çığdem (U.29) (H.9!l) (F.G.D.) 
{Usta) (Uyar 52) (l\r, Se) 
(GUler) lTicaret 46) (Nedim) 
(T.Z.T> (T.B.) (A. Yazıcıoğlu) 

(İmren I<. 44) (İngel 27) <Narin) 
{N.M.) (12 SUndUs) (Arkadaş 85) 
(H.D. 32) (Nurettin) (5, 126) (316) 
(İktlsnt ve Ucarct 96) (8 Nesrin) 
(Mimoza) 

ISTANBUl. ın.;umrn:sJ 

Mücadeleci 
kadın kimdir? 

(Ba..j tarafı 3 üncüde) 
ye kadar geçecek kısıt bir müddet 
için olsun, hulyalı bir ifade alabi
lir. Fakat, bir de bakar, ki tehlikeli 
bir rakit>eSi, kısa atlayışlarla vadi· 
ye doğru iniyor. Acaba kendi.ii 

ondan evvel aşağıya varamaz mı 
ki?! Haydi, atıl sen de onun peşi 
sıra... ve, oh, iste geçti bile onu! 
Tereddüt yok, uzun uzadıya dti.8ü-

nüp taşını.~ sökmez! Bunun böyle 
olduğunu, bir tecrübeyi müteakip 
anlarsınız. 

Kadın, erkekliğini ortaya. koy· 
mak gerek olduğu ande, kadmhğı· 

run ortaya çıkl§ına mani olamazsa, 
geride kalır. Halbuki, kadın mü • 
cadelcyi bildiğini şlmdiyede~ bir 

çok misallerle isbat ctmi§tir, O, 
bilir, ki mücadele, kendi kadmlık 

zaaflarını yenmesile başlar. Kadın
ca hareket etmeyip erkekçe hare· 
ket. iradesine hakim kadın için 
mümkllndür!. 

Ra.havete kapılı§, mücadelede 
muvaffak iye t.sizliğin başlangıcrdn-. 
"'Aman, yarnn saatçik daha yata
yım, muhibbcmle bir parçacık dah~ 

çene çalayım, biraz daha bakayım 
şu ''itrine ve göreyim §U filmi de!., 
lşte rehavete kapıhşı ifade eden 

sözler! Hayır, hayır, daima hayır, 
hayır, hayrr!.. Bütün bu şeylere 
vakit olmadığını akla koymağı ih· 
mal etmemeli ve akla konan şeyi 

de bir an için ıbiJe olsun akıldan 
çıkarmamalı!.. Atalete se\'keden 
ve yoldan saptıran şeylere, paso! 
Kadının haya.tında ne kadar hava 
ve heves tn:kmhları mevcutsa, ken· 

di kendisini mücadeleci olarak ye· 
tiştirmesi o kadar gtiçleşir. Sonra. 
yaşın da bu i§in daha güç ve daha 
kolay olu.'juna tesiri dokunur. 

Bu işte ni'>het dairesinde olmak 
üzere bariz rol oynar. Ancak, genç 
kadının kendisinde bol bol bulunan 
15ahsına. güveniş, ahlgan oluş hu
swriyetlerine mukabil • olgunlaşan 
kadında da bilgi, te<!rübe <:okluğu, 
kuvvet ve zaaf arasında mü\•azenc· 
yi temin eder. 

Ya kadın fötirruıı! Bir gayeye ŞEHiR 
l'l\'ArROS 
T~PEBAŞI 
URA.~J Kl!'-\11:'-:ı .\ 

CUnaUz 15,30 da 
Akşam 20,30 cı 

HAMLET (5 perde) . . :(. .. 

