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~ Milli ~ef nkara 
~aDılarında 

a 
~ llıe:ıctc h,.N.:~ . .,...,,..,,~~~, 
~~ devan _, uın k19 me,"S:-
' ~ "e tni~ <.'debilmes.idir. Soıı 

""t btiuı ~ Alınan hücumu 
C\'v n ı:ıiddctiyle b:ıstn"' 

tc el har.bj b"ti • • ~ ı rmege kıı-
İ~ . Ve gelmiyccck gibi 
~ ır. 

s.\}~11 CalıltYalçın 
bu, " :ııu.u -. 'e..~ .. hnha h·· &ine kar,;ı mwı.1. . 
~~her· ucumunan krrk se
'11.ıırC!"hı 1 ha5Jam15 ol<lııihlna 

'lıı~laıı '"erdiği haberden 
~iına. ~ o.~ık :.on swı.ti gcl

~·lı~~~·ı!tirnaı , ·erenler })ek 
~ ~ti~~ . h':1nu müteakip 
~ b;tlut o} t>ınıfüye kaflar düıı-

1bir laa llıJldıj:;.ı derecede mu. 
~~n :ı'l'U7.un muhtelit istl-

• l.ıı tdtrclc' ?Sko\'ayı heılef it . 
~ gfJiı l(ıı, •lerledifini bUdirdi-

ltıı btıı i~~kları Atmnnlann 
~ lıanclıJiJ Yırtrıj bin arasında 
~'d arını tahmin celi-

\ tlliLa bıiibaı· • 
~~ de ~·/'b"n olnbileceği ka. 
h.~ ~· tne nus km \'etlcrl
~!'~~r nıüthi5 bir hii-

Milli Şer lsmet lnönft eeyahatıerln<lcn birinde 

~ %·. oldı.ığu pe'!• ala 
~~ ~:e kact '-~tlen :; Alman menbala 
. dan t herler hep zafer 

~ 11t~tılal'ttı ~tekküp ediyor. At
~~ l~lc ın, heyeti umumiye
~'ııı ~il\·,' \inıu,·affak oldukları 

~· !!tt{ltleıi U:~ yürümekte 

Bly kmatemlmlz 
Atato~kon ö omo0on 3 on:o 

yıldönümü gürü bütün memle
kette ihtifal toplantıları yapılacak 

her ee uııhesiz.dir. Pakat 
!\; ~ \'e ~hede imha edilen 
~ ~tl ~tti llihayete eri~n Al
~' ~ hit.n ilde~ . • oıı ra harbin 

, ~~~~
1

t.:ım:a: Ogün radyo susacak ve 
~~~:ı~~?~.:t!~ muvakkat kabirleri ziyarete 
~ .. ı.,,,, etlerinin haJa k b ı d 1 k 
~~~~~~~r~z~: açı u un uru aca 
~ ~~1jl'lü~lcnıe5inin dn.rdu- Ebedi Şef Atatütkün fani ha.. I Programa göre· Ebedi Şef J\ta. 
~ \~ .• ttıa~tr· Iler lkı !-8: yattan ayrıldrkları~m üçüncü türkün ölüm g~ ve sa.atine te. 
~ gahUııi iliı.n annın ha'k.i~~ y.ıldö~ümünc ~st~y~n 10 ikin. s~üf-~en 10 dkincitcşrin pa:l:al'. 
_t~11 l'tıJ.~leri ctrn~~ bn cıteşrın pazartes1 gunu memleke. tcsı. gumi saat 9,05 de memlek<>

'!>u-lın.aı ' ha~.tıı. b~~u tin her tarafında ihtifal yapıla. tin llıe.r tarafındaki bütün Hal 
~ 1 kaY:r1:1atabıı ola~hr. I caktır. Cumhuriyet Halk Parti. kcvlerindc, Halkodalarmda ve 

~ · ~ltkıarı ~ .~ m~ba- si genel sckreterliğ-1 bu ihtifale Parti merkezlerinde ihtifal top.. 
\ ~ 3b, ~losk dilşun~lebıllr. ait bir program hazu·lamış ve a. !ant.ısı yapılacaktır Toplantıda 
~:ı.~ ~~~ ha 0 ' 3 h!"'bme ~~ laka.darlara göndermiştir. mahallin en büyU'k .inü1kiye mc.. 
~~hır l'iiııc 1t11::lenn hl~bırı- munı başta olıriak üzere askeri 
-~ ~ fildr ~t Cf!ilmeden •k• b ve mülki erkan, Parti. Halkevi 
:. ~' h1t1:! bir ::ı1;0:~gc. ~~I~ 1 1 me usumuz mensupları hazır bulunacaki:Ir. 
,-.,~ ~ '>lltl rn ~ ı.ı: 3 ° 9~· Toplanrlan yerin mür.asip ma-

~~~le~ rn:~:k;;:e~:. vefat etti (Devamı 4 üncüde) 

"t •-~r 1.~~ak olan nok Tı-enko cenup .-----ine 
~· ,~1tıısğ~~:;d;!° ::: Emekhôeneral ---T tayin olund~---
~ '~· ) Ol"'(}uJannm biiyük Kubychev, 24 (A. A.) - M. !...o-
t..~ cı \·oı~ satar da deniıwği Hakkı Şinasi ve rovski, Mare.şal 'llmoçenlı:onmı cc.. 
~l'ıtı 'e tkları ı;Öııe görü- nup oophcsindcki kuvvetlerin ku • 
') ~ hıillıııtıaı tahakkuk etmi~tir. Sıtkı 'Okeyi ma.nda.cmu e.le ald1ğmı bildirnı.iştir. 

t tıı 11, ~ ~ altındaki Ode- k b ttfk 
,-~,,"rlk r ~retle tahli . ay e 
\i..~ ı; ti J«ııı~ Uklan düşünii- Amerikanın 

eski Paris 
~ı~~tiıı 'Yelerinj ihata et- r:r::~ııw.ıırm• lq' clil~ kolay kolay düt--
~ ~danbcri de' nm 
'~il\ b<.-Jcriyle sabit-

i... ''~ a cl~ımıez d • 
d':llt~ S(il.lü . enııyoruz. Bıı 
~~ k .. :. ılü lOl'lar 'c böyle 
~'4~r ~ t4lbiidir. Fakat 
'~ ~' hJ r~l an eden vak&,. 
"\~ llti~i.u OSko,·anm d.. 1 

lfl\ ~e . u~mes 
~ orıı a :tıe !;ôriiJemcz. Yal. 
~ lısııııa~ düŞccck ve 
~tı hUt. nelere mal ota
~~~ Un 1lus 
~: "~il ınhal'bi hcı• bu iki 

llıd ' .;hakeme edil· 
\ı~ t!ı \: lıathed 3 nıı.J ln.rı sari• 
'~ııı.ı ı> 'e ~ıı or<luln-rma 
\~l:ı. ila,. sal.renin temin o 
\'iııııı !;eti ı::::erken Ru!oolarrn 
\.11iıı~t.J ~cldet( ılık)armı 'e kıs 
.\~~ e clah erinden .\iman· 
"~ ··1n· a · Ci b~tbı' lıilcJir((j?.ıyacıe ıstırap 
~~1\ a ıı JcıBt ler. n:ı, Rns. 
~ ~~tllanı: en-el bitmi

. la; lıır it·n da Jwnaat ı 
~t l\ı ~ !rafı <leğjl mi
~~ le «Iaı.: dota.y:ı Alınan. 

