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illi Setin veciz hitabesi 
. . 

•• zamaadaa lazla çaıı,mab va 
dalla çolı mabıal almalıyız 

· Millt irademizin bu:unlüiiOnO korumak 

• 

ıçin çetın vazıfelere hazir nulunuvoruzl 
Ankara 29 (A.A.) - Cumhurrelrt Milli şeı t.ıoet tnünll, lıugün cwn.. 

huriye& bayramı mtmaeebetlle Ankara ıpodromUDC'la ,........ geçit ""'°'"• 
den evvel ~ hltabeJi lmt Jıuyu:mııuv1anbr: 

Sevgili va&ıuldaflaron, 
Dünya bulınuUAm genlıt -.nmtdaın lçhıde dinç .., gtlrböZ bir mlııetiıı, 

~iiyilk Ttirk milletlllln bayramını kuthıyonn.. tn..mıtm ve banim ten yu .. 
\ 'MI olan l'&taıımuz kahl"&JDIWI evlltlarmm omuzJarınc)a ıterefle yllkıleliyor. 
Milli lrademılzlıı bötünllltiinü korumak için heplmiz çetin va&lfelelle halı:ır 
bnluauyora11. 

·Aziz. valand8flanm, 
Dilnyayı 9M'IJlll, bir engin kMlri-un .ttırtü tealrierlnl biz de meımlekc 

iiııı.izde duyuyoru&. BU~ yan~ ~ çaral. ve bü~D = 
mlze ratmen bala.pnak .,erofli "'&Zile yapmanm llk ~ı, ) .... JID 

0 

~ a-0-ıırğmuzr bira.o ~. Çol< mahııul o.lı-.hyız. Her ,eyimizi Jclll. 
ıl'll ~rcıuna.lryn.. Her okulda, herif )·erinde, tıer ~ b~r~ 
{iyade çalqmalıyız. şuiırıu, sıal~ l'e kahramaJI mmetter,....,... bade\-

rlıı hakkmdaın plelbllirler. 
~ Cüylik Ttlrk milleti, 

CnmhuriyeUmlz yWtaek ülJ<ülü, temiz alıWdr, °'-atan yolanda =·' 
t <ıir~cmlyen ileri bir tınsan oıımlyottnln ldareeldtr. (JIJlnlnU'l.)'e&bnls. •· 
mlıtln kNtdl Wllnl clotİ'wlan doğnQ-a (ldıu"e f!tmelJI, mlUt tradf!YI ımcak ~
ıfüdo~n kullanmaındır. Burttn blıJm büylik bay~mindn'· lSıı anda 'Mıtrııı 
\&taodllflanmla ba).ramlıatmaktan çok IM'Vinlyorum. MllH 1ıeyranı• pnlr' or. 
dumura ,im n talebe ev1Mlarnıa. kadın w erkek bMöll _.....,..,anma 
lcutlu olsun. 

Dün Ankara ve I stÖ.nbulda · 
yapılan · bügük W1.erasim 

Geçit resimlerınde kahraman ve şanlı 
ordumuz on binlerce halk tarafından 

heyecanla alkışlandı 

~grad etnlmd& siper kazan B• ı.dm ,.c erkekleri 

Nfı•JIW' • (ıAA.) - ~ a
janalan v~ l:ıUdlrt,...: 

AtlJ91l kendi tarafmdaa lmDlımı., 

mak 1lılere b8Ubı bOyQk Britanya e.
leıinln Anuirlkaya terkedllmeCnJn 
Blrleıpk Am8rika hWdmıetinee tngu.. 
tereden talep edllndt olduğu 4& .llyul 
•&hatncle taıunkı. edilmektedir. 

Şark;' 

Sovyat tabi ği 
o 

Harkofu 

Askeri 
ehemmiyeti 
haiz tesisler 

berhava edildi 
cephesinde aar11olibilıa1ara 
Rusların ııo 118 ııı we , ..... , .......... 
vaziyeti Loadra, so (Radyo 7,1:>) - (Je. 

• ceyan11 )ıfoakovada n~ 

gltt-ıkçe Sovyeı Ubliğidir= 
Bfrlncite!rinin 29 uncu günü 

f e 1 
' 

bil tün cephe boyunca. bilhassa Mo na a Ş yor jaillk, MıUoyaroslavtz ve Voloato • 
(l lam8k istikametlerinde çetin çar. 

A••alll ~lar o:ımu.tur. Kıtalanma ar B ırı• mer:tı:ez bölgesinde ııiıdıdem ıaar • 

19 .. ı•m•e bl ls'ı- t ruzlatı tam~lertlir. Moek<WR 
,.._ g r uua ya.kınında 39 dUşman tayyareel 

aoktaııaı aldılar · Wırip eWbndttir. 
--o-- M081coV-. SO (~A.) - Kıtala • 

R la 
nmız Harimfu t.8hliye etmi!Jlerdir 

ua r Alman ileri hareke- (Df!V8111J 4 thlclkle> Dlla Tst 7 SN peıl& 

An1*-a, SO - .Dün yurdun cadcr1eri doldurnmltu. BOtiln 
her köşeeinde Cm:lllıuriJetin 18 gençlik Çankaya.dan it.bren Bü
inci yıldönümÜ içten teabiiratla Yiik Millet Jıleclisine giden yollar 
kutlaDmıltlr. ~....:-..L.. üz.P.rinde Milli Şafterir.i seJimla. 

gençlik safları arasından g~ tini durduramadıldannı 
:.:~==~= ,~ k&aobulediyor Hirdistandaki .z-... - (A.A.) - (B.B.0.) 

5abalım erken saa~....c yol- mak için f4181ialarla )lllr aım., 
lara dökUlınÜI olan Ankara biır ~ Rei8ieumhur 
sel halinde büyük geçit ~nin İnönü. tebrildfri klıbll etmek ü_ 
yapılacağı ~ giden ana aere Millet MeclWine celirken bı 

smı. taziz eylemiftir. ı günde CenUtıt Ukraynada vaziyet Mlt._gok J on tebeasr 
Milli Şef, bu kud8a ciddidir. Alman ileri hareketlerinin ap 

C:.-.:ı.urı· ......_;.in kUfllCWIU. A.. ·ıı.u&a& ~ -:.-..-... durdunıla.inadJimı Rull JD&b&flll cJe 1 

Sovl}et 
taggareleri 
aeruaa 11ıcaa 

ett.ıer 
Moüova, 30 (A.A.) - Remnen 

bildiriliyor: 
ıe.10 iJkteşrin poeli Sovyet tay 

yareleri Berlin bölgeıliıJ.e bir hava 
akmI y&pm1lanlır. 

Sınai ve Askeri bedeller Uılerine 
yangın ve infilAk bonııi>akriJe be • 
yannameler at.ılm.1'lr. 

Sovyet tayyareleri y~r Ye 
•nfilitklar okluğunu gö.nnü~erdir. 

ta.türkün kalJirJerini _,_...,_ itiraf edlyw. Alınanlar Rdltda bir • ayrı ıyor 
geldilderi ?J8jDWl, SJedi ~ - daha yak~. BtmClan 1-1 
=-=~~Millet ka bet binden tuıa zaytat wrerelt 215 kişil k ilk kaf.le 

Alman 
taggareieri 

Dlagece ıleallOYA• 

Meclisi Reisi A,bdüıbalik Renda Kırma Y8nmaduı metb&Bnde bir~ bug0nl&rd8 hareket edecek 
ve ~ Dr ReCık Saydam nat noktur ete geçtrmfl1erclir. 
ile Maregal FevZi ~ olmak (Devamı 4 ttnclde) (Yumı ' tmcide) 
ii7.cre vekiller heyeti i.alan, 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! 
Cumhuriyet Halk Partisi mnumi ·--------------------. kitibi ve idare~ ~ 

,. lto•llala lldu parti grupları rei8leri hazJr' idi. 

~it (A.A.) - 29 Dlttefrin 1 lerBuıradaıu merasim akabinde 
ve 29..10 gece111 Alman han ınnvet- Millet Meclisine gelen Mim Şefi 
leriniıı Ka8lton. o.ertne blr aklrl YaP.. bir muhafız kıt&SI seJimlam11 

~TM aJaı]ıa tarat.maaıı·~ -ı ve Bür-Wr? Milkt Meclisi riyaaet 
.liyor. • ~-.. ~,__ ... _ ............ -1 .. -:ıı ... 

Ta ' ;; '"Yaul -~ AU~....-. 
nar.-1n ~ 1a1mı datltd. Bütün devJet erkAJmım, müeaae. 

l1U§ ve hedeftedn a..tnde uçama • j seler miim: ırriUerinin ve Jconlip. 
llUflardır. Ha.,.. 11uıcıaua ııa~aıarı lom~ tebri]derini kabui et
mevzflerini ap1ıDen birb4: dtlfmım . tikten sonra geçit re.minin yapı. 
tayyaresi, bombalamu hedet.elz eawr I Jaoai1 aahaJa gelen Milli Şef, 
mu§lardır. Birkaç öH1 vardır. (Devamı 4 tlne1lde) 

Hakiki bir maceranın Fornarıı 

N9.st11e "üa.t.ı•ta &AP• lçlll llımr
Jatbll ita - we •tu•P r-nm 

' ·" . " 

ikinci sagf amııda okuyun 
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18$9 d ııa.n edilen Tanztınat 
h:c ı;iiphesiı b"r ileri hareketiydi. 
Fal.nt 1819 da. bu Uerl hnrckc. Ye 
Iınınlcd n ı: bir iz \ e eser kallllar' 
rlı. nı ılclt t pa"'1 :rı!ıbr n ''e ben 
delerinin znlmll sltm • :\ 1aıldı; fılll · 
me doh'nl c;.i::ri.;Jd:?n 1, can çekiışme. 
ğe b:ışlı:.t'iı. • 

tık r.Ic: nıtiyct 1876 cb ilin edil. 
di. nu clı mcml "•ete hayır, sandct 
iyiliJ.• gct·nn_ .. ,di. 1876 yı tn!dp e • 
den on yTl içinde ·:rblstan, Rwruır. 
yıı., s:ı.rki numcll, Itafl~<:ı, Bulga • 
rist.ıın, lt.nrada.ğ gfüi, mühim vila 
l etler elimizden gitti. Yunanistan 
geni lcd~ Ifllet foclisl dağfldık -
tan onra da Kı~ms İng"Jiıkrtn c. 
line geçti. M&ır ~ine İngili?; oltul
le ıı.vlandı, 0 De' lcti Aliyei Osml'. 
niye'' den ıı.yr•ldı. Bo na Hcrseğin 
imp~rntorlukla al!Umsı fi.nzi bir ı:e· 
ldlılc kaldı. Tunus, Fnuıs!Zl ra 
yem oldu. 

V:ı: tyeU Uısat oo.knndan tetkik 
edelim: 1nıparatorlu[,-un toprağı 
yarı~ ıı. lnrniJ, TUrk ooyrağr, es~ 
O mnnh l!lkclcr·ndc artık dalga • 
w:ı =ıa+ -

şmdateeu-- ,_ ~ ,,._, ~ ,,,,,,.. 

Vakıt 
Asın Us, "A\TUpayı harbi uzatma 

mıı.ksadr.ı:ı. gtirc pl!nJB§tırmak !aa • 
liyctı,.rı., b:ışltl:lı yazısında., ezcUmle 
diyor ld: 
"Ornl:; Rus;)& topnı.klannda bir ta. 

'rnftan imdi) e ka~r görUloınmlş bir 
!'lldılctlr t bripklır 1 rp harck"tlerl oo 

:M'ynn l'dt-rl.c,, dl t('r tonıft.nıı orta A\"nı 

tınııın l tllıcınl 'e mUn:ıkal!it sistem. 
lerini el ·1 tirecek I~ planlan ha· 
urlan .. nidndır. llıulıin akıbeti ne 
olurs:ı. ol un, lınrp hali uzun sene· 
lcr de\ n.m dtifi t.akdirdc şimdi 
üzcrind ... uğrasılma.ktn olan ptanla· 
nıı trıthild tlc Avnıpanrn iktrsn.di 
mU\ ıu~enc inde bUytık tleğijlılik. 

ler olne:ı.lrtrr. 
Zira. hnrbin uzn.mnsmdan mUte. 

ıemt t hrlh:-t bir tnrnftan A\'l'D" 
pa!lm bugiinl<u lkt.ısndi bünyesini 
bozdı1ıru gibi tl t"Cr t4\l'a.fta.n mlh· 
\'er ı.mTeflE'rinln jsgnl veya nUfu· 
m altıll!l •!irc n ~ crl~ı:de her şey 
hnrtin u .. m ı gn,yeslne göre yeni 
t-.tih ul hcdcfleıine C:C' rl1.nwı.tc
ılir. 

Binnt harrı halinin uzaf1l3Sm. 
dan \" uınuınl alet.in her ta· 
rnfta • rh!ıll! :a:.d:m 9ı!mıası mulıtc· 
ffin} oinn İPtimaİ \ C mnnC\i sarsın• 
tılur bundan ayndır. Bu itibarla 
A' ruıı:ı.d!l. yeni niZ!ml lnııınn.k ılıı.
\'llsı ile bunun yıırnt tığ1 ''e bundan 
sonra )ıırııt:.ıcnf,'t ~pldkr (8''5\U. 
emel) in yn.rm için Jla"II bir harp· 
sonrn ı lcm.l huJrhubğını simdi
den ta\in 'e tahmin etmek mllm· 
kim tl('~ildlr •• , 

Yeni Sabah 
Huscyın Calıit Yalçm, Ruzvellln 

nulkundn. bahsettiği vcelkaları bahis 
nrovauu yn.pıruştır. Muharrir, netice ~ 
?arak şu.nla'?'I yazmaktadır: 

"~ li1 J.i.mıı.nl'dt 'e hristıynıı!Jk hıll·· 

!k:mrl:ıl.l rmc-ıtcrc gellnoo, na:ılleı:i.n dtu 
\dalddlerl ın:ün.m ot.ıuıtıı J~hı l\lUSlft. 
lnanllk Do 11rlı>tıyaruığı ortn.dnn 1m•. 
llımı2k ıstc;:n°lcri nklm 'ala.<nğt blr 
l,ieydlr. Gett:k :MUsl&ın:ı...'lld: ger• t hrls· 
tlyn.ıılıl;:: bUtUn mli~lulcrlıı Jnırd~ ve 
bJllmvl olmalan pret1$Iblnl kubUJ ve 
\afblk etmı.5}erdlr. trk lizcrl.:ıt.ı \'O Al. 

lanrnıımıyn b:ıslıun~tır. Ve acı 
hakikati söyliyelim: Memleket, ar. 
f ık bir müstcmlike<lir. 

1908 inkılibmı da ele nlalun: 
Hürrlyetln ilfuılDJ takip eılen 10 
l,I lQlndc lmpar&-0rJolt fillen ha" .. 
ınışt.rr. Bu yıliar içinde Trablo gar 
bl lmyb!tt·k. "Girit bizim cannnu:, 
feda olsun kanm1ıı;l" diye so';mk • 
larda b:ı.ğıra bağıra n ilmayfsler 
yaptı'"IDUZ Jı:ı.l<le, bu gUıel adn im 
pamtoıiuktan nynldı, Ilosna ' 'e 
llerseği yine lnı yıllar ~Lmle A\'u • 
turyayo. t.arkettik. "Rmnelll f}Qba. 
ne" 1908 lnkıliıbmdan sonra eli -
ml:tden nJmdr. l:'emen, Arn:wutJal\, 
Havran i yanlan yine bu ),ilanla 
patlak \ "Crdl, 

Velhasıl, imparatorluğun ır.aman 
zaman attığı inlalip hamleleri hep 
:ı"ı<im Ye yetlm kaldı, 'e sonun<laı 
memlekete felaket getirdi. 

Bu DJtln böyle olmüştu f Cıel'Bp 
gııyet gayet basittir, ÇH.nkU lmpa· 
rntorluğun hareketlerinde miUi 
kurtulu~ da\'ası Yası.flarından hiç 
b!ri yoktur. O hareketlerde bö~·lc 
bir ana fikre rastlamak lmbU de -
ğildir. Onun hıı.reketlerinde suni 
Ve sahte bir anasrr polltll<a.sı ön 
plinda yer tılmı~, bu uğlırtl:\, Tiirk 
mllet.inbı öz bcnü&ıini lnırban et • 
mff.tten çekinmemı,tir. 

Şimdi bir de, Gazi kıkdabmm 
\'ll tflan üzerinde dumlnn. Bn, in • 
kılipta milli kurtuluş da"ısı en ön 
tı!anda yer almıştır. 1'mmet S11onı 
yerine, millet şuuru yardır. Gen<: 
millet., harekete ge!;Uği zaman, 
dinç sesinin blltlin yilksekllğl ile, 
Ullciisiiııü cihnn:ı. haykımucı, ~·erle 
gök arasındaki derin boı:Juğu, lı;!i 
yül't'ğl1 hassas siniri, tek . uor, tek 
1111.brz Ye tek duygu ilr. iştenmi~tlr. 
llir Ümirle, (OJ>IU \."C SUtırln olarıik 
blr yfüUyüse tıknu~tır. Yol, bn miJ. 
lete, be.tak GC!:meyi, diken at.lama .. 
yı, ~a1ıika n~yı öğretml Ur. 

l:Jte, biitün bunla.r, Jmperat.or • 
luğun hamlelerinde Ye harcl~tle -
rinde mcycut olmadığı ~ndir ki, 
daima aklın kalnu Ye sonu mem -
leket ve millet için zararlı olmuş • 
tur. 

Biz, kurtuluş ıhal'eketinde lrtla • 
iı!pla istiklili bir "kiil" olarak ele 
nldlk. lnkıtabmııda bir memlôet 
kurtulm:ıdı, bir dünya doğdu. nu 
dünya giinesi de Atafürktür. Ve 
yaktığı mep.lc ebedi blr ateŞtlr. 