--<>
KOMeDı K' 'MINDA 

<liindüL.. 15,30 da: 
Ak~&ll: l!0,30 dı 

Kibarlık Budalası 

(' d()ğru kuvvetini :ihtirasla teksif 
eden ve yürüten kadın, her zaman 
büyük bir ikudret ve en büyük va
kralarm oluşunda müessir. değil 
midir? Kadınnı bir hedefi üzerinde 
temerküz eden arzusu, kuv\'etle 
tebarüz eden duygu.c;unun yanı sıra 
erkeğinkinden daha kudretli, hatta 
bazı defa ısrarh te2.ahür etmez mi ? 
Bunlara ilaveten. ikadın, vaı-lık mü· 
ca<lclesinde erkekte mevcut bütün 
meziyetleri massetmceini de öğre· 
nerek, ateı;in ihtirasım zafere ulıı~ 
ttraea.k istinatgfı.:hlara da sahip ol· 
muştur. 

Şu halde, neşeli, coşkun müsa
bakalarda, erkekler gibi parlak ba· 

Bugün matlno 11 de. ~ce " d': ~arılıırln mli.<;tesna zaferlere neden 
ı - Lorel Hardi: Zafer Donuşu 1 erişmesin? Bugünün kadını. gaye 

l'l'Urkı:eı cdind'ği ~eylere eriııcbilecek bir 
2 - PamulC ~nsea, Yedi Cııceıer 1 kadındır. 

---<>-
8.ovnilu Halk C'inen· 

ıstanbul Bava 
llğinden: 
l - 5000 çlfl er Cotlnl alınacaktır. 

J ıntaka Depo Amir· 

2 - Dnha ene\ yapılan ll~na talip çıkmadığından kaU teminatı olan 69i5 
lira ile beraber 2i.10.9U pazartesi gUnU saat 11 de Ycşilköy hava mın. 
tnka depo Anılı llğl satınalma komisyonunda bulunmaları, 

3 Şartnnrnesinı almak istlycnler tntll gUnlerl hariç hergün sabah saat 9 
dan li ye kadar komisyonumuza müracnntıarı. (9265> 

lstanbul Flat Murakabe Komisyonundan 
12:! Xo. it 111\n: 

İstanbul vlllı.yetı dahilinde her nevi undan mamul yufkaların kilosunu 
per ıkende azami 32.5 ve tel kadayıfın kJlosu perakende 40 kuruştan satı • 
.ıa etıktır .. (9267) 

1 
stanbul Levazım amir liğinden verilen ı 

ı1arwı asker. K ıtaatl ııantarı ------
Beher kilosu 6 kuru§ 70 santimden 54.000 kilo lft.hana ve beber kilosu 4 

kııru!'J 50 santlındcn 54.000 kilo prıı.sa kap4lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
lhalcsl 5.11.941 gllnU llihnna Raat 15 te prasa sa.at 16 drı Bakırköyde merkez 
K. hlnn!iınılııkl askeri satmalma komisyonunda yapılacaktır. LA.ha.nanın ilk 
lC'mlııntı 543 lira prnsanın ilk teminatı 365 liradır, Tal!plerln kanuni vesika
larllc teklif ıııektupların: ihale saatlerinden bir saat evvel komisyona ver. 
meler!. \ l 275.'J28!l) 

$ ~ • 

Blllr•11rl 
Bayram günler i yapıla

cak ikinci Küme Lik 
Maçları 

FUTBOL AJ ANLICThl>AN: 
23.10.l»I PERŞE~mıı; 

FENERBAHÇE STADI : 
Saat 9.30 da Unkapan - Alemdar, 

H.: Ahmet Adem, Nihat, Müeyyet. 
Saat 11.30 da: Rami - Topkapı 

H.: Ahmet Adem, N\hat, MUeyyet. 
ŞEREF STADI: 

Saat 9.30 da: Haliç - Galata. Ha. 
kem: Şazi, Halit, Sabahattin. 

Saat 11.30 da EyUp - Doğu, Ha· 
kem: azi, Halit, Sabahattin. 

2-t.10,9H OUMA 
FE'!lı"ERRr\HÇE STADI: 

Saat 9.30 da: Anadolu - laUklal, 
H.: Adnan, Reşat, Rıza. 

Saat 11.30 da: Demirspor - HiıAl. 
Hakem: Adnan, Re~at. Rıza. 
ŞEREF ~TADI: 

Saat 9.30 da Anadolubiıar - Ru. 
mellhlsnr. Hnkem: SelA.mi, Mustafa, 
I<'azıl. 