~ ·~ ı.,~hnı Çok mu '.\·ol.si\ 
~~~tııı~~n~dt !:el<e<:ekle'"r, bu· 

·~ ..... an h"ı • . · t\ı ~eti h nn<-·ı dere-
L.;;ı~ı) il\ iliz bir mesele 
~~ (Je,~le harbin kış 
~ ~ llıiıttııı-eilebiJmc idlr. 
t''\· 

1 
luıı şit}<; Almnn hiicu. 

1\ ~~'> hıı.ti· ~;.~lyle bııstır
t~ \·~ ı •hrrnc~c •tfıfi 
~ir. 1;clıniyccek J;İbi 

''ctat ooen iki emekli gerıemllınl;r. 
Hnkkı Şlntı!ll SIUi.ı tlko 

(l."a:r.~ı 4 üncilde) 

sefiri 
Al manyaya 
derhal harp 
ilanını istedi 

(Y&r:15t 4. üncüde) 

Aşıkile bir olup ko
casını boğan kadın 

----o----
9 yaşındaki çocuk mahke .. 

mede şehadet etti: 
Aaüem, yatakta babamm bojazuu 

sıkıyordu, gördGm ! 
Bir müddet evvel Çc.5menin Ovacık 

kbyUnde fccl bir ch}ayct i~lcnmiş ,.c 
Vicahc.t Altın adırı<la. bir kadın gizlice 
sevişmekte olduğu 17 ya~dakl dM
lu Hasan Sayar llc birle~crek k()Cll.St 

Rıdvan Altını boğnmk ölclllr.müşUlr. 

Katil kadmla dost.unun muhakc~ .. 
f!ine arife gUnU hmir ağ:ır ceza :mah.. 
kem.esinde devam oıunmtıtı. Ridvanla 

(Dewnu 4 fteiideı) 

Almanlar 

Moskova 
va 60 
ilometre 
yaklaştı 

Şiddetli tank 
muharebeleri 

oluyor 

Doğu vilô.getlerin
de .. f!e Halayda 

Bir tetkik"seyahati yapan 
Reisicumhurumuz Hatayh
lara bir hitabede bulundu 
'~Bkü~k .Ata!ürk, Hatay için çok haaet ve ıztırap 
çe ml§hr. Şimdi bir bayram •evinci içinde omm 
kahraman ve kutsal atlım ta yüreklerimizin ~nJen 

gelen aziz duygularla aneyonn. .._ ____ _ 
&atayın bltla Ttlrk. vatanına k bra
manlılı, ledakArlJk mlsallerUe a ıaı 

andıracak bir dur1imcıa olduğu •bittin 
memleke~e bHdtreblllrl 

4_nkara, 23 ( A.A. l. 
.. Cumhll;1'risi 1'smet 1nönü bu

gun şehrımize dönmü~lerdi~ 
~f, Ankara ~rmda BÜyük 

Mıllet Moclisi Reisi A'bclülhalik 
Renda ~~vekil Dr, Refik Say 
dam, Genel Kurma~· Başkani 
:Mareşal Fevzi Çakm:ı.k. vekiller 
~~uriyet Halk Partisi umu~ 
mı ıdarc heyeti fur..aiarı, mebus
Jar, genel h."Ul'Jlla.y He milli mü
dafaa vekfüeti ve diğer '\'clmlet 
ler erkanr, Ankara vali ve beledi: 
ye reisi, ~rkez komutanı ve em
niyet mtidürü tarafından karşı. 
lanmcştır. 

MlLh! ŞEFJN .HATA~ 
HlT.ABESt 

A~Mra, 2! (A.AJ 
J.?o~u vilayetlerinde am-. temı: 

gezısıoo çıkan rcis?cumhmmnuz 
lsmct İnönü, dönüşlerinde Hata. 
yı da ziyaret etmiş. -re .<fYn).ır
kcn kendilerini uğıırlıyan binler. 
ce Hataylıya hitaben şu nutku 
söylemişlerdir: 
"-Antakyalılar ı , 
.Şimdi sizinle ' 

Si-m9topo1 ~ Ahıwl ha,.. 

dıftn almmlş bir resmi-

bütün memıekcttı 
• Hatay hakkında ~ 

(Devamı 4 ihıctttle) 

Kırıma 
k r 

Almanlar yeniden 
şiddetli bir· taarruza 

geçtiler 
· Doaeç 111111t um. 
da-vaziyet çokcllldl 



ll A B E R ' ... Akşam post.ah., 

SlZ çoc ar istanbula 1 

un gelmiyor ' Pamuk Memleketle tek tip 
tuğla Mektcııler c.çılah, Glmma ydı 

t lıy&Iı cııey oldu. FaJ~t. hrzı 
!; )CU},Jnr ' r J-i n., !s ~ Ülllti:.t oku 
;:\ c ıJ n liibrıl rı nlnınya 'rludrct-
1,.ri yok, mnli Ynzll etlerl mlisait 

ı:ok ;yj \'C yerlnılc lıir tc5el.ıl>üs 'o 
yıırdm1 olur. 
Telmır c:li~·orum, iiylc çorul•ln

rıt rns!ıı•l;m l.i, ldtnp nlrunnmuk 
ylizlinclen mf"l,tebc ;;itlemiyorl:ır. 
llalb ıki banln"Ht :dntfo ne r tidat
lıır, llC af{!!i~n ZC'k:ıfor \ a r • .EunJurr 
körletmcmcf:, bizim 'ıızifemlzdir. 

o 
--o-

Blilediye icabı a 
o un {Eet recek 

liQi 
Vekaletçe vapılaıı 

taht<ikat bitıi 

--0---

Tuğıacıların ta ebl 
tetkik ediliyor tJ ... v,:J.,, 

nm:!.: rın bnba!arı yahut ıı.ıı.nları 
ütüncL", fabrll !ll"rdn, tıikotajcla, 

' -'Jet chir.:!l~rindc, hususi müe -
~ler<lc amele. lıııdcme '<'yıı şu 

'c in dt•r. l ltlı! lan gündc1il:lerlc, 
lırretlerlc, ~·e!.fmu hlr de J,;ab:\nl, 
olma2 m ı;farla me<ıl:en l<imb
rmr 'eremedikleri gibi, n.daııuinllı 
~mnnhnnı lıHc dn\"1ll't\tnnınn1cfafür 
1 r. 

l'l'\miyc 50 - GO kuru hır.anan 
\ c bu parn:ıı ln nncnl;: "kifafı ncff',, 
eden bir nI11!1 bir k\ba1 Ye bir Ç(!• 

c•ulrlruı m\lrcldccp lıfr ııile gözünii 
ne gctirllirse, im paradan nrttırn
rak, ınclrt<:b giden oocuğn kitap 
almnnm nekrü'r ;::i"ç 1ıir me-;c?e 
oldu~ u anlııı;ılır. 

Kit p alamumnk yUzUn(fo:ı blr
c;ok !.'C(llğun mc-l<tcbc ı;:d2mcıfüclc
rt acı ve ncıkh bir l akilmttlr. Rö:•
lclerlııe çok rı.ıc;lndmı. Ilir~oli:hırı 
dıı matbar.yo. k'du ""elcrck

0 

dert 
y ndıln , ynroım btt'di!cr. Şurnsr. 
m da il" vo ede im hl, bu giblfariıı 
sayısı hlr; de ehcnunl ·etsiz dcf;il 
cHr. al:ank 3·cldmln<lur. 

Ru IUoorl:ı., yQl<Sut, i.clz, ka
z az aiJc ç.ocı~lnrmn m<'<'
oonen ltitnp verilmesi icin, bazı 
tedbirler n!msn, bu İ<;la uf:"l'aŞ:t.<'.ak 
hfr t.eşekldil me;rdaıııı getJriJse, 

~aşmatUıkeeı-
.... ,_,,twww.,_, ........ '=* ~ 

Kızılay 
Fll! ·1 Rıfkı AUıy, bu.gilllkii Kızı_ 

lay gazetesinde çrıtan ~akak• 
sinde. •bu Jıat'be cvlıit kanı ver .. 
me.:iiğinı!zi, ynnm001ğı:rruzı, yrlal .. 
madığı:mızx, fakat lY..zim de nğır 
ı:-;z. tıeY c~cdiğlmfai, ta2Jil sulh ih. 
tı~l:ırmuzm ytlzde btiyli.ccdt bir 
ltr.:;mmı l~~'l ne zammı. ~
cct,;im "zi, 93'; hayat şartln.nnı bu.. 
giln arnmnnm bllytik b1r şuursuz.. 
luk olduğunu, hntbin askerlik dı. 
rında.Jri bütün tceirierlnin icinde 
o!t:hJb'-\IDluzu unuhnanı&mIZ1, yüzde 
herhangi bir nispet bizde harpto 
Eayılac ğnnır.dan bazı: fedakA.rltk • 
Ia.ra kall!Ulmamız lfizmıgeldiğ.i.ni 
al'l ~ •rak ezcümle aöyle diyor: 

"Biz bu fıı.rkı, vazgcc_,cbHeceği. 
nı· , sı' I'-JDCI\ \'M:g~~miz i inci 
dcreecdc ihtty~lsrımmn tasarru • 
f ı il" ~ i~cccğiı:. lhtW::ir meselc
.,·1e me g ıl olurken, onda, bizinı 
(" ' ti ' oekeccğiMn sıkmtıla. • 
ı n tel mC8'ulUn\l aramak \e bu 
;, · ı.tlcn tlc ucu hilkQmet \"e bele-
<' iyc m murlnrınn. balm&k glbi kr-
8.1 gıirU Hl bir bc.nclKldc değll, ilı
ti fı..rl milcadl'lc yanmda bir de 
"ı e<"b ri t rnıf,, \'l\zlfemiz ol. 
clu• nu lmtırh~arak akıllıca \"e 
tC'dl • J'e rel<et cdeUm. 

Bo "ap yemeği 19$8 fla.tma 
y~rnemiz i ı 41'. J<'akat 
do~-nnıcu 'r kııhm, ayni yı1m <'n 
tY.ın rJ~ tetl ri y rinc geçen 
ın(' lckotl r nda yeme içme 
oPn tt ohm ı b lmıdu • 

1 1 n rclebiii • 
'\'C knıc de\ -

FC«ol'iıı b!r lnsmı 
bele ·eden ) ut lttıllfun.et mc
m rfannm ilımalilHleo doğuyorsa, 
onn hl•r ır,aman olduğu ı;i'1i d\17.ol
telim. ''idi. rin lıt'r lusmr fsc, 
eski blrle, <'le'\ rr.ndnndrr, ona ne 
cliycJhn 1,, 

Yeni Asır 
I~ • "Yeni A&ır'' ge.zc. 

tem, ".te::miııin ®I., Iıltlı nuı. 
kal , İr.mir Bcle<lii c Reisi 
B 1',.cl; Uı"ıuı me 9'.."'Çilmcfil İ:
rn rlileri pclc fazla mttte 11' eden 
ı ·r • · e olıt.ı.ğumı, ın ~eyhi::n 
lz:rr .:.rden a: bü.vil.k bir 
I YQl ıte.,kil el!' , f~at onun 
t a hayııttn ım.Wt!m bir vo.. ı 
zifcye d: ;vct ed kliğini ®şilrunek. 
le t :ad:Ii buHuJrlıırmr kayd'etmC'>• 
tedir. 

) 2 «<ınd 

Röyle çocul<l"m mecroncn lcitl!u 
kınln etmek lu~r. Ve bu, ıır
l•fımet , .e h!l\ ır '"C'"t'r mties c.scler 
için ynrılnmı~':l<' ·it hir "<'V dci,-il 
dir. ile~" H 1' fımct için. • Bu kabil 
değil,.c b 11c, liiç o1ınn., ı l,.ifap!urr 
maliyet fiatlıırınu 'c t'll "İti<' 'er• 
mC'k çarC'lerlni nnımalrılır. 
Diğ~r tnraftnn l lli oruz hl, hi

maye he\ etleri, şehrin ınuJıtdif 
~nıt)e1iııtlcki fal.ir ç&u'=<lara e· 

!inden ı:clcn :-·nrclzmctı buiumıyor. 
l~lhbe, n.yal<kntıı ,.c ! nirc 'eriyor. 
Bu Jıeyetlcrln \f' fol ir ÇO~tıkl:ırı 
himaye luıruınunun yııııtıltbrı :s. 
lor ;-nrdmılar f'\ilırunln lmydcdi'-' ·' .. 
meğc cler;c-:-. Ane:ıJ, bir talebe 
lcin b st a ~elen tC'dris \ a<oıta~ı sa 
yıhr.:nlc 'nsfmd:ı. ~er altın ltltcp ve 
defter ihtiyacı, hlrçol.: z \'allı, fıı
l•ir çocuğu mekt-<'psiz brn!.khnıcak 
<oiıldctini lm:o.lnıttlrmcğe <le c;ah;r 
m:ık, hunun için hlil\ümctlc 1 cm -

ıı. J{Nınıck, ru<:iknl 1cdb!rler al
mak ıa,..ımıhr, 

Aklmı, gönlUm dllşiinmeeler, 
duya.dar; 

Ondan gelen emirlere uyarlar! .. 

LAımnı 

Hama cılar da 
zam istı vortar 

--o-

70 k 

iŞ 

e-

Odun fiyatlarının son nark ~
sasma.. gö•e tesbit cdaip stokla . 
nn dn teltik edilmesinden sonra 
alfıkador m. l• "'1.11'..r f}imdi bJlhns
sa İbtanbulun odun ihtiyacı '\.ize. 
rindo durmuktadırlar. 

Aldığımız mnlCımnta göre, !s . 
tff buln. senede en nz 350,000 çe
ki odun gclmckt dir. ~imdiye kn. 
dar 1stanbula bu lnR lhtiya.eı igin 
gelen odunun miktarı 200,000 
çekidcn fnzln olmadığı nnlnşıl . 
mıştır. Müsbct olnrak bilinen ci
het bu miktarın 120,000 çcklslnin 
satıldığıdır. Diğer kısmı dcpolnr 
dadır. 

Fiyat mürakabe komisyonu -
ııun odun fiyatları hnkkındn ver. 
eliği karnrdnn sonra şehrimize 

pek az odun geldiği nazan dik -
kati cclbctmir;tir. Bu da evvelce 
kesilip çıkması mukarrer parti -
!erden olduğu anla.şılmaktadır. 

Şimdi, alakadar makamlar bil. 
hassa 1stanbuldaki stoklann ka -
bartılması ve odun ~tririhnesi 

i~ilc rneşguk:UWler. BclOOJr'e odun 
cl\ların herhangi bir hareketine 
kn~ı tedbirli bulun.maktadır. !. 
oap ederse lstanbula si.iratlc bol 
mih-tarda odun getirmek tedbirle.. 
ri ahmruş bnlunmktadır. 

tat· k ita nrmda 
1 el 1 s-aba· 

• n attlması a 
başlatllJOr 

Büyü_k Ata.türk bulva.rmın en 
Otelcilerden sonra İstanbul ha mühim kısmmı teşkil eden liJft:ka. 

mamcılnn da belediyeye müra - panı • FntiJı a.r~smdaki iafünlik 
caatla zam istcmcğo Jcnrar ver • sahasında büt~n binala!-'1 yıktır -
mişler ve hazırlığa ba~lamıslar. ~ış .olan beledıye ~ ~u .ksım 
dır. Bundan evvel bazı hamam S:ı. uzerı~dc top_r!lk tesvı.yesı yaptu;
hipleri mUnfcrit olarak belediye. , mak.t:a.dı.r. Dıger ta.raftan top~.,t 
ye mUr.ı.caatla tnıifelcrine zam ~esvı~csı~dell;. sonra yapılacak :yol 
yaptırmak istemi lcrdi. Fakat bu ınşa~ı.~ içın lazım olun ~lar yo. 
defa hamam sahipkri hnmo.mh lun ıkı tarafına taşınmaga baş -
ra Jazılll olan muhtelif malzeme lamLcıtır. 
nin fiyatlarının yüksclmin olma.. Unkapanından I!"'atihe ~~ad:ı:: 
sından dolayı hamamcılar cemi - ulan yeni btııl'V nn geçecegı sa -
yeti vasıta.sile ve toplu bir halde h~da. ü~ü hemon Unkapan111<1a !_e 

belediyeye mUra.cant ederek zam dordil Zcyı-ek sırtında. olmak. u. 
istemeği muvafık görmU§lerdir. zere hcnUz yıkılmamı!J yedi bin.a 

Hamamcılar bilhassa. odun ve 
kömUrUn fiyat murakabe komls. 
yonu ve hlikQmctin tasvibile fi . 
yat zammı görmesi dolayısllc ha 
mmalan ve suyu ısıtma ücret~ -
nin pa.hnlıhışması, evvelce G0.70 
kuruşa alman bir pe1;tcmalın 250 
kuruşa çıkması, snbunun p hnlı • 
lnşmış olmasını zam istckkıinc 
aebep olarak göstcrm ktedlrl .... r. 

Hamıımcılar, daimi encümenin 
hu zam dileklerini kabul edeceğini 
mllhe.kkak addetmektedirler. 

- Pckfı.lil... Fakat bu oondur 
kalfa, hundan hnşkn. ıbir frılnir. o
lursa değil tehdit ve ısrar, beni 
darağacının altına g-önderunf z 
hi<: bir şey yaptmımnzsmız! 

bulunmaktadır. Bunlar dn tclrlı
yc edilmekte oldtığundnn hcnıe:ı 
~ıkılacaktır. 

decektir. ÜçUncü kısmı 
pıyn ked r olan bulva.r teşkil et. 
mekWir ki, evvelce parke dö . 
fleumiş olem bu ~ da bUtiln 
bulnır gibi asf a ta tahvil edile -
<'ektir. 

--0---

Mesullyetıerı 

\ esbit edilenler 
Mahken1eye 

verıliyor 

Uzun znnınndo.nheri şcJırimizlc 
muhtelif Anadolu' v:ilayctıcıindc 
devam eden ve bizzat i1ttısn.t vckL 
li SnTI Dn.y'm ynkın bir alaka i lô 
tA!dp ettiği prunu'k ipliii tııbkllmt: 
her tnrafta ta.m.amcn ikmal edil • 
miştir. Bu tnhkiltatı ilttısat vekt. 
leti teftiş heycıt.i hemen bUtUn 
ktldrosu ile resmt dııJrclcr, koop~
ra.tiflcr, )'e"rli mallar p:u-.arlan, 
halk b:ı.n'.knsr ve halk sandtklnn, 
devlet fabrika1an 'VC husus[ lplık 
fabrikalarjyle temaslar yaparak 
ibu mevzuu Uıh'kik et:miştir. Bu 
Jııısust.a. muhtelif rnilfcıt.w lcrln 
verdiği raporlar birlestirilmİ§ ve 
öllyUk 1blr rnpor halinde veki'Lİcl:. 
m~Jmnuna verilmiı,ilir. 

~!.ze göre, ra.poı'<ltı. pa 
nı.uk :ip'tlği tevın.ı:t.ı işinde Y4J>llan 
tahkikat neticesinde bazı mes'ul 
ve .gayrim.eS'ut ellerin ihmal ve 
U:rilerek barekc.tleıi tesbit olun • 
nıtcytur, Bunla:rm lUzum görUJcnI~ 
ri Ye mcs'ıı.WyC!tleıi kat'dyetıe tcs.. 
b1t edilenlerinin mahkemeye ven· 
lcceklcri omaurhn.s:Jctndtr. 

Djğ~ t:amf:tau iktlS:l.t vek8.lcti 
s.~n itrooren pamuk ipliği 
'tb.\-zbtı:rı.I yeni. ıbir fiC]d}de y~ı.pnuı. 
ğa. kamı:- verrn.iştir. Bunun için 
mmblka ilotma.t mUdürlüğünc emir 
v~ştir. Bu yeni t.eV2iat '7t"kl!
ne göre hazrrlrldar yapıhnaklndır. 

• lrtanbul Uman işletme8.inin 
mülıi:m !şlerindcn bhi olnn nın.v • 
nacıltkl.ardan birçoğu milnlıaldir. 
Bunun için yeni mavnacılar aJmn.
cakhr. 

* ırn.~ Çamlrcml!ı. bir s:ınntor_ 
yom i.nşasr iı;:hı Sıhhat ve lgtirnnf 
Muavenet Vck!ıJHince yapılan tt't 
kikler mlispet ı1c ticeJl'I!' vcrmi!'\Ur. 

Koru narniyle marur yer san[I. -
t.or:yom için mUnnsip görlllmü~tür. 

Dedim. Bunu roylerkcn de 
şöyle düşUndüm. Büyliye başla. 
dığımo. d;ı.!r kal.faya ve Bndı chC'
re kanant verdikten oonra fır. 
anttıın istifade ile lstnbuldan 
savuşmak, Anadolu tnrikiyl Su. 
riytye geçmek, bir inUddet f • 
Mısır tnrııfln.rına A"idip izimi 
ka; hetmek, bu badireden böylece 
kurtulnıQ,.k .. 

üvUk R~ortaj serısı ··porta:ı yapan: R. A UZ 

Kalfa sordu: 
- Ne za.mnn ib3,f?layacağız? 
- Dahn, ne ıÇeqit bir ~tice 

i tediğlnizi söylemediniz kil .. 
- Söyllyeyim: Efendimizle 

B:ıdıse.'ıcri as1rtmn 't iatiyoruz. 
Amo., bunda ne kadınefendimi?. 
ne de 'hUnkiir bir 7."rar görmiye
ockler .. 

- tein o tarafım temin ede. 
nı.cm .. F~kat r. r.ır frmcmcıer·~ 
ni temine çal~eağım. 

Ferma.nir mo.nraf parası is. 
mivle koynundan çıkardığı kır· 
ırııgı tln!I b!r kes"yi ba.n:ı. u. 
zattı: 

kalfa.. Padi ahlar, h life ol~. 
ları için <:ok zor bUyülcnificr. 
Çok d fa da bilyliıl.Un tutmadığı, 
tekrarlandığı vakidir. Bu zor ve 
tehlikeli in için bazı eşyaya Ji.I. 
tum V3r! 

- Ne gibi efJYa bunlar? 
- Hiinkann Eıahsına ait eşya, 
-Mcoolfi?l 
lEtiyecelderimi birdenbire sa. 

yncak hE !do d~rilim . .. Bunu ön· 
cedcn hazırlamak, hürmctHoc ve 
elde edilmesi mUşkUl bazı eşya. 
ntn mUfredatmı taanrlamn.k 
mecburiyeti -vardı. Bunun için 
de ı:;öl'lc eöykdim :. 

kansız gibi görünen .f:Pylc lfr 
e ya ve levazım ta.r if e"'i sundum : 

- Bu iş <-Ok z.:ır olaer. k k. i
fa.. Ama bir <icfa kabul ctmicı . 
söz verı_ni~ bulunuyoniTJ1. Pay:ı. 
tmu di~nw ahp baı::!oy.;;ı."n.ğnn .. 
Yapılacak bllyü biraz masrafJ.ı 
fakat neticec:i iyidir. lliii1kaı m 
Ba<lısclıerc duydt<ğ11 der in s~v~i 
yavaş. ya':a.s ~~fka.tc Yİİ7. ı:ı:ı.vir • 
oek. Kcndısıne hic: bir zarar ,·er. 
dirmcden sıı.w:rd ~ çıı <> ğ' edile. 
cek. 

Kalfa az k~Jdı boynuma san. 
lacaktı . . D"vrun e•tLn1: 

yooısinde her gün ·:er tane he.. 
2ab;yıe bir haftada Jmk dokuz 
hatim indirteceksiniz Bu etli 
iki . . Billbül ö<liınü, fıc-tİk ynğiyl(\ 
karı tırıp ınerhr.m yapac·ık, bu. 
nu her gece kadmcfcn cH. siirmc 
~ibi gözlerınc <ıekec~1<:, Bu etti 
us .. 

Gcılelim bar.~ gctirecrğiniz.c : 
Hemen yarından tezi yok, "Pad:. 
r;alun lıcr zaman .~rinde ta~ı 
dığı, t<:abi.i.ı g-ioi, ,rtizük ~ibi , b;; 
f)eyi r:alarak bunu bir ı:ccc ya. 
verde bıralap buraya, r,f•tirecek. 
bana vereceksin:z 

Her m:ısraf~ · memnuniyetle 
güliimscyen, her isteJiğimi ba" 
Eo.llayışıvla tasvif> edm kalfa. 
eon cümlemi duyunca itirazla 
~nhlar.dı: 

- Neydi seyh efencr.? Htir. 
k:mn yiizüğli, tcsbilıi mi n9m. 
la.cak. 

- İşte size . imdilık m'"'lraf 
harçlığı, c.a.."ıa. ıu umu olursa 
veririz .• 

Telı!o . 24 (A. A..~. - - Hı&~t 1 P..ıravı aldı:m c bimc ko ·:ı1l;cn 
J l)"::l Dı~ t mec m hn ınıi bir karşılık Yerdım: 
iç 'lna ya.pnı:ı~r t&.lep ctm.i~. - 1ı;ı s ade parayla bitmiyor 

- Sen, y;.rm tckr r iOO.na 
gel. Bu ııa"ece lhuddam v. taaiylc 
h1J..ngi bilyQ reklini tatbik ıa...-ım 
gelecekse onu öüreneyim. Ona. 
gö:c lüzumlu c&yayı hazR'laya. 
y rm Kalfa muvafakat mUjdee.ini 
Badısehcrc yeti!jtir.rnek içfo ~le 
ederek saraya döndU. 

Ertesi sab~ yine erkenden 
l•arnıme dildlcn yn!'ılı ('0 rkez kr
dmma bence elde edilmesi iın-

- Şimdi yapılacak i ICTc iyi 
kulak ver. Riirre clavmda bir 
defa o! ::oun b;tlumm• , Hıcaz:ı lm. 
d~r g-itmi:; b"r deve bulacrıkcı . 
nm .. Bunu aym ron cuma sabahı , 
gün cloğarken kurban edecek~i 
niz.. Eti teki·" veya tUrbc 
hizmetinde bulunanlara da"ıtıla
cak. Hayvanın cığcr kanır.c'::m 
bir aiki.ş yülrnüi;ti kndar alac:ık, 
onu bana p,c tirc""h:irıi-: ~u. bir . .. 
İstanbulun selatin camilerinden 

- Evet 
- ! fite bunun imk:mı yok .. 
Derhal omuz silkf m: 
- .Oylcysc padiş~hı büyüle· 

To1ı yer 
tanıre•• 
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Korkunç bir istatistik 

Amerikan a~r boml,lardmınn tnn"nrelerincton biri ••• 

Çocuklar 3n çok 
neden ölürler 

Gibi Amerika Havacılığı 
Gıu:elelorae zaman zaman s•>. çok oncuıli ışi olurunn bırakırlar. 

kakl:ırda dolnş:ır. çocuklnrm mn. Bu çok zararlı bir durumdur. Çün-
1-uz bulunduktan tehlikeleri teb.3 - kil hiç unutmamak lauındır ki, 
:üz ett' en yazılnr çıkmnktndır. çocuk ölümlerintıe en belli b..'l§h 

Ben de bumda bu yazıları ta.k • rolii oymynn bu Iakaydiliktir. 
''~~e. maksa.dile Amerika Birleşik Bu gen;eği bütUn çıpl:ı.klığiylc 
h~k~-~etlcrinde yapılan bir jsta - • C1rtnya çıkaran sayısız istati.~tik -
Ustıgı nakle<leceğ m. · ler yapılmıştır. Ben bura<la bun -~;:~:11~\ Malzeme e·vsafl ve mukavemeti mükemmeldir 

§\Jlalıa1ı1ığ F kat elema o-ı ·· ·· nu·· ancak 
Am .. erikada bir istntistikçi ço- lnn tekrar edecek değilım. Yal. 

ouklugunu fena geçi.mtiş bir n. nız ehcnimiyetsiz gibi gijriinen, 
~ türeyen dokuz nesil tize- lınJbuki kiiçüklerin yaşama.lan J. 
rınde uzun uzadı:,·a incr>lemelcr çln 1.nnnedildi.ğ'illden çok lüzumlu 
yıı.pmış v~ 6U korkunç rakamları dan bazı nokUılar üzerinde du· 

\' llllt~ elt~~~ b~itg~~~I;;~ a n c usu 
,~~rı:~b:~.~lmlt \'er<'n bı·r savas d arabı.li r !...' 1'o bu ~·eııı hııyat sart la- m ev a na c 1 
--~lllrltt !ıt~t\cak birtakım ye. .. 
~""":- liJc alrna~ır. Avrupa harbinin T'o.lonya iize _ 

nıeydP..na çr!mrnuştır: racağan, 
1720 senesinde Nevvorkta do- Bir QOk cbeveyinler çocuk hü -

ğan, avarelikten, serseriıiltten hoş zısstlıhas:ndnn tamamile bthaber
lana.n !1tı adamın iki oğlu dünyn - drrJer. Bunun ne kadar zararlı ol
.~~ gelıyor. Bunla.r da biiyüdüklC' - duğunu a.şağrdnki misal s-öst~. 
rı zaman soysu:z.la.şmltj beş kız ce.ktir: \ ~~ıttıa ... gunu~den, bu~iıne ıinde pa.tln.k vermcsınden sonra 

~-;:.Çuk Ytıkselmiş oldı:. , bütün dünyn.nm ınazn.rlan h!lva1a _ 
~ ~'S~;. nına farı Jınrbi~ ra c;evrıldi. ~u milleiin bol s.-ıy~lı 

11' ~•faz 1 hep ıı)ni CH• m'.llzemosi karşısında, bu milletin 
~3iUt~u et.mi.tir. Uunun tavyare evs:ı.fınm yüksek oluşu, 

\ lııJeı. 8 lenıpo una ayak bh· başkasının da mütehassıs şahıs 
~ Olan~Yl"etJJe nefes tü - lannm i~·Jığı ve teknik bilg'

, ltıı~t ,'a;ıeınur1ıır gitgide leri yarunclıı fazla soğukkanlı bu• 
~'."8ııa Yct-0 diismekte~·- lunuşlan nazarı dikkati çekti. Ru 

tj ~()k az .. rn~~ lı ın~mıurla- da k{ı.fi göriilme<!i ~:e . muhtelif 
' ınıı kulle.,nıs bnlıı- memleket istihs..ı.ln.!J olçüye vuru. 
~1 !arak hangisinin hıırhi daha geniş \ı_""lı~l ~ nda ~erilen im kn- bir emniyet çerçevesi içinde idame 

~'b'u 1 \ıızıyetln rslahınl\ ettirebileceği fikirleri işgal etli. 
lıı.. v~ llJ İııit" ara )nrdmı eli u- Bu arada A~rlkan hn.vacılrğuıın 
~---~Ia.1111 hı~< Yalnız memur Büyük Brlt.anya !mparatoriuk ha.. 
1 ~~I aılcslnj ele 'rll, on- va kuvveıt}erine karşı bir yardım 
~ oıı.a '~JY~tinl göl'('rek teŞebbüsü me)-dnna çıktı. Çünkii 
~~ıı {'tın üu;~ \&tandaşla- Alınn.n sanayii~in. ayda 3~: 5?00 
ı..~ . hıl' ~ekf:ooır. t.ayyarelik bir istihsal kabıltyetine 
~ldiJı~n re Preosiı• oıar.w. ka~ esason hari>c glri.cü. sıra _ 
~tiııı11 &on.ra, bir ile yar. sm<la mevcut tayyare eaywnm az 

~"-. j~~~i. h!r mesele lığı yüzünden ciddi ~r hareket ~ 
l\ıı:ı_h •ttıgunıze J;ot'e kam ıbulamıya.n lngiliz tayyaree.ili-

\ı.~~ ~ lara mm ı;eı,. ğinin aylık hasr1aBI da bu Abnan 1\.., edi~._ tncmur]ara er- foorikasyonundan çok aşağ?J&l'da 
~ ~~ k )alıut da rne idi Amerikan ve İngiliz iatihsalfl.. 
\..."' •lıret 'e )iy~e.k mad- tı ~ca.k mih\'er hasılasına yalda.c; 
~ )\ İlnı.tıı. fiabna tedarik ~ :rne.k istiıd6dlnı bugUnl-erde g&rle -
~ ~ Ilı'~ mı \"ermek ım- rebi)mektedir. 
\~r ~ltit"Lll', Amerikan bavacıJığmın :ınaıze • 
~ tl.ıtıiy leliıı biri iizerinde nte evsafı ~re mukavemeti m.Wlalı:· 
.~ ~ 111 °':"7~ Tenıcııniıniz kak ki haSmı ordtilıı.rmda kullaluı. 
~ lllı~;ı: crı~ yapılma.sının malt ta buluna.n diğer aUJı.hlar &J1L. 

--~ ~lııı~i:'i el<fiylc ye- rmda ve bi~. ycrl:nı~. de ~
... ~ e''eJ b' • dan daha ileridir. Çütiku, Amerı -

~· ıtı(•ttı ır karı,r \ermek 

1 

knn ordusunun en fazla bavacnığn 
~ 't'iıı Urlar 'e ailelerine hemmiyet vermesi znrurctl var • 
. bit ll!ıc '<'nnl . olnn bu ~r Ameıikaya karşı olabilecek 1

'lıı,._ 1• e\'el nıe\kli Cat- b'r. ta.arru:ıun evvela havalardan 
ll;ı:ırndrr. .,.~leceğini bütün A~rikan fertle. 

L., ..... Suar Derviş rl çok iyi biliyorlar. .. . . . 
~ Amerikan havn endüstrisıntn 

l?lQg gözönünde bulundurduğu evsaf, u.. 
~JL .. vapuru zun mesafelere fazla yük)ii ola -
~~ 96ldi rak uça.bilmek ve yı.yynre a.teş .k?. 
~ tııı-afı 1 biliyet:inin fozlalıb'ıdrr. Bun':111 ıç~." 
~, lçiıı h ndan Yunanista- de sad~ fazla sayıda makınclıtu-

ıı1 ~lııt flıırlanan mallan feklerin değil, bliyiik çaplı silah • 
~ hn aı~luş" vapuru ha _ lnrm ve daha ziyade .. ufa_k boyda 

1.r-"k 1lıL'J ve di.in !ima. toplnrm tayyareler ~enne yer • 
~ 1 lır-. kabatnş önüne leştirilmesine ehemmıyet vermek. 

l'ii t t tedır. Bununla beraber no~ tay 
.,. ~l ~ erzak ve yarclım yare süratinin saatte 650 kıl<>met 

, h r- CcJc ve a),n 27 sin- re ve aza.mi silrntin de saatte SC· 
~ ~ktt ede~ektir. kiz yüz kilome.treye Ya_km o~a -

Ilı··~ ~ sına dikkat eoılmektedir .. T.a~a . 
c ;1:ııı. u ıldizi'diğine göre, reler ü.zerind? mevcut sıliıhla:ı.n 

.t <l :1uıa Seçilen İzmir 37 milimetrelık ve hatta 50 mıh_ 
:ı.I> t>ltt.or 'Behçet Uz'a metrelik büyük çaplı mnkinclitü -

d~ıı ınaı.b.ıt<ısı tchJiğ c~ feklerden ibaret olduklan söyleıı
tdj;e~ebi.lğ edilinceye mektedir. Bunlar gövdeıc;: üzerl -
le \>" elti v~ifesine de· ne ycrleştirilmckLe ve dıgcr ufak 
alttı:~ fl<>uuna kadar tz <'aplı, normal mnkineliLii

00
fcklerin 

· de tayyare kanat cvsafrnı zmıya 

akşam 

odanda otlırmak." 
Ve J§rk bir dalın pnrlamaz oldu. 

Sam ~atoya döndii, taraçaya çrktı. 
Co kn~apeye oturmuş signrasmı i
ciyordu. Sam, dürbünün y~mn 
g-iUi sa.kin sakin et.nıfı tetkik e . 
derk~n konuşmağa ba.5ltı.dl: 

_ Blraz evvel klitüphıınedey -
oım. Şatonun taıihine o.it kitn.plar 
buldum. Onl:ın iyice tetkik etmelı. 

- Ben tetkik ettim. 
- Acaba bir plirn falan buJah -

Hr m!yiz? 
- Ben buldum. 
Sam. içerlemeye bnf'lamrııtı. hi~ 

bozmadı birden doğruldu, ehnı 
' ı:özüne götürdü: . 

- Hav allalı bcJô.sını venu.n, 
gözüme bir şey knctı, aynan '-':ır 
mı Co? 

Sonra cm•nn beklemeden Conun 
~ dll\·an· üzerine bıraktığı ce
ketini kaldırdı. Du\'arın Ustunde 
bir <'ep nynası meydana çiktı. Sam, 
gene aynı sakinlikle aynayı ~?ı, 
gözline bakmak için kaldırdı, :ıc;;ın
'lc Conun sarardığmı gördii, 

- Co dedi; senden bir rica. 
Ben bu~a iken sen Jrlitüphanc • 
den hemen bana o pıB.ru haVi kitn
br getirir misin ? 

cak Şekilde ve kanatlar il.zerine 
nrle~diği göze çarpmaktadır .. 

Av tayynreciliğinin vııstf]an, 

Amerikan hava.crlığmm eleman 
ihtiyacı mutlaktır. Mütehassıs u -
guculnr bü.;iik bir dikkat \'e teknlk 
programlarla hazırJarunakta~ırlnr .. 
Pilotaj kısmını yedi ay!~ bir st~J 
devresi ikmnl etmektedir. Amcn. 
kadn askeri pilot olmak i~t'yc~ 
herkesin bir de\Teyi geÇırmcsı 

şıarttrr. Burada uçmak "~ biihassa 
hava muharebeleri yapabilmek sn. 

kardeşle cinsi müna.o;cbette bulu - ı•ransada 1922 senesinde hıf-
muharebe irtifaı olan beş bine ika.. 
dar yüksekliklere çok seri tırman. 

nuyorlnr. Bu birleşmeden 1877 sc zıssrhha ve'kfileti tarafından çocnk 
ıı~inc kn.dar nıey'dana gelen alt~ vefiya.t.ını gösteren bir istat.i8tik 
nesilden 1200 çocuk doğuyor neşredilmiştir. Bwıa göre bu 
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ınak ve hasmr at~ hattına ala.bil
mek ga.yreline bağlı en küçiik ak .. 
robasi hareketlerini muvaffa'kıyet· 
le warabilme.kUr ıki, Amerikan 
inşa..-ıtr bu hususlarda av tayyare. 
eiliğini mükemmel bir hale getJ.r • 
miş bulunuyor. 

Bombanlıman ta.}ynrcciliğme ge 
lince; uzun meSB.fe, fazla yi.tkt.e 
bomba ve kudretli mr at.eş ve mil. 
dafM kabiliyeti bu cins tayyarelc
ıin vasıflarım teşkil ede-r. Bugün 
için bu hususlar sadece Amerikan 
s:uıayiinde değil, biitiın dünya ha• 
vacılığmda eiıcmmiyet kaznnnuş 
bulwunaktadır. Bithassa taarruzi 
ha.:reicet kabiliyetini of'dusuncla ha 
zır bulundurmak düşüncem bom • 
be.rdımancılığa lüzumu olım e-lıem 
rniyeti v~rdirmoktedir. 

Maizcmeeiırin evsafı mükemmel 
bir halde bulunan Amerikan ıha.va.. 
cı)rğınm adetçe pek de yC'ter S.'1. • 

yıda bu1wımadt'klan muhakkaktır. 
lnıgiJı.ereye kal'Şl yapmağa. kendi· 
ni •borçlu biktiği yardım için b~ -
Uin hava sı:ınayiinl seferocr ctmi.5, 
hil'Çok otoD\obil fabriknlannı tn _ 
dil ederek tayyare yapabilir bir 
ka.bil.iyete enlirmiş ,_,c dolaymile 
AmerJt.an hava endüstrisini mer. 
kczlendirerek aza.mi hıisıla \'er<' -
cek bir çalrşmaytı. bağlamıştır, Bu 
suretle istihsal edilen siliıhla.nn 
Yilixfe ellisini Büyük Britanyn im
paratorluk hava kuvvetlerine veı• 
mekt~ ve diğer yü7.de ellisini de 
kendi ordusWla tahsi.5 ederek, her 
1amnn mtidafaaya ve taarruza ikn.. 
biliyeUi bir hale geUrmcğc çalı .... 
maktadır. Eğer rnkamlard3 bir 
hıı.ta yoksa, denebilir ki, Amerikan 
havaeılığınnı 939 ihatibinln ba.c;Jnn. 
grcmdaki tayyare mevcudu, mo -
dern .muharebe silahı olmak şa.rt;
Je, 750: 1000 tayyare arasında L 
di. Bu mikt..a.r Amerika gibi bir 
memleket için çok iküciik bir ra • 
kamdrr. Sovyetıcrin ve mihverin 
:1000 rakamını bulan ve aşan mik. 
tarına nazaran Amm•;.ka Birle. ik 
Cunüıuriyetinin de zengin bir hı -
VR kadrosuna m:ıJikiyeti mııhnk -
kak liızundır. 

Co, kalktı; ceketim nldr, giyerek 
gidecekti, Sam, tut.tu: 

- Dur Co; 'bana cebindeki not 
ôefteıini bırak! 

Sam, beklrmetlen. arkadruımın 
elıın<le her Ya.k1t gördiıı;;rü not def. 
terini ceketin yan cebind(>n alı\•er
di. 

C-0, hiç sesini çıkannadı: 
- Biraz geç kalll"Smı merak 

etmeyiniz, dedi ve oda va inf'n de -
likten kayboldu. Sam, ·elindeki a~ -
naya baktı: Bu eski bir aynaydı ve 
arkası çıplaktı, hattiı bazı yerlC'
rinde yaldızı döklilmüş a\ na bır 
crun fıeklini almıştı, büyÜkIUğü ·s 
Contın not defteri kadardı. 

Sem, ıbu defterden lbir sayfa 
kopa.rdr, Ye çizgili kağıda ta:bii 00. 
ytHdfikte kelimelerle Yamıağa baş 
ladr: 

natı öf;;rretilir. . . 
Tayynrelerinin evsaf ve ~abı~:~

\'ellcrmi muhtelif cepheler uzerı ' 
dP. ve yabancı memleket pilotları 
elinde tecrübe etmek fmıntını bu. 
hıbile:n Amerikan hava orc?ıısunuı. 
"lema.n ölçüsü ancak bir savnş 
meydana çrkaralf.ıJir. Bu~ ~tle 
telrnik ''e.:~-nin verecegl ht'L<ula 

., .......... ><= b'" :1.ik 
milienge \'11l'Ula'l>ilir. ~e u_;; 
harp, ne de lspan~'S dabili _har • 
bindeki ibir iki sergüzeştçi pıloLun 
muharebe kabiliyeti, .Amerlk~ ha 
vacılığrna örnek oiara.k göt;torılc • 
mezıler. 

Donanmasma verdiği cheınınl -
veUe Atlanıükte kndretli !bir var 
İrk :k~nna.k muvalfaıkı.feUni ~i 
tor~n Amerikaın orousunun • r 
:>~naın büke işiyle her zaman ~ • 
~ . Hnalll .mı 

<:in muvaffakıyeotlıc Oıaışarı eh 
kftm bulunan havacıJrğa d& ~ 
miyet vermiş bulunması, bu ssııı 
silil:hın ordudaki mmn~ ycrinı al 
makta gecUmriyeceğini göster • 
ıooktedir. 

T AK SiM 
SINEMASINDA 

Dillere destan olan ve her 
seansında binlerce seyirci 

tarafından alkışlanan 

KIZIM 
DUYMASIN 
Tlirkçe sözlü, Arapça Şarkılı 

Muazzam Film 
ŞARK YILDIZI 
BEDiA MUS ABNI 

ve 

Bunlarda da derece der~e a. memlekette her sene ölü olarak 
vnrelik, serserilik, ahlaksı:zlı'k ae . rfoğanlar da dahil olmak üure 
falet, has~ık, aptallık, d;lUik, 130.000 ~ doğmaktadır. Fa· 
lıırsızrk, cınayet görülüvor kn.t .sağlrk kaidelerine r.i.:ıyet e-

y edinci nesilde ?se. ı;la.tisUk cfümemesl yüzünden bunla mı yüz
sah;,bi bu aileden o zamana ka. de dokBanı ö1ruelcteclir. 
ılar doğanlaroan 300 nün çoeulc- Yine aynı istatistiğe nazaran, 
l<:u-ında, öldilkleriııi, 440 tanesi- haU vakti yerinde olan ve sağlık 
ni.n frengi~-e yaıkalanarak mahvol kaidelerine !Ur.unu derecede l>
duklarm.ı, 310 tanesinin dilencilik nem veren alleJerde ölüm nisbetı 
yaparak yaşadlklannı, ''e 22.~oo Ylime 2,5 ila yüzde beştir. Sağ . 
sene hayır yurtlarında kaldıkları • Irk kaidelerini gözönünde bulun
r.1; kadınlardan yarısından fazla - dumıaynn ailelerde ise: 
sınm kötü yollara dilştiiklerinl Anne sütü ile beslenen QOCUk • 
130 tanesinin cürüm işledi.kleri.nl' lıınn ölUm milcdan YÜ?Xle 14,2; 
bunlardan 6Q şı hm;.ı.ılık, 7 si ka- sUt annenin sütü ile büyüyen ço
til olduğunu, yalnız yirmi kadının cuklarda ölilm mi.!ı:t&n yüz.de 3 ı ,3, 
bir mnaat öğrendiğini - on ta- annt:Si tarafuıdan ve emzikle bcs
ncS. zaııaatı hapishanede öğren- lc~n çooulda.rın ölüm miktarı 
mi.,47tir - ~üştür. yazde 42,4; bir başkası ta.nı.tın-

Bu ailenlıı 1915 SCllesine kadar dan \"e emzikle beslenen ÇOcukla 
h!lkümete verdiği maddi zanır hıç nn ölüm mioktan yü:nde 78 tfu. 
kimfienln tasavvur ede-miyeecği Yuka.ndald rakamlar hıtiyat.cıız Jcoadar ı.:•y:.'- t;ı ~. 

uu ._ ... kimseleri kıc»ayca yola getlree<'k 
Bu ~ymız.la.şmıtj aile, Birleşik m.aıbiyeti haiıdiırler. Zarur! bir 

ArneriJta hükumetlerine muhtelif sebep ohnadan dünyaya getirdiği 
Veeik>lerle 1877 senesinde ı mJI. yavru&unun gtdaenu sUt anneler_ 
Yon 2:50 bin ve 1915 de :i&e 2.820 ie Yeya h~'V&'D ait'deriyle temin 
kiti ile fioiruzuncu neslini idrtlc etmek istfyecı bir anne, hem yav· 
c~en 2 mlılyon 500 bin dolara Huna ?c hem de mensup o.lduğu 
Vllran bir l'n'a8ıraf' Y"Plımuı,t.1r. cemiyete ~ <*nak üzere çifte 

'' " ka'bcıhnt iolemiş olur . 
<;oooklar en ~ Deden ölürler? Çoouk.lan bir odada Ye hele 
Nüfus meec.lee.i hlç §Üphesjz ki. l»r yat.alct.a yatlrma.k da zararlı. 

milli bir meeel<ıdir. Omm rein bu- dır. Bu gibi hallerde de ölüm n s
ııun Uzcrinde fazla durm~.ı( la· beti çoğalır, Mfun3run mertebe her 
?:11lldır. <'.OOuğa bir oda ve hiç olmazı!ıa ay-

Bazı aileler ~ğhk kaidelerine n bir yatak vElrmelidir. 
hiç ehemmi~ et vermezler ve bu lfall~ üZGO 

.................................. 
Sanat ı:ıay ramı ... 

Ve Zafer Bayramı... Şeref Bayramı .. 
Hakiki Bayram 

Bagln L A L E de Toplandı 
ÇOnkli üç sen~de tek bir şaheser yaratan Büyük Rejsör 

CHCI f, B. Dı• l/ İ U,1~i11 Snrı 7.nf Prİ Olan 

RENKL İ 
3eao~ı:.:R9.~1.4~2~4 11~~~H ZAFER ORDUSU 
Bayram günlerinizi hoı;: gc· ı Bütiin dünyayı: Cary Cooper - Madeleine Carroll • Paulette 

1 
çirmek i.::terseniz mutlaka Goddard - P reston Foster _ A kim Tıuniroff un 

TAKSIM SI NEMASINA Kudretlerine hayran eclcn hakiki bir şaheserdir. 
gidin I BAYRAMDA HER GÜN: Saat 11_1. 2.30 _ 4,30- 6.30 - 9 da 