Cumhuriyetin he.r devir v.ılı bir 
r,ıok inkdiplan sinesinde ~lemis 
'e JıüyütnıUstl:lr. Milli k.uroılaş ıı:ı. 
reketüıin ilk C6e!'i buğday iqfildi· 1 
li olmuştur, \' e onun arkasmdnn 
1ıcr yıl blr lsiiklil gelm· tfr: Şeker 
ı tl'kHUi, dokuma isiiklıUi , .e ilah •• 
Hııgiin on sekitlnci yıh kut!u~"Ontt. 
Bu yıla YMıncay:n. kııılnr, her yıl 
bir harcke,,·e Jnlafilp oJmus, bu 
yıllar içinde memleket c;dllt :ığlı.r· 
lı:ı iirülmUs. harp inkıllhı ;rnpılını~, 
Tlirld)cye heyliell cumhuiiy<'t ıc· 
tlnnic;., cölde modem bir sehir ya • 
:m~ .• adliyede inla!Up yapını~, 
ndLlye makinesi bılrn hikimler 
~nmış, milli kUIUirUn temeli a-
t ılmııo, milli bn.nkn.cıhk ktırulmu.., 
k:ı.dmlrk Jıürriy('tin nuımi<ıini cld; 
ctnıis, jlk mekteplerin l:it!.lıo;ı bir 
frnç mi li nrtmış, km'\ctli bir sa • 
r.a) ı yarnblmıs, thhate kıym~t 'c 
ehemmiyet Yerilmiş, ordu \c do -
nnnma, en medeni mili timin or -

tnoo:ıarm biltun Jmnmwrd"n tıstnn ,.c Yılbaşı gecesi ... Se:.siz bir kar 
!ADalı tnrar~ı onhn. ıa:uu.ro mr. tipisi yc:'.lc:ri ağır aı'.;"lr b~tırı. 
mnr olamk yn.rntıldıl"•ııın ıın:uı es.ı51 Y<ir .. Paltolarının }d.kasmı ka!. 
tN.orJnc Jstinat edon Hltlcrc.flUt bu drrmı,5 erkekler, kürklerino sım 
~ kendi knl:'fl!l\!UI. dlld.J.mls en sıkı ~lmzş kadınl:ır caddeleri 
~ bir cng'Cl ol.'l.mlt tcl I·kl cclnr. kap.IQ.yan yı.ımu,~ ve .kalın lm 
.Bl~J'h, nuJIJkln, mUıiıilınAlllık nn üstünde birer :ha.yal ~vJi. 
ve hrist~-ıırılık all'yhlnde lınlıUUira.! ı ğiylc acele acele. sıcak ve aydın. 
talııl.i re zararidir. Faknt Kur'&11 ne lık •bucaklarda yt?ni yrh k"rşİla. 
lntlllı k:ılılırıp )erine ı.uctn H.ımpf mağa lroşı.ıyorlar ... Beyoğlu cad 
koııınıcek d n1nce bn tıın:ı.VTIJnuı cW- desi bol, fakat donuk bır .ışrkla 
clly~t1ndcn 1itlpheye d ayomL Hit· ~kin ve heyecnnsız .. \T~tri~ıin 
Je.r:in bl.r.o wrb olrutmasmı 1>!.'lde • camla..."'I arkasında y rı <ıtplak 
:mcdcn l\Icln ıtnmp1ı ben tnrı:~~lc tuvaletler t~::ı.ir eden k~d&n 
bcl1mn oılerok "'~il '}larunuı eline ınanken~r. sırtlarındn ve yü.ıle.. 
wrdhn. Çihıkü Altna!Un gayl".l ınl'- rinde kaskatı :bir i.ırr>Jrişlc acı a. 
Ieflrrl nnzill•rln ~ll:fuuı Qltıua gi.nOOk cı ..ı;rntıyuriar... Gazinolıır \ c 
ton \"C na:!.I propıa:m11 mo. lmptlın!l' • 1ba'rların l§lcmcli pc!'delerlc ör. 
Uuı ,ika.ye oııece-k n btrlncl eser bu t.i.i:lmüş pencerelerinin kenarla 
dnr. Bmm nn~"arRk okuynn ~oe an. ı·ı~an ib-:.ızdan di§lcr tıkırda)'Ol', 
şlinmok J;;ablliyctini hntz olan bjr u. ) ı~n wlmkl~r ı·alın ırn.r pcroe
dam n ::t:?n llclctct ıuıl.-'I ır. Mr. 1 sinin ooyaz kadifesi alt.mel ten. 
1n Kmr>..pf .ı-:a:ıtrz; Almıuı ırkuııı men· 
sup olan ~ l9in lılr dhı Jdtal>ı 
Olabilir: 00,kl!L beıirec;I d 1asır. 

Naziler hiç bu Jtlto.bı blltüıı dUnynya 
~orls '\:eriıi"'r mi'? Harpten e\'"\ıc\'I, 

F r ckmı:r..sm dlyo Frnnııızcn. 
t •rt ~nesine m e etml. 

lıa ve dur~.. J~ sıra boğuk 
bir kııhltaha '.krv:r:ı1a kıvrılJ. d ·. 
nüp katılaşıyor •. Bu ±:arlı muh 
lcşem ogcccnin nıhunda 0ekleyen 
b' ... r 'SiikUt var. p.onuk l'c ~arlı 
TŞ11d~rda. yeni yılın tecessüsü. 
dalgın YC rnüta}l Y-Yir ... 

Dar sokalcla.rınbinde: Bod. 
rum n:ı ... ')"'n.a.r. inin n~'fr 1mr ~i. 
pi~i P.~ma smmi~ uyuklar gibi 
acıklı 1:ir hall vardı 

Fal . .dr salonınıun· ta\•anmdan 
".di k!ğrtlrrda.n cenxı.nttl r s:ıır. 
kıyor, ıbir kiklf k ~am dıthn'n a1. 
tında ldrli kırmızı hnmrn.nisiylc 

RABER ... AtMJnposWı 

Kad· n biletçi 
ve vatmanlar 

---o---

Mabtelll sebeplerle 
itleri den 
ayrıldılar 

Üsldldat tr&mvay ide.reai kıı.dm 

\•atman ve biletçiler llJ1 evvelce talı., 
ml;ı edildiğinden başka, bir ııckle gir. 
ml~ olduğundan bu hususta katı kıt.· 

rnnnt bugUnlerdc verml§ olacaktır. 
üskUdar. Kadıltöy ve ha valisi hal.it 

tramvayları için bir lll\.nlıı.,evvelll. bilet 
çlllğe, bundan ikJ Uç ı;ıy sonra da. vat· 
mıı.nltğa 'bıllp Olan ltıı.dmlar latenmls,. 
tl. 

Jlk zamanlar .riıg"bet ı;örcn bu şe 
:o !tadar talip çıkmış fakat da.ha İ§e 
başlamadan bir kııımı vnz geçml§ oldu 
ğundan hiçbir zaman kadın biletçi ve 
vıı.tma.nların adedi ıs U geçmlm~. 
Uunlnrdan da. bir kısmı kenıll arzula. 
rile ilk haftalar zo.rtı:nda aynlmış; 

bir lusmı bilhaııısa. deyamsızlık \~ da· 
lıa ziyade para hususundnkl Uımalle. 
zinden bilet bedclleı1nl alama.malan 
neticesi ~ak idarece tecziye edil 
miş ,.e netice olarak bu;::Un yalnız ikl 
l:a.dın b\let~t ııe bir tek kadın yat • 
man kal~lır. 

Fabrika ve müesseselerde 
emzirme odaları açılacak 
İktisat veltA.letl iş kanunu ihlikUm· 

terine uygun oıarnk bir nizamname 
hazrrlamağn ba§la.m19tır. Nlumna. 
mede bUhassıı. depo ,,.o fabrllta sahip. 
terinin mUossc:;olcrindekl l§çl kadın· 
la.r için (emrJrme odası) t.esls c'tmo • 
lerlııl Ye bu odalann ne gibi vıı.ınflan 
haiz bulunması icap cdcccğ'l bildirile. 
cektir. Bundan ~ka Beşlkt:qta. bir 
(muıı.yene v mU§avere ovi) kurul· 
masmıı. karar verllml§tlr. Burada tşç!. 
ıcrin slit çocuklan \·e mektep taıeıx-. 
ııl muaytıneye t.a.bl t11tulacaktır. Ayrı· 
ca. bu bir.!\yn bir de kre§ ilA.ve edile • 
cektir. 

Sahillerimizde §Üep 
selerleri yapılacak 

18kenderundan 1zmlre ve İstanbuln., 
Hopadan gene lsta.nbula. kadar h Ct.ı!. 

nın muayyen gOnle,rlnde muntazam 
şilep seferleri ya,pılac.aktır. ŞUeplcrıc 
portakal, mandaUn.a, Jlmon. mus ı.-e 
diğer ya.ş meyva ve sebzelerle tst.an. 
bulun kasaplık hayvanlıırı ~macak. 
t.ır. 

Dcmlryolla.rı da. programın tatbiki· 
no mllzahir olacak ve yaş meyvalar 
ncyrlsorl tarlfeıriylc nalttoıunacal.."tır. 

duhrlle bir ~iyeye ylik8e1Wnıi~, 
tlc\·Jotçl ,.e iıdollpçt '-..sıflanmı7. 

lıll$bUt.lin ku°\etlendirllml", milli 
snorunıoz bU bfttftn ayaruk tutul .. 
ınustur. 

imparatorluğun. hareketleri hr.r 
kurtolu" hareketJnl mttteakip, hl. 
ra:.c daha bdmaia, IHinyesittden 
lmyhetmeğ'e kift geldi. Ve nihayet 
b:l.ttı. Fakat., Cumhuriyetin her ha
r<'k"tl, birl tam bir lnkmuıdan tanı 
ınllstakJI de' let yaJ"&'Cmağa kifi 
~eldi. 

le on sekİ7. ~,hn mlnMI buclur. 

LAEDRi: 

Tramvaylarda 
izdihama karşı 
Ath tramvay 
vagonları 

Motir llAvesile 
çalıştırılacak 

--0--

Tek vagonla· 
otomatik kaplı 

olacak · 
Tram\'aY ldattııl, tramvaylarda. 

ta.tla. 1%diham ka.rşwnda daha. .fazla 
ycku alan yeni tip otomatik arabsla • 
rın çoğaltılmasmn. karar vcrm~tlr. 
Bunun için tek olarak çal~an araba· 
lnrm mümkün olduğu kadar fazlası • 
ı::m ot.oma.tik kapılı, hem birinci ve 
hem de ildncl movkli buıunıı.n arab3_ 
lar hallnc getirilmesi takarrür etmt~ • 
lir. 

Tramvay idaresi §lmdlyo kadar bu 
;,ekilde yeni ttp araba.l:ırdan 14 tane 
~re çıltartnl§tıl'. On d5rdUncll are., 
ba bumln M:fcrc ç~ olacaktır. 
Diğer taraftan, lııtanbulda aUı tram 

Yayiar v.amaıımdan kalmıı. arabnlann 
da. dingil, şnsl ve bnndajlnnndan. isti. 
!ede edilerek blr:cr mottir ilfı.veslle 
bunlarm l!lefere .konulması lmktı.nı a· 
rnştmlmalrtadrr. Şimdiye lmdar bu 
ntn tramvny arabalarmdıı.n yük tram. 
\'aylan ya.pıımnk~ydı, Tramvay atöl 
yelerlnde istenilen §ekilclc karoseri 
kmroı yıı.pıl<!rğından bunlardan lstlfıı. 
de edilebilmesi mUml>Un g5rUlmekte· 
dir. 

• TQrkiyc • Rumanya tkart mUna. 
sebatını yeniden tanzim f!tmek ve ycııt 
h!r aul114'm& ynpmıı.k üzere b!T' Rumen 
heyeti Jk1ncttC§T°..nln Dk hl\.ftnsmda 
fielırlml.gc gerecektir. 

• Harp olnılıaıun bu seneki devre • 
sln1 bitirenlere bugtln Ankarnda saat 
14,M da mern-ılmle d!plcmıl\ları vt. 
rileccltUr. . 

• ncaret 'ftka.letl çh'i aatrııarmın 
tamamen serbest bırakılması: için yap 
t4ı tetkikleri b!.Unnfvttr. M.emlekctı. 
mJze gelmek Uzere yolda 700 ton çlvl 
bulunmaktadır. Slovakyadan do. 800 
ton çlvi yola çıkm13tır. Halkn. kolay. 
lı!c olmak o.ere muhtcllt yerlerde çl· 
vt tevzi merlrezlcrl açılacaktır. 

• Bel.edJye sıhhat S,lcrl mUdUrlUJtil, 
:tmnıarm ve buralarda. imal cdUCll 
ek'mekkrln ve unların konrolU için 
tı:nn tem, fl"'lcrl lMaa ctm1;7Ur. T r. 
ti§ llc mUkclı~ iher mevkl Uı.blbl, mm 
takaatndakl :f'ınnların bir 11Btcslnl )"t\. 

para.k rırmlua birer tlf numnra•n '"t'.. 
re<:ek ve ha.ttada en u !l\l defa yapa· 
cağı tcft~ nctıccslnl tııc 'knydedl'C ı.·. 

Ur. 
• Toprak maMullcrl oflııl ycntdcn 

bir milyon adet un çuvalı )'1lplırmııfa 
karar vermlstlr. Bu ç\ıvallar yeril 
ber:den yaptlacaktlr. 

EDEBf ve HISST RON'JAN 
....... -~ ............. -----------------------------------~· , r=ı--

Yüksek maden 
mühendisi 

--o--
Zoaguldakta bf r 

basası ııaıl 
açılıyor 

1ktiısa t veldl.leU, günden gilne lnk!. 
§af ed!n madenclllğim.i%1n yUkselt 
maden mUhendiBlerlnc oıan ihtiyacını 
gösönUnde tutnrak zonguldak .maden 
tekrilsyrn mektebinde bir husu8'i smıf 
ihdaa etmlftir • 

ilk defa olBl'ak ma.dcncil~c 'alt 
muhtelif ihtisaslan ta.h.sll etmek ve 
y\Htl!Ck m~ yet.lltiıllmck 11Eere 
ihdaa olunan bu amıta mUsaba~a lm. 
tih&nlle 25 talebe almaca.ktır. 

Mtı.snbakıı. imUha.nma. ancak 11.sc 

rncnıurıarmın ,.c hu.su.si milcssesal 
men~plnnnın ve Edremit hnlkmın 

lıuı:urlarllc i;,letmeyo ı;:ılmı~tır. 

ZAYİ - Beyoğlu yerli nııkerHlt §U 

bcslndcn aldığım ask-erlik tezkeremi 
lcnybctUm. Yenisini aıacağ"rmdn.n C3-

klslnln hllkml\ yoktur. 

Boyothı \'llıl.-ı.ırcum:ı cnnıl 

No. 7 d ~~et Od:ıbe,ı 
clofumu 31i 

Bir eu kadını aranıyor 

~·ocukııuı bir C\' için ltlnı!M.'"517. bir 
J.-adın hb:m<:t{'I aranıyor. ht}JenJ(>,,. 
rln Anktara c:M!de.!llnde YC\kıt Ki· 
Ulbc,lnde Bny S('hrımta mlll'adUl'f. 
1uı. 

1 Yazan: NEZiHE MUHiDDiN 
zavallı bir noel ba:ba kalın pa. 
mu { kaşlarının altından. ıbu tam 
takır kÖfiC:Y(l ısomurtkan ve g~. 
lı bir ibaktşla Ye melf\l nıe!Ul lba. 
kıyorou. Loş denecek katlar za. 
yıf ışıldı köhne salonun nere
sirıd~n <:tkllğı lbelli olnıayan ince 
u:run böylu, sırtı kanbuı-ca, iri 
burunlu, kırçıl bir adnm ortaya 
.ses iz sadac;n ~melmiş m~ruR. 
rın iistünd,..Jd tabakları elindeki 

-:kirli bir paçavrayla silerK:en ~ict 
li bir surette aksırdı. Bu tık 

SJrıkh alr..smk &>Si iğrene;. f a..lcat 
b'u gamlı ve kimsesiz cucağa bir 
hnreket, bir thaya.t eeeri d~~rtm•ş 
o\du, thiyar ve ~b&in yü~fü "ar. 
sonun uzun: t 

- Ha.~uuu ••. Hapşl.muu ... 
Sesi, ~ penceresi gö~n 

bulaşık yfkamın yerlerde bir iki 
<'~n~!{ t.ıkrrttsiyl~ l-nrşılanclıktan 
• nra efor yıencerenin eatnı eürü. 
lerek kısa b'Oyhl, §!~1~. ve ra.s_ 
tıkla boyanmrş, dipleri ak~ıl ka 
bank sactı ibir kadın başı u
zandı: 

- &ığhcakl~r olsun Gegork .. 
Hayır bundıi"'ınşalla'h !. 

Gegork \hfllfı akan iri burnunu 
demin tabak kuruladrğt bezle si
lerek «\'8.Jl veroi: 

- Sağol8:~mı Viktovar tey.?..e .. 
Ha.yır dirclım ele h~yır gelsin ba 
ıJımrna •. 

- Slr..'.ilm dağa taşa ama ibu 
g-ecc pek hayırlı ola.ccığa benze • 
meor. Her taraflar tıklım trl-. 
hm .. Biz 1hii.la burada sin~k a' I<. 
oruz. 

Cegork bitkin görünU,ordu: 
- Dooa saba.ha kadar ~nun 

şurasında yıllar \'ar... Elbet 
bize<.!<! bir kısınet uÜ[.Iİ.J\·crir 

V'ıktovar teyze b~ fil~of e
dasiylc silrmeli ıgözleri dalgın, 
parmaklariyl~ ~nesinin ~ol tam. 
fınd:ıki ko.::anl.!ln et be iı1den 
f1Rl.ırmrs unm kr1lun Ç<"kcr: k: 

-:- Seninle teni ~u Ga.l~vani Eo .. 
kağmdaki söz!lm ona "Ap-3ti'' lo. 
kaııta ının hula::!; !'' 1;:urun:ı c1ü. 
şünniL~tür. Daha i 'mi dl" üı'Stin 
istiyorsun? "' 

- Bir kaG mü,cıteri düşiirsi.in 
de yaı-ın ~hık ~uğun yüzü gtil 
sün istiorum. 

Vlktovar teyze kulak 
tarak: 

- Ka sus ol ! Galı ba 
var! 

Gc ork'un 
parladı: 

- NO<!l ~'ı.bn duamı kabul <>t 
ti elersin? • 

Viktovnr teyze mutfağa ko~. 
rnl·: 

Ko~ km'fjıla ge!b orlar .. 
diy~ ~lendi - ı~erı QOk bo.. 

yalı b:r rr§'fiite ile iki sarhoş erke!c 
girdi. Uegork: lbunıunu mntema 
diyen silcI'C.k mUfjterili'.'ri otuı·. 
turk~m sordu: N~ cmrediol"l".unuz 
pafı!\ar.m. 

Erkek mü; teri - Lmi r:clir 
bu lokantanm?. 

Gegork - ''Apetit" )okante 
Öb 'ır ınüıte>ri ~illd•l: 
- O buranın ylme'.'cri h r 

hn1de QUk mükemmel olacnk? 
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Çocuları de~Sleri•e 
nasıl çalıştırmalıyız ? 

............. 
.... • a.oo : J Tnnıdı:klarıından birinin 12 ya -

--~.._.._ı~--·-· ı.ımda ve hfıla Uk <>ku. h~n dördunci:. 
~ b 1 rd .>er Va'·tt ı;:mıfında okuyan •r og u \"a ır. ,, matbaası Dostum dalına dert ya.nar: 

Ye sabuna - Büttin uğraşmalıı:ına Vbe her 
çareye başvurmama rngmcn u ço 

~lJ n cuk bir tlirlü dM"Slerine çalışmı • rn Ô (] a n yor. Snufmı a~cnk jki senede bir. 
0 da zorlıı geçıyor. Okuyamıyacak 

1,.,. V y . anlnşTldı. Yazık emeklerine. " e en 1 Çocuğun bu halini büyiık b.ir 
L h•~ _ 

0 
_ • • • dikkatle dinliyen yıı.'}lı bir zat acı 

1~• .. " dün ucı gülümsedi ve başını salladı, 
~lı1(•• 

11 
~anın lıer tıırurm • _ Kabahatin büyüğü çocuklar. 

'~t11111 e .. ~ ııslılık., ura.sın- un de<Til, onları bu vnz\yelc ı;ett. 
. '•rd r, ~oılc goıiililr, knti ren alle \'e mektcplcrind:r. Eğcı 

>1 tıa.-ır; nedense ''e;ki'' ile 0 kadar ge\'§ek davranılmnmıg o'. 
.. ~ıaı,Kla~acak o muta\assıl ı:aydı emin olunuz ki çocuklar l,.ı 
~llııtııı ı ortada ~oktur. lln - kadar tembel olnrnzlıırdı. Çok mı:· 
lı... ~. hrı ırıı ı;cçmis sonu• s:unaha gösteriyorsunuz, lüzıımun. 

'!ela ı ' B' 1~ n nr apıı ~olun dan fazla ııonartıyorsunuz. ız dP 
birden hahsodcrken okuduk. Sıkıştırın baynn onu. O . 