Süleymaniye klübünde 
yağlı .,güreşler 

Şehzadebaşında Süleymaniye 
klübünde bugünkü pazar günü sa
at 20 de iddialı pehlivan güre§le· 
ri yapılacaktır. 

Babaeskili İbrahim, Kara.ça.beyli 
Haya.ti, PehlivanköylU Mustafa 
Tekirdağlı gelirsc'onunla gilre§C. 
ceklerdir. Bundnn başka diğer bir 
çok pehlivanlar da tutu.~acaklar
tlır. 

Almanca dersleri 
Bir Alman muallime !;OCuklara lise 

ve ilniversite talebelerine bUyUklere 
almanca gramer, edebiyat ve muha. • 
bere dersleri verir, Adalar, Kadıköy, 
Boğaziçlne gldebll!r. Metodları çok 
kolaydır. Sabah saat S buçuktan do • 
kuz buçuğa, öğleden 80nra 18 den 19 
a kadar Takslın Sıraservller, 101 nu· 
ma.r:ı dokuzuncu kapı 4 Uncü kat mıı. 
dam Siftar. (16099) 

Bu genç gelin 

GÜZ ELLİK VE 
BAHTİVARLIGI 

bu lmuş 

~Ailenin çirkince bir uzvu 
telakki olunmakla beraber, 
butün ümidimi kaybetmiş

ken otuz yaşlarımda evlen
dim . Zevcim diyor l<ı. Mu
vnffakiyetimln ve onu tes
hir edışimln yegane iımıll 
şayanı hayret tenını oldu. 
Onu da evlrnmedcn hır knç 
lıa!ta evvel kullanmn"a baş
ladığım <Beyaz renkte yaQ
sızı Tokalop !•remine med
yunum. O çirkin ve donuk 
cıldlmı adeta yeni bir şekle 
ıfra~ ve bana yeni bir se
vimlilik bahşetti Tokıılon 

kreminin cildim üzerindeki 
tesiri adeta mucizeye ben
zer.1 , 

En idareli 
LAMBA 

Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeler! hizalarmda yazılı gUn. saat ve mahallerdeki askeri satın 
alma l<omlsyonlarındn yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde alt olduğu komisyonlarda bulunmaları. 

Cınsl 

Meşe odunıı 

Sı~ır eti 
Sığır eti 
Kuru incir 
Sadeyağı 

Sadeyagı 

Bulgur 
Sığır etj 
Srğır eU 
oıımıu sac 

( 1271·9286) 
Miktarı 

kilo 
1.000.000 

60.000 
60.000 
15.000 
18.000 
ft0.000 
75.000 
111.000) 
15.000) 

Tutarı 

lira 

26.400 
16.250 

20.160 
81.000 

1500 

Teminatı 

lira 

3960 
1218.75 

2187 
5300 

İhale gün, .saat ve mahalli 

25.10,941 12 Boınyır 

3,ll.9H 16 
20.10.941 10 Karakösc 
20 ,. .. 15 Hadımköy 

3.11.90 10 İzmir Lv. il.mirliği 
3 .. " 10 

20.10.941 15 Karı 

3.11.941 1& Babaeski 
20.10.941 ı:s Hadımköy 

1 
Dealz Levazım satıD alJll8 

komisyonu 11a••arY, 
ııc' ıı~& 

80 mim lç genııUkte {da.hlll nıaıt muhit) 130 JJlCU'~ıt~1 
10.9U pazartesi gllnü aaat H te Kuımp&J&da bUlUDaJl ııeDI ~ 
a:ma kom!syonunda pazarlığı yapılacaktır, ts~klllerin 
mezkür komlayona mUracaatlan Uln olunur. (9271) .... 

l adet okıiJen ka.za.ııı orta boy komplr 
15 metre ok.aljen lllUk boııı kırmızı 
15 metre karpit borusu siyah fil 
ı Takım kaynabcı Te keaici lA.mbalar komple jj)O. 
Yukarda cini n mlktan yazılı dört kalem ınaııeııse (fı5 

nü saat H te pazarlıkla alınacaktır. uarJ. ~ 
tsteklllerin Kasımp~da bulunan komlayona moracsll . "' . 