~~~~--------iiiiiiii ................ . 

'•• ~ rtık hn' n -.o~du rii7.g8r don ,, ~ ~· 

ılii temıoınetre all"l11 en iy .. ı 0 • 

daıııla oturmak." 
Bu cümleyi kağıdı yuka:ı~. a -

Rağrya katecien ufki satır rızgılc • 
rlne a.mut lkı ince ç"zgi arasına srg 
dınlr. Bundan sonra avnayı kağı • 
dm tizeıine kovdu. .. 

Ayna olan }·erler kS..,"'rdı ort. 
tü, yalnız yaldızı Sl)TI~~ cam~~ 
line gelen kmnnlarda ikBğrt gö 
nllyordu. . 

Bunlnrm s.ı,·esinde dürt kelime 
meydana çıktı.: Artık, dönd, altı • 

da, odanda. _,_. "d"' 
İkinci kcllmenın ısonundıs.Aı 

yi silince, (S..-ım) aradığı cümkıi 
meydan:ı çr.kardı. 

"Artık dön, altıda odanda .•. 
Şatomın k.uleeine baktı, sa.at al. 

tJya ~ ftl'dı. Hemeıra frTladr. 

odaya indi, koridora çıktı, birinci 
katta (Cenni Böms) iln odasının 
bulunduğu koridor• "'eldi ihtiyar 
hizmetçi kadın ge~c ~rada, dı 
~amı görünce yanına geldi: · · 

- Matmazel biraz C\''\'eJ dön _ 
dü, şimdi o<la.~mda, dedi. 

- Peki, git haber ver, madam 
hemen kendisıni görmek istfror 
!il bozulmuR, · ' 

Hizmetçi gene ktzm odasnıa gi. 
rerken (~m) koridorun hru}ına 
d1>n<iü, bekledi. Biraz sonra mnı
mazel <Cenııi) teıa~tı teliL.'ilı çıktı 
o ıan:ıan, detektik ~iiriidü. gen<; 
kız bır teS3.dUf zannetti kızararak 
<;{'lam verdi, sonı·a k~ koş.s kC:
Eeden kayboldu. İhtiyar hizmet• i 
Je çıkm~ · ıırknsmı dönmüş g-"•i -
:rordu. 