Lir r IUnıııtsızlıh sesle yundnn, sinemadan, tiyatrotlan, 
" 0111 '-

11'enmc;)is ' sezilir. rnecınualaroan, menedin, icap edeı· 
' ar 1 · ık.m d b ~ i tah ç n adet<' bedeni se c•>nnetten ç ayn a aşvu -
et d{' \e hunlım israfa run. 0 zaman göreceksı.niz, hiç nı.· 
'tıtthatktır, llııyntlnrının fes almadan çalışacak. 
"-lı.ıt ine güzlerini CC'ir- Çocuğun babası tekrar konuşma 
diiş onu t;.ı(}ece böyle bir ğa başladı· 

, bt))(:~.U~lcr. Genrliğin tem _ Memk etmeyın ha;;un, ben 
~~ ını dllcmck ı İ yıı..sl·. vukarda da söylediğim gib: her 
~l'llıt llluhıı.kkalc ki ortnyu Çareye başvurdum. Fakat neden • 

'•~' l'~ ndaleleri tın,yatın ı:, se 0 hiç istifini bozmadı, bildiğini 
\;°~)'an inak ze' k 'e ist <'ği· okudu "e okuyor dn: 
ı..-:"~ı:ıı İı fakat anki ke:sklıı Bu esnada ann<' ı~e müdahale 

'•n:ı ınıııa uı'.;'l':lnıı~ gibi etti: 
llL..., kat :ı. birdenbire nllu' - - Bir mecmuada okwnuştum 
'-.~ı. ''1z bir Hcrı.iil url :ı. Orad:ı çocukları calIŞtımıak k'.in 
~ «le en iyi çarenin teşvik ve vaitıer ol. 

tl(J l&!)lılıi;ı sumirkcn duğu yazıirydı. Mesela sınıflarını 
• lıııJt~~· kal bet.ıııi!'l, dili pa.o; geçtikleri tnk~ird<: .kendileıiııe b'
lıa..~.'."~ 5ırtınm yükünü der siklet nlmacagtnı ıln .. \'andetmek. 
~~nıJan alarak "tec:·. Baba. bedbin bir 1m-rrla yeniden 

'\~iği e lüzumundan fazla ,;öz aldı: 
· 'e ı:oc ':'lf<sata)a daya.mıs - Onları da yaptnıı, a.fiknt ne 
~~ı;ı111 :nun üniiııdf.' eanL'Ul• vnzık ki bunlardan da bi.r fayda 
le..~ eııl tını kuması, modı·. göremedim. Çocuk mektepten gt• 

el'İtı ayı, nerodiıııunik hir hr gı>lmez dcrslel'ine çalışa.cağı 
~ ~aııu:ıt 1 l'orıhııı ilk yerde bahçede ya \köpc-kle oymı -

) lltı lıatırlar yor, yahut da koşup duruyor. Ge. 
~~ıın~Jıtıı< bir

0 

\Ultıtlıu· ccleri ise resimli çocuk mecmua -
'"'~11• ~enı:lil< tc ~iiııiin lnnnı karıştırıyor, veya bızi aldat· 

\.. acaJ.,"lnı alrfına ~et lr· mak i~in çalı~.ır gi+,i lfi)rilntl~·or. 
~~ lit ,, Dedim ya, hı :t;ır 5ey para etmiyor. 

'"' ti Yeni, de iki çetin Daha fazln sabredemedim Vf' 

'llitı ~.bl karsı '-arsıJ:ı du söze karıştmı: 
._,,~ tı~.;rçok h:ı., n <İcı;-i~ilc _ - Ben de ~~saadenlzie. blrlca-; 
iL~ a':ır:ı ~,;;~, .. gcnııı..... ı;ey söylemek jstiyorum. Fa:.<ta.t bu. 

ı. •.• hgan , 2 r.murlnrln nun iç:n de siT.den bazı sualler sor 
ı.~ı re • .. . • 
~"Jelt tıglni alını , sh ri mam lfızım: .,n!. ka~hetıııi5tir. o',. - Çocu~~uıru kaç yaşında oku 

"la 11 fı~ mm gt•zip la başlattınrz . 
lt i1a.'i•klnrııı süsletliği Bu sual karşı.c;mda anne ve ba. 

• )lifori de RJ nı İJ>l iılai bn biri birlerine baktılar. oonra 
liL. tttlı.ıb hııılmı-.tır, belki onne cevap veroi: 
~ y1 

1 de öt c~dnln unu _ Çocuğumuz mektebe aitı ya• 
~'~ilidir, ilah:ı yerin~ h•i: şını bitirmeden başladı. 

., lit;'~r; ctrruı ona " ;la - Mektcıbe gitmeğe başlamn • 

'
t'-ıı11~11e alısamaı;vstır; dan siz ona okurn~k, yu..rn~k öğ. 
b.."'!tt· • alacağını alnınmıs retmek istediniz mı ve çocugu bu. 

lJU \ • , • ....... • 1? 
; .. İiıı erınemıstir; liikin na ıcbıır elwulZ m · ~ 

>t>ııı•• Rl'ç iği , ol ii 1 iin • - E\•et. Evde canan sıkıldıgı 
lıi.,~l dendiği ·L,r\indcnberl znmnn Aydoğanla meşgul oluyoı:_ ~ 
1:~ ;"°•stır. dum. Ona okumayı ve yazmayı og 
le "y~duğu h:ılcle ııeden'c retiyordıım. basit hes:ıp mcsclele 

• LI 1•• doğru dilrüst a.ıı- nni yaptn'IYoroum. 
t~ ~ t~rlu biriblrJt•riııi - Gtizel. Fnk~t çocuk biit.Un 
eı 48kı nıuhnnir, e .. bunları istekle mı, )oksa :lstemıyc 

\ııtıb kıdemli sair ,·eni istem.iye mi ya.pıyorou? 
ı ~fla karşılu. Ônun - ı.::ıtseriya i~t.eıni;ordu, fakat. 

"-~tin hesizllkte arıuııu 
'9l~~tinı e atredcr; kentli 

,,,_'arı~~?t~r da. onun e. 
~-...-· \'eni ıg,, dıye dam
~,, 

0 
iSe eskileri t o • 

tıı ~, ttların düşiinceleri-
\._~ !el l'tJi!U'elenını bulur, 
..._, 'Yale e bağlar :reni cc 
ı."i ecıer tı.} dttaın~u· olmak 

'-11 . 
' .. ~lı.Jdı ~· ~laYI n lcniyl tenkidi 

'--' ~-t~ı, cesaret t<irııU· 
; e t,~ kendinden son.. 
~li~ka. en ba'kmakta.n 

: ~ta>. da~d P<>rcu fırlak 
!Srı , a şlsrerek yeni • 

-.... ."'-" ~'allılara b:ık no 
~rrı;., ~e de hildlk~rinl 

r11 ,._,t', d 0Yacak <lcrmaola .. 

~tıııa ~:'~kendinin Ud S t~l'Sah ebı_ıecei;.1n<', on·. 

lt~lttı Sende bıraka('a 
•ı er .... , , 
egki" ""C r. 

>oı11 b tıe "'·eni bir 
ı ~.:"" • Ulsata • " ... ~ r «Uğ r, hlrl daha 

lıiİ..._ erı daha kadir 
··••et"" 

-....~ tıı.b ~r olsa dünylL" 
~il) of aİlilzlık bir parça t IJ~q 

~ Fo4LNOGAN 

">tı!::hih 
• ~ hataııkurnandanıan,, yn. 

liıa '- 9, ü; 0lrnu~tur, ta8hlh 
" .._.~ un 8, sah ll den 
~ k Ol<ını:ı<'1'ktu' 
~ oı~~nda. tah~n1nm 

\ ·~ IUUV&ffıUdyet 

21 
_ Bravo Co, işte mesele bu. 

Şimdi Pranz Haber ve adamları 
rer altı yolunu ibulmayn çalışıyor
lar, bu yol madnmrn odasına çıkı. 
yormus! 

- Şu halde hepsini kıstınnız. 
_ Hem do nasrl ! yalnrz blr.kac 

nokta var ki, çok dikkat edeceğim. 
mr: Ka.n dökülmemeli. 
İki: Madam Vilynmm hiçbir şey 

den haberi olmamalı. 
Üç: Bu herifleri itlrnf etti 'p 

bilmediklerimizi öf:"t'enmcli.yiz. Fn• 
kat her şeyden evvel I..ondrn ıle 
temasta bulunmam lazım, bunun 
için ben hemen otomobille Edim. 
burga gidıyorum, 'ı>rndan telefon 
('(!erim. 

- Peki şef .. 
- Yalnız ufak bir şey d:ılıa 

var. 
- Ne var. 
- tkl küçük yanıınaz var, 

Franz Haber bunları beni öldürme.. 
ye memur etıni§. 

- Evet .. 
- Fak.at mooOOf' ~·ordwıı, 
- Nasıl? .. 
- Nasıl olacak, a.7.ariryordwn. 

Bazan da mektebe gitdği za.nuuı 
herkesten ileri olacağını söylüyor. 

l'oean 1 

3Uıtis Ö=-'l.!J 
dum, vt-rdlğim harfleri ve rakam. 
lnrı çabuk ezberlediği tak<lir<le 
kendisine şeker, çiıkolıı.ta verıx:eır
mi söylüyordum, ça.lrşmnsmı ti' • 
mi n için mümklin olan her şeyi ; a 
pıyordum 

Sö7.üme devam et.tim: 
Çocuklar bh'çok sebeplerden do.. 

layı derslerine çalışmazlar veyı>. 
calışamıyacak bir hale gelirler. 
Zihni gerilik, hastalıklar, his6i, uz 
Vi Ve terbiyevi amilleri bunlar a. 
:rasmda saynbiliriz. Bilt.ün anla.l • 
tıklarmrzdnıı öyle nnlıyorum ki ço 
cuğunuzun bu duruma g'nnesinde 
en büyük rol oynıynn sebep so • 
nuncusu, yani yanlış terbiyedir. 

Baba ~özürni.i kosU: 
~ - B n srk sık öğre1menleri{e 

görU.~ilrüm .. Onlar yaptrkları bir • 
çok denemeler neticesinde ÇOCll • 

gun 1.e'kt o'duğ"unu, bütün ka.bn • 
hafj dersleriyle arakadar olmama• 
smdan ibaret olduğunu söylüyor • 
lnr. Sonra kendisini muayene e • 
den doktorlar çocukta ibir şey bı:
lamadtlar. İşte can.mu stkan da bu• 
dur. Ruhıı.n "e bcd.Cflen sapa sağ. 
lam bir çocuğun deı-Merine çalış. 
mamasına b'r türlü aklını crmi • 
yor. Dediğiniz gibi çocuğun teri.>i· 
YCSiude yanlış yola saptiğnn.ıza. ge 
lince, ben hiç de bu fikinle değı • 
lnn. Sonra d~nüyonım da çocu. 
ğun böyle tembel olmasında ken • 
dlm de en küçük bile 0188 bir mes
~·et payı bularnryorum. An,nes:~ 
rıin fazla gevBek hareket etmesi 
helki müeSl!lir olmu,t:ur. Bunu,,,bir 
dereceye kadar kabul edebiiiriım. 

Bu esnada anne lbinız 81llirJenıdi: 
-- İşte yanlı§ bir dlişün<:e, mu. 

hakkak olan bir çey varsa o da ı.x:• 
cuğun bu hale gelmesinde en bfı• 
Yük nıes'uliyetin .siu ait olduğu • 
dlll'. Çocuğ11 daha mektebe gitme. 
ğe ba.5ladtğı zamanlarda b~o'dur • 
maden azarlıyordunuz, ikide bir 
tembel diye bağınyordoouz, bun • 
lan unutma.malısmn. Sonra yape_ 
madığı bir ~ sorduğu zaman da 
yorgunum diye oovaıı vermiyor • 
dunuz .. 11.!ı .. 

- Hmızsmız baıy&ıı. Madem.ki 
sırası geldi, ıbcn de söyli.yeyi.ın . 
Ben çocuğu ar.arlarken veya ona 
nasihat ver;Mcn siz hemen mü • 
oa.hale ediyorsunuz ve nmıcnizle 
birlikte: Yeter art:ıık, üzmeyin o 
kadar çocuğu diyorsunuz. O 'da biit; 
hlilün §mıar.ryor. Onunla alAkadar 
Olmadığıma gelince; insaf artık. 
Ben yorgun arıgın geliyorum, bir 
de onunla mı u~cağmı. Mek
tepte i~ ne? Bilmediği şcyıeri öğ.. 
ret.menle:rlne eorsun. 

Tekrar söz aldım: 
- Terbiye işh\de yapılan bazı 

C-0 yerinden doğruldu: 
- Ne diyomunuz? .• 
- E\·et. bunlar iki Alman, Vi • 

frit ve Gunter isimli iki mütcho.s.. 
~s. şeflerinin kendilerine çok bU• 
.Yiik bir emniyeti var!., 

- Alçak heıifler! 
- Şüphesiz, fa.kat benim size 

emniyetim daha fazla, çok dikkat 
e<ıcrsenılz mesele kalmnz 1 Şimdi 
bunun için Matmazel Cenniye söy. 
leyin, kapalı otomobile binsin. beıı 
arkada saklanır.mı, o idarCI eder, 
etraftan onun yalnız cıktığmr zan 
nederler. 

- Peki Şef! 

Co Benet odadan çrktı. Sam cc. 
bine tabancasını yerleştirdi, b:ızı 
kağıUar aldı ıre garaja indi, rapa~ 
lı 'bir otoını.obll duruyordu, garaj..-ı 
bakan adam hemen yaklastı: 

- Otomob"li mi alacaksuırz 7 
- E\·et, hazrr değil mi? 
- Her şe;>i hazır, buynııı ! 
- Biraz bekliyeceğim, hEııMnle 

gidecek biri tla:b& V81'! 
Fakat !iOk ~ o.ır1 

yanlışlı:klıı.r vardır ki çocukları bu 
va~iyete sokarlar. Evvcliı ııunu 
s6yliyeyim ki, şiddet, tehdl t z.an • 
netj.i.;iniz gibi çocu.,"u çnlışnınyn 
sevk~ecck bir vasrt.a değikl r. Bi 
13:kis zararlı aksiHAmeller yaratır. Namık Görgüç'ün 

fotoğraf s !?rgisi 
~'?"İnönü h~lhevindehi bu sergiyi açan lstanbul p.:ırti re. 
ısı Rc~at Mımaroğlu, ileride açılacak aereilere diğer .ga:ıe
te fotoğralçılannır. da İ§tirakini istedi ve kendilerini 

t~vik etti 

Çalışmağn icbar edilen çocuk 
çalışmak şöyle dul'sun. derslerin -
dt'n nefret eder. Bu hal bütün hu• 
\'8.t mtiddetincc de devam eder. 
(;:ocuklan znmo.nm<lan C"VVel oku -
mağn başlatmak. mektebe gönder. 
mek de zararhdır. Bili) onız ki her 
şey vaktinde ve iJıtiyaçlarlle ilg'. 
!i olmryan hiçbir şey fayd:ı.lı ol .• • 
ınaz. Onun için çocuk erkenden da 
ha büyük ya.'?f,akilere mahsus olnn 
"eylerle kn.rştla.ştmlmamnlrdır. Ak 

sj halde hayata çalışmaktan nef. R it b" k 11· • t f d 
let eden birini yeti~tirml<J oluruz. 1 u zve ~ ır öy nıuauımı ara ilrt an 

Çocuktan çalışnuığa teşvik jçiıı 

~~ ~~~e~eu~~ ~!ı=kg·:! ~;ı 1 çekilen f otoğrafisini on bin doiara 
bir terbiye \-a.<:ıtasr deği!?ir. Her 

1 

atm 
.işin sonunda nıükılfat bekııyC'n ço- s·atın iŞ 
elik günün bir.inde ~tediğj şey. a· • • 
lamıyamk inJcisara uğıar, bu ise Foto Namı:k Göt;\iç, EminönU lşte Tak.sim 8.btıdesinin açılı.'Jl.. 
bedbinlik yn.nılrr. Halkevı salonunda bir folograf eer llte gC'lleral Şükrü Naili bilmem. 

Mekteplerde yapılan bazı yanlış. gisi açtı ''e gaz le fotoğrafçılığına hangi küşet resmlnde. .Milli Şef 
hklar da. çocuklardıı. çalışma heve. naal~dığı 191!.l yılındanbcri çdit.iği 1nönU'nün lneboluda halle tarafın· 
sini kırar Onun için öğretmenler fotografları hu 5erg:de teşhir ett.i da.n karşılanması. General Kii.zı.m 
hu hususta büyük b'ı• ihtiyatla ha- Şekisprlıı: "1ıuınn sözlerlle değıl · Dirik'dn lzrnirden aynlışı. l&te fnö
reket etmelid~ler. Bir çocuğu her eserlerile ölçUIUr.,, sözü ne Juıda; nU zaferini Ocutlama töreninden bir 
hangi hir sebeple de.rslerini hııuı· doğrudur. Bütün matbuat milnte- kaç e&tantarıc .. lstanbulda lbalolar. 
Iııynmadtğı veya ,.az!!esini yapa • sipleri _foto N~ıkrn kıymetli biı· Sinan, Fikrel, tayyare ihtifalleri.. 
madığ için arkı:ıdaşlarmın yaru.n - ırn.nn.tltar o~dut,:ınu bilirdik, Jt'akat Bu ara.da doktor Besim Ömerin, 
cb:ı azarlanı'.ll< onu tembellikle ıt • ıtıra.f edeyım k&, bu eserleri gör- Cewı.b Şeha'beddinin oennze tören
ham etmek b'u net:ice~i yanı.lab'. • dilktcn sonra, Namık ben:m naza· lerilc beraber, (ölen poı-treler) ara 
Jk. rıında sanatm ~bikalannda yer sında: eski mcbusan reisi Ahmet. 

Bütün bunlardan sonra şimdi de alan hMSaS, uzağı görür. derin dü· Rba, büyük tiyatro sanatlriın Alı· 
biraz herhangi şekilde derslerin • şünür ve mesleğini çok eever bir m~ Fehim, Slile:.,.man Naz.if, Dr. 
den roğunıuş bir çoc~ta çalışma ıs&hsiyet o~k yt~l~i. Besim Om.er, Ağa.oğlu Ahmet, Şük 
r.evkini uyandırmak içın aJrnacak Bu seııgide AtatilrkUn ls~- rU Nalli, Yusuf Akçora eski maarıf 
tedbirlerden kı:sa.ca bahse<ieceğim. dan ilk çıkışından ibaşlıyara.k, Ana- v<>-.ltiJlerioden »usta.fa Necati Ah· 

F..ğer ttmbeUk aile~n ha~ın. doluya geçişi~, l~tiklfil harbi ve met Raaim, Mahmut Sadık., 'Bun
dan doğuyorsa çocuk hıç vakit kay manevralara aıt bir çok !kıymetli !ar da 8Mlat ve ~ebiyct .tarihimize 
betme<len evden uıakl~stmlmnlı, h~tıral.a1_'1, medeni kanunun ilanı hediye edlJmi§ birer \'t'Sika olarak 
ıneselıi bir vatı mektebine yerlef'- gUnlcrmı, şapka. !kanununun ilanını göze ~ryordu. 
tirilrnelidir. Bu gibi çocuk_la.ra kaı • t~.lnn~ul belediye Uıtihaplannı, Ayrıca temaşa hayatımıza ait 
iti allna.oak dunnn mut~ıl .o1mnı.... koprli paru.suım ilgasm.ı, TaXSim ve <}Ok keymet.li portre ve kooıı)();'.i<>
dlr. Şiddet ve gevşeklik daima fe. :O:Olınabahçe ffi.adlıırmm eS.ki ve ye- ;>'oolar da vardı:: Hazmı ile Behzat, 
na neüc:'Cler"~rir. nı maıı7Amlanıu, eski !köpriinWı ~ve Bedianm bir sahnedı- gü-
Eğer c;oeuldar ~ ıHln ' Ha.Uç.tcild demir. meızarllğma glıll- :riillülü .. Şehir ti.va.trosu baletleri .. 