Marmara U~Ub:'lbrl K. S&tmalma Komiıyonuııdsn: 

Koyan eu uaaı ~~ 
- 7.10.9U günUnde yapuacak ·oıan kapalı zart eJıtail r{ ~ 

yan 72000 kilo koyun etinin ikinci defa k&p&lı :ı:a 'l'~ 
3/2.te§rln 941 pazartesi gUnU saat 16 da tzıııitte f 
komısyon bina.aında yapılacaktır. ~ J>ııf"'I 

:! - Tatunın olunan bedeli 41040 Ura olup §artnaınesi 
linde komlsyooda.n almabllir. . 1~t ıİ! 

3 - Eksiltmeye !§tırak edecek isteklilerin 8078 urad:1 oei'fld! ti 
teminaUarile birlikte 2<l9Q sayılı kanunun l5tedh;• ııeJll st' 
eekleri tekllf mektuplarını ve ticaret vesikalarını ı;ı:ı~ 
tam bir .saat evveUno kadar kom.lıyon t>aşk&Dl1~) 

(911... l 
• • * ı,6 p.t 

300 metre Ywnupk örgü çelik tel halat. gutrU ~ ~' 
en az 100 Kg. kaldırabilecek kabiliyet 

15 
ııJ f 

Yumuşak örgü çcUk tel halat. Kutru ' 300 .. 
az 40 Kg. kaldırabilecek kabiliyette. ~5': 

60 .. Bakır boru iç kurtu 80 m/m dı~ kutru 60 ~ ·,1 

30 ,. ,.Bakır boru iç kutru 58 m/m dış ıtuıı;, ı;ı:ıett'1 rJ 
20 levha Bakır levha ı.ı,5 m1m kalınlığında 1· :zo 10·".- 'J' 

Yukarda yazılı 5 kalem muhtelit ctns maızeıneı:ıin ııııt~ıı";' 
günü saat 15 te Kasımua§ada bulunan deniz leva.zırn sS11ttl 
nunda pazarlığı yapılacaktrr. latekltlerln belli gUll "1 

misyona mUracaatıarı ilA.n olunur. (925•> 
~...-;. 

200 metre demir boru 1/2 pwı Galvanizli Kre• 
200 ., demir boru 3/f pus Galvanizli Krd 
250 .. demir boru 1 puıı f: 
250 .. demir boru S pus bOfllıı!Jll gtl 
Yukarda yazılı muhtel!! ölçüde 900 metre detnir zo.10. 

niden !arkedllmlyecek kadar ar. kuııanılmtş olmak ~~ı.ııı'..al' 
gtinU Hat 14 te Kasımp~ada bulunan deniz ıevazaxı 88 tf;e'V. 
da pazarlığı yapılacaktır. İl!tektllerin belli gUn ve 159ııtte 
müracaatları llAn olunur. (9212) ı 

:f.:ır. * sı~ 
600 adet 

50 kilo 
2 Roda 
2 
5 
5 
'4 
3 
3 
3 
5 
5 

5 
4 
4 

1 

2 
l 
l 

1 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
" 

9 adet 

l~ 

27 

Makkap 2, 2,5 3, 3,5 
ber!nden 50 fer adet 

4 i!A. 6 m/m kösele 

•. ' 5 , 5.IS. 6.5y' 

Çelik tel halat• m/m dUmen tellerin• 

.. 
,. ,, 
,. .. 
,, ., .. 

,. 
lif halat 

" " .. 