Sam Coys hemen kıznı oda.sına 
girdi. Burası iç içe ilı:: odaydı, de. 
tclrtif ibunlan ayıran geç.itin perde 
kn'llmlarmı a.ı;t.ı, sakL~dı. lı:.i r~
tı'i~t.i. Zira gizJenece.k bir y~r 
bulamıynbilirdi. Biraz bekledi. Çoi. 
geçmeden (Cc.1~ Börns) göründli 
H&Jinden sinırli oıduğu bclllyd!. 
Doğru pencerenin önüne gtt.li. a. 
yakta ~'l 1teyre ~ladr. Bet:. 
on daltA:a M <l&k llbll;lniıJti ki genç 

krzın oda kapısına Uç defa '\"Uruklu. 
Cenni aceleyle kostu, kapıyı ıu;tı 
içeriye bir adam girdi. Sıı.m ya.nıi· 
mamı tı, bu gelen Co Benetin tiı 
kendiydi, fakat asri bundan sonnı
smı men ediyonlu: 

Ct'nnl Co'nun boynuna atıldı. 
_ Oh: dedi. bu.,rrün çok kork

tum. 
_ Artık sen bir dahıı dı; arı 

c:;~kmamalı5m. 
_ Biraz ewel ne oldu biliyor 

musunuz? 
- Hayrola?. 
_ Madamın çağırdrğ m söyle • 

diler gittim: böyle bir .şey yok -
muş.' Öyle ıınr i<'ittim ki. b:ktrm 
rrtık. 

- Sabır kızr.m, sabır. Her şc. 
,.ln sonu vo.r ! . 

- Fakat baba, ben hizmetçi de 
f: lim ki! 

Samın içi titredi, dcnıek Ccnnı 
Börn.s Co Benetin luz.ıydı. Adıı.m d 
\'am etti: . 

- 7.ıateıı art.Ik h« ~ şclc 
~ zama.nı gcl6: R-On ba p!Iı· 

nm g&!tcrol~c· uıağa.."'llb\nn ne oı
<!utunu söyl~'°~ C"""d ıs.nla . 
ma..k tıtı cımw,tim Neler göt"dün ~ 

( Dctımru mr) 
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tere gur~ GDına nlllntJnt' bir b:ı~ ki vaziyetin Sovye: hıtalarının 
nılitemadiyen artan anudane ha
reketleriyle vasıflandığmı söyle
mektedir. Kalenin hıtikarnctin. 
de, çarpışma fasıl:.ısız <;'eva. met. 
mektcdir, ı.ıun, Sovyct kıtalnrı, 
mUteaddit Alman müfrezelerini 
boz~una uı,"rratmışlar "./e Sov)•et 
müdafaa hatlarını yarnıağa çr. 
lrşnn 10 tankı imha etmişlerdir. 

"' s •• os~~ova o .. 
;· n 'e şf ddeth 
nı !lre 1e~er 
BıH:.c &ı

0 

J~rı Al fo'!!llarm Sovyct tayyareleri. 5 .. iman tay-
. yaresini tahrip etmiR \·~ tayyare 

o~ n J gaçtı meydnmnda diğ'ıcr 15 t:ı.yyarcyi 

Almanlar oskova
ya 60 kilomett?e 

yaklaştı 
\"~I, 24 (A.A.) - Ottden: 

Amerikanın eski 
Paris sefiri derhal 

harp istiyor 
Filadcl/ya, ~•İ (A.A.) - 0/i: 
Birl~ik Amerikanın Paris es. 

General Dögol 
Fransızlara 

Almanlara 
suikast yapıl-

ki lbüyük elçisi Bullit, "Cumhu- mamasını 
riyetçi Hizib" içt'imamda irndet. j 

ingiliı ·rıi 
tayyareıer!8 akınları~~ıdn 
Napoıide 15 kış dı 
29 lcişi yaraıan 

ı hasaın uğrntmışlardn·. Bu hava 
Bavrnm rr.Jnase~ı~tiylc çıkma. muharebelerinde 2 AI :nan avcı 

drgrr z ıki gün . zarfında ~aı k tayyaresi duşiirlılm;j~t.i\r. 

Gelen son ht\bcrlcrc g5rc, bUtUn 
Rtl.'! ccph<ıslnde ııtddetll mu.'ıareool!?I' 

do\•an1 ediyor. Leningra.d Rus garnı .. 
.zonunun Alman çemberini ynrmıık ~ 
Cin yaptığı mUtcnddlt hutuç hareket.. 
!eri ltendl.sinc ~ :r..nyla t vcrdirlle .. 
relt pUskUrtUlmU§tUr. 

tiği nutkunda Almanyaya derhal t · d • 
!harp ilfı~l edil1003inı /~t~miştir.. avsıye e ıyor 
~-'\1umaut:;yh, Huzve.tı. ıcabett;- LoDıka, 24 (A. A.) _ B. B. c: 

ltoma, 2 l (A. A-~~p0Jı . e 
22 ilk teşrinde N neli esı , 

ynpılnn hava altını 
0 

ıdljlııı:ı 
kiı:ıinin öldüğU ve 2 il i)ı\:t 

ccph,_ .ııd~ ~arp b1it•in çicldetiyle AL1\1ANLAR PARAŞÜTÇÜ 
dev<tm et.mı tır. Alımın ba'jh- KULLAl IY01{ 
ma.n ':ınlı,::ı t.nınfr·don n~recli. Cepheden g-elen hu<.:t:st telgraf. 
len tebl ~~c__re ~·<! ~~~~n dıgc~ a- lnra göre Moskova wphcsınd~ 
J~ns ~ıao~. l~rıne .ı;,ore vazıyet l lıtler Sovyet müdafaa hatlarını 
~oylcdir: yarmak için yaptığı t<:.ı;cbbüste, 

Mo!Skovanm dış m\lda!a.n batınrmı 
ynrmış ve şehre 00 kilometre yak -
lıı.şmış olan Almnn kıtaatı, Rusıa. • 
rın anudane mukavcmcUne rağmen 

lle.rlemeğo devam ediyorlar, Doneç 
hav.zasmdıı. mUttcfik kuvvetler yeni 
terıı.kldlcr kay<k'tml.ıı1crdlr. 

lk! tıı.ral da bu mubnrcbc"lerdc yeni 

~1osı-to':.asa km·.31 yapılan ta- paraşütçü kıtaları ve tayyare ile 
a~zda :nudnfaa. lıııl~• C<.'nubugar nakledilen a. 'cer kullar.maktadır. 
l>ı ı:c garptc cnış rrııı:y~t.-ı yn.nl ;; motörlü Soo:kcwulf \'e Yun. 
~ı~ır. _Ba:-ı ııokt:ı.'a~a Alman kers tayyareleri pa.raeüh:ü. ha.. kuHctıer ve mua.zznm harp m:ılzc • 
onct:lcrı r,~lu'f! 60 lulomet.rcye fif tank zırhlı arab.t \'C top itı. mC."ll Jtullaıııyorlar. Şiddetli tank mu.. 
lı:nda~ yo.~laı;m~tır. MoEk~va. r,e- clirmektedir. Diğer t.m"nftan tay- hn.rcbeleri cereyan ctmekt<'dlr. Rus 
cclcrı nr:ır >arıgı? \'(.' ınfıl~!c ynre ıle naltledilcn müfrez.eler, ordularının vaziyeti fcvlmltule vehıı~ 
bombalıırıylc bom!'l<ı.r,lunan edı. llus kıtn.larının aralarındaki ir- mC>t kesootmlştir. Moskov da bu 
mcktedir. Alman tl.!rliğinde c.ep_ ti.hah ve muvru:aln Y''llarmı kes. vnhnmetı snklnmrı.~a ~ebbUs ctmı -
lı;r.in d~er kısnn'atınd:~Jd ha:~· mek ve panik uyandırmak için yor. 
kat hakkında şu fafı:;ılat vcrıl·- münferit yerlere ınrr.ıektedir 
yor: , . Almanların Rus polis ünifor. 
• ~vye~ı7;ın1 ~n?l:.z havzası en.. ması ~iydiklcri bildir:lmck~"<lir. 

au;stri . ib:Jı~e.cnrun Alman. ve Pravda gazete ... ir.e göre A'
T?utt.cı:ık l:zta.;ar. t.D.rafmdan 1şga_ man Pike bom'bardım::ır tayyare 
lı g~rus!~tılıniştır. filolan Rus ho.tlarına r,ece gün-

Krrıma taarruz 
l.c.\"ıdra, 2 l (A.A.) - B.B.C. 
Almanlar, bir l<ısım mll.stcsnn ol • 

malt üzere ?ıioskovadan 96-100 kile-. 

gı kadar ış. ya~mn.~_akla ve hı.. General de Gaulle, dUn akşam 
zım. gelen ıusoo.tc suratle ~a~- vat.nna.a..~ıarmıı. hltnben rndvoda. i
ket e~emcl~e ıt!ıı;ı.m etmişt!r. rat ettiği bir hitcl>ede, Aİınanın-
. !3ullıt, lngıltcrc_nın Alman ıs. ra suikast yapılmamasını tnvslye 
tılusmı tardetmegc muvaffak t'- ım· . dem"..+"r kJ· 
1 ~ di . . . h e ıı; 'e 19~1 • 
a~ayacah. en şesı~ı ız ar ~Y: "Almanlıırr öldürmeyiniz. Hariç 
ledıkten sonra Am"r•kanın mıllı ve dahilde, münasip an gelinccvc 
mi.l~nfan hnz_ırlıkl.1.rında ~~ hu- ka.dıu:. sa.kin oturunuz. Hazırlnn·~ız 
suhıyle tank lmalfitm<l.a goster- . sabı 11 "'!unuz 
~-· ~ l ~ J t t 'l:e r v • ., 

<.iıg'l a.gır ıgı cay \'C ışarc ey. (' n ral d Gaull ke.nd' riva.sc 
ı · ı· •e e c e ı . . 
emış ır. ti altmcla bulunan Fransız millt 

Hntip. sene sonurn.l::m evvel Ja_ komitesinin emirlerilıe itaat edil. 
ponyanın taarruza cc~ceğini de mcsi Hizmıcieldiğini de ilivc et .. 
ilave etmi& fakat J~pon taarru- mişt.lr. 
zunun kime karşı :rnpılaca~'1Jlı --------------

ı:öylemcmiştir. Büyük matemimjz 
iki ınebusumuz 

vefat etti 
iBnn.ns~ ın ocnubun<la m~arc- düz bomba yagd1r!J1:ıl.tn, Alman 

be mcyoanının te.ını~erun~ı e~- piyade ve ta.r.k l·ütlclerine yol 
n~?a ~00 SoV'.,re .. _esken esır a~c üzere mu.hnsırnlarmm 
edHmış, .~ı: :;rrhlı o.:.,11r tank ve zayıf nolctalannı aramaktadır. 

metre nıesafedo Rus hıı.tlarmı t.ıı.z • Bayram csnn.smdn iki emekli 

(Ba, tarafı 1 n<'i<lc) 
halline Atatürkün bir büstü ve
ya fotoğra.ft koıacııktır. Saat 
tam 9,05 ele .bir hat•;> Atnturkün 
o gün, o saatte öldtiğtinü anlata
ı ak hazır bulunan!nrı ayakta be.~ 
dakika saygı s~sınasına davet 
edecektir Bunda:ı s0nra bir ha. 
tip AtatUrkiin hayatı, memleket 
ve millet iGin yrıptıP'ı büyük 
hizmetler ve ıt·~hranıanlrklar 
hakkında. bir hitabede buluna
cak, bunu mi.iteakip Milli Şef 
ismet İnönünün Alrıtürk hak. 
kındaki beyannamesi okunacak. 
tır. Toplantı bu :;metle ıbittikten 
sonra Atatürkim heykeli olan 
meydana gidilecek ve heykele 
bir çelenk konacaktır . 

65 top lğtınam olımı~1.ur. ALMANLAHIN Yb"'Nl B1R 
. A~rı~ Dagoc havzası zapte. YAI>~ 1A TECEEBÜSÜ 

d ılmı.~tır '-'.. '" J ~ 
Bu suretle bütün B2ltrk adala Resmi Sovyct istihl.larat aj~n-

n Alman ]ataları eli:'ıe geçmiş ve sı taze kuvvetler :\)P}~y~n duş. 
bütün Baltık sahası dt:~mandan ~?-Jlin Moskova -.:cpncsındc ~o. 
temizlenmiştir. " .}aJ.Sk ve ~1a~oyaroolavets cıv~-
D~ ve hava lt•!V':etleri teş- ı:?d::ı. yem bır _ yacrn:ı ~~bü· 

lcillcri örnek olac..ı.k bö..r L'? birliği ~ bulunduı;.'Utl'ı bıldırnıektc
halinde harekette bulunan bir dır. 
Alman piyade tümeni 12 ilktes. RUMENLERlN ODESA 
rin a.danm cenup bumuna. bas. ÖNÜNDEKİ ZAYİATI 
kınla asker çıkarnııştır Moskova radyogunun bildirdi. 

O zn.mruıdan heri on iun süren ğine göre general Polrof Sovyet 
<-"Q.d tli rnuharebel('l:f esnasında ordusunun organı olan "Kızrl 
~rlı diLJmand:ın tcm!zlenmiştir. Yıldız" gazct~ir.de l!ı1menlerin 

Bu <'3nada 300 e'3ir alınmış ve Odesa.cla 12 tıınıen, 200 tayyare, 
6 rahil b;:~:ıryası ~ahrip edilmiş yüzleroo tank ve top ka)"bettikle. 
ti~ • rini yazmaktadır. 

ÔU!-.,nnn "':tm.izonunun geri ka,. $ARK'l'A ZAPTED1LEN 
lan kır.~ı drn.iz vo1u ile kaçma-! AHAZl 
va t~b~iJs ederken dC'niz ve ha. Alman kıtal!lrmm. Şarkta, 

ylke oomm ediyorlar. general mebusumuzu knybctmiı 
Almanlar, .Moskovnya 60 ltilometre bulunuyon.ı.z. , 

kadar yakl~tıklarrnı liJdla ediyorlar. Biri İstanbul mebusu emekli gı:-. 
d Hus tobll,ğtnln blltlln Alman ta. ncral Dr. Hakkı Şinnsidlr. Bir 

1 

sa. 
3

1 n pllJıkUrtuıdıı"'ilndcn bah- mütldettcııberi rahat.sız bulunan 
ıı.mız a nm un l H-'·'- ~· . lk" U tm L bu AJman ldd1nsmı lsb:ıt et. gcncrn <IJU\.ı .,.ınMı evve ı g n 
sel es Kadı.itöyünde Modn c.:ıdde!ıindeki 
m yor. ı · d ra.h t · rah.ma.nn k Hw;lar, Harkof mmtakıısmdn Al • evın C me ı. . .aVUıi• 
man taarr.ızlarmı durdurmnğa mu - muJjur. Genernlın cenazesı dUn sa.. 
vaffak olmuı;lara:ı. ela J)oncç mmta • at 11 de askeri mero.simlc evin • 
kasında vaziyet ciddidir ,.c .Almanlar den kaldırılmış ve namazı Ka.d • 
Budlennl ordularını tazyike dc\'tı.m e.. köyünde 03IllD.Il:ığa cnmiinde kı -
diyorl.nr. Stallno'dıı. ~it lcıı.nlı muha. lmdıktan sonra ~ahmcttchi 
rebeler vukubulmnktn-dtr. aile makbereelne defnedilmL.o;Ur. 
Kırımdn. Pcrckop berzahına. karşı Censze merasiminde Yali ve he-

Alman taarruzu ycnlden b:ı,ınmışttr. lediye reisi Dr. Lfıtfi Kn-daTla mu. 
Rusl:ı:-, otomatik eııruıınrlıı. iki ~ld - avinlcri, 1struıbul ve mcr.kez lm. 
detıı mukabil truırruzdıı. bulunmuşlar. mnnclanln.n, Parti idare heyeti 
dır. Pravd::ı. gazetesi, Kırmıdn cereyan reisi Reı}a.t Mimaroğlu, şchl'imlulc 
eden muhnrcbcle:-in ııidclctlndıın b:ıh • bulunnn mebuslar, rcısmt dc\•air Ye 1 
sodlyor. hususi mü~!:csnt mUdür \'C cıkf-

Lenlngrnd bU1ge3lnde Ru::ılnr. U3 - nı, doktorlar. mekteplilcl" ve knln- : 
tunlUğU muh~fazıı. etmcltte olup yap.. b~lık hir lıalk kütlc,si h~.ır buhın- i 
tıltlaı-ı pek şiddetli bir mukabll tnnr. muştur. Cennıe bayrağmuzn sarılı 
ruzd!ı. Alm:ınlnn on kilometre ricale oltı.rak bir top ıı.rn.bnanıa. vazedil • 

mi.ş ve ebedi mct!enine bu 'ijekıldc 
nııklolunmw,tur. Cen.ueyc birer 
bölük kanı. ve deniz a.s:ceıilc 1.ir 
polis mlifrezcoi işti:ro?< etmiş ve 
ihtimm resmini ifn eylcm!şlir. 

va birli!deri tarafından imha o_ <lört ay zarfında .z:.ptettikleri 
lunmu;-~ur ı arazi bir milron t>e:ı yüz bin ki-

Hücum'l tiariylc h~reltette bu- lometre nıurabbaıJtr. Burado.l:i mecbur ct:ııi~?erdir. 
IUI'an Alman istibtr.1ın ash~rleri nüfus 65 mılyon olıın Sovyctler 
fl;ı't ~re', lo.nna as:t->r <'ıl:arma Birliği nüfusunun iırte birini 

1 
S ı.. febl;(fi ·1 !-~~-~~\~~vaffnkıyctıc işti- ~~~~ C:z:ıiğ~f~a~7ı~~~~ ~~~~ -~!.Y.S.!.as. .~ 

Fin b~lıriy i Alman b.a!ıri. rini i~al ei:mi13lcıdır. Dokuz ı t 
7 
ı-

V<' ; r"' Jrit.ıPa ..... u·ı-"'<'ı'r P'•rette şe.llir daha doğ!"'.1th11 cloğruya Lonilrn, u (~yol, eua .. kı· •. " 
• •• ... • • ~ • ) 2<" t-rinıcvve c nu • ı.n mı Z"'ı"~tt" bulunmıntıır. tehdit a.ltmdadır. t.c - .. ' ........ • • 

STALIXO ŞEHRl tSGAL TAGANRO'; TAHLlYE ntomz, bulun ce~hecle muharebe~ 
E!.>İLD! ~ EDiLD~ ye .devam eyl~r.ılcrdlr. AlmanJaı 

Al • •t r h . Dün gece yarı I ncı:jı'Cd;!en MoJas!• Ye Mıı.loJrıros!aV<'Ç mmta. .. 
. .maaın· r::ı.adyo..,u, ~dr;ldır.ı<!. ~hrı. Sovvet .ı.~ı...1,·,-;ı·na',. .;:no-".n"O'! .. ""'l' ka!nrmdn. r.ıiitenddit şiddetli truır. 