ı~ıarsa. ool6ra evveii yaş Ye ııi?i. ve ~'ehi köpfünün 'ktteat res- ve Ha.le evleri faaliyeti arasında da 
al&kaladyle uygun güzel. ve seç • mmı, Erzu~. şi.mendifer ha.~ (Gazi)nin TUr.kocaklanrun Hnlke\
me ahla.ki, içtimai, tarihı, scl"'gU • dan kıy~ellı .ıntibaları, harf ınkı- lerilıe istihalesi günlerinde Türko
zıeştlere ait hiki.yeler okuyunuz. l~bmı mutealcip kızlanm:ızm ünivcr cağına gel~ İsmet 1nöniı'niln 
Masallar söyleyiniz. Bu euretle c': S&telerc lkoşnı~~· maarif ve genç- Tüı:'kocağım ziyareti, Halkcvlc>ri ta 
ctrkla.r vavnş vava.ş okumak 7'.evkı• l~k hareketlerını, 19 mayıs jimnaw- raf.mdan yapılan miting'lel', ihtifal
ni ~ıaroı;. tik ıba.~lanru pek canlı \•esin· ler, müsamerclef', muhtelif spor 

Sonra bu ~~ ~.. lar.la ~ruyoruz, şenlikleri, Halkevleri temsil sube· 
ken yardım etmeli. denı.terinı, va. llerıde ~lacak ~por t.a.rilıimize !erinde verilen temsilleroen cok 
ıtif~lerlni, kolav:Jaşt.ırmahdır. Oku- pek gthel hırer vesika teşkil ede- güzel sahneler Ye portreler ... 
dC.kiarı meıkteplerle ı!fkı bir iş biı• <'ek olan eskrlm, kemruıkeş, at ve Namr'k, ellle bi.rka<' manzarayı 
liji teısiB edilmel.dir deniz. yarışlarım. Sovyet Ye diğer gösteriyor: . 

Sözlerime son ve~eden bir nolt ecn.ebı .spor, ~iperinin İstanbula - Bunlar d'l tenakuzlar .. Eıni-
tava dalın temas ecJeceğlm. Bazı gch§lenru, \ı ıllı Hanterin idman - nönti, İstanbul Balıkpazarı ve Tnk
~e ve hıııbalar h~rha.ngİ b~~ se.. cılara hoc.alığmı, Şeref st:ıdını, simin ima.rdan evvclki ve ibugimkti 
beJ*ı çoculda.rmm yanında og_ı-e-t- G a 1 n t a 8 a r n Y ve . F e n e r halleri .. Eski tulumbacılar ve bıı· 
menin otoritesini saı136eak sözler taknnlan, futoo~u Bekirc ait bir günkü itfaiyemiz ... 
s&rfederler, çocuğun öğrctınerıD:1e. hatırayı, Yu.nanh~arm 1esadtifle ls- Sergiyi açan Parti iıdare heyeti 
karşı duyduğu itimat ve sevgıyı tanbul~a bize ~>ır gol atışlarını, reisi Reşa.l Mimaroğlu: 
azaltırlar. Bu hal şüphesiz ki ı;ok ım~telıf .atletizm harekeUcrlni, - İnsallah gelecek yıllu içmde 
tehlikelidir. Küçütder telkine faz• deruooe Yb7..rne ve kaytlı:, futa, yel- bu sergi~i çok <laluı zengin göre
la.siylc milsaittirler. Eğer çocukta ken. ~·a~~.~1 • • &:en~ krzlernnızm ceğiz, diyor. d·ğer gazete-ci foto 
hocasına karşı nefret uyandınJı_ı• denızd~ yu~u.-ılen~ı ''e nihayE't bir mubabirlerlnm d" bu sergiye i tı
sn o fırsat buldukça öğretmeıuni ~k spor torenleıunde kupa ve mü- r kini dilerim. 
Ul'.leCektir Ha.tıta tembellik bu rnak Wn~ alanlan canlı biı-er levha ve· 
sa.dm hu~ulti için bir vasrta olabi. Y~ ~ır sinema şer:di seyreder gibi lskender F. SERTELLi 
lir. goruyoruz. (De' amı 6 nı<'ıda) 

Börns gavel §ık bir elbiseyle be
lirdi· ytiztlndeki tatlı bir gülümsı'. 
me bu ufuk seyahate çok mem • 
nun oldui;rtınu anlatıyorou. 

- Bonjur, mösyö sanı: . 
- Bonjur matmazel, S17J rahat 

sız etilin. 
Genç kız cevap vermeden ~ö: 

~erine geçti, sam arkaya gırdı, 
köşeye büzüldü, bu suretle dışar. 
oan bakan bir kimse Cennrnin boo 
Lir otomobili :ıcullanclı.,"mı zanne • 
derdi. Makine bliyük bir gürültü}· 
le uyandı, ve garajm açık kapısn·· 
dan Edhnburga giden yola <'Iktı ..• 
l:ır. Sam vakti hoş gecinneYi dtJ· 
~ündü. nüktı\ye mu;ladJ. • 

- Sizin lı1mayenizde gıttıgı~I 
dfü;iinerck kendimi emııivctt e hıs 
rediyorum, dedi. . . . 

- I•illlniyette hisse~ıyor .. ~ıliı. 
kis korkuyorsunuz ki böyle soylll. 
yorsun uz. 

- Korkacak bir şey,n bulundu· 
frunu mu zannediyorsunuz? 

- Siz Clalın iyi bilirsiniz! .. 
- Yoksa siz mi kor~uyorsı..1o 

nuz? 
- Arkamızdan gelen su çi:-kiıı 

otomobili görseniz beliti baş~ıı bir 
'6Y söylerdiniz! 

Sam cebindetı bir nyn:.ı crknrdı. 
atıka pencere va.sıtasile yoı... 00.k. 
tı, hakikaten kocaman, ka.b:ı, her 
tarafı kapalı bir otomohtl J>f:~!er;• 
ne taktlmı,tı, Ssm lir kliffuo aı . 
\'Uf'd9t.ı aonra eeeini y~t{: 

- S zi de tehlikeye sokmalı: af. 
fe>dilmez bir ihtiyatsızlık! 

Genç kız gaJCt saki.n, direksi • 
yonu k~ı.ıarurken cevap Yerdi: 

- SIZllılc te-hlikedr bc~r 
bulu.~~n.k ~nu tulrnaz bir zevk! 

Bulun hıddetine mğmen bir an
da Sam göğsünde 1aUı b.r sıcak • 
hk canlanıveroiğini hi~etti ö • 
ni.ı~deki İı.t>ek saçlı bacı:ı baktı. 

Fa.kat nrkndaki otomobil gittik. 
çe yakla.,ıyQrdu, gene kız sordu: 

- Hızlnnnlun mı? 
~ Bayır, n.ynı sUrntle devam 

edın, bunun herhangi bir otomo • 
bıl obna.masına b' r sebep yok: 

Arkadan gelen otomobil nrtrk 
tnmamilc ~·aklnşmrs komu <'a.iıyor 
yol istiyordu. 

Cennı otomobili yolun kenarın• 
dan götürmeye basladı. 

Sam köşeyp daha. çok sokulmu.,, 
tabancasını eli.ne almıstı . 

l{orkunç o:.onıobil ilel'kdi a; ul 
hızayıı geldi. Sam eli tetik~ bek
i yordu. işte tam bu sırndn meçhul 
otomobilin yan penceresinden bir 
ndam belirdi ve bir ~angırtı k-01-
tu, yumruk kadar bir şey şato o. 
lomobllinin penceresini kırıp Sa • 
mın önilne dUştü, a~'?li anda meç • 
hul otomoo:ı ok g·bi fırlamış, bir 
l~ !.ulutunun nrkas:nda. kaybol ~ 
muştu. Sam da n.t.ik davrandı, atı.. 

lan hhdi5tar,.-:,evizine benzlyen te
yi hemen yenl~ cldı ve lrn'Ik e.,m 

de- gene clıışen fmatu. Bir s:ıni-

ye geçmemişti ki mlithis bir mf.• 
lak koptu. Cenni otomobili durdurt 
lu, arkasına döndli, sapsarı olmıı~
tu amma gene gülüms!.iyor<iu. 

-- Bomba attılar değil mi? 
- Evet b!r sanivc dahn geı:. 

ııeydi şimdi. göklerde. dola~s.eaktık. 
Sam alnındaki terleri sildi. 

genç kız flOl'ClU: 
- Şimdi ne yapacağız, bu cana. 

varlar ne olduğuı»uzu görmek j 

çin gene bizi arryncaklıır: 
Sam bulunduğu yerden kıılklı, 

otomobilden ındi. 
- Artık saklannın; a !Uzum 

,·ok ben de öne geçeyim, bu n -
~~lar blr yemi!S koparmak ıcln 
bütlin nğncı ylkan clnsind~n, be • 
reket §ans bann yardmı ed y~r. 

Cenni ı::ağ'n kaydı, Sdm ııofor y<> 
rine oturdu, bombanın .. ~tıadı~ı 
yenle hfılü bir duman tut~yordu, 
otomobil gene hare.ket ettı. 

Genç kız tekrar şaşırnı'lk~a ge -
cikınedi, zira Sam otomob iı yolun 
kenarındaki araziye sürüyordu. 

_ Tank zannettiniz. galiba, 
sam gUlitmsedi: 
_ Bu adamlara karşı tank ku '. 

lanmak ıaznn değil mi? F'Bkat t n 
krmrzı şu knyanm atltnsma sak • 
ıarsak, fikrimizce yoltlan gclcnl 
onu görebilirler mJ? 

Genç kız anllunıştı. Yeı,il gözle-
r! parladı 

-- Atfedenıtlıa, ~ç ~ma 
~! 



:1 - HABER (AKŞAM POSTASI) 30 BtR!N'CtrEŞRlN - !9-«h. 

BuaOne ı 
~ ~ 

&nadoJo ajansmm verdiği haber. yapmaktadır. Son gelenzı;,bcrlertı gC.. 
ıue t;;lircod!iuya vıuiyctlı!1: bir b!\~ rı: von Bock 'kuvvctıerlnln ilci cenabı 

Alm nlar 
ım geçidini 

zor adılar 

faaliyet baUndecHr. Kallnl.n bölgesin .. 
de ebcmmlyetll Alman zırhlı cUzUtam 
lnrıle plyad 3lnin loplnndığı bil<lirll· 
rnektcdır. G€uernl Howenlrn kuman 
dasıııdaltı P.us ordusu cUzlltamlır:ı ıJu; 
ınanı iz'I\!.< et.ınekteı;llr. 

~ Moskova harp ceplıe~inin di· 
ger ucunda, Almanların Moako. 
vanın takriben 100 kilo.metre cc• 
n;ıbtında 0.ka nehrini ı:;eıwıek ;. 

Alman orduları başkumandan c;ın 2':wxf bır nokta aradıkları ve 
lığının tcb iğinde deniliyor ki: · müteakrben General Z~kharkin 

Amerikan mt1hribi 
nasıl torpillenmişi , 

VilfiDgl.on, SU (,\_\.,) - Kearni 
Ameriltan muhribinin torpillorunesl 
hAdiscsl hakkında b::ıhriye n::ızrrı nl • 
oay Nolts t:ı.ra!ınd:ın , c.rile.ıı ye.ıı.l 

rap'Jrda R.jaı,;·ıdnkl izahat .-ardr. 
Amerikan muhr.bl, ticnet gem!kı. 

rlnln denizaltrlnrm taaıTuzlnnnıı. kar 
şı mUdafaala.nı:a yardım ettiği sırada• 
torplUeıımL:;Ur. Muhrip -deniz nltınıl:ı 

patlayan bombalar attığı esnada tam 
Of'tasma js.l.bet eden bir torpil yaı-a... 

Çiıu.~ .. üan~ş Hitler 
soğuk dalgası ftıak generaDerllll 

Şanglıay sokaklannJa 131 llabal etti 
insanın cesetli balunda 

:;..ıı.agbay, so (A..A.) Pasa. 
pag.rtest gece blltOD cm 8ıııarb:.e ~ 
keD mllthlf ~ daJgul bir ~ .ID
sa.mn ölQmQne llebeb ol:mtt~U'I". 

Mab&lü 'belediye makamları sokak. 
!arda 7'i' sl !;ocuk olmak l\zcre 131 k.
ş!nln Ce.st'tlcnnln b\llunduğutıu bildir. 
mektcdlr. 

:t..hmm Plihreri ft Almfı.nbn..5-lru· 
17l81Jdanı, umuımt ka rargfih Ill rl :ı 
TUırk generalleri Ali Fuat Erden 
ile Hüseyin Erkileti kııbul et.mi!} -
tir. 

'' Esrarengi2 
harita,, 

Amcr .kı tla gazeteciler 
gösteriımiyor 

\.ı.i.ıı,..-on, :m (-°" .. '-·> - D.'rli .. U 
Heis r .ız,·eıtin pa.za.rtesı gUnlrtl 

n:ıınci t mev·zuub'l.hs l'.'tti,,: sr.ırc 

<.lilnya ıanta.sım g:urebUmek için 
zete ıııuhab.rlerlnin yaptıklnrr teş 
blis beyhude olmuştur. 

Hususi bir tebliğ ile de bildL ~ruvvetterinin yanlarına doğru 
rildiği gıbi bava kuvvetleriyle iş ılerle~nck istodikleri aııla.ş.lıyor, 
b?'liği ) aparı piyade cüzüt~arı Takrıben bir tümenlik bir kuv. 
şıddetli muharebelerle I<ırıın ya- veti har~kete geçiren Almanlar, 
rım adasına doğru geçidi zorlz.· Sovyet müdafaa. hatlarına. girmi
mışlardır. Düc::manın c:ok kuv. ye muvaffak olmuşlar. fakı+t 1 
vetli tahkim edilmiş mevzilerine sonra durdurulmuşlnrdır 

sı aımı§,, .kazan clıı.iresl basü.rl\ u-"rıı· 

ruış mUrettebattan onblri lilmüş v: on 
e'I' yarntanmıştır. DUşman denizaltısı: karşı yapılım yo.rnıa hareketi es- Piyade ,.e si.ıvnriden r.:ıÜrekkep 

nasında, Ht·slar 18 • 28 flkt~rin düşman kuvvetleri "S" sıehrine 
7.4.r'fmda 1.5. 700 esir vermişler, ulaşmrya leşebıbils etmişlerse de 
1~ sava.~ arab!.\sı, 10!) top ve qok ancak tali ehemmiyette bazı AI• 
~~rda ~rnrp malzemeFi kay. ma':l b~rli_klcri bu hareketi b~a
.oetm.iş!erd.ır Mağlüp düc::man ~bılm1şt1r. Di.i§mana ağır za_ 
kuvvetlerinin takibine bU!ila"nmış r~~ verdirilerek püskürtülmü~ 

l bundan başka. lk! torpil daha atmış, 
biri önd.?n dig·eı-t arkadnn geçmiştir. 

Sovyetordusundaki 
ispanyo~ gençleri 
l\111.drit, 30 (A.A.) - Ofl: 

Türk generalleı i, doğu ceplıe -
sinde yaptrkalrı ve kenctilerinc Al· 
man kıtalırının ve müttefiklerın n 
muvaffa.kıyet ve yiğıtlıklen hak • 
kında etrafh oir fikir veren bir sc. 
yalıatten dönmektedirler 

Türk generalleri, bundan maa -
da karı.ı. orduları başkumandam ~e 
neral Feldmareşal Von Brauclıilch ! 
ile Genelkurmay Ba.,<tkanr Feltlmn· 

1 

reşal Kei:teli de zivaret etmisler-
dir. · 

Hariciye nazın h.ordcl Hal, me 
uhahs clilnyn hantasmı, .ce.nı;p .A 
rlkn,:,ı cumhuriyetıerl mUmessflle 
gösterip gösternıediğl hnkkında 
t:ı.nnba gUnil kend!sir.e sorul:ı.n sı 

menfi cevap vcrmijtır. 
\ynı mcvzua nlt dlğcr suallere 

hariciye nazırı dilnya haritası nı 
!esile alllka.~ı olmuctrğını söylcroiş1 

Gazete muhabirleri "dnhn. sali\h 
ll kaynaklara .. müracaat ı»r!cbıır 
tir dedirler. 

trr. Romen kuvvetleri, Azak de-nizinın sima! batmnda bir adavı Çek a:;kerler.i T obruk. 
z:;.ptetmişlcr \e düşmandan t;;... Cephesinde 
marn.en temiz1emişlerdir. Çekoslovak matbuat b'.irosu 

Donet.z havzasında müttefik Çek askerlerinin To'bruk muha
kttvvetler ricat ed"n clüşmanı rebclerine iı:ıtirak ettiklerini be-
muvaffakıvetlc takip etmekte- yan etmektedir. Bunların arasın 
dir. da Polonya .s~crir.den sağ ola -
. Şimal i~esimmdc lsıuoyol !\la- rnk kuıtulmuş o!:uı ve Sovyetler 

vı tümeru geniş mikyasta hare- tarru ııdan esir edilerek biltıheıe 
Jdlt neticesinde yeniden birçok seıbest bn akılan Polonyalılar 
:verler işgal etmiş w büyük mik- vardır. 
tarda esir almıştır . Bunlardıın blr ktsını Suıiyeye 

Sav Uı., •. .. gıderek Fl'aruıız kuvvetlerine ilti-
aş ).yarekmndcıı murek- hak eLmi.ı:rler ve Pr • t ı· ı 

kon lruvve~ıı h t k"ll . .. _,,, an .. anın es lilll -
. "" .. . nya eş ı en gur.• yetini müteak p buradan ayrılarak 

Raporda blld!ıildlğlne göre Kearni 
muhribi, taarruz.ı. u~ramııdan ev,•.?l 
isUkameU ve milliyeti ıznh L•dilmi.ycn 
bir kaflliye refakat etmclüeydl. 

Milli 
Pıyango 

Bayram 
keşidesi dün 

Ankarada 
yapıldı 

Hariciye nezareti diplomasi şubcri 
şefi E:simcncz Sandovad, Sovyct or .. 
du.ııuna giren lspanyol s·cnçlerl hak . 
limda ma.tbuat.'I §U beyanııttR bulun. 
muştur.: 

Bunlardan, y:ışlarr 17 <.len aşağı o_ 
ian yedisi, Finl!ndiyadn esirdir. Bun. 
la.r, arltada,la.rından 70 ki."?inin, Sov -
yeUer tarafıodnn, (U~tincU Voborskc. 
ja) alayına verildiklerini &iylemlşler. 
dir. Bunlıınn hepııi, Londrnya gönde,. 
r!letı 1300 .tşpanyol çocuğundan mUtc· 
1tt1kkll lrnfiJeye dn~Urliler. Oı"tıd:ı.rı., 

Frıı.nko hükUmetinin müraca.at.J.o.rn:ıa. 
rağmen Rusyaya göıı.derilmi_şlerdir. 

Bir kxamx Lcniugradda kalmı§. bil"' 

kısmı da. mekteple.re l<apatılm~tır. 
Bu m1.>kteplerde, Sovyct profesörler 
ve ".lı..rtlk oepheııino,. mensup İ.sp.ar.. 
yol öl,irei:lnc'!ller, bu çoculdıu-s, komu,. 
nist ideal.ini 8§llama.ğa uğraşmtjlar .. 
dır. Çcx:u-kla.r, <;a.lı;,.cıacıı l• Y8§& gelir 
gelm(':ı:, fabrikalara dl).fiıL.ıluuşlar.dır. 

Sovvet tebliği 
( lla.~ t ararı \ oeide) 

Tahliye i;?i sevkulccy§i mülfılınzn -
lar ve Sovyet -kumandanlığmm lü
zumlu gördü~. zamanda :ya.pılmuı • 
tır. 

Bütün fabrik.Ua:-, en elıemmJvet 
ii tes.islet, müta:harr!k malze~e 
ham madde depoları ve tekmil kl; 
metli eŞya tam Yaktin<le şehirde; 
~ı:kanlmıştır. 