6 
,. 1 Burgata 
.. 1.25 .. 
.. ı.~o .. 
•• 1,75 .. 
,, 2 ,, 

6mlm 
l Burgata 
l.25 .. 
1.50 .. 
2 .. 
2.~ " 

~tık tel halat 1.5 .. 
,, ,, ,. ı.3/4 veya 2 bUr;ata 

.. 0,3/4 ,. 
lU' halat 2.1/2 ,. ~ 

.. •' 3 " 00 ınttl'e .J 
Projektör 35 s/m kutrunda asgart g ıf 1" 

150 vat 110 volt lAmbalr. nlıJ (9~ 
Vantllltör 110 volt mUtemadl cereYıı. t 
m/m prevaoe kuturıu. 110 ''° 
A11peratör §akull vaziyette çalışacııl< rtJ/ıt'> 
cereyan, pervane kutru takriben ıoO ,ı 

10 ton Dökük koku 
1 

~o.1~,Iİ 
Yukarda yazılı 24 kalem muhtelit cins maızeuıen nıı.1 ~,.t 

gllnti saat 11,30 da mısımpa§ada bulunan deniz le'·a~e 1ıı•ıtf 
yonunda pazarlığı yapılacaktır. isteklilerin belli gUD 
mlı;;yona mtiracaatıarı iJAn olunur. (9213) . . . , 

~lıırmal'l\ 'O<ı•übahrl K. Satmalma Komi"r""'1"d~· 

ınıaat malzeme tıA111 itı'tf 
ıtı.ıru~tıııı .ur· 

1 - Tahmin olunan umum bedeli 13903 lira 39 aıınll~i' t ı5 
243.501 metreküp muhtelif cins kereste satın gill'ıt ıs•• 
Pazarlıkla ekalltmeaı 20.1. teşrin 9U pazarteıl 1<tır· d~" 
tersane kapısındaki komisyon blnaımda yspııacBiJS'ıli ~ ~ 

2 - Pazarlığa i§tırak edecek isteklilerin bu ı~ıerl~ııtl' 
ticaret vel!lkalarile birlikte ( 20 5 lira 51 kuru!'J) te 
saatte komisyon başkanlığına \.'ermeleri, (9203) 

oO~ 
~ ~ * iılro" . .J 

;\larmara Ü!lllüb&bri K. Satın Alnı• 5ocl1 ~ 
lntaa\ ilanı t oıııl' ~ 1 

ı - Ke§lf bedeli 10520 lira 24 kuruştan i))l.tCI@ :t<'· ~ 
mahaıde yaptırılacak olan bir bına in:,ıaatı paıatd ıd ı.11P' p 
pazartesi gtinli saat H de İzmıtte tersane upıstxı • -te, 
yapılacaktır. bilir• . ../. 

2 - Şartname ve projeleri koml.syonda ,aroıe ~p~~ 
liradır. . i ~ıerl ~~j'r 

3 - Pazulığa ~Urak edecek istekWerl.n bU gıb deD -1' ıe ı:ıııJ 
ehliyet vesikalarım, maballl emniyet mUdOrlUklerin t>U'ıııı 'J; 
vesikalarını ve yukarda miktarı yazılı teminatıarııe ~' 
ve saatte komisyona mtlracaattarı. <9173) -' 

•"' lstaabal nat Murakabe &01111 ~v 
~p 

123 No. lı UA.n: · }IBı:I' O ~ 
Ellerinde odun bulunanlarm bunları bilcUrıneltrı ııel ~ ~ıııı'~ 

rlhli l\A.n ne tayin edilen mUddet teıırını.sanınin bt'~udlltl~ ~# 
dar uzatumıştır. Kazalar da dahil İ!tabul \.iltıYetl .cıı1uıılf·ııP"1'..; 
cı ve perakendecilerin ellerinde bulunan her ne~·i : -ıt. ol6 ıP ~t"':f 
mlktarile bunların nerede bulwıduklarmı Te ıuııı ul \llJll il" ~J.;F, 
beyannamelerde tayin cdllen miiddet içinde tstanb J1111rtJ1" ~ı ,,191 
en yakın kaymakamlıklarına veya tet.anbul !irst e\'Cııtl' (.O(Y 

dirmeleri ilerde yapılacak kontroller ncttcesinde ; )ti111~ 
terdikleri veya sakladıkları beill olanlar Mkkl!l ııf· r 
da!reşindc takibat" yaprlacağı ~hemmfyetle u&n cıuıı 