Dln ll"'"P• ıne ~\"Ml 0. 1 ·~nl R• • u;;;v ,., " - ' ,..,u ' ., o.r-- • --"· n·· t•• 
b • ,.. t d" ... rinin şiddetli m•ı'1nrebc'eı'<len ruzlnrcla 1ıu1unmucıl:ı.nur. u un 

e.r \Cım"., .... ır. · ·' • ı.. "-ku-•uı ··!:lu 
Sovy...:.ler. cckilrı<.'den evvel E<?nra boçaltıldı~ı bıktiı ilınc!•tc- bu t:ıarruzu.r P= n mu r. 
m~m tahribat yapmı8lar, dır. y ... 

ezclımle ıbltün crzıJ: de-polarınt l\IOSKO' A ÜZF.'11NE l Ç 
tutu'.'lturmu lardır ORDU sgVKEDlJ...Dl 

'.rlfviOÇ.8!1.ı ... KO CEPHEDEN Lorulrada IIiUcı ıı1 ?f.03!mva 
ALL\JDI mulıarc'ılC.Si ·e il" '::-ni ı.iyad~ o -

General Zukof Moskovada da- dusunu sevkcttiği iiğ-r~nilmişt~r. 
hil olzr..ck ii~rc Sovyct garp kc. Zann.~Hcii~inc _ 'Öl•· Alman 
simi kumar.d..uılığın:ı tıı.yin ~di'. hamle.sının a~ırlıgı, ~ t<..loyaroola· 
miştir veqt üzerine te'{sif {'{},:m!ştir. 
Ti~nko bask<ı hir vazifeye lNGlLTEREDE C1~LI BlR 

nakledilmiştir. st:--A~I . 
Timor,enkorıun m<'rl:e-z cephesi Londı ada . şll!K~ı Bı.~~ Bı:ı-

EvveU<i gün 
65 Sovyet t~yyaresi 

tQ:1rip edıldi 
Berl.:ıı, 24 (A. A.). - 22 ll;cte-,;. 

"İn günü E:ov}et·havu. kuvvetleri 
65 tayyare ~i;:lcrdir. Ilwı -
lan.lan 33 U havn mWısrebelcrinde, 
3 taneai de piynde hlrli'kleri tara. 
fmrlan dilftirlilmU~tür. 

kumand:ı.nh<7ınd..'U1 vazifösir.den tanyanm yeru gızlı llır sılfilı.a mn. 
geri nlmmas'ı sc-her.leri bilinme. lik olduğu ö[.-renilmi;stir. Rivayet 
me!ctcdir nif.rer bir lcwnandanlı- olunduğuna göre hı otomatik ==============:::. 
i!:ı tayin cdllip edilmediği me<:- bir toptur ve haklcndn hiç bir 
huldür tafsilat verilmemelct<'Cir. 

Kaliıiin Kremlin=le St3linin Bu ::;ilahın n~m~!ed·' kulln.nıh:ı. 
)aıundn. kclm~tır. ' c:ı.L:ı, kalıh:esi ve . ıne~nizması 

Bu suretle Mosko~·:ı. Jnponya. ile 
lıer türlü ihtilafı ~rt:ırn.f etme!: 
arzusunu izhar etmif,'tir. 

FUANSADA İKİ ALMAN 
zA.ntrt öLnnnoı.nu 

Sovyet gazeteleri, ~talinin. her yaln-z erk'ldnı )ıaıbıy~ ruesa.sı ve 
karıı Sovrct topra1uıı konlar1. b!~ bıç ili:m ada!lu tarafm<l:ııı 
mn son danıJruı.na kadar miiJ·. b·lınmek1cdir. Nant f!Clır'..noo bir Abnan subn. 
fanyn Ruslan davE'~ eden hita. JAPONYA VLA'J!VOSTOK yuım katli ilzcrlno Almnn ma.ka. 
b:!Sini r··vı.ık bı 'ı:t.!r.rl:ı r..~. YOLU?\TDAN M.ALZE11E ma'tı buoo-Un GO rchinen.;n .ku1'Şlllla 
dıyoılnr. ?I 1 

' nm 10,000 I~r- f:EVKl~.r.MlYECEK 
1 
ciizildiğini haber verme1dedir~r. 

oo ::unc ~ ·, yJt'er " top -mevz'i, lyi ha'ber alan ma!ıafiller.de Bunla.rdnn otuzu komUn1stti. 

GENlo:RAL 1I.Al\KI ŞiN.\SiNlN 

ıuı. TımcOMESt 

.Iilmekli general Dr. Hakkı Şin~. 
si 12S5 (1869) dn lsbnbulda doy
muş ve 1880 da n.s.keri Tıbbiye 
mektebinden çrkm~tır. 

Mektepten çıkınca. tlnhili lıa...ıtn
lıklar ilzcrinrle ihtloos i<:in Alman
ya.ye. gönderilm.:f}, Berlin, Müııih, 
Haydclberg Univc~H~.nde r.sJıı;:ı.. 
mk, döndil{;ii zarn:ın deniz hıı.ı;t,.,_ 
nesine, sonra Hıunidiye Ji;tinl (şiın 
ciiki çocnk) hastanesi ikinci h<'. 
ki:m.liğeıe tay;n olunmuştu.Orndan 
siy·esi sebeplerle Kon~nyn nefyc
lwuntUJ ve 1908 Mcşl"ııtlyet in.kıl L 
bmda.n oonra bsJwJye hastanesi 
ba1bekJmliiÇne ta.yin edilmi.}ti. 

Bir · nralık tasfiye s:rasm.da ı üt_ 
be9i )ıı;di:rihn işti. 1 

Gene.ral Hnklu Siruuü bir mUdet 
HaE: Fırkas:mm ist..'\11bul t ~= l.i. j 
tmda reislik etmiR ve ikinci devr('- , 
de nıehtL'> seçilmiştiır. 

!yi kalpli, vetnmnı SC\"P.r bir 
zattı. ÖliimUnU tee~Ul"lc kaydı) • • 
c:er, ailesine ve MccliBe ta.ı.iyetJ.c. 
ıimiZi S"Unnnz. 

E~a<;KJ.( GgNt;Rı\L SITl\l 
()KJj 

Mekteplerde d.) sıu!t 9,05 de 
aynı şekilde top!anhlür yapıla.. 
cak; 5 dakika ayakta. saygı sus
masını müteakip ö~retmenler 
tarafından Atatürkilr. hayatı. <'• 
serleri ha.lckındıı. hitnbelerde bu
lunulacak ve Milli Ş('fİn beyan. 
namesi okunacakt•r. 

Radyoda o ,giin yalnız ajans 
haberleri verileoek, rnb:ıh ncşr:. 
yatınd:ı r..ıiili Şefin heynnname
si okunacaktır. 

Radyonun öğle :ı<>ı.:.ıiyatında. 
da yalnız a.ians ha.~rleri veri. 
lccek ve radyo milletin büyük e. 
lemine katılarak ~imen sus:ı
caktır 
Akş.~m neşriyatı:•dl ise ewelfı. 

Milli Şefin bcyaımamesi okuna. 
cnk. müteakiben "\Ziz Atn.mızın 
cumhuriyetin 15 ır.ci yılında 
yaptığı tarihi hitabe kendi seslc
ı iyle nakledilecektir. Yabancı 
memleketlerdeki o•Hün clc:ilik \'C 

konsolosluklarda c.a ihtifal top_ 
lnntılnrı yapılaca!<lu·. 

İhtifal giinii .Arık~ .. ada .At..'1~ 
t ürzü,1 muvakknt J,abirlerinin 
bulunduf,u bina '.lmUn'U'l ziyarc. 
tine açık bulundlınıl&raktır. 

w1iHi Şef Ankaraya 
döndli 
maş t.arafı ı nciıle) 

söyleme1~ istiyorum. Bir iki gür
dür Hataym her oucuf;·ını gör
mcğc çalıştım. Her yerde vatan. 
d~laı·ımı nnn vatan:-ı lrnvuştuk. 
1..ınndanl:n!ri ~eçen ihi f:ene zaı • 
fmda. cok ilcrlemls buldum. 
Cumhuriyetin halk i~in çalışan 
idaresi ve vatanm lfot.aya gös· 
t~rdi~i şefkat ve sev~! memleke-
tin .bünycsiııd" :yaratıcı tesirini 
•1erhal göstermeğe b ı.c:lamratır. 
l J a taylıl'lnn vatar..scvc·rlik dur. 
gularmöan ~ok sevinc.1!m. Hata
yın bütün Türk vatnmı dn. ka.hrn
manh k, fcdakfırh.~ misalleri>·le 
adını andıracak b.ir durumda ol
duğunu bütün menıki,c tc bildi. 
rebilirinı. 

Sevgili Antakyalı:a:-. 

tank tu • !arı \e m:tr"l~ tiz i .;, zannec1ildiğin<:" göre, Amerika Bordoua 4 genç bir Alma:. zab' .. 
P:!."cl nmiş yuvalan iı. a ctm '. n;rJe5:k ck.vlctleri, Jnponyaya tini 3taUotm' ler ve kaı;m:şlnrdrr. 
tC'":l'rl"r. i"ar~ı uzln.şmn. niye~ini i~oot et_ İşgal makamatı, ciddi cezni ted • 
H.OS'l\ F 1ST1KA..\1ETİNDE"'"d. m :, üzere Sovyet!er Birliğine 

1 
birl.cr almıştır. llm':r.nl Pctcn, ve 

TAARnt:z D PDt rntrLDU .G3ncforilccck malz;:ne için Vk- nmıral Darlan •. buglin işı'tll mıntn. 
Cenup c ıtlı :n l n gelen :::m divosto1c yolunun kullanılmasın. itası halkma luta.p ederek, bu su· 

bir ıapor' , f'..ovyet ı rtalarmın d::.n va-,;geçilmis:ti--. Bu. aynı ka.st.lcri takbih et.mlı}lcr ve Fran.. 
Ro"lwV İ"tıl·amc..tirul : i d~man 7..'.llllnncla, Amerika. Birle~ik dev- sızlan i'gnl maka.nuı.t•nn. ka.~ dü
ileri hare~ t:ni b1zı l "mkrde Iclleri tarafmdan :llmnn bir i'hti. rii3t ~~ davet etnılı-ıler .. 
dıırdurm<ı~ı. muvaffo'~ olcluklan yat tedbiridir. Şöyl·) ki Japonyr. llir. 
sö}'·lenmckteclir. B•ı rarorda . .'\'. nın Pasifikte aıınızı:1 bir harclte· Bord'Xla. bir Alman subayına 
manlarm, mulmv~nırt ctmeğc ve tc geçmesi, bir Jn.r.on - Ameri. kfl.'r5.t yapılan su.ikostten sonra 
mukabil tnaruza. gt!"nl<. ~e muktc. kan hn.ıf.oi ile neticelcn<:bilir ve Bordoda ''e c1var nn:lılyclcrde 100 
dır olr.m=ı.dtl:larmd:ı-ı c'!ohµ mü. böyle bir halde Jar,onyu Vlacli. re'ıir.e tev·.ıc·r c<lilmici;ir. 

Vefat oden dJğer emekli gene. 
rallıniz Tolcıt mebusu Sıtkt Ül:e
ciir. Mumniky'h lxıyrnmın blrlncı 
günü sabalıt Kal!l.!DIŞtnki evinde 
vefat ctmifı, cenazesi diln Gümlis. 
suyu nskcri hnst.ancslııden m<'~
s:r.ııe kaldınlarn.k Te'f\i.."tiyc c:uni. 
inde cenaze ruım.-ızı l:ılrnnurı ve 
nsrl mezarlrkta hnzrrL'Ulan m.:ı.ı bc:
rcyc tovdi ~lm.!ştır. 

Büyük Atatürk, ha ay ıçın 
ook hasret ve ıztırap ccknıiştir. 
Şimdi bir bayram se•:ı• ci içinde 
y~arken ı\tatürki.i11 } ahrnman 
ve lrntsa.1 ndını ta vürelderimizin 
içinden gelen aziz ·dııy~ularla l!• 

ıııyoruz. Vicdani saygıb..rımız ve 
derin sevgilerimiz orıunla bera. 
bcrdir. 

Anta.kyalxlar, 

• · ııste lnndığt resmi bır 
muşt~ 

Moskova dün ~e 
bombalandı ıı 

Bir lıaÇ Ya; 
ve öltl f .. 

\ ı-\.l ,~' 
.l\lo...,ko\ a 2 l ( • ti ıııı 

' d 1şn111 ~.rı 
ilkteŞrin geeesl ı: ınuteııov1 ! • 
vetlerine mensup . e ti 
ların Moskovn uze~ nJ 
t:kları Sovyet tcıb ..., 
mektcdi.r. r! j1 b' 

Alman t.a.yyarele . I:" tıı11 • 
dcfı ı 

mı Sovyet ha\'n ;;ıtılf111'1 , 
ron ateşleriyle d!l Jlli~l , 
rin ilzerine gelctne 11'1 t 

.. . Al'!' 1 • 
Munfer.t b.~ • <ı'.111l1' "(1il1'.· 

ri bnrnj nteşını a:. tın' 11 !Jıı 
Jarn birkaç bomba ~ bcd f.t 

r:n Mkeri ve 5 ~0.:i 0tııı~. 
ıı:çhi~:~ ~=~ ,~; 5:ıı ~ 
Bir~cdf 

Blb&otrCP t'J';:.. 
ııeHrEie ~öt ',,. 

nj 
IJlllıııı.I. i' 

J)oğudı~ b!r ,
0 

n. N. n: rısırr1 '/.~ 
Alman JıariciYO gtın l , 

bentrop, peı~eınb0 J!\11 f~ e 
vadıı bulurmuıktn ° ·ıı Jtıı.l' 

i!~~~ 
Aşıkile bır 0,3n 
kocasının bOQ 

l<adlll .,cıat' 
"rı 1 1111 

cı;aş t~.~. o!1'1 _lef 
dzı..ı'' ıt•ı>"" VlcaheUn 9 yaşın ~ıt 

lcnllrul1:Ur. mıçUI< .ı;J 
" ı.r· t p ~nlnrı sôylcrnilit · tıılC" ·ti 

" - B .. n, ı,uçug-ıln1de t 
rlyo:-. Hıç ki~nlrt ı;11ı: .,ıco clJ 
d -"'ili Anzıelll• 015"• :ı duı.; m. . IJl ıu!Ş vıJ 
sa babamı meur b r 1) 

' uıcec1' • " pJ:hnnede çUr ıcoı. ı 
\'eririm. ı.1~uın ol•d f ı{ıı: .. silı 

nıeZ ' tı'"'. 
ten burnya dU" biri ı<t ti ,O 
gdrdünı. Hasnnıa ııı:ı>t ııt ıı1 

da c dl' 
du, ben uynnrp tJlllll ti re 
nğlnmağıl. bUş!adıfll.' yıer!J11 ıı5' 1 
<liseyi bir yeı de ~,bllnıı ıı;ıO 
ınak i.!Jledl. :&{:er ydırıı. ıııı ~ 
dUrdUkler!.nt gizle c ı.;ıd-'r 

eye 
vakn beni ötUnc ıı~ 
ederdi.'' cıcsıııe 

b:ı ıtıı ... 
çoc~"ı.ınun ,#'."' 

sı \'lc~cl: .0r ı>111'r eıl 
- Yal:ı.n soylJ) teı>rll Y ~ 

b:ı~ııd·l )< 
durduklarını • ııyenıer ı;t '/. 
ruyo:-. Cınnyell ~ dmcıa 1 6;.r' 

Yin a _..,ıı. 
\'er ve HOse • rl ı<oCll-''.ıııı 
Bun'l\r ötcdeobC ıcoC' 

j • !dilt"r• nıcr· tJ' 
dılar, g ce ge gotı rd rtı111§ı 
ıar, cesedini a\IP sıı311 ıııo ıılçııı 

Rc!.s ımdtn11 çubll ,,gliııflıı•ıf' 
- Peki... sen ıcoııırı" oc 

ltnı'll r,ır 
hal jnn ıı rrıı:ı ıc.ı 

d .11nı-ı .Aı. 
mcclln v~ Hı ' ı:11Y 
söylemedin?· 

1 
rııııtJl~r. 

Bu suale ı:::ı.r sııııV.!1 r ~..at 
CCV8" \' rınc.:Jl•Ş ~~..,n Sllf' tel";"' 

r • tlıı;-- ;CI ıt' 
Dlgcr suçlu cttird l<"f 

de erkehllh-ı.-ı ıcnP ... ıııl ' 
rcıl" " lığI göııtcrıyor • ııtP , 

tc · ııt• l" 
itiraf ctrnek · t;0Jd:.ı rJUı1" ~ 

_ Hıdvanı bC;n gotil J1''11 . 1' 
dlim. Cesedini ıııı;b r ~riıtl~ 
nın bu bAd~sccıc bCııltll ı. ııı' ..ıtı 
tur Tnrnan1 •rı c; ıte~11 cJcrr-c 

. ~:.-n ttl' . Al 
ccm ııuuns:ı iZ Jılllt.!lıı: ,.,ıı~ 
ceza wrlrsdc·nr :t{llıtu1'ı:,,., IY 

Demekte 1 • }":11\s....- ~ 
cıııır dır· P' 

yan tnrzınn rııcl<I~ rt'• 6ı. 
tafırlltı.t verctılC !Db,ıııd ll~ıı' 

Hasan. :ıtöyUn ç dO t>lr 'f ~~, 
sc vnktl bnlİ y~r ııııeti b ~ pr .J 

I~ \ 1C Jtlıl' oıf" 
gün Hns:ın ı;ııltYşll sııııJt....tlf· ~ 
selesinden yıı de sııı::J etııtJO'·~ 

'li ,,,. t tf• ,, 
meye wrn ııtısl tıt''" ıı.<"10' ~ 
gından ı:er nlll 6' (J 

Maktul ,•er c;eS re" tııS ~tır 
_. _ sö• ı;5yIIYc._, lt'tc ~ 

llU:a.u Jbı.ıu ..:,' 

dafa·ı vaz'yeti nlma.1.: MCclruriW'. ı:o3to!: için yolcla bulunabilecek Bordoda ve Bordo b?lgesind" 
tiIKlc kaldıkları il ive olumıyor. "!J:X çok Arneriknn vaourlariyle s~:ıt 19 dan itibaren ı:-0knğıı. çık _ 
Ta,..trann.~o böl,...esindc <'aro:şma, sarnıç ~emilerini yakalamak nıa ynsağı !::onmu.y ... ur. S:ınt 19.3\.ı 
avm si.c"ldctlc c~ c•· ... ~!ü<."dir. vaziyetinde olabilir. la saba.hın sdk.lzi anı.smtla dz:µrdn 
IiAuN1N ll>'Tt!:.\~.1ET1l\"DEKI Di~r taraftan, zan:ıedildiğinc dolaşmak mencdil.miştir. Bordoda. 

T.AAP:(UZ :~,\SIL göre, Sovyetlcr Bir:iği Vladi\'O"• ki tiyatrolar, si.-ıemnlnr, c:.nlgılı 
P'. \."'ILANIYOR tok yolunun bund';J.n ~öyle kulla· kahveler ve ibütü:n :nuığnuı.lar ce .. 

G:nerııl Sr..k:ı Ü.ite 1877 de S'-'. 
lılnikte doğmlL'!lur. Beş çocu~ 
yrurlrr. Hica.z demir:}•oıu i11.!i--uı.tında 
ve Y cmcn.:dc muhtelif lrum:uıclan_ 
lrklnr±ı bull.Dllnuş, Milli Afilc:ıdek
a"' garp ('enbes.mtıe 24, 11 ve 8 n
ci fırka kıuria.nda.nl!<lnnndn. ı;a.~r .... 
mJŞtır. 9~ de 8 nci fırltn kumnn. 
danlığı vazifesile ber2.ber Anknra 
mc\1ti 1-uman.danhf;"tnda. 8 sene bu
lunmuş ve müteakiben tckatit oln
rak beşinci devrede vo son inli. 
ha.pta Tokat mebusluğuruı. seçti. 
ntiştlr. Ailesine ve Meclise tcce .. 
sür ve tnziyctl.crl:m:ici bildiririz. 