Askeri ehemmlyeU olan büyfüc 
ve küçük sanatlar tesisleri berlıa. 
va edilmiştir. 

I-I.arkofun zaht.ı için ya.rnlan mu. 
Jıarebeler Almaııla.ra. subay Ye er 
vlarak 120.000 ölü ve yaralıya. mal 
olmuş ve düşman b1ından baş.1m 

450 tank ve zırhlı araba ile takri
ben :rnoo kamyon kaybetmiştir. 

düz ve g:CC mfılak ve yangın ı evvela Filistindeki İngiliz kı.ıv••et
Jxmıbalarıyk Moslcovayı . bom. lerine sonra da aeılbes1 Fransız kuv 
~ımana tutmu..,.c:rt.ur. Şıddetli vetılerine ntıha.k Gtmlf;1erdir 
ın!ıl~'tl~·. ~e . büyük yangınlar Bir Amerikan vapuru · çıktrg-ı gorillm~tüt, • • Mılli Piyangonun 19U Cumhuriyet. 
Leningr:ıda da hava. taarruz:.:::.- Sovyetlere verildı 3ayramına muhsu.s fevlm!Ade çekilişi 

rı yapılmıştır. Birçok gt\.nler de· Deniz mahafilleri, ödünç ver. dün Aııkarndıı. 1podromdııkl törenden 
vam eden bir tn.Idpten sonra, AL me ve kiralama kanunu çerçeve- sonra snat 17,SO drı Scrgicvlnde yapıt· 
ıru:uı denizaltıları: Cebt'Jüttarrk- si dahilinde, 6,267 tonilatoluk mış ve çeklllşi kalabalık bir halk 
tan fo.giltereyc giden ve kmıvet- "Mountcvall.5'' vapurunun Rus. klltıesi takip etmiştir. 

Japonlar Hindistan- Rusların - vaziyeti 
dan a vrıhyor gittikce fenalaşıyor 

le ~im~ye edilen bir !ngmz den.iz yaya verildiğini beyan etmekte Bu çeldlişte ka?.::ıno.n numnralan 
kafılesıne mensup tam hamuleli <lirler. - aja.ğıya yazıyoruz: 
14 duşman j!emlsini h~tırmı~lar.. Evvelce cenubi Amerika f>efcı- co.ooo lirıı kn:r.annn numara: )93245 
dır. Bu tcmilerin hacimleri" ye- lerini yapmakta olan Mounto-

2
0.000 lira k::ızanan numuı·a: 106976 

kUnu 47 b:n tonilfi.todur Bur:• vans, şimdi B<>ston'dadır. Vapu. lO.OM lirn kazanru1 numa.ra.lıır: 
ılan ba~ırn, kafileyi himaye eden ro. Sovyet bandırası Qeki1ocektir 091142 .... 307972 
bir bıriliz torpido mtihribi de 14 lngiliz vapuru batırıldı · 5

.000 Llıa kazanan numa.raıar: 
batırdmıs~ır. Bu kafilenin bü. Alman denlza.ltılan. taıu hamule 1 lOSl8 - OlG876 0709Jl - 201039 

Yilk ktsmı bu suretle imha edil- ile Cebe!tlttarılctan !.ngıltcreye git • :ı12oı-2 37GOW 
miş bulunmaktadır, Yalnız bir• mekte olan 14 tngiliz Ucarct genıl ~.ooo er hro. kazanan .nunıarnhı.r: 
kaç küçük P,.emi kaçmrya muvaf. sini batu·mı;,lardı'I'. Bunların lhııcını: Son be~ rakamı (2200) ile nihayet 
fak olmuştur. lerl ycktl.nu 47.000 tonllltodur. ıKuv. bulan 4 bilet, Son boş rakamı (61922) 

Mor;kova raC:yosuna göre... vetli bir himaye altında bulunmala • ile nihayet bul.em 4 bilet, Son be' ı·:ı .. 
Moskov:.ı. radyosu tarafından rma rtıgı?ıen Alman dentzaltılan ıı:ıu ı kamı (67145) !le nUıayet bulan i bi· 

zıkredil;>.n ve cepheden ~elen te:'- gemileri altı gUnlUk bir t.akipteo let, So11 beş rakamı {9~018! ile niha
graflam göre, bu akşam .Alınan sonra taarruz ederek bstrrmağfl mu yet bulan 4 bılet, Son beg rakamı 
lar Orel kesiminde Kula sanayi vaffak oımu§inrdır. nunda.n bajka l9-i229) ile nih:ı.yet bı.ılan 4 bılet 

k 
· kad :ı...· bu kafileye refakat eclen bir torpıto l.000 er ilira. kn&a.na.n numa~r: 

~~ <:Zı~ ar 'Vır yol açmak .ıçın butw1 ga}Tetlerini SJ.rfet- muhribi de bstınlmışllr. Son belJ .rakamı <22000) ile nihnyet 
mektcdirler. Ve bu istikamette, Lort Biverbrufl bulan 

4 
});Jet, Sou lbe.§ rakamı (Sıı201) 

şimale doğru . az ilerlemeğe Çekilecek m.' ft...e nihayet b-.ılım 4. bilet, Son beş ra.-
ı:nuva ff.Q.k ~, drr . .. ı · t.(amı ( 4.976ll lle nihayet bulan _. bi· 

Bonıh!ıy, SO (A.A.) - Hindi~ • 
tand1liki Japon teba.a.1.armm bliyillt 
!k:ısrnr faponyaya hareket etmiştir. 
215 kişilk bir lka!ile, J a.pon:} a hü • 
kumeti i..a.ra.fmda.n Hindi-standa v ... 
ort..'1-~Tk.taki .1apon leba.ahı.rm. 
memlekete getirmek için hıı.zırta • 
nan Biye Manı vapuru ile ay ba -
şmda Japonyay(I. gideceklerdir. 

Gi:;enıer arasında. Japonyaıun 
Kalküta ~oıısokısu ile Karaclıi
deki Jn.pon kon.sofos ve~ıa <ie 'bu • 
lunmaktadn'. 

Ger.iş :m!'kyr..s~:. yapıla.-ı bu nyııJ. 
ma. hareketi, Japonya ite Hindis -
tan ara~i i'}lerln azalmasına. 
ve Japonya.ya 1xıra. ~öndermck ve 
muhabere etmekte te.ın<lüf edilen 1 
oorlukla.ra atredilmekledi:r. 

Bomba.y, Kalkilta ve I{ıu~ide-ki 
J:ıpon kon.sc.ıosı•~kl:ırı işlerine <le • 
vam odeceklerdJr. 

Orcl kesimi l.J.J, yw(,ghn süren .:a_ır:ıacı 1.rün<l~nbcri ~öğsünden 1 ıet. Son befJ rakamı <4!.lD75) ile nlba-

y
eni taarruzl.,r·ın:d"', A'....,!>n)ar ......... şilı e e lzmuzmrıp ol<luğu lbil<li ı ye~ butıı.n 4 bilet Son be~ rakamı 

... ... ,,.,_ r en ma eme nazın Lord Ben ı lM3ö2 . ' fl ,ğır zayiata uğr:ı..m:rdardır. verb k' iliru • • ı ile ıııha.yet bulan 4 bilet, Soıı k 
Donetz havzasında. <lümnan dur= ;r..lZl %f ~~el siyac:i be] ıre.l<.aro.ı ((if605) ile nihayet bulan er a şam 

:M:akcycvka'nrn doğu.suna d~ru <la müt~ıiaıar se~~in e~.:f ~f~~- 4
. bilet, So:ı be' ral<anıı <6SO:>fl) ~le _ 

ilerkmiye çalı3ımı.ktadır. r. maktadır • nihayet bulan • bilet Son b:)§ rnkam.s 1 (Bq tartıfı l uc.idt>~ 
I~linine kesiminde. Almanlar Lord Beaverbrook'un ulıdesin ! •. 755708) ile ıunayet bulnn ·i bilet. Son §imdiye kadar mer'i l'e muteber 

Clla5 tarafı 1 m~idc) 
Alınanların şark cephesinde za • 

yiatı büyUktUr. Hastaneye olan iht! p 

yaçtarı yUzUnden Almanya.daki sanw 
toryomlara ve hususi bakmı evlerine 
el konacıı.grno. dair bir tebliğ çılrm~. 
lır. 

\.'işi, 3U (A.A.) - (Ofi)~ 

Berlin ve Moskovnda.o gelen bn. 
berlerden anlaşıldığına. göre cephe • 
de Ruslnrm vaziyeti gittikçe gliçleşi· 
yor. 

KOlilkov.a. &trafmda., Doneıc havz:ı. • 
suıdt. ve Kxruıı yarımadasında şiddet .. 
li ınuhnrebeler oluyor. Rııslo.r da Al. 
maolnrm ilHlediklerini kabul .ediyor
lar. 

Muhtelif menıb:ı.lnrdan gelen ha .. 
berlere n.aura.ıı Alman öncillerl ?dos· 
kovanın d1:J müdafo.a. battına gelmir
lerdir. J{alininde ve Kalugıuım §arkm 
da Oka nehri tırahiHnde §i<ldctll mu • 
harehcler oluyor. Pravd& ı;rıızotesi va. 
ziyetin ciddi oldul;runu yıı:r.ııre.lc diyor 
iti: "Almanta..rm ileri harel(eti l alnı?: 
Doneç hn.vı.asuu ~ğil Roeto! nı :Kırı· 
mı du. tehlikeye koymuştu. Henüz ctU, 
mıı.nı durdurmağa muvaffak olama • 
dık.,, 

U>ndr.ı gazetesı de teblılecyi kabul birçok nokt:ılarda müdafaa vazi- de 'bulunan vazifeye devam i~i; 'bc3 rakamı (77808) ile rıliıayot ibul~ o1mıq de\·Ietler hukuku J.ı:a.idelcri 
yeti.ndedirler ve l>lı:.i.assa Avın:- mümkün olan her ~yi )a.paca.c;ı 4 bilet, 800 :be§ rııJuı.mı 199:331) r~ ha.la hüküm ,.,ürserdi Amerika. th• 
turyahlardar. mlit~~kkil olan fakat 18 a,ydanıbcrtsat•fettiği bU nfho.yd bul.n.n 4 bilet. Almanya nra.suıda. çokbuı hnrp 
)"eni takviye kı1o.farr getirmekte- yük enerji hase!bivle kısa bir 500 er lira. kazanan numaralar: ç:..nn:ı.k Wıındı. Bir dellei reisi,. 
<lirler. müddet icin istiıa'lıat etmesi ir- Son cıöı:: rakamı (3G69ı u~ ni.hAyct b~r ıı:ızır .:ıi;rzmdan bir me.m~· 

Moslwva radyo.,u zpikeri Al. tim~i de varit görüldüğü aynı bula.!1 to bıtet, son dört rakamı (9073) tın rejimine karsı bu ~clar id • 

1 

cdiyorlıır. Alr.ınrı tazyiki bcşlıca 3 
ha.ceket .!'oahasınd:ı hfSJedlli}·or. Rwı 
gen~n.H~rinin harbl idııre lıçin ırı.zım 

~len soğukkanlılıklarını 1<.'tybetliklr .. 

nıan1arm dün ak anı üzeri gün haıbarler ci.i:mlesindendir Ue nihayet bulan 40 bilet. clctU b:?yawı.t alelide 7..a.manlarda 
Jndcrberi anudane mulıarebc1ere Noksan beyanatı · '1.0 O.:r Ura knzaruı.n numaralar: kolayca hazmedilemc7.di, &tanlan 
hedef te<:kil !'den ''A" no'ttasma • .. Son Uç rakamı f2V\) il<' nlMyet Amerik:ın gemilerinin sayısı onu 
doif.ru Savyct kuvvetlerini sür Noks t:ur:Wl ~yanatfa ıbuluna.. I bulan 400 bilet. bıtldu. Amerika ise OiJıa.u nerl)n 
mege munı.ffcık olduklarım !bil- rak demı.ştır kı. 10 ar lire. ös.znnar:ı rıwnaralar: bir gemin.in t.o.rpill~me. j n~ti~ ~ 
dirmiof.ir Muhtemel çarpışmalar ndicc Son iki rakamı <.J9) ile nlhııyet brp simle mü<laiıalc ef.miştJ. Ful:.at hr 

Merk~ cephesinin diğt.-r bir sinde, ~r:ikan filosu .. t~_rafu • lıı.n 1.000 bilet. J;iin ma.ğrqr '\'e müteo7..zmı Alman"' 
keslırıi le Sovyet kuvvetlerinin dan torp~llc~ olan butw1 Al· 2 er lıra kazanan numaraJ.;ır: ya da Amerikan dı.'>\let adamla.rı : 
!her tnrafta muk il taarruzu de- man denızaıtıları. hakl~mda st- Son rak .. mı (60l ile nihayet bul<Ln nm t:ıhkirleri.ııe ta.haınnıül ı'llliyor 
\run e+. ..... ;...tir Bir "~v t ·· ··t 1 kCıt muhafaz."l t.dıleoektıı·. 40,000 bilet. Son rn.ltamı <G) ile nlhn· ınnv7.am Birl,.,..ik de\letler ·'c Al: 

...... .....,..... . ~ le cuzu a. , / T t l . . 1 ~., ... nu, dtismanm ısrarlı l ıuka,.eme ngı ız ayyare erının :.et bulan "0.000 bilet ik!"amtye alrrlnr. ı.na.n (Jeni?.aduluınm fiili tere\ iiı 
tine rağmen • B'' noktasına <l!>ğ- Faaliyeti Ikı ~ekill t.c für-:un.ır • ı ... uuıan >"r !erille elıcmmlJef w:rme.f. görU.ni.i : 

lU il rlem"stir. Makineli S:> •:>t l:ngiıte:re bava nez;}retinin teb- 1N1 !l:ığttb ~auyorıu.: ~·or. 
.. -rtaları .. B" ı kta makada._. c:r liği: ::-.o.ooo lira Ankara. • ,\ltll!Uıla. Amr•.ri.kanm harbe ıut:~ 
gedik ~-- o.rdır. B A'ımn 1 Dört motörlü bombardıman 20.000 lırı:ı. Esklı;ebir. t.1::-ıı~!l.'~:nın AJrna.n efüanumumire• 
~vas aı:ı • tal ·!) Milm"~ir_ tayyareleri dün gece fırtınalı bir ı.cı.ooo lira - Mesudiye. s.nde yııptıı:"l yıJacı 1e ezici tesir-

! k lro ... ı · :ırebe g:ttil•- 1 havada Almanyamn içlerine ka. 10.000 lirıı - Adıı.ns.. ıl_ n içtinap etme•;: iic;·n oozı Şe)1e-
J~cl.'L">Clir. ı dar uzayarn;.. cenup ve 'batı ce. 5.000 lira Ank rıı, 1stnnbul, 1,-. .., dnyoıal?la7Jdrt.nn gelme\'i tere"Jı 
r~yosu, dü: mun l nup Almany~da muhteiif hedef m.r, Yoı.gnt. 'Mersin. etti~ gibi Ameril<a. da. )"& 

0

1.ıarp ı~ .. 
lıtic.anı t , · b"isl"ri 1 lcri bomhalamışlardrr. Ch~l ~ 2.000 lira 7 parçası lstanl>ul. 4 zırl>.d_:ırınr t.am.'U1llııma.dı~, ~·nJınt 

ri a.nlaşılıyor. 
Moskova. 30 (A.A.) - Kızıl Yıldız 

gazete.alnin cephedeki ınubablrlnln 

bildirdifillf göre AJmanlar, Voloko. 
lamakda.n M:oskova. cephesine yeni blr 
taarruz yapmışlar bilyilk nılktllrdn 

lıınk ve molörhl itfaiye kuvvetleri 
kullıı-nınak suretile Mfi! bir !lerlt!me 
kP. ydetm i§l erdir. 

Muhabir, Almwı ;-..ıı.y!atınm çok bu 
yUk olduğunu ve dilfman !ileri harel<f. 
tanın bBlf!n durdurulduğ'Uou UAve el. 
m-:!kted.lr. 

Moskova cepheaind<ı Rus kuvvetleri 
c!il~ma.nı kilometrclerc(1 geri sUrcrck 
mUteaddit ehemmiyetli kcı.snbalnrx 

istirdat eylemişlerdir . 
Mojals.ı: _ Moskova otomobll yolu 

Uzcruıdeki kuvvetli Rus mevzileri At· 
mantarın ileri yU.rüy~Unti durdur • 
nıağn devam etmektedir. 

p &.v;,rt:t kuvvet1~rir1in cüret 1 bcurg havuzlan da aynı gece p:ırçaıu Ankara, birer p:ı.rcası Artvin. A_merı?cı. cf!.Un:ımwnl~·er.ini Iı.nrbe 
arar. m·· dn.faaniylc akinı b:rru.- Z?-rfınd ı bombardıman t>dilmi~ Erbaa.. 1'fal!Hi • ~sld~c:ıir, Sungurlu. I~di. <le_reccde imale cd~:ı ooiği i~iıı mı· o! fa~'1lnu föl.ve etmek~- tır. .. 1 A.danu, Mcr?.ifon, Mardin, Kı~ ı!r. pı~kinlik ~ö<;t~rm~·i ınünnt·İ(} lm _ ~.+/iLDE KRAHL'i."'",.i'"..._~ 
r Taar:ız ht:şlı ıapan sava;? tay. 1.000 llrtt - 1:! parc;nsı t:ııtanbul, 5 lu~oı·. ~ 1!1111 

, Oı.l !" irnind son Ü'' ;,ün 7Al". y~relorı Fransa oimalindc dli<. """'" An""•· r. po~.a" lzmıc, a Bu ..... ,,..,., Lim mu;af(,;, , • ~ '. 
', da f vı t hava kuV'.-etlei ' n>an hava mcyda~la~ıeı booıbar p•cw< A.ı-na. b'm P"'"'" aoın, """"'? lfangi toraim •Wı dalı• ~ ·~ a,funuı.tıtil 30 tank V€' 30 7.Irhh 1 dı:n.an eJm1şl<:rd1r. rayyare}m ·• Ja.m~upn, Afyon, 'Curta, Mçra!n. E3· f'V'\'el Hi';:e~ek'? Dize (;31o geliyor ,/' ~ 
otomob: . İ tahrip eylemi. •• tir. mızın hiçbiri TlO~S:ın değildir. ı-· <>h r, ,..ir ;m G:llbo1u, Bııhltcmr, ~· •. \merik.-ı. l;:ı.:.mlıkl:ı.rmı bl0m1~ ~ ~ 
Hava mulıar bel. rinde ve i·"ı ı Yugoslavyada ıdamlar Karaman, Çanakkale, B?lclıın, Kes J{.;;! 'e Ameril.a.IJlan hu~ miida - ~~ il ~ 
koyma bataı •alanrun 2t ·. P...-lgrattan giinderılen bir telg- kin, Edn."!lllt, r::on~n. 1ı3le..'li.n fözunınna kaathrmağ~\ dff- ~ SinM"C'lllında ~iik muı.-nrtaki\N -~ 
? Alına" t yy;!İ'<3İ dü•.fö r ',,. rafo.g";e Eimali Bosnada 'JXav. ho ewel mu•"''"" """""'"' .. ,, ·•·••rilm- .,.., , ...... ; r i 
'"'·Dl ,.,,. muhor 'ıeve :n«v t mk orfı dh·a:umo k4 rariylc ı:ı b" alı .. .. ha•h> •freed<ü<. ı;ünldl ... •«· ,•,. m, .. n....,ı "'"" ....,, · • 
kuvvctll'rı ümu -tft". ki.,ı kur~una ~rzilmi ... tir Di2?ı· ır. m. kem~ La.r;ıfından ölume t kı:e Anıcr::t:ıds ku\"\et bu.ln.n t..a. ı ~ ~ov tl , b•t iln k" "d ~ • ,... ma.ııkum edılcn ) ~oslav tabalı mn.~e "Üre ba h"..n A. . " • s A BEL ~~ 

L,; ye er m !'.! ı taarruzda oa r ~fil : olü.nı ceza .. ma nu:.lı Mılos Knewvitch"in, hükfun..:t bCcrin"c ~-~rdan -;;, ... cJ\~1~ de'.. ~ .... 1 } 
Bulunuyorlar U'ını edılmu:J r~d cezaları be,; merkez· , . ıb" 1 1• ..ı ·' ..,. n egı . Amerl· ~ " 

sen... hap:e t hvil edilmi:$tir k ıı~. -~·~n :ı...~l!d' . .ı_nl a ıa cıe i.m,.,.ı IrurlJ:nna.k için Jixımdır ~ .ı m . f.~ .M'oskı:.vayı mlld.ı;a:ı. eden Sovi t Suçlularm :h.e.p"İ kınıdak .... ılıkl~ ,~u~; l~J ,f ı . vı. ın ~ckt... ' ır .ilında bu inuı.n. 'ücut bnİdui.ı: I' ~· ve n~iieSfJir fllınlndo (.Araba f~ 
orduları Almıınııı.rm y nı i crı lı"r~ - it.lw.m odilmi..c:. ıı....ılw•••uorıa"rdı t~ı.ınr. • du~ııe,,~bı: D18.tPal~.ı ltim~le- ı gü.ıı bütiin Anıerilcau kuweuuı·n "" ~mnı luzı) ında..1 fazla nm7.:'Uf'l" ~ 
ketlerin! {;llÇlCJt!rm :{ iÇfn blrfbJrİ ".-1 llJI, ...,,_,. ya~ Dnlyıe Jr yan .,ai }' H f'l Oluyor hf. t ~ 

d . 

Romada <!3t ~am,·- .au··nu·· n~e- . . .• • • v :pu.. o.;e< -'<!ri yıkdmı~ bir tufan •'bi har . ve- t•a: " ~r ınr.R bir sırn mukabil tnurr""' •ı· ~ .IJtl. "' • ..,.. runu 1nınfılakı bam:ba.laıi b «-• P Mnaı.:Krr""PL• ~"' 
J .. " ddcn l'(·smi bir tebliğde. husırni . ·- . a a ,_.ı.ı~ın:\ a.kac'.lğı §ÜJ>·ıesivlir !I ' GE- .. BAUKLAıt " tirnı <;o ... ır" n~'l:r.nundur. U0SEY1N ('AHlT .YALCIN ı ~'& ıwnkli kültür ınnıi ~ 

-- ~ ~~~~ ~~~-At-·~':Y.~""F., ... l'll'.'Aı;.~'Ai).~'Ai.~~~ 

İstanbul ve Ankar 
daki dünkü töre 

(Ba.c; taratı l ncide 
oo.~kun i.:zclıürnt arasında ıi 
ıcri ve krtaatr teftiş eyliy.e 
Riyasc:ı Cıımhur tribününe 
rcf vermi§ler ve lstiklfıl mar: 
le ~ lamlannuşlardır. Milli 
Türk ulusunun, gençliğinin 
ordusunun bu güzel yıldünüı 
nü kutlayan ve rn~:ro ile yi.y; 
11 utkunu söyledikten sonralı 
kuvvetlerimizin ac:t1ğ1 gcdt 
mine b:ışlaruruştır Bütün Ank 
halkının taktirlerini toplaya 
geçen tayyarelerimizi. jzcil 
.rniz. harp Ye yedek subay o}( 
lariyle piyade ve süvari, to. 
ve motörlü alayların geçişleri 
kip eyle.mi§ ve aynı suretle Sf 

ve t~hür.atla karııılannı~ 
Hava ve kara lrn~tlerimizin 
gcçişlcr.i esnasında 1'ürk H 
Kurumuna mensup yüze ya 
paraşütcunün atlayışla.r-ı .sür.ı 
alkı§ları ve taktirleri toplar. 
lardrr. l\1illt Şef çok muhte§ 
güzel bir dekor içinde ~e{öcn 
büyü!'. ge•;·~ u ~!·1i•ıurrı Rı-ıar~ 
rılrrkcn gelislcrindc olduğu J 
l~iklal marşiylc !"elümlanmı~ 
ugurlanmışlnrdır. 
TAKShIDE.Kİ GEÇİT JlESo,ll 

Cumhuriyt>ti.m.izin ıs inci yıldt 
mil, dtill, yurciun her 't.nra.fmda. old 
&ibi şt>lırimizdc ıle parlak nıcraE 
ıp kuUanml§tn·. 

DUnkU .sayımızda. ıkısmen kaydı 
ğimiz merıısimln öğleden .sonrıı:rcı 

kısmı ~u suretle cereyan et~til·: 
Sa.at 14.,30 da., Taksimde l>Uyl.ik 

gcı;it resmi ba~lamıştır. Geç.it re 
mine iştirak eı;leıı ask~n l~taat ne 
vil t~.cJtkUllcr, T:ı.l~inı<lc ıwrultın 
rcf tribünü <inUnden tam bir iııtJı 
w tıeyb~tıc geçm:şlel·. gerek trll; 

ler<.le, gcrck.se gü?.crgil.htnki halk 
rafından barar~t1:ı alltu: aıunl§lar' 

Tıı.ksiındekl meraa;.ın .komu!'.3.nS • .oı 
neral Fıı.hrı.:ttln Altııy.:!ı, ı..'6a8en g• 
:resmı va.i •·c bel iye re si Dr. L 
Kırd: r, ordu :aıi.üetti§l rinden 011'C 

rnl F:ahrettin Altay istanbul pı 

'Xl§k2.Dl iH.eşat .Mimaroğlu ünü.ilde 

pılmı:ştu. Sa.at 14,80 da ~ınyıuı 
muazzıı.:n resmi gc-c t. ıtaın Uç s 
Etlrml~. 17,30 da aona ennlftir. 

Gooe ele ~h\r b:ı.8tanb.'4F\ el ktri 
&USlcnm1şti. Saat 19 dn Taketnı uı 
du.nından b~ayan bir fener al~yı 
tip e<lllınlıştiı·. 

İstanbul vnJi w belc<lıye rcıtıl r 
!i Kırdar, 111.ln gece Tıı.'ksim heJ.ed 

gazlnosunö::ı ordu şerefine bir lı 
vercni-ştlr. B'.\lo ::!2 de başla~. n 
r.r h8.\'a iç nde g<'Ç \'Rkt.e kadar 
Hım t tmiştir. 

B~!;İKTA!;;J'A et l\Hl~&U'l!:T 
BAYRAl\H TEZAH1'RATI 

CuırJıunyet t~~ ram! Beşiktqta 
parla!~ tezalıUr:ıt'a ı utlr runıştır. 1 
l•n'lıleyin er'icenden kız ve cr:kcK i1l 
kullı:.r ikinc! dcvr<" talebesi, o:ılert 
ne ba:nı1o oıo·ı~u halde hareJ{et eder 
parti önünde tertip olunan krok' 
gijre yerlerini aımışlnrdır. 

Okullılr nnmmıı t.:rcr heyı 
µartı kıı7..a. idare heyeti r•'ı.sını tclr. 
t·tınL~ler saat. tam 10.30 tla dô'l'tl"ı 
tn Utccaviz to.l~beniıı iştıra~ile btU' 
tara.frr..ıJan çalınan istiklM Jl\arjl d 
lenmi~ ve bu esna.da. parti antındı 
d!rcğ b:ı.yrıı.k çcldlm.işUr. MUtcıı.k. 
brn parti adına idar lıeyeU ,pz.."\.5 

c:au profesör F.tem A:{,:r nntta!gll 
iloitullar namına da kız ve erl<ek talı 
!.arll!mdan birer hlt®c irnt oıundu 
tan sonra talebe t.arafındnn h!r r 
;;oçlt yaprlmış ,.e mero.s.ıne nib.a~ 
vcrllmi.§;tir. 

Cumburi,·eı: bıı:rr:ı.mı mun.aEcbcL 
ıınrti yoksul çocuklar h!nınyo c m 
yeti tarafından ynrduna muhl~ ı 
talebo Be§iltt.o.ş çocuk cs!rı;emc kur 
mu tarafından dn 31 <:.OCUk glydlrllm 
Ur. 



--

t:3uvok Milli Roman 
· ı11 • Yazan: " AH v·ur ATTiLA AYKUT 

hen~n dah 
l\ d n. yu 

d b unı r • 

ıt-

LO 
Yazan: Nezihe Muhıttin 

- Crrrt .. Crrrt.. Crrrrrt .. Cırrt. eyler pahalandı. Biz arttırma l k 
- Hey, rkada!?! iBana küçük Cik.. CJk, ellik.. Cnn'k. run.ma, be:ı kuru: !. 

b"r Ba..1.J.3 d ~ ven eni'.' •. Ne du• Kunduralar cllalnndr. - E!_nin kör'.:, r '..m.di gıder sc. 
ru.}orı wı? Alık ::ı'ık yüzüme ba- Cırn'k All.i., kadife parçasını bü - r.I hRber veririm alimallalı. 
ı cak ne vnr? Parasile cieğil mi? kerek ibir kenara koydu. Mili eri Vaı- b:lylik babann kıı.dn· 
Cebimd ki paraları b"rer. birer pantalonunu cllkerdk ayağa. 1,aı - it. 
rıyorum. tum 85 kunı.~um var. tı. Pırrl pınl parlıyruı fotinlcr'nc j -.- Btivtık bab3.mm gittiği lCrc 

) kur.•s bUyük bir mana ifade bir gbz ntt.ıkımn sonra, b"tmiş t':- tez gilndc sca git i!lM!l h. 
cd r Vah"d I}S.Si kunı'l oldu • garasmı yel"(' atıp o,yııgiy1e b:ıs • 1 -· G ri al bu yU2 puranr da r~~ 

~ re, ben onun şu dakik~a. tınlı.. nre:bl'<tt baka)'"DD. 
- t ~ .in"' tasru·ruf ediyorum -- B~eket versin bevim.. - Ae . Kud.rrdun mu s<'ıı ı>n 

d m ' r. Su dakikada. 8fi lir~ Çil lbe~ :kuruş, sarı pirln" re'k • pas herlf! B nim sen·n • :ıdakan 
olurmu.'j, Baruı ,n"'. İsterse 885 ınıcceye edayı malı usile telı:er ıht'yacmı yok .. 
bin Iıra olsun. Omvı varlığı, onun mekcr yuvarlandı. n.ocakıın müthiş bir h onla acı 
(. l• u b ni dt'ha b ka Kemal y~- tJsta l05tracı, atüçücült d:.i1tkfı.nııı ı,w md n kr.pıyı şırak di,·c knpı -
pn.mnz y~. . boş ve eski kol tu1t1arına iç gt.çi • :.nı ı.k so!tata fırladı. Cam tttlu ~ 

Ve b"r f!amlcde. bir yudumda rlp baktı. mL'.}tı. 
kt"r.i"l biı: 11i ~ rnkıyı daha ~im - U1a.n be Ali!.. Sahnhtan\x-rt - Sen art.ak bu:gün haıyır urn.. 
)'nra lwna çekiJorwn. ı başka ırtlen olınndr mı?. m·ı bu i ten Ali! 

_ erc<lcsin Jahu ? - O!Iru!..dı uata. U11ta )a.'l~mr çekerek göğsUııU 
_ Bana EnXhoŞ oldun, biraz - Haydi şuradan bn.nn. ibir • e • b1raz da.ha. açtı. · 1 
h ı d"medin mi? 1 kertı ısmarl::l. Çekmece tlllc"TI" mır- 1 

- Polılı ! .. 
RüknU ben: kucn dryor, sarh~ ı grr bu sabah. Ali birdenbire düdtik sesiyle 

muh ti, rho~ nn:u u bu, Çırak Ali knptdan dışunyn fn · 1 ottü: 1 
c p u ruıı:. b.dt 'Usta pirinç Çekmeceye efki\r.. - Ustem~ 

_ ~ n d ilI'da bir halt kanı;. 1: efüiirlr dayanmış, kasketinln nl. - Ne var Ali? • . ı 
tırdın gnllb:ı..? Gözlerin kancana- Undan lm.c:nu bstnken, içeri çat • - B:ı.k unuttum. ~u S'.1,ı~h ~ır 

• 

ile ab ea şam 
llf'r ,·en·"~ -.onra ı\tlıırlı- ti~ drJıı ııuo• 

dfı:;leriolzi fı. ı::ı!.•l mr:ı 

:-er~ \apuı u ehitlerinden sub y, ge'tlikli..,E'.r~'i ve cr~erden 
t lı ,ı ı: E,'"ınd!l. cot ıhhm Lulun'l.11 nikle'"ın ~le Komutnnlrğmm~ 