Cumhuriret hü1ni-n:!tinin tat 
bik edilmekte olan prr~ramlnrı. 
her sene deniz Jayıruncan uzak 
köşelere kadar feyizli tesirlerini 
göstereceklerdir. Bu eserleri, 
ben de yakından görüp takip e
deceğim. Şimdilik si?.e veda celi. 
yorum. Sizden de vatımın öteki 
bölgelerine selfun .,.c OO\:.e;iler .ı;:ö
türiiyonım .,, 

do:ıynnm ela ce ti "O<'\ 
Ağırccz:ı be)' ııiııtc'!11 ~ 

nln ve Çctıııte ~ J<ıırll'1ll cJI 
cclb...- •• ı 1\) 

~ :v:ı. "3ttt<','injn hnrp nılmama.sı hususunda Vaşington n:ır.e merasimi csnrumtd.-ı knpnlı 
muJıab r', ~linin istik:-metinde- nezdinde :ısrarda buJıımnuştur. bulwuıcıtkt.xr. 

do.syasuıın ~dcıv 

hıı.kemeyl on~tft'· 
gUn lin<l bırn 



verse beni 
cellada: 

Tohirdcn, 
l'QrtQ,.Laeverirn onu. 

~en 1• • 
ge ır mı 

~ .. 
!(~~.. l ecel ycicl a? 

Qr Qrd ı 
t~ an sez .. 
~ 11İrı rim onu.~ 
' 'nne · b .. ~ hidd ·~ u sözle. 
L h b etındnn at--ş 
'loaı lltlad1 O 

d._ ı ~nrn : ' ve • 
~\il'~\> .... l\drgı icin 

ı ..... •411y d • ' 
"" tah· or u; buse 
,(),... lr " ld 
t~ .. lltıd ' e sul • 

~ li. en bu··sb··· .. ~t u"un 
)~ltltilt} \ -~,ı . ltızını Tah· 
ı..ttıc· ır. 
'<it L .ın ufak ı.. 
~ "\ıra uır tu 
ı,.;ı1 ~1 .. lllazdr? 

·ı ··ı:n. 
t.· ~ s~1. 1 • Yaı11ndan 
~111· ltl '"' • 1 tı lıu . .,. ııtmi§ ... 

ınadı Zühr • 

varda smıf Ali ooy ibarmda para 
yiyorlar .. Bir masa~ın etrafında 
toplanan yab~ncı bır grup Arap 
Yaşarı aralarına alnrn'lar rakı 
sunarak g~l okuluy~ı:J~r · Ge
nizleri bir eter kuvvetıy.c ) aknn 
keskin karışık bir ispirto ko~u. 
c:u .. Bir köşeye oturu?'Oruz ılk 
kadehi bir vudum da bır nefeste 
ceki yorum.. Ciğerleri:-ı1. ate .:! 
gö.,terilen et parç~sı ~~ıoı kavru~ 
luyor.. Alı .. Bu yanm~k ı:.vkı 
VE' hu vanıl' kokUf'U,. Dana oylc 
geliyor-ki bütUn r.;u rn~ta.ki dolu 
F:işc!eri birdm !çseın. yı_nc sarhoş 
olmıyaeağlm yıne :<ynı ltundıra. 
mıracağıın.. . . 

Bir kac; kadehten şonra '!özle::-ı
miz etrafta a.şınn ar~!·or. Bu
rada bizi bir defa gerenler ve 
bizim burada 'bir defa gördükle. 
rimiz yabancı olmayanA dostlar 
gibi geliyor bize.. . Sı:JamJcı<.;ıyo. 
1 uz hatta biribirlcrımızc rakıla,· 

ısnınılayoruz .. Bozuk bir akort,. 
la takc::im y.;ı.pan _k nrn.:ıcımn ya. 
ymdaki ahenk bıle bıze kusur_ 
~uz bir musiki. zev~i tattırıyor •. 
Ya\'lk bir şive ıle soylcnen şarkı
vn ·tempo tutuyor mırıldnnaı:ak 
bizde ı::arkıyı söylüyoru7... Oc, 
beş kadehle öniin;Uzc k6!1aıt sı · 
cak sokuk mezclerı tcnılzlıyoruz. 
Kadehleri artık tob .. 1lurar~k ic;. 
meğc başladık. ;'\lasadan rracıaya 
şereflerimize kadeh kaldırıye. 
ruz 

_:_ Bu da bi?.im müdlrl umumi. 
nin şerefine dedim .. 

Ve beyaz su içi~~~. kız:ıı. du
daldı oro.spusunu gorur gıbı ol-
dum. 

Bu esnad3 antre jJe salonu bu. 
lan kırmızı perde .nra}ı~ın~~n i~ti 
ince kadın gölgeı::ı ~önindu .. l.<~ 
orospu içeri ~irdi.. Bu.z gibı 
yüzde yüz su katılma_ııu~ b~ı .ke
nar mahalle dilbcrlcr-ı mıldırı u-
muminin kart metresinden da~a 
gü?.cldi.. Yabar.cr ıı:el~1eycn hır 
nşimıhkl~ sağa soln . ıltıfat sa. 
vuruyorlar.. Daha zıycıde kıva. 
mmı bu1muf; olanları aradıkları 
belli y~1 b<>lli olma)·an bu YIP
ranm.ış J:adm ':Ücntlannm et ve 
kemik külcelerı iher o.ksam ibu 
sazlı sözlU alemin i.ccri ... indc me
zada c:ıkarılır i.lz.erın~e. kalanın 
tasarrufuna lbir f!.CCC ıc:ın topula. 
nrrdı ltilir, kakılır ... döğüliir. 
Nadiren ok:-:anır sevılır .. l\:aba. 
dayılıklar. erkek gücU ~u sı~l~a 
vücutlar üzerinde tecrubc ~dılır 
buna rağ·men yine onlar bır ~o. 
knk kedisi gibi döi!iildiikc:c ~ıze 
sokulur kal~ılıp itildikçe sırnaşır 
lardı.. . . . 

H:kstra nevinden bırıncı sınıf 
n~:ıuslu orospu _imtiyazı bunla
ıa Ycrilmediği içın uzun. boylu 
k~bada.yıhk edemezlerdı ama 
suc::talr cakı kullanmasını, sususz 
ra!n içmesini de ötekilerinden 1yi 
bilirlerdi.. Bir ka~ defa buraya 
ğ.eıcn insan ic:in bu manzarayı 
seyredip öğrenmekten kolay .. b.ır 
~ey voktu .. Ve be~ yaı 11:1 du7.ı. 
n . · bulma,·an ıırar<tımle bu eyı ( J A-'") O r 
ver.ııltı barının öğrenmL-ul ;: ~ız ı, 
kapaklı bir köşesini bıral:mnmı~-
trm •.• 

(Dc,·nnıı 'nr) 

nin hic de hoşuna gitmiyor, 
bu iti~ sonu acaba nereye va 
racak diye diişünüyordu. 

Kara calı derhal vn.lde sul ' . . . 
tanın imdadına yetışmıştı. 

BiR TUZAK KURULUYOR 
Bir giin vezirin canı sı .. 

kıldı, hükümdarın huzuruna 
girerek: 

- Velinimetim, dedi, oğ • 
Jum Tahir sizin de oğlunu~ 
demektir. Hatırlıyorsunuz kı 
Zühre ile o bir elmadan dün
yaya geldiler.. karde? si.hi 
biiyüdüler. Fnkat bugün hı • 
ribirlerini seviyorlar. Bugiin 
efendimize, onların biribirle 
rile e rlenmelerini ricaya gel 
dim. 

St•ltan Kutbcttin, vezırı .. 
nin sözlerini dikka'~le dinli • 
yordu: 

_ Ben ete lıöyle düşünü. 
yorlü"Tl, dedi, fakat bir kere 
de Ziihrenin annesinin reyi. 

R'A'BER-~poeta. 

NA1\:T..EDE."l 
J\ \DHt J\'\Y,\B:\L 

"Yaşanmı~ hayat 1;akaları lı•. 
kayclcrini11 kahramanları ve .:,a· 
lıitkri bıtgii11 ha.11atfadırlar. l·aı. 
m.:: isimler clccii~tirilmiş yalıut 
it •ç ~ıa:ı/ mamışftr," 

Bu yazımın kahramanı genç 
bir kadındır Onu nerede ve ne 
vesile ile ta~ıdığımı anlatacak 
dct:ilinı. Yalnız size biraz tarif 
etmeliyim! 

Bu Jrndm yüksek bir aiknh1 
kızıdır. Parlak !;iynh r;özlcrinde 
bir 7.eka sulesinin parıltıları cok 
gU7.cl görillüyor. O k~ar tatlı ve 
hoş konuşuyor ki, ctrnfmdakilcr 
kendisini her zamcın dikkatle 
dinliyorlar ve onun bundan son 
derece memnun oldu.r(tınu zanne. 
diyorum. Bir Fransız lisesini b·. 
tırmiş. H:!hi akumnk hevesinde 
olduğunu söylüyor. Onu her za
lnfln şl'n \'C nec;eli ~öı:cnleı·: 

"-Ne iyi fiCY, dlyirlnr, hava. 
trn tam zevkini çıkarıyor. Gmu. 
yor, eğleniyor, g zlyor. aklına 
h"'r gelen Feyi yapıyor ... 

lı)tl.! inr~nları gördilğUmüz ~ibi 
zannetmemizin hatası. 

Bcııde bövle zannetmi~tim. 
Fakat bir gUn. bu k<ıdına yalnız 
tesacltif eltim. Her zamanki ~ibi 
samimi idi. Sehh~r ~üzelliğil'i 
kaybctmemi~ti. Yine g"Özlcrindc 
o parlak zeka şulcr.: vardı. Fnkat 
glllmüyordu. lçim .• --. bulunduğu 
ıztımbm tesiriyle bir ~yler 
y~pmv.k ietiyordu. Ynpmak iste
diJ{i şev ne jdi? 

Anlatmak! •. 
Bu, in.sanlar icin ne bilyilk bir 

ihtiyaetır. Bu kadında ır.tırn
bmı hafiflctınek i~in anlatmak 
ihti r:ıciyle kıvranıyordu,\ Ben: 

..:._ Bir se)'iniz mi vnr? 
J)ive sordum. I\'.arşımdaki kol

tuğa iylcc yerl~tikten sonra, 
deı in bir "oh!" çekti ve: 

- Cok ıztıra.p <:ekiyorum, de
di. h~yatta en bUviik ı?CYi lrny. 
bcttim Bir zamanlar ctrnf1mdn. 
fücmlcr yaratan i~imdcld ateş 
söndü. hte böyle zamnn zaman, 
kafamda beliren esld h~tıralar, 
beni her defasında ayrı ayrı öl. 
dtlrüyor. o zaman biraz daha 
ezildiğimi nnlıyomm. 

Size, benim için çok acıklr olan 
hikayemi anlatayım: . . 

- Ifonüz cok genctını. Aılem 
bnna büyüle ıbir itin"° gl>stcriyor; 
iyi \·ctişebilınem için !hiç bir ~e
:Yi esirgemiyordu. Mektebe gıt
ti/?inı sıralarda, apartmanımızın 
başka bir oniresinde oturan bir 
gen~le sılmık karşılaşıyordum. 
l3u ~ence karşı o zaman sobcbini 
anlıynmadığnn ibir hcye~n du. 
yuyordum. J{arsıla~hğımız za. 
manlarda bana dikkatle ıbaknr
clı. Na7.arlarmm k~lbimin bütün 
derinlliine knd-llr işledi~ini iiis· 
sedcrdim Buna. rağmen, ı})eni ().. 
na atılmaktan meneden sc'OObin 
ne olduğunu 'bilmiyordum. Arn.. 
mızda yükselw a.c:ılmaz duvar 
ne idi? · 

Ah bilseniz! Bu bir süni istek 
ne muamma a1·asmda geçen giin
lerin hc\'ecanları ne kM!nr tntlı 
oluyor. · 

Nihayet bir giin, havatımtn 
sonuna kadar sıcak ır.cvkini unu. 
tamıyacnğım bir gün, onunla ta-
nıı:ıtım. . . 

Bu genç. bir Fransız _lıse5mc 
~diyordu. Son sınıfta imı:ı. Öyle 
zeki ve sevimlivdi ki, nazarları 
ve ~ğzındun dökükn kelimeler, 
beni teshir ediyordu, 

Mt>ktcbini !bitirdiği gün komı. 
ruk bana r.cidi. Ellerim<' hara. 
retle sarılarak: 

- Söyle güzelim. dedi, hnnrri 
mesleği ~memi istiyorsun? 

Ben onun zekf..sma hayr:ın. 
dım Belki bu Iıarikulnd<• ?.,"kfısı 
heni" bütün benliğimle kcndis.ln~ 
bağlarnıı--ıtı. Mutlaka bir Aev Y~· 
rntabilece~inc innıurnroıım. 

Yasammş hayat vakalarmm :1i1 ~yeleri 
• rrl'lıtlj .... 

su· kadm niçin gülüyordu .. 
_ :Beni dinlert:en. ~e<~.i~. ö;:ıe 

bir meslek S<'~ ki, biz ~ocup ~ıt. 
tikten sonra da esçrln !rnlsın ve 
bu hıc bir zaman unutulmamam 
temin· etsin. ... .b. 
• Gô?.l~ri l1cr zaman oldugu gı 1 

p:ırlrdı ve c:e\ ir.çle: . 
_ J~l:i, dedi. MUh<'ndıs ola_ 

cağım. Bırak.::ı.ca.ğm1 
1 
muau:am 

cS"rler .elledi olacaktır. . 
So"ı·a· birden .... özl<:ri parlnl~lı-
.., '·' "' · ···len ğ·mı ırnvbctti ve hafıfçe so; -

di: 
Ya :muvaffak olrunaz<=rm? 

ı:ııcr'ini kuvvetlt' .sıklım: . 
- Sana inanıyorum. J\Ttn:af · 

fak ohı.c.;\K,'1n muhakkaktır. k 
D"'dinı. ı Sevinç ve kederle ~

rı5ık lbir lıalde yanımdan uza • 
lnştı. 

• lif. • 

Aradan iki sene ~ibi uzu.n bir 
zaman gccn:ıi ti. Ailelerimizın ~~~ 
nışmasmdan sonra bcmen r • 

gün, hrr saat !beraber bul~n.~' oı • 
duk Onun büvük ibir kutupha· 

.· Ça.l ... mnnlarclıı nesı vaıdı. lfihgt ~ .. ,,. 
bende kUtUphnnenin ibır lwşe. 1• 
ııe oturur kitap okurdum. O, 
plfınlr.n Ye ki~'Plnrında!1 !>.~.sı~ı 
lrnldırdığı zanınn, cvvclu ıkı ~; 
ra.ra bnkınır, sonra k3r~~sınd! 
beni görünce ha.fifce gul~r · 
Fakat~ hnyatı.mr ~ün gcQ~ıkrcİ 
her ikimiz ic:inde korkunç bır hn 
almay.;1. başlamışti, . i 

Eıskanclık bizi irin icın kem • 
. B'·t·· ··na'--•saları. rıyordu. • u un mu n•,... .. .• 
mızın ccreyan\ettiği yer kutup· 
hane idi. "· .. ru 

o, giinlercc uğr~;ıp, goz nu 
döktüğü !bir planı bir' kıskanc:lık 
mUnaka~ası sırasında. h~tsıunnn 

· • ı.. ... ıuun kapı!arak parc;a]ar, ~n a la· 
iizerıne oturup ~lamaya. .. b .. ~cc 
dım. Benim a~lad~n!ft ~or,uı tı 
o d,g, bir ~oeuk·~~bı agl~r, )_!1Pm; 
ğr hareketten pişman ıldueıı 

sövlcrdi. b··vıc 
lştc lbiitUn ~ünl~ri~!z 0fır· 

sevinç ve ızlırap • ıçınde, 
tmalr bir şckikle geçiy:ord11. 

ıa.. tta anne. Onu her şeyden, ••3; tsti-
sindcn bile ·krskanprordu~. ve 
yordum ki kitapları._.plft.~ arı lfi. 
bend~n 'başka. 'hl~ kimse ı!e ~ı 
kadar olmasın. O <:la\'bcnı n 
ı)elcilde kısk~ıvorou. .... fren 

Bir giin, J1ayatımı degı§ 1 ı-Iı 
bir hadise oldu,:;Ben·ak ve .ısı~ 
bir havada Büyükadava gıtmı~ 
tik Akşam geç vakit vapur 
döndilk ı<arşıınıma gen<ı- 'bir ~ız 

· lb k zla ala· oturuyordu. Onun u ı ·a.ı t 
kadar oldurrunu hissettim. I· 'ınk 

... · ra ı · ilılc orah olmadım. Bır a .. 
1
, 

. f'f \ t beSSUI 1 genç kız ona lrn ı ~e : 
11 e tti Ben, bir behanc ılc onul . s lt ::ı {• yanından uzakla§ttn:1:~ .. onra~nn 

si istikametten dondugum }· bir 
gen~ kızla onun <:Ok ne~~ ~. c 
tarzda konu.9tuklarım gorunc 
mUthiş sinirlendim. Ba.na ~n~ 
kızı •'eski bir arkad.{lşun ~~a 
tanıttı. Sonra bu kır. hakkı 
sorduğum lbUttin sualle~ he~ 
kaçamak. hem de l~kavdi 11~ ~
vap veri~ ordu. Ve benim sınn. 
lendiğ'imi görünce adeta mem-
mın olu~ ordu. . >e o akşam bitan bır halde e 
döndüm. mıJamda. oım. ~ynı 1fı~ kil<le mukabele etmek ı<·ın n 
hıızıt'lıyvrtl\·m. . ~ır 

Dünv:ı g:rrlnt ır. fnsanı ı--~ •li; 
tnıı hadisekr öyle fasıl~s!z ı .... ·in 
ki. insan bu ~~!1ırtıcı luı dıseleı 
<:>siri olmaktın kurtulanrn7n 

Babam gece eve ~elir r.elıncz 
ilk işi beni sorma!• oldu . Hiç bir 
zaman babamın benimle bu ı;;e. 
kilde alıikadur olduğunu f( rmc
mi tim. Beni bir oda va <'ektı: 

- Beni dinle ktzmi, d~di. H-
vat hl~ 1e senin zannettiğin gibi 
d ğildir. ln~anlar her arztılaı ı _ 
r~a nml ol ınıadar. ~enin sevdi. 
gin. daha do~ru.::u SC\'istığin 
Rençlc hrı\atı11m bir!"ı::mrs'ni 
cok isterdim Fakat o Jıeniiz 
istıkb:ıl mücadelesine yeni başh. 
mıs bulunuvor. Sonr.:l. her f}('yin 
fu&la ı z.1ı·nrdır. ~eı;t.jnin fa:zlnsı 
ı.l!i b<.iyI:. Gi.irüyorsun ki b<>nim 
hır aya~ını çukıırcta ~nin cok 
cs~i .bir cio~tumu~ oğıu' olan 
( C) ıl<' evlenrn<>ni 'stirorum 
B~~ gcnr A vrupadu tahsil gör: 
mu~ ''C ~ün h i bir :ınevide na. 
hip bulunuyor. S: 0 ntien vnrm nk 
~:ı.m cevap bcklıvorum lvi d ı: 
F:ün. bu i11ln olnı::ıs,:ıı ·b:İh~~ 
benim arzu ettiğimi ek- hesaba 
kat. Hislerinle değil dti!>Uncenle 
hareket etmeni nrzu ed"yorum 

Babam. bunları növledıkten 
!';onra odadan cıktı. Ben J.rsa bir 
tereddütten sonrn bab. ının •ır. 
kasından kostum. 