c ı lnı ı. ( "' ) 
~~~~~~~~~~~~~~~--

1 
Kuru..u. :..mm 1888. - ::iennayes1: 100,000,000 Türk l:JraQ. 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Znai ve ticari Tıef' n«vı ban'tıı muameleleri. 

r am oırlktlrenlerc tS.800 Ura Umlmlye "ft!T\yoT. 

- . ":: -

1 a dönmi. ••. ~fh. !dokunsan tmntk atsealt kıı. _ knrı geklı. Boyansın d ye bır ctf t ı 
T utursuz. c>nd·. iz, ihtir z"n: cıar titiz ve lırrçm suratlr bir kc· nynkkabr t.ır.ıJdı. Öğle) e dog a ~ 

gerin(' r,erinc giiluyorunı . c.:ılmrı g;rdi. Besmele ~kcı'ek bh' g llp nlncQk. ı 
~u ... ı " luk ne iyi Rey. Pısı - koltuğa. trrmanıp yerleşti. Dudak• - Getir bak.ayını şunu. . 

r .. ları b le rJ" ""'l cdi} or. Te - Jc.rt k prrdava kq>trdnya ctra.fın.ı AL ko:nıp bir dft Jtadm ' kar -
wkkcli dc.ğil, rermi rn.bullcı de ba.kryordu, Nihayet dayann.madr: pini gctirtli. 
d"'Jlomat efendiler durmadan ca - Ayol, 'tôplarm ntılmn.snn mı Sirkecideki. bu köbn~ boy~~n 
J·ıı. tırıyorlar. Ç kır keyif oldul~· b,ltliyecc.Y.z ? .. Bu ne te rifnt bö;.' luıdın ayağr pek nc:iir dı. erdı. h n 
t .... n sonra c'i dünycı. vız geliyor, le?.. ıın \·ida.ln ctı ı ıI ve • rrı~l~ k ındı.· 
oo?ma. - Şimdi !koca bayan, şlındi. ralamıa alı:ı)k ol:ı.n k r.uk cu·ak, 

ıı!l~eketler şuurlu olmazmış, Kahveci önde, çll"8lc arlkada dük· bu ıncc ve zati!' k dm 1\\ ikl•<>b 
1 

-
Bak E"n ~u J'fa" 1 de ir:ıı~me. k"nn girdiler. rnu pnını 'd nın ucu. J, tutu)oı·. 
Şuurlu oluyormtl!'lar d' ne yapı Usta çımfrın:ı. yeni rnU~~ri~i ı. du. 
yorlarmrs?. P.aret etıtl: - Üflesem uçaca!k usta.! 

_ Ananı. konferansını ba.o::ko. - MUrtcrl , .ar Ali.. Hnkkt vnrdr: ıır.cak otuz dört 
ak. am'l sa 1., .. gel yukarı cıka • Aii rcğ:rtti: numa~ b'i~ ii~ ·•;.te b")~O gibi m!-
'ım Olgo.yı k ç.ıracağrz. O zn. - Peki ustam.. rum'ni yı'ıuı dcrl inden ?-:ı,pılmlş; 
nı'J.;} sen de ayarsın. ben de. Ameliye başlııtb ve biraz yn.)'Vnnlt:5Illffi bır çJt J~. 

_ o~~ kac:ar m1 be? Olga.yı - l•'ls .. Frs .. FIS.. kerp:n .J b••· ı r ... estn;c. onlarr clL 
kim ka<:rrı}ormu.cı '? Kimin had • Koc.nken gözlerini nçanı.i: aya.. ı::e alıp e\ir:p çcvfrıne.,o ba.qla'rlı: 
dine dt.Wmilş onu kn.çımıa.k.. ğuır çekti: - Ulan Ali! Bunun salıib.l tam 
hah. haılı .• hah. Ne o garson c • - Yooo! Yooo!.. Eüılemiıı kn<lııı he! .. Ben p:ıbuc:: göz atJn1tn 
f t.'ndi bön, b~n n~ ~akıyorsun nıundnr pa:buçlarmı tcmizlcdiğln sahibinin ne m:ı.l olduguııu rp d • 
.ınn? Ha~_~ın var. Bı:. şişe ı>.an- m~Cl"Uh fll'Çn.lan lbcn ~r şurt.ıu re k~wer ataon. &ın.ı d~inı ya, 

P• ya 33 k gıt. ~5.0 ~..de onu.. ny:ııckabıla.'"!Ina sürJürtmem! Ben 1ı Y 1; '1 . ! B ' cıt ktrıl un is -
d · .. mas da ~-ın ~o patladı onh'tla. canıft)~rlflcre gınyonını 1-aır n'n · · i t '1 l rı! G :>:Unu 
mı dcğmo it.sın kcyfınc 14 p.a. • uyol. Sonra EIC3fnin. pardc:ıini indi. n<' Ali'.. r b' 
pcl garsonluk hakkı. Anhnsı rei·ek devanı etti: An doludan gell i h M.:' ır y.· 
minb.a.Sı derken gcc~ Madam - Hcrkts Eenin uaUı.n gibi nıi.'. lı ol· rnma~ kUc-, ~ 'Xl mU11.. 
Olga şerefine 20 k~ c:_ptc. Bl;- bnrek mm.azanı 13ert.ffo g\ipc gün· 1 cm du;>.~hrla ) ccd c:ı.-ro .r : 
nu sa.na QOk mu gordum. Yo:~ dtiz mis gibi kn!ıvelcr hö .. rdet _ :ı ;.,1; kız"'ı lı. t!sta. dC\ nı ed -.or. 
valJaı.ıi. Hayd.:-~_gcle~-~uya g.ı· mcz .. • yutkundu • hata soyleni - ı du ··~ı A 
dermiş derler .. ~k U<Uıa zehir yol'du: _ J3m.,"11 bıngıl bir gtıbus -

zı~ !?-bi iki ş~ ra~-ıyı <l.oya - 1 :-- Ne olııcnk? Ustamna k ç·. ·mı ataıkcn yo~a. Yosı;1a t~lka -
sıya ıçtim de ne v?rdim .b~iyor ruguıı nl.. . 

1 
ıı"n n •va -:-i:'1le1t. ;nt~ biJ'.me.t.e~ 

" mu.;un? NeredcJ?-. bı!~ek~n .. Bel ı Ali fıkırdamamak iqjn b ıru c 1 de :ııiı '~n b:r yurUYü" Bıl u~ 
ki ı.:cn d0 bu yeChxla ıçkıl<'rın a- miıı i 'le belo~·or. uqtn mm tıl.:mı sur: ~i !"'tM l acn hır. O . ~n of· 
~ • flyatlnrını unutmID undur. kulak asmamak i<f n nmsırn d :ı • tr. ta lo trn.em:n ..,. ·.,1• ıım kısıp 
Çünkü onların k t<'n. peçetelerle 1 ~ı Sc.\ilcııiyoıdu: pc pe ,tif nar1n 'l lır. rc_:.'l~m 
r"nlıınş olan n .lıları~e ~ ;kadnc;· - Boyıynlnn bc~im, boyıyn.lun . ı.ı~'ı:ı.rcti) 'e k ıbat ,'ıı'.c <' •ri 1

• ~u 
ı ~mız da'h" fazla: H.üknU k.olu • Haydi be>~ uyoruz. lloyı) alım!. 1 pbrtre knt"1'rs nda, çnoa c A~ın ~ 
mJ. girdi. Adct'l ıte~ek benı Yt:· lçerclc: götlf'r' !lnrıl ı "rrl ) n!l1"8k, klıcU ' 
k.,rıya. rıkr.rıyor, bı.z ınanam•ıa ~ Cırıt cırrt,, Cırrrt. Crk, cık, , cülliıi . 'Utuvo . "'1 "' i yu1in1T1d•ı. 
h<'M.iz oturmu~uk kı OIQ'n sah - cık .. Cm:k.. .. Tıpkı 1.ıl'>kıs rıaydı .rnııu!.. Bu ust'l. 

' ır""riindü. . . . . - Aferin b" Ali ! l<ö 1c~i 1 k ramet r:ı1hl i miydi ki ııncdı.. 
U' n, lıu :\1ılov ,.. de l!c>C'tı bülbül ,.,.·bi otti.ıı u\orsun • i t:monad• ı b r ksd· 1 r.okt'l 1 

• ....:ı k" k " · · · ' ı T vele be ded' .. \ ~nıtnlL'~ı~ ı ırnnta . - Ilay Allnlı J!ıyığını v in~ L 1 n.oktneı:na tarif cdt~ordu ... c -
'Tl. p s p:s sırıttı. çım grc:;.ıanclı, dur a~ol dur! .. Ye. , keli u<-ta olmam t!.. 

o <i ooroı: ter.. - ~air o.~ • mııı k k miği 
- 5· ra ici:Y. ot' m. u bu karı? 1 Crk<"lklaıln koı:a.k rmm "ıl"gnm l>h 7. fıı l ' rn ... 

l k J " ··-"nU k s _ Nr o dC': mı 81!' rasım ya·- ı ako. suz Pot '"rlrı. :» ibirine Al dcr~ul u3t"sının w 

mak · çin • utuc;tura.c.ı.k b:ınknot kııı--rı.r:ık b:>ya. bitti. lh• iynr krıdL1 ti: 
de t:.cl rin~ rai var?.. bir beı:melc da'1a ce1d'' ten soıırn - o- m pek d kknt etmedim 

Kranta :ıd"m. ln • ma"'n.mrza belini bıta tuta kE";e•!ndm <:tk~r. ı.st..., ! 
V(' a<:.Ik "aratk.rım Zcl. bakarak d·gı iki !rnrus1a yirıni parayı çe • - Z rı:ır yok, aeÇ~ 0 kntlıır kı.: 
gli.'ciü.. 

1 
rrıccen·n tiııtUnc di::di. ur kcırlı kcrnda. da b~lun~r .. A:~· 

Av od.::-. ne .•. o.ı : •:nlıne~,ıı - 13u ııc bil:vll't hnnım7. ne. b~n bö~lc :ırıyn1t bit ~.ıı.rr yu. 
i ·vor .. E 1i ' kı f'lC'' . c1~ml' • - P.o;rn parnsı ayol.. 7.:indc'l ~nnirm u'nn !. R,u~t~ye~ 
r":ni U" , 1."'1 i. ya.kır ı· l maral.. - Yi.lz parn dohn yPrec kı.ln!. yeni gfrmi'.rt":n. !{ Cama. ıtiı> ~ . 
ı n. fırlatıyor.. - Dnln dn n"le-r? ! mo.yı kuraı.m!Jtum. On d~UZU~ u 

DPlıa ncleı- olur mu7 Her , l::ı.ytan brytldı bir nevcnıın ım. 

- Keski bvnu bana daha 
üne-? .,öyİcseydin ·· 

- Ne foyda.aı o!ncaktı? 
Zühre sultan mademki om•n 
a~lj'~ yanıp tuhı;u}·m·du .. 

_ Hakkrn v;:ı..,.! Kızımın 
böyle delice sc\ diği bir çap. 

1 T - s·ıçu ne i· c r ağır c· 
l, ....... ,..1 .. , !l - !c'h!YI cdnmezw 
c.'!"r.. Onu f.l'l~rdi 1 ~indanma 

•• • • • • • ' • ·ı ellı ~ g .... nt "'l"•'i ro n c: ... ' r. • •· 

te anl mızsındff. f. nk~M ·".Yl 

"rahiri ~a ei " ~ L ~·ı. 
7:·hrenin onu z, ... :-r.! u •· ·. 
masmı temin e'm •ir. 

- Zühre T M i ırnutc.c.ı
~""'1 em\ nıisiA iz? 

- ~··p;ıc iz. 
-Hn!bı ki onl, r vushlta 

crweyi h ... kl"yorlardı. 
Kuth~u in hiddetleı di : 
- Ne diyoısun.. Vu 1 a 

rm · n iY 
- .vf.'ı. vel"nimetim ! İııan 

n., 'lmz, .. :ze Zühre sulta -

YAZAN: ISKENDER f'. SERTELLi 

nm lıir J'eytini arzcdcyim . 
N . 

-- enle .c.by,!un bu bey • 
li ? .. 

- Gt>çenlercle Tahir Jıns. 
bahçeye gelmişti .. Zühre s1 i. 
lnnır. pcr.ccresinin ..:ıltın :t 

saz cnlıyordu. l t o z rr.nn 
znırc suli:an, . p~nc ..... den 
Tn1'ir~ şu b~yitlc m~kabe1e 
etmİ$t.: 

T h• , .. 
a ır . uzme /;cr.i bu sonsuz 

nazla. 
Derdini an.lad<m çrr.!dığın 

acızla 
V u [('isa murcc!m, lapım c

çrktır, 

Lalam ııy·:r/: .. cn rrl, bekletme 
fazla! 

Tnh'ıin gfü ... c:·i o gece sa· 

•nııı.t Bn" • smd.ıı kUm'bnraıı ,,. tll?ııı. :-:nz ~rnrl h' .,,.., ...... ~., e:ı \ 
~ u.ruı tr.ııuna.nJara !!enode t (leta l'ldl~ kur'a U qa.~ 

pl&.ııa gOre llttamıye d:ı~tılae"htr:r, 

C Sl"ffi l OOC ilmim •.001l l\ro ıoo !\dod 'JO anı.ık G,000 Ur 

• • ~ • 1,000 • ucı • "a • t .BOO • 
• • ı:ıo • 1,000 • 1 ısı • :?9 • ~ • 

ıtO • IOJ • C.000 • 
OlXKA Tı Elcsaplarm®ki ~? btr ~e tçtnae 1'>0 ttre.da:ı aı-~ 

ı:ro:ınıye:ııere uu-ıuntye cıktığı takdlrde % 20 tn::ln ıvt" vc'"flectltt• 
K~e• • -: 1l Mart. U Hnz.lran., 11 ~ıaı. .U Elrlılclkl'ı.nım ::nrlbl" 

rlnole yapıl.tr. 

RUM i?*'lll 

Bir gün kıı.~nna, "'.mdi sana an . 1 r ·de tnhta1ı k··yu ibo)lıunı Tam 
lottJğ!nı g"b' bir ' ız çıktı. Gizlfden dokuz yıl çile dol t nktan oonra 
!~c bir iAı fi lrdeştik. Blr 1 kode ten çıktım. Dıinyn. yUtUnde 

h fta Oll'!'a 'z l:csl:p Çırp?Ctl:ı:r::ı. y b:ı.."}. • :-clt m.rmıJt k~a ,«Um • 
i t"'c. Kon · .. .c, s:: rnıaı; trm. Hepls ... en cıkmc:ı. bu z::ınaata 

do: "J olJu•. Ne> karıydı be! nıe girdilt. Yilla?"C!\. boya kutusu sır
o ll\ tlat ! On' nn )iıziinden los· tmıd-:ı doh OC:bam dola.<ı! .. Bes yıl 

cınce de bu dUk' unt nçtnn. Eltm"' 
ne z:ı.ınan kU tık :'lt -nnr:ılı bir ka• 
dın nyahlt brst g ;c burnumun 

1 
dir L arzlar, ~eYda. itı.:J'.lilm yilrc.. 
ğ ne l :r krre nuhb.ndI mı. lrola.y 
Çl mi) ot Ali. l>c:tlini ikona!.. 

Ka.p!n!Il. :ı. ı1 -'?mı usta. d~ • 
.nm, keool hQ -aıı rlne dalmm 'gi:t-

mi . . tçeri gi Ve ·~· 
n n yanmamıs o!rluğımu 
u n tıknn.z kadın liıcldetlendi: 

~h~ k clnr r..:J maktan şi~- nuz ve ona bir "CY söylemek 
mıştı. fır.,n ·mı vermeyiniz! 

Onun sürgi"ne gideceğini Dem_yi de ihn: l etmemi: .. 
d uyan Diyarb"\kır halkı: ti. 

- Zav .. Ilı vezirin o;;.lu ö. Oysa l:i Z'"hre pentere:bn 
lümc gidiyor. 0.1'.ı ya ;old , nyrılmıyor~u. 
yahut Mardin kalesinde bo • Zuhrcnin sadık cariyesi 
i!acaklar. T it ·ri gözetliyordu. 

Knaatilc ağ?~ c:ıyordu. Tahiri bi: at, b:ndirmişlcr 
Zühre o 0 ün Tabirin Diyar ve ınu!ı~fı:.ı:lar T·nirin dra· 

bakırchm l:-rcl c:.. cda:eğini frnı sarmı)ardı. 
bi~iyo1·Ju .... !. '1·- zı"nd"n -ıı O g"n b':ı.u··n Dı"11 rb"'1·ır u '·' U ..,.L ;, ..., _.t. 

ç kı~ca, n : 'c .. f!i bir le'c } ol • ul' 1 ok ' ara c öki~lmü~ -
\<\ c {, •hı J • 1 o~ ... ı lı ... yo. tü. H ccaın ağzında.: 
hm ~· Uind... :. _ Zava"h TClhir huc;ün 

Kut' 0ttin: Ma.rJin kd ... .,inc sürülüyor. 
r l 1 }' z ~ } - . ı I'"'? "' c c"'pKı'l ıır 'n Onu uı rcucn ayırıy"r ar. 

im yi."zyt." •\;: f' lm"vccekl~r.. S5zü d<\la.ş~yor ve herkes 
D'"rnir.t:. Cıf r bunu b"idi- 0 r cıyordu. 

~i için, m·ıhnfl for:ı hüH"m· 
• aı n ı

0

r"'d · · t 1 
• • 

1 
.... l! )_,(\ 

ken: 
( ... - o.,. 

re sul~ :mt 
çcr!:cn Tnhirin agzı I t 

l renin cariycı.:i bir ara
·-.rak geld~ : 

•1· ~ürii):orlar, 
dl . ı~! 
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Bayram maçları 
• - - - • 

(OUıetem!rJr. oirtMJı •yr~ 
._.lık Jllnır.'1~kı t.a.rir ı.w-reı•v,...ı ı.:o. 

-DTte ttlrU"-t~ t'linık'nl,...,k l 
EYl~"lJE Tl~KI.tFJ,F.Jtt, t, R .\. 
MA, ış \ 'F.mm. .\LJ;\1. S\'fDI 
gibi tl<'&ri mıtlıi.n•ll hai7 olnıı~·rın 

ç\ik llfin1ıu para"'"· ne:::-rohmur. 

1~ t:~ r~çı arayanlar: 
.,,. p;skJ n yrr.ı pı:n" tıH~tı. orta 

.nMllll. orta yıı.ıt.ı t>ir ~y1Ln. ıteortı. 

-ı•r.c mtıu.~p blr lf llrarnaktadJT. E• 
~ı~rt ve yercek d~ ya;>ahiliT. (F.G.D.) 
·em1.lne mnrar .. .ıuıt '.!~!' 

- Hu~ulı fakllltuı ~ aınıtmdayım 

B 
· ~" f · • l k •ft 1.. •• • l'!skt ttirkçeyı ofllr n l'f'"1 ~awtüo ,.,, 

µgun ~ıe At~aınria. bayrar.1 aı ı mulvı. k·.·.tır. ~ıt~ı..,m sıe. 
1 
~arım. Rlr 3YUkat yanınua •eya Dlr 

Galatasaray Beşiktaşla, 
Fenr;röe istanbu:sporia 

bugün revanş maçı yapıyorlar 
kupa .. ı n.1mr altırda huE1;si maq. çen hafta~ı ... ~~nez:.- G~!ata .. ar~y oor-:ı:ıa !tıvtn ücre?I• ;.aırıabll!nm 
lar yapıhwak. Bu ~·r:ıda Ga!ata. ma<: nd:ı . •\U"Vr. 1'ıkl'C'.,ın marı.c Haber • H N F) remı~ mnrae11at 
~rayla ~:ktaf?. Fcncrhah<;c erliim~indc takip ettikleri ~iste. • Orta ;.a~u bir cıaya.rı ı;unuuzıerı 
ile de 1. gıv.r karc:ıl."'"..:ıcnklar. mi bu d"f :> Fe.,,iktaı:ı kars· ... ırdn. ,... ~ ·• ·- fv ışlert gbrmek, ak,ınnl&n evine dön 

Bu karştla.c::ınada. lik heyecanı 5 i ·ah • J3.eya zlılar:n en faz !a fır. .,;ek !ııt~ıne!rtecıır. 't em-iı yapabilir 
olınama:\la berabçr <;yle bir va rnt~r Ye golcü elemanı ~ukrü ii. tv ışı,rtnı .yı bUtr. f~tı~esiı ya:ıı 
. t l . " d . ?~rinde de tatbik cdchifülcr Bu ~ır bava da .. ~k&"ı .. ·•· tstlv•nle•t'r 

:z.ıye \·ar n, u ·tün e ta:m mana. · u J .,,,, u ., ., ~ • 
b:k<lirde. Snrr - ICırmızıMar icin ı Ar. Se) ~nızlne milrac<:atıan 

myle rcvanş kokusu liitr.ıektooir. t<:-hlike, hİ<' değilse Ü\'tC * Bir geııç, bir milcs..ıos<ı veya ı:ıeı 
DüşUnün bir kere. iki hafta • bir ni~betindc az~lmı!3 ~ayıl~bi. 

evvel ba.atan bap~ bf!Jrim bir o. 1 lir. nangt b!r ticaret evinl~ ti.ı>211.pıarını e,. 
-·-A G 1 ı de yapmak ... <ıtemekt~t!I.! (H') remzinr 

) uıruan sonra ,a atasarıı.y Be- Görülüyor ki her iJd takımda, roil~acaat. 
~kta§a mağlup olurken, Fener· ilk karnıla3malarmda. l>a7.1 ders. • Ltse ::nez:ıniy,: ia.ıtıhanını gele. 
ba1ıQe de neticeyi 1. Spora kaptı. ler almL<J olarak sahada yer ala cek ~ene \"P.reCi?k, ı;.ııl«.rı:kı.e alAkaa. 
rıyor. 1 cakl~rdır. '.luıunmıyan !:>!r g!'nc !'ero-J v!'ya bu. 
Şimdi bu iki takımı galiplerin Netice muhal.-kak l:i, maçtan susi mU~s~selerdc az t>!r Ucretle ı~ a. 

.kaı'Şı.sında seyredeceğiz. l önce tnsarladrğı fieyi !'ahada f'amaktadır. (1'ok,azı remzlne müra. 
Galatasaray Beai}>ta,cp kar:;L~n. ı tatbik eden takım lehine olacnı·. ,aat. 

da. mağlfıbiyelin acısını çıkanv ! ltr. · * Yil'kııek iktL'Jı>.t n tırsret mektt.. 

~ili !bulmağa uğra§."lc:ı.ktır. Fa- ' Biz kendi hc.·mbım1za ~unu 
kat Beşiktaşın d:ı. bu ma~.a c- söyliyebiliriz: 

otı\ln birinci ııınrf:na kayılh hi.r gene;. 
o~lı!dıon ııonraları çalt;<l'Wl:.t iııtemekte. 
dlr. Frnnııa:cş oi:tr. caktllo kullanu hemmiyet vem1iyeceği me':~U- 1 Neticeyi ~~en sefer oldu~u 

bahsoll\maz O da, ortada donen gibi yine Galatas~rav ]!'hine :ır<i.. ve o;tanograttye vakırtrr. muhue~ 
(bakim oynayaımyarak gaiföi_. riiyoru.z. Ancak bu FC ~r~i lellte dl"n de anlar. (S.n. 11: remr.in• mu. 