- Bab.;l, dedim. Ceı;ap alın:ı
rırz iciıı yarını beklernıy._, lüzum 
yok! Knr-ar ı;eı·dırn Rizin arzu .. 
ııuzu yerine getireceğim. 

Babam Jın wctler icinde kaldı 
Benim bu•lrnrnrıma inannmn·or' 
du. Beni sevinci<" kucakladı v~ 
öptü. 

ıt: ~ ıt: 

Nifjan ve dii<';un on beş giin 
içinde ) apılıverdi. Beni tanıynn. 
herkes bu izdivaca hayret edi. 
yordu. Ben ııc~i ~örünUror ve 
(C) ile evlendiğim için eok me. 
sut nlduğunıu her frrsatta anin. 
tıyoroum. fü'\lbimin intikam his. 
leri m·tık sönmüştü. 

K<>eam gayet terbiyclı ve asil 
bir adamdr. Ii'aJcat her ~n onu 
karşımda görmek\kalb~mi hırpn. 
lıyordu. Beni bir gün bile lnrma. 
clı. Al.!.'lh ondan razı olsun. ı\mn 
ne yazık ki, benim içimi yaknn 
ate in farkında değildi. Alevle
nen arzularımı söndiirmek için 
b~una gayret sarfcdiyordu.m. 

Ap kocam! Zavallr adam! 
Ha\'alımda ufacık bir iz bile 

bırakamt}'ordu. 
Fakat bu karanlık istikbal hep 

bovle devam edemezdi. 
Arzularımı c;öndürcmememin 

sebebi ne idi. Ehemmiyet.Siz bir 
kıs!\"-ııçlık fıaikiylc içine atıldı
ğım bu nfe,.~cn neden kurtulma.. 
malıydım. 

Onu. bir ~ n bile hatırımdan çı. 
kr..rına1< kabil olmuyordu. 

Günler geçtikçe koc~.mln a. 
ramda. mua .. .zam uçurumlar açı
lıyordu. Bu ad~mı sevmek irin 
sa"fettiı1im bütün gayı·ctlC'r boc;a 
gitti. Nefret ediyordum •• 'c ba
kıc;lnrına, ne tatlı sözlerine inan_ 
n ak h=tcmivordum. 'a ıl inana. 
bilirdim. Ona haldlrnte.ı ihanet 
etmek. bu benim ~'ila wmımı~ a. 
l·nğım bir fP)"cli. İrademi yav·" 
y:was kaybediyordum. Zaman 
~aman tutan sinir nöb,,Uerintle 
kncama i tnıiycrek ha!<aret <'eli. 
yor. so·11 a af diliyordum. 

Bir giin lrnrnınla beraber yo1d<ı 
ı.:-idiyordıım. Ontınla lrnrı:ııfo~tım. 
Hengim ~arardı, titred·ın~ Falrnt 
lıl'men ı~<:>ndime g-~ idim ve bi.ıtıin 
!!ayr..,.tirni ~al'f r. ~rek kol'amln 

Kutbettin vezirine karşı 
muhcup va7.iyelteydi, o gün 
5Öz verdi: 

- Zi.ihre-ııin annec:ni il< • 
nal\ calı~acağım, dedi. 

ık. elı r: li !,onu m~·~<1 b"r f'''· 
: '" nnl· tm s:{a. ba l dım. 

E\·e dönunec d · ündüm. Bü
tün bu. ı tem·}erc' , .. pılan hare. 
ketler n<'d .di? N" · b ~ 'c.· .h
tc hır Jı:ıyat ya ıyordum. 

Karar verdim. Kocamdan ay. 
rıla~ktım Bır ~ün koc mn bu 
kafi karn~ımı bildirdi~: . . . . 

Niçin dedim, bırıbırımızı 
aldatalım. ~ na her r .. aman .. hUr. 
met ettim. lli..na karfU g~stcr. 
dı'-in sevgi \'e saygıya mıru1et. 
ta~rın Fakat 13enin ka.rın olarak 
va a~nk, bcrim kin bir zindan a .. · bm"'an forl.sız. Kolavr~ ayrı. 
lab·'memiz :c 'n bana ya .. dım et. 

l\oC':ımın ~özlrri y~sla do1du. 
Sonra raçl, rımı o'.ı:ıaYarak: .. 

_ .'\nlıyordum, dedi. kalbını 
rendc'1 ~\'V '. bir bac;karına ver= 
dlğiııi çoku n biliyordum. ~lkı 
bir gün beni S.C\'ers'n ümid ~e 
y, dım. Çol'uk dc~li'7,, Hayat 
vollnrıınlzın ayrılması mukad. 
denn :ş .. San~. istediğin ya~mI 
vapacağım. Kolr yca ayrılacagrz. 

* ~ * 
Kocmndon arrıldıktan sonra 

çok ezici bir :ızantan· kurtulnın. 
nı'1 hafifli ~ivle r.:ı...hntt1m. 

ı\rtıl: ona dönebilirdim. 
:\l~ih • d:s mektebini bitirme. 

~in" bir sene kalmı--tı. K'eıldisıne 
bir mc1{ttıp yazmam, her · 
,.o un:ı koy, bilinr. 
· Biitün çc!,tiğim ı.tlırapmr~ 
dôlt"ı~üm öz yarıları. be· <>r
gunlr tıımr tr. Onun beni ~re_ 
deccğinl' emindim. Bu umıt :ve 
t ıtlı h ~'t'canla bir mektup yaz
u·m 

G~ınler, bir bir ec:ti... Sonra 
11; {t ' r .. B ınu avlar takip etli .• 
CC'rnp ırclmiyordu, . 

Ha.yatını tekrnr karıştı, Dın:
digini znnnt'll"ğlm acılar, ~Jü .. 
"'nden dah'l, iddetli bir şekilde 
b~ni lm· nnJırıyordu. S'ııir buh
ran arı b n• ııih, y1et Y t • .., dil 
iirdü Günl ree ' • ı :toGn sonra 

b"taz İ Plld'ıne 1 '::l ffi, 
Yaifmurlu l:.ir kr giinü apart.. 

manm I·-ı ı ı ö 1ünde postarı ılc 
kati J tım. 

- ~· .c bir mektup var. 
D"n• t ktul>u :ıldım, n:ım"'a. 

sı okur .'.tııı ordu. F ı a ·· "tu d • 
ki \azı Bıı. onu'1 vazrsı,dı. P, -
ti' n , ü~udulT' titr.edi. Yüzümün 
l"tiı bir c:•c::ık'ı 1 kızardı mı 
hicı rWm. • kt .. ~u ac:tım. ~a. 
ttrl. r ~ö?Jcrimin önüncb:! t;ır;, r. 
du \1 !,h nta ımnlar \·azılıy ··: 

,;Bann d'irmc- SıYgılim. B I' 
isti! balimi deği tirdim. ~ası 
<lc>~i tiı miy<'yinı ki, f' ııin c>ok 
sevdiğin. mf'sleğim, -pır.l'l"'rım. 
bana mıiz hir hir ... v if, de et. 
mediler :\icktcbi son ınıfta ter. 
kettim .. Senin arzu etti w•n 1'1eS
iek. üzerinde beraberce "ÖZ nu. 
ru döktUğtımüz planlar, k"taplar 
hepsi birer hav:ıl old11. .Nrt.ık 
eııcrimiz o1mayacak. Ne ) apa. 
hm ha\ at vollarımtzm a. rılma. 

~ukaddC'rmirı .... 
BiitUn ilmitlcrimi yıkan bu 

m'ektup, bnna ondan krılnn en 
son ha.tıra.dır. 

Bu::;lnden sonrn tekre.r yata
ğa dUstlim. Uzun bir tt'davide~ 
sonrn kendime gelebildim. &imdı 
sinir mtitcha<= ı 1 rmın tavsiye. 
!erini 'apıyorum. 

Göriiyorsunuz ya ne l•ndar ne
F:eli rim. Her zntro:l gü~U~~orum .. 

B 1 ı .. dın hakikaten ı:•lluyordu. 
Fakat Nic:n? 

. i\ADRI KAYABAL 

Almanca dersleri 
Bir Alman muallıme çocuklara lise 

ve Unlv r t tnlcbı:>lC'rıne bUyUklcre 
nlmanca graınt"r, <deblyat ve muı;r
l re d ı rrl ,.C'rlr, Ad:ılıır, l{ndfü y, 
Bo z n gldcbllır. M~todln.n çok 
kol ydır. S bah snnt 8 buçuktan d?'" 
lrnz bü ı . ö leden sonra 18 den J O a 
nl<d'lr Tn1< im S r l\'llcr, 101 numn.. 
tn d?lt z ıPcu kapı 4 Uncu kat Madam 
Sıftıır 11' !10) 

mıyaco.k böyle bir adamın oğ 
luna hen kıyame•L kopsa kızr 
mı veremem. Fakat, çok ıs. 
rnr ediyorsan. bana bir t;~t~ 
miihlet ver .. biraz dah Uş.'.1 

. ,.. . b" h fta sonra neyım . .'.:>tzc ır .. 

YAZAN: ISKENDER f. SERTELLi 

V c vezir gittik'1.en sonra, 
tr -ı:rar karısını çafinltı: 

- Ey söyle balmlım, ha -
tun! dedi. Ben son kararımı 
verdim: Ziihreyi Tdıide bnş 
göz etınelc niyetindeyim. G.nl 
bu işe sen de razı el dn, ço • 
cuklarm yüzü gÜhiin .. rn. h -
zun ctmiycHm onlc.rı. Z'.llen 
biribirlerini c elice sevdikle. 
rini heı·kes söylüyor. 

k:-'i ce\·o.b·r.u vcrırım. 

D d . I<utbettin, güriil .. • i4. 
ni almalıyım. Gerçi o bu iz. 
divaca tn ·af tar göriinmüyor. 
sa da, nihayet benim ısrarım 
üzerine şüphesiz ki kabul e. 
decelctir. 

Vezir, \'3.lde sultamn bu. 
ım neden ka~ ct1ı1cdi~ini 
sordu. Kııtbettin cevap ver. 
di: 

- Ka dm hu ya .. kızını be 
\1İm gibi bir hükün1dnr oğlu. 
na vermek istiyormuş. 

- iyi amu, velinimetim, 
civarımrzda hükün dar] r i. 
çinde Zühl'eye layık bir veli. 
alıt yoktur. Kulunuz onların 

hepsinin oğullarım bilirim. 
Ba~dat halifesinin oğlu a~
talm biridir. Iran şahının og
Ju henüz Zühreden lcü~iik : 
tür. A:r.erbaycnn emirinm og 
lu i. c çnpkmm biridir. Bun • 
lnı-dan birine vermek mec • 
buriyeitnde knldığmız \ak • 
dirde Ic:rzınız bedbaht olur. 
Halbuki oğlum Tahir, hem 
mektepte okumu~. hem efen. 
dimize ve hanedanımıza can 
dan bağlı, hatta aynı zam~n 
da ela yakıtıkh bir genç~r. 
Bence Zührenin tam dengı • 
dir. 

Zülırenin annesi o gün ko
casına mü!bet cevap verme
mek iç.in bin dereden su ge • 
tirerck: 

- Re ~i ı1 kızım henüz ev
lenme ~ağına girmemiştir. O 
nun kı!meti uzaklardan ge
lecektir. Yarın vezirlfüten 
dü~ünce hiçbir kıymeti kal • 

c ı. k . 
.. _1an v·crmemc ve ı-tuye rr1eyu . • 

.,ı· t ... +lıl•lda halletmek 1çın, 
" L•• • •• ade k"\rı~ma bir hnftn musa 

etti. h. b" 
B. h'lfta sonra ıç ır 

- ır V . 
b 1, , kv.bvl e• '.!!em. czıre 

a a -e f • d" .. · , ı;un .. söz vercce<Jım. ) ı u~ . . 
Valde sultan, Ku'~bcttmın 

d avrılır ayrılmaz, yanın nn ~ 

köl,.s;ni c ğırdı: • 
_ z~;hreyi babası Tahırle 

1 d 'rmck istiyor. Ben onu ev en ı ... 
bir hükiimc1nr o~luna ver ... 

k ... ivetindcyım. Koca m.e cı J d. ş· 
b• haf ta mühlet ver ı. ım. 
ır .. ., 

c'i ne y<lpacagız · 
(I>e\'1!rn1 va~\ 
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( Oatttcnıı:.ır. blrluoı •yfHrı•I!.• 

~ıı. 1-.nınct:t.ıcı rau-111 Q"'r1,1<:'"NLI kll 
0011 aJ t.z. birlikte ı:vndrrll~k ı 
ii;\1.X Mili l'EIU.1FI.attı l'; ~U.4. 
M.4., f~ \ t<;f(M~ AJ.Jllıl i:!A 1 lftl 

fibl tiran aı&Jıly•U b&a oım11n lfl 
.;llk i!Anl. r fiAr1t11? ""1rola:ını 

Evl•nme tekliflcrı 
• Boy 176, yn., 2ı;, asli ma~ı 20 lir11 

olan. k m:ıcsız bt:- gcnı;. orta boylu 
~:nnnca btr ba~anıa evlenm"k ıstt'. 

mcktcrJ,r. (Harika )remzine mUra 
cnat. 

ı, Vf' ı~çr arayanlar: 
.Y. E .. kt re yenJ l'!.Zll' Dilen ortJı 

tahs!Ul. orta ~ll olr hayan K"nııı. 

ıııne mUııa.sıp bir le arıtmıı -uı.cı:r. E:' 
ı~~rl n yemek :ıe yapaM ıı tF.G.D.) 
r"mz!ne mıır11cnl'' 

• Yeni ve C"kl ttirkçe okur ya.zar 
"e daktilo da bilirim. Husul!'i mUcsSE'• 
selerde ve a\-ukat yıının1a ~ e herh:ı.n 
gi bir l~te olursa olsun bir bayan l'i 
aramaktadır. Adresi: Nuruosmanlye 
caddes!nde G numarada M.H.ı<. rem. 

zine mUracaat 

• Faktllte aıezwıu ofr gene, ll&e 9'1! 

ortamektep t&lebel!:i.ı::ı (hesap, cebir 
kimya v.a.) derslerini •ermek t!te • 
mıektediT. (Y Akm) -.ıı:?.tne aıOra. 

CM.t. 

• Hukuk taJdllleJ!! ı:10C ~nıtmcıayım 
Seki tlll'kçeyi bll1r Yt tıı"~ d&ktt>c yı.. 
:canm. Bir snıkat yanınaa "eya tru 
berocta ehft.?l tıcretle ç.:Wşabl.l~m 
l:laber (H.N.F) remz.!nö aıllracaat. 

• Oru yaflı blr Dayan. gUnt.ıUZıen 

w i,şleri görmek, akışamla.n eYlne döo 
mek !.stemektedir. YemeJı yapabilir 
"~ iyt bilir.~ yq!J 
bir baya dtı t>akab!:lr. latıye:ıleruı 
( A.r. Se) remzıne mtı.-aeaaUarı. 

• BU aTUkat yıuımı:ıa ~lışmış. mu. 
ameie takip etmes'..nl Mlm, daktilo 
kwtlanıın blr geı:.ı; ı~ aramaktada. 
(R . V) remxine mUrecaat. 

• Llllc aı.:ızuniyet ımtıtıanmı gel. .. 
cek sene verecek, SJ!kcrt:kle alllkam 
l:Nltmmıya n t>lr genç :-e8'Dl1 Teya bu. 

ntl mUe519eOOleroc aı: b!r llc1-eUe it a. 
rama.ktadır. (TokriSz) r'!~e mira. 
::aat. 

* Yüksek lktl.sat ç-e tıca.rtt me«t.e. 
biMa birinci 8lndma k•yrtlı bir g enç. 
0'91edcn sonraları ı;al~llli<;c iatemı!Jr.te. 
<Hır. Fransızca oillr, d&fttfk> ~an.u 
w ııtanografiye vakıltJT. muhuebe • 
doo ~ anlar. (S.B. Tl. remaıw mu. 
ra.ca&L 

* Fransız meır..teoınııı Jl8e •ı-m. 
dan mer.wı clddt btr ~nç ıiu.susf ola. 
rak az bir ueretl" r!yazlye fizik. kim 
ya ve transmca derslerı .-erebilir 
(S.M.K) ~ınzıne mllrncı.at. 

tPI' mu,·a!fa !~ olnmau.ı~ bir gene 
mtıbanını \'t! ınce~·. ~s<!ar, tatı.aı!ı Ut' 

mütenasıp b.r ~ llra:l"nkt.adır. Asker. 
.. · ıc • ı t1 'Nk• r. Oı ta mektep c.nıc. 
.., .. •.ne der3 \'ereblllr, ı 1'aaak) renı?.ı. 

... e .ııuracaa:.. 
~ OrLavıUı r.;:r tmnllğı ynpmış b!ı 1 

, ultıı<!k lahsU tı:.1.-ıbes. ortaokul t.a.ıebt ı 

ı0 rınl' ve dıprdan u tıı me lmtihar. 1 
vereceklere c;o- \'.?ret l.ır. F~v1ere 'lt ı 
-;• J.-bılır. ı AB.) rcınıınc :ııUracaı\l 

• F'r:ıns:~~. l..::g<Jlzce. almanca 1 
ıı. ı_ı.ıvıca •·c hııll"Cr.:S\'l mli:Cenınıel tıı 1 
ıen bl: .ıat. ··~ter dalrrlcrlnde ve ter ı 
c:Ume e\•lerl.~ !c ı;alışıı ak ıneınt'!<te 

:llr ıo.:s \ı 0 "'!1Zn?mUracaaL 1 
* ::o ~·aşında. "al:;lrnn. cldıll bir 

1 
oay, hu0uııt nya re .. ml rtıUesse:>··o ı 
de knlori!crc•uk ıırıır.ıııktadır. Sultan. 
anmette cc:ı:tc\•I ltıı.t·ı;ısırıtla oakka. 1 
flUscy.~ c:l!'!t' lK şl'zere) mUrac:ıa· 

* 194'"'.1941 dert yııı, eyıuı nevre. 
!I n.tir'Tl"' ! n~.b'inırırıu lknıtılc: ka!aı 

tıir genç, tall"li!l<J m;ll~nasıp ucreu 
bir I~ an n11.:tadıı. ıs.s.ı remzııı~ j 
m'Jracaat. 

' Ticaret lı~..ın!..., ron sınıtmda. 21 1 

ynşınct!l btr ~en.;, mu!ıll.!ebc, muhab ... 
rat heı::ıp "~ dıı.ktllo IYJ b!Ur; b1r tl 
carcthanc~ı:ı vo!ya :ıır mllessc•ede ıu 
1>ir 1lC!'eUe ç...ı:şmar ıstemektcc!lı 

( H.D. 32) reuızınc nıtlracaat. 

* Askeri.ıklc n:!kll.El olmıyan, n. 
ya?.lyesl n".l"\'!!' 11, :L, ır.c%unu bir geıı<; 
resmi veya :"ı!lııııı:ıı Mr mUe!sesede 
kA.tlplık gibi olr •.ş aramaktadır. ! N 

rurk) remzine ml!rMnat. 
• Ll!C!lln ııon ııL-ıu ırda t>lr genı;; 

öğleden sonra c;alı§.ntı.k Lstemektedlr 
(N.L. 881 rem?.int' mUracaat. 

1 
• 31 yaşuıd:ı cldo! Ye çaıı:kan bir 

gene;, odactltk, apartımao ıtaprcıııg-. 

veya gece oekı;rnğl ar:.makt.ad.rr. Ca. 
ğaoğlu ~kfüey ııpartıman maliye ltt. 
nu: koınls)'onur.da ?<Mu Alımede mek 
tupl& mUra~aat. 

• li'ranaıl".c;ıclan tftrkçeye ve eski 
yaztyı bilen _piri!!l i.t latemektedir 
Haber gaze~eindc ('1 "rcilme) reınzlllt 
mClı-acaat. 

• Blr Unl;.rer:ılte ı.Mobffi. orta VE 

ilse Ulel>Mkı. ~r t"4lsiG hD 
vermektedir. (Alltııra) reıı:ıa.o.t m l1ra. 
~- Mat.Da& ft ntı.p Joler*ıde dt 
çaı11abilir. {S.J'.Y.) :re-hıe m1l1Wt 

• t taipda tabsfi ~"'· mlm9rl 
.işlerO.,n anlı,ıaıı, ;>t!.n Ye çini mUrek. 

k~ mirı~lr r~t-!r çizen Olr ııe... 

ııa&k bir iti~ """ ınuıu.sı bh 
mOeslııeMcle Ç&hp&lc uıt-ektedlr. 

Ta§raya gitleblttr. 'L tı:ı:..a t6r) rem. 
zi.ne mnracaat. 

• S•ı1 daktilo yuıan eeld -..e ~nı 
yazıları ly! bilen bir ~t-:ı.ç, herhangi 
bir müe~ııeôe çM1~ak tat-emektedir 
(ÖRZ) remzine mli.rae.Mıt. 

f(;içük ,....rruf 
be.apbn 1941 

tKitA~E PLANJ 
KEŞflDB<..D : ol~ 2 Ma. 
yıa, 1 AIWıtoe, 3 İlkUfrtıa 

:ar1MoıılP.de'J'9P111r. ı..: 

1941 IKRAMlYELERI 

1 adet 2000 Ul'llftk .,. 2000.- Lira 
• .. 11)()() .. ... 3000. - • 

ı . 7IO - 1500.- -
' .. !>00 .. - 2000.- • 
8 • 260 .. - 2900.- • 

acı .. ıeo • - 3600.- .. 
~ .. l5e " - 4-000.- .. 

soo .. .., eooo,,,_ • 

İstanbul deniz komutanhğından : 
Refah \"apuro ~eriııden subs.y, gedikli erbaş ve erlerden 

ta.hail çeğJDda çocuklan ba:lunm ailelerin ıM::cle Komuta.nlığnn11..a 
mfuıı.caAtla.rr. (9343) 

...... J 
... • ITır,;Jtl1' uı.l'<l••V 

-1 

ıRADYOLi 
ile sabah, öğle ve a· ş3 

Her .)"Cıııcktcrı ~onr:t Aiinrl<' üç clcfıı nınnt~0 

üi~leriniri fırçal:lymız 

1 aomısyooo 11ao•1!' ~,.,. 
l - l'uhnıın educn mecmuu bcdell lll650) llra olan t50) ~ 

yenın 27.ı.tcorln 941 pazartesi gtınU :Jaat l4 te 1tapal1 

yapılacaktır. , ııe# 
" - İlk temınau (873) Ura (i5) kuruş olup §artnaınt:S• 

-ı 
ıarak komısycından auııabilir. ~ 
lsteklllerin 2490 sayılı kanwıa uygun olarak b"~glill"' 

teklif meıttuplarını ba\ 1 kapalı zarflarını en geı; t>ell:Oı:ı tı&I 
bir sıııı.t evveline kadar Kasımpnşadu. bulunun ı.onılS.r 
makbuz muknbillndo vermeleri. (S94.9) 

•• • 
Mamıara C' mibahri K. Satınalrnn Komlsyonondaıı: 

Koyan etı ilAaı 
tıxıet-nı!ı 

- i.10.941 gUnUnde yapuııcak olan kapalı zarı eksil uS"ııı~ 
ya.o 12000 kilo koyun et!nin ikinci defa kapalı zat! ,ıı• 1" 
3/2.teşrin 941 pazartesi günll saat 16 da lzmitte fer& 
komisyon bınaımıda yapılacaktır. ı.-.ırUI 

2 - Tahmin olunan bedeli 41040 Ura olup şartnaınesi 200 
lindc koml.syondan alınabilir. ııarct 

3 - Ekıılltmeyc iştirak edecek ıstek!Uerin 30i8 Urndan 1 !dide 
tenıinatJarile blrllkte 2490 sayuı kanunun istediği ~ ı;u:ı <" 
cekleri teklif mektuplarını ve ticaret veslknlarını tıe ur'~ 
tam bir saat ev\'cllnc kadar koınlsyon ba§kanlığlll8 Ill 

(917•) 

Ka.lorlfM Mf.lnlonı Almacak 20 ıırtJ 
Kaıııımpaşadaki Deniz Hastan~i kaloriferi fçin l- ,ııd' , 

kalori.fer memuru alınacaktır. Taliplerin en kısa bi:' :zaıtl oeııl$ fi 
Mlllt :MUclataa Vek!leli Deniz MUstt'ııarlığına tstanbuld• 
Jığrıııı mUracaatıarı. (7733-9235) 

~.y. * T1 ~ 
Komi~~'Onrla me-.'Ctlt vas!f Ye nilmUlle~I gım ıo t.o1,, . 

27 I. Teşnn 941 pazartesi günü saat 14,15 de ps.zar!Jlcıco11'ı."' 
lstcldilerin belli gün ve saatte Kasmıpıı.'.i8-da bUiuru:Jl 
zrr bulunma.lan. (9-144) 
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Kitap. mecmua, gazete t_»3 fır• 
T""b·ı -1 • -· • l•r' a 

kısmıııı 

tanzim edip 
* Bir genç, blr mıle&ıe•e Yeya her 

Dangl b!r ticaret evini:: l~· tııp'armı cY. 

de yapmak .stemck~ı!).r leY) remzhır 
m~racHt. 

• Erkek §apkar.ılığır.Gan Mlı;ran bh 
işçiye ihtiyaç ardır. latı)l'eOlerm ta. 
llklAl cadde.si~·Jc Hl ~umaraya ınUnı 
caatıan. 

a 1 er r.nmnı~ cn7"1 ·~ ~ .......... ~ --&••----------• Ortıı 2 cıen aynl:n!: H5 y~ında 
lıdm8estt o!: genç öğle<M-ın ~ra blr 
mnc.sscs~e ~ aramaktAcJtT. Haberde 
(T.R.) remzine mOracv:.t.an. 

• 29 y~ımta Eek~r. cKerUkl~ aıa. 

Jraın olmryan yecıl ve ee'<1 yarılan bl. 
ıe.n blr genç her ıı~ ol•uııa oıswı btr 
1f arama.ktAdır. (B.S.l rem.%1nt mtı. 

nı.caat 

• Orta ya ,ıı. nım .. "!lllt• ""' tftr it Çl 

bllea tı!r bayan, ıyi \i.r &Ue a '!lldin11t• 

6 yaşından vuk an ço:ugs. oakabüir ve ·ı 
dera vereb!Ur Çot~uk:!U! Mr ailenin 
yanmda orta lşler'.ııe ae tıakrnalc !ate. 
mekteıllr. (Kibar I!:) re::r.zl.ne mUra- 1 
caat., 

1 
' • l'ftt'llçe, tn.n.cızca. yuııanca mO 

-<emme! okur yaz.ar Ye ırorıu:ur a yn. 
::a bl ru lngllizc• tı!llr ~kerllltlt ._ 
1.1.ltuı ol:nıyan, ~eru glh~ereb!len 

!ıe~aptaıı • • mubuebefi,. rı ı:o layaıı bir I 
bay ucuz blr ll<:retl,. . .._ ... maıetadır J 
(W:.l'.V. ) remtille mUracaaL I 

"Vakıt,, Ktiabevinin yen ı 
neşriyatından bazıları 

H.crkt- ketıdl uy:ıtm; yıt.ta.::" - aıuyeıer - BEKlR 
Sil KJ K UN"J 

S•:ıı l 5eviyonım - Roman - tJUIUL.\...' HUl<ÇAK 
'!O Dc n lR Gazel.et'J, ;k - 'JY.t;iL ALTUG 1 

1 
1 
1 

1-
. _cs-tanbul Levazım amirliğinden 

oar!c! asker ı kıtaatı li anıar ·_..ı 
]>ılo<"" 

• · beher tııl'· Beher ... ııosu 12 kuruştan 50 ton pn-asa vo -oııırıuŞ ~,., 
ruşta:ı 52 ton lalıa.na kapalı zarfla ekslltme.rc ~ şııbC ı\)'I ~ 
7--11-941 cuma günü saat 1G da Gelibolu ~ltı ·n tı:ttil' 
asitcı1 satın alına komisyonunda yap1Iac:ıktır. ~ 3~fl<IJ)ll Jill'l' 
lirr, ilk teminat! 101 :1- Jir:ıtlır. Taliplerin knnıını. ~01111 v-c,y 
m~ktupl::ı.nnı ihnic S5Illinden blr ~at cvYcl komıs~ (1~ 

* YUkack iktisat "° ticaret ml'k. 
~bbıe gidecek t_ı.1 bir gene;, tahs!llnl 
y&IHlbllmek lı;ın, ders s~tlerl haricın. 

ee -..e taUI gUnlcrlnc1e lstenlldlğl ka. 
dar çalışmak üzere hususi mllesse~. 
ıi"rdıe ehven ücretle iş Aramaktadır 

(Nurettin) ıtdma mektup1a mnra 
caauarı. 

• W•Jb!lııe~Oe 2:1 ~ne<kr ru.ıa tec.. 1 

rtl~ olan bir mubıı.~ıp Tlllha.nelu dt : 
tt19 j!t er Utt..'1 .:nDHMMıA.rde ı. "' 1 
ramaltt adır. H&i'tAda blrka~ ı1\D nyı ı 

birkaç w.at d• ;t.ııra tıtıtr <N.M. > 1 
remzJne mllracaat. 

:.ıediı.i !\teb'u....uı J ~77 • tıı; .. ı - HA.KJU l "AliIK US 
l'çüncü ~ultao :Ucbmedin ~"Pbi't Uıığli.Dti - tllL~U UIV\:\ 
t\erıdl k endine 1000 kelime ue ~rct!cl - l"rl\nsır.~ kltab
ıı.:cnaı lıl'ııd inı ı 0110 kfllme itP l'lt ret let - Almıın()ft kit.nn. 
Kenıtl kemlin~ 1000 kelime r.e u~rctld - Lnı:IJil.·.c kilJ•b• 

\'Okf!ri Jian:ue - ~-"LAIL\')'ft"t KJl' 

.1 : l.i-11 ., •eea 

I= • Bcrlıangi ı>ir mUt'ıı:1e.sedc kAtip o. 
laPek çıılı~nr.lt isti} orum. DakUlo b!. 
ı r Ye seri ıs:ı:ı > ı. Bonsen1sle, 
rtm yardır. Istlyenler (A. nya!) rem. 
z1De müracaat etsinler. 

• :ıs ya : mda, u kcrtlk:• a.ıt.ka111 ou.. 
ı~mıyan yeni Ye ult! raıılAn bl?en 
bek!r bir genç, odacı!ılı: ıtapıcuııt, g~ 

bC b!r ış uamaktıamr. (S. A ) :'eııızlrıt 

lln)U' mı '"1 - ~.-.m!\ıı - '-tA'"AN l<A~IM Uı" 

İ stanbul Defter darhğından: 
_ıı,~ 

K.uruıu: 

1 • tJ.!ocnln 9 uncu s:ndma devanı r. 
~a bh· genç, öğleden sonra s:uı t 1,llO 
dtuı e ya kad-:ır hmıuırt veya r.'.!Sml b!r 
mUesscsede çalışmak l.!tcmckt dir 
(Mcnc:..şc SG) remzine müracaat, 

* Yüksek iktisat ve ticaret cııeö<tt 
binl.n ik\nei smt!:n:fa okuy3n, muba. 
.sebeden anlayan ve frnn!'!IZC!lyı iyi hl. 
len blr ı;cnç, berhangl bir mllessesede 
öğleden sonra Ç'll:şmak lstcnıektec!i: 
{B. 16.) remzine mür .. c:ıat. 

mll!'aeaat. 
• ri"u:r:z mektct>! Jr•,. ınnn::ıc!ıı.r 

aıeTun, aakUlo bllen bir tıaıran lş ar11. 
maktnd:r. T1lrkc!:..!i ~yldlr. (Never) 

rem::1DI' m•ırar.ıtat 

.\hn-kapıda Otopark aııbanndn mevcut 3367 ter.eke; 27 -10-
!Hl pazartesi günü saat 15 de ~!!ili Eml1.k Müdürlügünde topla.."lacak 
olan konıisyonda ~k artrnna ile satrlnc&ktll". "M"ulıammcn lıcdeli 
(2S•>S,1U) lirn ıcminatı (lii,60) liıadır. Görme"·~ i in mahalJine, faz!u 
izııhnt için M.ilF E:n!fı!: 4 üncıi lmlcminc m.ır:ıc~'.lt edilıresi m' tc~ -

(~li::3) dir. 

yc~~::ılJ~~u~~:~::~::RbilenF~~ıb:: Otel yapılmaya elverişli 
Miit el errik: 1 -

• 'rk:aret mektc~i:l::ı SJD sın.fınd, 
rıl caktır. l)akt!Joyu laylklle ögrc. 
yan aranıyor. Daktilo olara~ çalışu. .,_ kı' ralık bı·na 

okuyıın bir gene; ö~lt-drn '!onr:ıları. ti. r 
rmceye l\ dar kendısıııe a~·dn noı l!. - h 

cart b!r m'leııs~stC:e ç:ı..ı :nak : .. t r.ı & ...., .' nliar-.ı cachJcı.inıı. t' .. o.ı:tct;cı :, crindt.:! (C\b.aldı.lC naı.ardh U.· 
rtı. verilccc"ı<Ur. • 

tedit'. iTicareU!) rrm,.·"e !"" rac::ıat. -~ d • k ı i b' •··ı:ılri tu .'lliirac:ıat: Fatih Mıuıark rıl<'şl(!r 1 \ aulH \"C ay ;nı: · > ı ın... ..... ' • 
• B'r Üniversite ta'r~ııl bılh:ı. a Xn. "~ ııı •'C<iUt{" ı•ml'.k ı.~ıırı•si. ı \'akit ~a1.ct~·f,1 idarl'hr-ı,.~irı" mtlrnc:ı3t. 

ortamektep t:ıleb• !n• frnn ıua ve • '' • fiI.\'..Al'.?r-'::Z ililtill~filta;:]~~ 
türl\"e r.~azıye, !•ztk, K rt.)a, \' S d~r• Al:!ınnız : ' -- 1 r:~~~~~~'.JE!S:iE'Dlllli!l»ii111~ 
)Pt"i ;cr.n"rk:.ed.r. (Ders) remz ne Jll 1, .\~atııhı rt 1111.~~ri ~1171 ! 1 0!1111 ı - @ 1/•iv1 es zn:ttfirt& 1'1Q4" *·Ü j 1 ~ ı; 
racsnt. laınıculıırırıı"lll .rınml:ırıın ~leıı ~ OPERATÖH W 

* OrtaoKukl:ı JJIJ;i ıırnl k ya;:-m nı<'khıplıırı ldarclıane11ıi1.11en (!taı.ıı.r - • ı · ' z· K ı..... 1 ıı :.h. l',.1:.rrat R. A •ıdm 

1 

o .. ıo ıya onura :-' , a; • 
tauuerdc lkmı-.llı:r1 , !>ıh'l'tlt::ı ~·etı,0t!r ı~ rı ıhhil) iıer""t°ın :ıhulıb rı i>ı:Jf'.' c ııt•\• ı p ı • fnm "'kak 

o1 .. .. !J-.l!l:C t -c1ı;nn \Irl nöÇY.STI .... • ıı~ u urmn ,,;apı "' • 
m)J bir ll!:'v•rsı•cıı ı; 'lÇ, : .zlk. kim k •!ar ,·e "::at 17 ılcıı 5-0nm ıılr!ırmrı- ,.., ~ •;o 2... 

J <-"•"tıu tstlkllil Caadel'!I Elhamrn ~.~ • · 
ya, nlmanc~ c!e~!.:-1 \e:-rr.ck lJltem l:ırı. 1 Ac,artn:ıuıı ı Nuın~radıı fA' Wli '°"'".....,,..,.,..~.....,.. 
tedrr. (A.1'.S) rcm?.L'ıC :r.Urn'"Mt. IH M.Z. l!lı lB lkıs) (}(i Ç.~dArc 1 ' -- - ----------

l , ~ ırı otlf'dcu onra "ô ye kadın ':"t"':-ll !!!~3}!iii.~Emi~ 
*Eski bir 1!8an munl rnt hu•~ (E~y ~urettln} t!>Umoz:ı!.) <'1'.T. 29~r · Trlc.l'cn: cı·!Ot !~·~""' """'~.ı ..... 

okullarda \"(? hususi d rs almak lıı'.l IL !'9) <7. O) ıtnrrrJ 271 (}.' K, "G (...<><:'1111 lfrldm' 
'-"M taiebelere d r" wr::.ı.k :ırz'.!~~:: ~ .• 'E"!;!"İT') (12 ~· ndüsı CM 201 

1a<tır. (G. Kernn:ı :-Pmzl:ıc :nu~ııc3.'t (1->'.G.ll) <!i A.) t3'ıırln) ı?.T.T '\ı 1! 
• }!; ynRında. o"tam.-.kt.ep mezunu ı.· ınırr ı Dl >.<utr' ~S":"l) (i - t •r ı t H mct ) ( ::"A1d.I: :!7) 

birgenı: !, arnrr.a!.tadır. (Hr ap .v~' A,.-,.,.,da r ın zlt'rı ~ ızı ı olanl11r 3•) I 11..ı.ılr.~. Gt.\~nı (l'i ~n:) (Kl')('.K&Y~ı 1 
-~ l%1erimten arlar ('MJ. ta. :i a ı 1 btrlnc trş•· n tP.Plhinc kad.ır meht ıplll ı ,\. ı ·""' ıv ıu) (A., •. X) ( F .S.\ .) 
~c mtlracıtat. ; rır.ı a•maıları;a vırt I:ıeaı.tır: 1 ,T.Z.r.) <R.B.T.) (T.P.) (M.R.\ 
~ I.;isc bitirme lmt'11'lnında bir den tR.\'.}(~)(:5.123l l31G) ((.'aylak 22ı ! tX.M.,ı (T3.V.) (B.NŞ) 

Ah:n~t Ahkovunlu 
rulrn!m l'Hlimh.:ı.ııe l'tılaı. So. l 
Pll7.Brdıın mıı:ıı:::ı hrrgfın ~:ıat ı:; 

trn <ıonra. Tclrfoıı 401Zı 
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