yet) şeklindeki <lüşünceleri OOşa görüşümüz g-e<;cn seferkin<l<>n 
~ıkarnıak için Galatasarayı nir daha zayıftır. 
kere daha. yeni:p ortadCl.ki sözle- Ft'nerha:hçc • 1. Snor maçına. 
ri tek:r,ip etmcğe u;'Z·ra~acaktır. g-elincc: E Y v c l k i lı .::. f t a 

Bu \·aziyette oyunun fevka.la. 1 Fenerbahçcliler 1. Spor knn;ı. 
de lheyacanlı, iddialı, hatta biraz sında mağlup olurlarken. rnkip 
dıa sert olacaj; umulur. lerine boyun eğmiş v~ziyclte de· 

Galat.ıısaray evvelki hafla ol. l ~diler. Hatta oyunun mühim 
duğu gilıi Ileşikta§ karsısında bir kısmını da tabii Galatasaray 
yine ka~'i _bir hakimiyet kurabi. l gibi htkim o.;'namıştılar. Ancak 
lecek mıdır? , I. Spor ıbozucu, seri. eneıjik bir 
Evve~i haftnki oyuna rafrmen 1 oyunla mukabele elmi~ ve bunu 

buna mu~t oevap '\>erebılmek bir golledt· ~sle\'İn<:e galip ge~-
miiEYküldür. mişti. · 

~i-ktn.şın k~roounu ~~I O· Feneııbahçe 1. Spor karşısında 
yuncu!nrl~ takvıye edecegrnı iha. o gün, hücum hattmın kı..sırlı~r 
ber aldı~. Hakikaten B~ikta.ş, yıüzündenlbir ~ayı y:ı.pmak meha.. 
her hattında takviyeye muhtaç. rot.ini gösterememi.crti. 
tn-. Bok hattına nefesli bir e~. HaLbuld Feneri geçen hafta, 

racaat. 
• 1taıyada ıahıil gSnnli.ş. mimar1 

i,lerden aa:ryan, plA.ı; Ye çlru mllttlu 

keple mlnyat•lr rc.tmıer çl..ten ,bir ,il, 
natk'lr bir ~lrlrette veVJI nu..snat bir 
ı:nU-:~ee~ çal~mıı.k ı.atemektedlr' 

Ta{'rayı. gid<?bllir.. • ı.;e611•1 tör) rem 
zlne mllracaat. • 

• Bir ar.ık&t f'lnm.:ı.- ~lı~~. mu
amele takip etmesini h!Len, daktilo 
kullanan btr ,ee~ t.ı: aramaktadır. 

( R. V) rem:dne möracaat. 
• Erkek ,apkttcılığrr.can anlıyan btt 

ı,çıye ihtiyaç .ardır. 19tiyeıılerin b . 
u1cla.t caddesinde «1 m:.manıya mUra 
CA&tlan. 

Uirkçe riynzlyı!. fizik, kimya. V.S. ders ı 
ı ... rı vermelttedir. (Der!!) remzine mU.. 

raca.at. ı• * Ortıt0ltulda muammıtk yapmu; 
tı:ı tillerd,. ikmalleri. bihakkın yet~t!r. 1 
eni§ t>ir tlniveraite!! genç, !izli<, kim \ 
}'~. aımanca. ıdersle~rmek ı.sumelv 

redir. (A.'r.S.) remı-.lne mUracant. 
* Eski blı: ı:ııan muaııımı, hus11«1 

okullarda ve husuet ders a1malt ıstı. 

yen talebelere ders verm&k arzusun 
•1adır .. (G .. Kemal) remzlne mür:ı.caat 

• 18 ~~mda, ort.a~ktep mcmınu 
bir genç iş aramaktadır, (Hesap ve 
cebir lfleri.ndcn anlar (Ma .. ta. Ya) 
remzine mllracaat, 
* Lise bitirme lmUlıanmda bir der: 

ten muva!Cak olamam'ı bir genç, 
tmtibanmı vınincey:o .kadar. tatımıt iJe 
mtltena.stp bir ış ararnaktadır, ~ker. 
likle ilişiği 3"ı>kt-.r. Orta mektep t&le. 
ocaine ders ve:-e'Jlllr. O~dak) remzi, 
ne mUracu.t.. 

'f. Ortaokul Ö'ğr~tmcr.Jlğ! yapmıp b1: 
yük.sek tahsil talebesi. ortaokul taıeb(t 
terine ve dışardan b.Uıme ımtilıanı ı 
vereceklere 'i.cnı verehilir. Evlere de 
ç-!debillr. ( .\.B.) ~m:l1ne müracaat. 

• Franeı~~. ingUizce, almanca 
IUılyanca ve balgar.cayı mUkt>rnmel bi, 
len bir zat.·no~r dalttlcrinde ve ter, 
etime evlerinde çalışıuık ıstt-mckte 
1Jr. (S .. S. 6) :"t'::nzin~ müracaat. 

• 30 ya§tnda. çal:.<;kruı, ciddi blı 
bay, husııst veya resmi mfles,..cseler. 
de kalot'ifercUik arıırnııktadır. Sulbm. 
ahrııette eez"eYi karııııında bakkaı 
Hüseyin elly!e (K Şezere) mUracaa.t 

• Ticaret li!e!in!n !'OD sımtmda, 2tı 

~nda bir gm.;, muhasebe, muhil.be. 
rat hesap Ye daktno lyı bitir; blr ti. 
caretlınnede veya lıh' ı:cllessesede aı 

bir ücretle "~ak iBtP.mektedlr 
(H.D. 32) remzine müracaat.. 

* FratılJZ me.ktet>ın1.ll uıııe ımııruıı.. 

dsn mezun cldd1 blr gruıı; husust olıı. 

rak az blr ücretle ı-~zlye. fizik. kim 
ya ~ frnruıı;:r...ca dersleri .-ereblllr 
(S.M.[{) remzine mOracaat. 

• Orta. 2 den a)"ril.."JlJf 16 yaşnda 
ldı:t:ISe91z b1: genç ijğledE:n 80nra bir 
mUe~11ede ~ aranı&kta.alr. Haberd~ 

(T.R.) remzlne mtıraca1.tıan. 
• 29 ya~uıd& ~ktr, a~erlikte alA.. 

kur olmeyan yeni YC eski yaı:ılan bl.. 
\en bir 'genç her DO ol•.rrsa olsun bi.r 
lf ara.müt.adır. (B.B.) remzine oın. 

raca at. 
• Herhangi bir m~ kltlp o. 

tarak <;a.ll§IDnk isUJ.WQm. DakWo b!. 
~ ve ttri /&ZT Y".,... :ıı.. Boıı.sen1Ble, 

• 
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man. haf haltına keza. hücum .alata.saray knl'fjısm<la. ev,-elki 
hattm.g, iki kişi la.r.ımdır. Be~k- haftalara nif;bctl~ kıyc.:s kabul 
taş bu ihtiyaçlan - kısmen da. ehniyecek derecede di~n bul. 
hi olsa. - karşıluya:b!lirse, bu de~ duk. Malum anl!f'.Şamamazhklar 
fa Galata.sarayın ezici bir hfid. halledildiği için Snrı Lacivert .. 
miret kur~ı pek tahmin edile- lilcr sahada, ellerindeki bütün 
mez. elemanları toplayarak yer a!mıc:-

• 'l"O.ritQe, fran.IUICI. , yunanea mG 

t&mmel oirur yu.ar Te ktXlUfUI' a:rn. 
ca blr&ı ~ blltr. uketUltl• a,. 

~kur olm.ıJ&Zı. ıc.m (61terebnm. 
oeu.ptan H muhuebiidın &Jl.layarı l'JI• 
b&y UCU& bir 11~le 1ı1f a..'"l.maktadır 

( M.T. V.) remzine mtıra.caa t. 

rlm vardır. :t&tiyenler (A. nyu) rem. J~flım ,11 zine müracaat etsmıer. ll llii 

Galatasara.yın da bu sefer e. lardı. Fenerlmbc;e aynı kadro ile 
linde bazı Jwı:ları vardır. Geçen t. Spe>r karşu;mda cl;ı. yer alırsa 
defa Bvşikta..1tan :J golü naeıl ye. bı.ı defa mağlubiyetin revan~ın; 
diğini herhalde unutmamıştır .. 

1 
gü7.el bir galibiyetle aimn ı lçin 

Bu defa mooafaa sL~minde o bir en el yoktur 
~-g<~ lbir değişiklik yapacak: Saı,.'it Tojj,·uı ôGET 

:Natnık görgüç'ün 
fotoğraf sergisi 

• Fransa: melr:teb! ort9 ır:ummdan 

mezun. daktilo btlen bir bayan lt an. 
maktMır. '.l'Urk.çe.tf {y!ôir. (Nenr) 

rem.ıı:lne mUraca.at. .. 
• 2S yqmcıa, ukerli~ &ll.ka11 rıu. 

ıunınıya.ıı yen.ı •• e.ılı:i ya.ula.rı Oileıı 
be kA.r blr cenç. nda.eıtılt. ka.prctUlt. :' ... 
Ol b1 r tf ara.ma it tadır. l S A..) re aı.ı:ın. 
'l:I r.ı racaa.t. 

• A!kerlikle a!Aiı&.!1 olmıyan, rt. 
yav:i~·cs! ıMvv,~ı. 11.ıre n-:eıunu blr genç 
resmi veya hunıut ta mtıe~esede 

kil.tlplllt g!!>l tılr uıı •am&ktadır. ı N. 
rurk) remzine mfirar.aat. 

• Llsenırı 11on SC1It1cda t>!r ı:;oenç 

dğleden ;aonra çaltş.:n.aY. l.stemektedir 
ıN.L. 8S' reınr!ne müracaat. 

• 81 ya:ıntb clddl •e ı;alışkaa bir 
genç, odacıl.O;., :ıpnr'"..:man ıcap1c$~ 

(Baş fara.rı 3 \incöde) seven \'e tanıyanlar Nınnı;c'ı ı•an- Yeya gece oek:ç!l!ği arııınaktadır. Ca. 
~ i>Ntlriln bn gjöi ·t~lerc d:ı.n tebrik etıUler-. ~aoğlu ük.t..eJ' ııpa:tıman maliye ıtı. 

~.agel.en yvdıını esirgemiye-1 Bi.n?J. d:ı. bu ~,-g-.ıi:1 faJd • ı ve raz ıwrnlsy:nıur.~R odatı Ahmetıe nıc~ 
.. Mdiie lbu kı;ymetli ımıatki.ı- kt,rrueti üzerinde <lurnhm: !<~oto.:;· •.•ıpıa mUra:a:ıt. 
~~ eôeriterı, NamıQc kendi· , rafın ir.at eail<li~j Lııı ;Jıtenbcri ha· • L''rcnır.:r.clnan tıırlr.çeyt ~ eııKJ 

~~·~.tev~:.~)nde Re. Mi· J k~luı.tleıi ''o'bje·kM,, ilen bar/.~ :hl\, yazı)·ı ':li!en :-lı'!.!I ·~ l!temektecılı 
~~ teıt'fe:'l&ür ediyor ve bu 1 bin:ey gözümii?iin önilr.dc canlan· Haber gaz,.~c."1nde {Jt.!c1lmeı remzıllf 
IMl'8dtı _zt)'lK'latc)loce B~s aztc cnmii· 1 dn-amaım~ır. Bıı itibarla • ·amık ·nUracnat. 
~n mtna'r~nm tamir eciilmcokte 1 Göııgfü]ün aı;tığı fot<>ğmf qcıogisı • Bı:- uııı.·erslte te :ebesı, 'r:.a vf 
°'8.rı. ıt~>ce:rne ııMıl çıktığuıı orarla. bi1..e muhtelif devirlerin ve mutıtc· ı:se ta:cocsLle "let tilı :tı fen deM 
naftl • tbir h~yec3n d'tıytluğun•ı an· ıır töre:ıicrfo hatrralar.nr ya~at- vernıe'c<t!!dir. • >.lk'\ya ı remzine mUra 
l~: , maktadır. mı~tır. ?rtat:>a.a ve k~tap f.c~er .. r.de C:~ 

:: lr~ab!ıır. ı S I'. Y.) re~ıne mUracaaı 
* I 94'J. ı 9-ıl der., \"Ilı. eylül ucvre.. 

. - .iki ~~ıJ~ BeyM.ıt c..amJinin ; 'Je~ir edilen cse:leıin hemen 
0~ g09JY0rrluk. Ark:Ulnşım. ı herlRoiniıı <le lm ı kımciım itııiJıf 
''N_lllYlık. dedi, şu min..'ll"enin tamir kıyme:tleri -..ardır. Nem k"rn d..,"ı vı' ·"'"1 ~.ı. _ ,__ • \ '"' ,., \ · lt1r:nc ! n •• hıı.nıo!.-ı ikmale kalı ır 
~ m~t-e: Qıan tepocinc itüciik bir g'i))". hunlar nrn .. rn · ıı. ö~ ,, d · .. ·cr·ı·ı U!tr-'- ,_ .. -L. - ~ otr gl'nç. ta~ı;f.ilc nıV• naııl;> Ucretl 

çr.:; -.unn""': .. r:. 0r. a. Y.a ç_lkrp Be· !otoi:raflar varciır },i, l ı}n:ct'.eri ,..,_,,en ·-um ··n "--'' U d oır iş a:-"l n:ı.::adıı. <S.s., remzıot 
.r- . ..,... 1 go tnw_;oun ora lill par:\ H1> ()Jc[iJeml\"..,. ... ic \"C hı"r t]•!..n ;,ı. ~-= " '! l .... ~~ r :nlırac1at .. 

• Liaenln 9 uncu ımufma. den.m "• 
cle:.ı b.r ı;enç, öğleden sonra saat l,M 
dan 6 ya kadar hııııust veya reeml bir 
mtleeıııeısede çall§Dlak istemektedir. 
{Mene~ 86) remzine mnracaat. 
* Ytlksek iktl.sat -re ticaret mektr. ı 

binin lkfncl smırmda okuyan, muha
sebeden ıımayan ~ f'ra.ruu7,cayı iyi bi. ı 

ltn bir ~ene. herhangi bir mlloggescde 
öğleden S<)nra çal~ak istemektedir 
{B .. 16. ) remzine mt\racu.t. 

• &rl da\ftlto :va.r.~ eski ve ycnı 
yazıları iyi bilen bf.r ge~ ııerhangı 
bir rnUes!csede ça~aıç ıstemektedir 
(ÖRZ} remzine ır.Urncaat. 

• Orta yaşlı, b'allısuıca n tUrkçt 
bfien bir bavan., ıyt tr1: aile nezdinde 
6 ya§m'1an yukarı çoouğs tıe.kabllir ve 
d-ers verebUlr Çoculmı: b1r ailen.hı 

yanın ela orta i§Ler1I16 oo t.ltu:ııe.k !st.e. 
mekteuır fK\bar l!:) remzi.ne mtlla. 

caat. ~-

f,füteleFTİk: '..J 
DAJi ru.o ARANITOR - EıDci ~~ 

yeni yau ok.ınıa, ynzıruı bilr.n blr oo. 
yan aranıyor. Daktilo olarak çalıştı. 
nlacaktır. Daktiloyu 11Yikil<' liğr1:. 
!!ince) e kndı;.r kendisine ayda ı 10' ıı. 
rn ,.<' .. nccrktlr .. 

~flirıu•.nat.: ı:;'atfh A-18.<'.arkardt""lcr 
J"'o. 88 • 40 ••t:GlJR" emlak ldar~sl. 
Aldırınız: 

J.i11l 11Cl11:ırını-nn nııınlan?l:ı ~len 

111e•;tııpb rı idare!:ı:ı.nc.-mlzden (p:ıuır • 
tarı dalı il) hcrırün &lbahtan öğleye 

lmd"r ,.c ııat 17 den sonra aldmn:J. 
C:..,.cu·nr ırı::ı • .sın. ~t.e asıl mıtrifet aimma.sı k 1;.!l ohı \ r.cak kr.d."r 
b
·-' ~--= • M.;ınu~"ıede :z~ ~nt·kr rauı te<. 
1A1Ur ... ~,.u her zanınn cnkref'aıt mühimdir B:ııınsı-a Atıı.lüı".<'e ait ı ııırı. 
r~J.cr çcı::Unek için görenler de o'a.ıılar.. · ' . 1 rnt"'"· .. Ull ~r :Lutıa.sıp ru:ınıı.neltrd• (H.M.Z:. mı (Bctlw>) (16 Çiğdem) 
gôh b'. ıt.ramva'-' dl•egı"nın· •- e#'-- (' ,.. . d . ·. 1 nyı -~~r Ucart mlleue.lol! ... n1~ ' ._ (F GD) (SA) c·u 29) (~· dl ) 

"Vakıt,, Ktiabevinin yerıi 
neşriyatından bazılar~,_ 

Hct"!w· krndt "laystuu yaşat - BlkAyeıer - tll!KlR 
~n tu K {1?'Jl 

~~J ~yomm - Roman - BUU.HA!li UUIC.ÇA& 
ıo Del'SU- 6u.etccl,ik - SEWL AL'l'UG 
taı.X'll"ı l:.eb'us:uı 1~77 • :.ı:;~ - HAKKJ l:ARIB US 
U~üncO ~lt311 :\leh1.1:ıedlo fo,"iirflf't Uliğlınll - tllJ..lfl ~ 
KwdJ kendin!' JOOO keJiuM! !.le r;t:-n!°ti<"J - fl'nuısı.zaı1 ldtsl'I' 
KenG.ı lft"Od.lnı ıooo l\cllnıe iti' ötb'etld - Al.ınaoce ıdtJ\"' 
fü!ot1J trendine 1000 kl'llnw ·ıe ıs~retl<-J - to~Jtz....c "1UJ

11
' 

Aııhr.n Kn.u:us - ~Af.AIL\ı'lL' gtp 

-,,. -,,, -dl 
~ 
~ 

-· ~ 
~:\51Al"' UASIM m~ ~ 

• "et 

1 

Şubeye Dtl rıs. 
ocı- ' ŞF.H(R e., t]ı)"' ıı!-1 ,. ı \' 11 r u o s (' ·;ubemlzde ı,a.yı '219''> ~" 

fS1'A.N3UI 

rrııı lı!!iill r E p E B .\ ş 1 l teğmeni AYilf Bils:;ııd:P ~ 
ortAM ıu~~11,, 11 , ı dlğl adreste bulun ~i!~ıc ~ 
Akşam 20,30 :ıs tnhloorlnr tefti: \~ıısı:ııdY' 

bulunduğu poli' ys 1' 8ceıc ~ 11 A'rf LE 1" !'5 Derde) m.ı.~tır. Bu suba.yıtı ço ~ 
SON HAFJ'ı\ mUracaat etme~. otııl 11nıılJ tı ( 1 ]tsJl ıı• 

istiklal caddennde hakkında 1076 ı:.<3>'' 13:ııcıc ~Y 
m:Uısusuııa gorc nıu 

KOM~DI KISMINDA 
Akt&:rr 20,30 .l8 

Kör Dövüşü 
--o--

. .. . 
f ·ıııl' 

Be.5iktn..5 askerlik' ~~ .J/ 
d ~"' '". ;. J .... ı..ı..:p twı .. eç~n."r e b r AmcrtK'in mec-1 :amıı.lt"aJn H.:ı.:tA.1a :ıtr"M ~'.ID veyr •. . . . . . ..... ~·C m 
~. gqAı Ul,l a.gacm l\allan aı·asmda rııuae;nıtıı. okumu;;turn. ..t'ı.meıika lIL D~) rn. Nesrin) C!nt"cl 27) (A.15) 

görürüz. Nasıl bunu vnpabilir mi· eımıJıurr lı:-i n· . lt :,:k . ~-,_ • 'l(rl<aç ~&At ı:ıt :s..LfSOlllr tN M.) (Kimya MWı)(tmren K. H) (Y .. Akm) 11e~;ofilu l-lal.'' ~::ıe-.. 
Mn., dedi • e .mn e 1 nı, ·' •' ı ·eıı·~!.D~ ııııı--1aat. ~ • ' ••. 

.,, · Arkach'Sı:rr.dan ayrJdfk <;\İi!Occği s rr.d~ hir kö ·c uiramış · ' • • (Mesıdt ll > {MclflJlat B) {Hariha) 

Cağaloğlu Yerc~ı:tı•..tl ~~ 
laykookü sokak 2 P ğıtle.ıı uıJı 
ran ycdok ceza.et te J.tP ~ 
oğlu 318 ~u ~4 
(38471) in ~k ııcele 31~ ~ eon~ra k-eo<limj şöyle b"r rokla.· \: :>ıao..ı. foin.de nutr'; ··erir'·c ıı • \: e:neıtuı:ı .,, Y•:r.cıı scrvlıd:ıde: (Pcnı!:>a Z..'l.rf') 

dmı. Jı::ger beud,, s:.nat nıdcı varmı., bir ;.:;, mı:alhmi kcr J;·ln• ~~;<l' : ıırıtArıı.rı tılr ~c:-;ç ':eı .,e.: ıo~!llltıılar. AşBğldıı rPmL"'tlcrl y3Zllı olanlo.r 30 
oraya dtı. ç1kııhfürim. <ledlın. DeT· mcuc.1. Ic lv;';:afrn: <'ı'k~t" 1 ;; .. -~ ii ' ı i.a ~ ll!tem'!~ted.r { K. •.I) !l.l rtmzLnt blrlnn lc~rln tarihine kadar mektupla 
nsl minare tantlrt'i•ini ı •ld •m us· d~t "<>ıır• PU7.\' ıt ·, b::...M.· ' 1 -r.'l a:ut. rrc1 l!lm zın-·:ı. ~·,acal·tır·. 

1 
• , .... ..... ' • e ~ r ·ı.uqrJr nes- • .. ,...., -'"-.L "' 

t2 a.~ )alvaro1?1 ,.c nilıa)et Alla- dnc .kam. vernü-. bu htoğr:ı.fı ha· rıc:ırct m i<teh.~:n S'll ••r.ıf•ndo (R,V) (İş) (S. 1261 (Çaylak 2t) 

Bug1ln mn'Jlı" 11 de gece 8 da: 
1 - Lorel Hardt: :lafer DönllşU 

(Tlirkçeı 
% - Pam•ık P~. Yedi Ctloe.!er 

ha_ mg n3r!Ô: :rıı nnrcnin o i'.•lüm ~,c· her oi ın;. C:<k:m~ b .. ğı>'l"mi;ı 'a· "k•,ynn h!ı- g-u.ç o~le•1tn s..>nraı rı, ti. (Ticaret 4.6) (Hamdi) (Sadık 27) 
ı:igin~ benrij'<.'n tepcsin~i küçül. hib'n 'en b:r küpyc~'nj~i!.'cmiı:;:· J.l'ı· "!l"I bır m ~st>ttl'df' <:R ·~mıı.1< IP'"nlt>k (}.. Yazıcıoii'iu) (A.Z-") (Ir.S.V.} ~v~,."":A;"'.ı"':a;""",.,"'.,,,."'...,:.:.,.:or.~, 

·cleye çf.rnıı~a. ''C oradan rc.~ır. :ı.'Hm on ~·'11 c.h'a- •"'·p r~ı· ... d .... ı'l'ıcnrctl:i r nr.ıne·m'racnat. (TZ.T.) (P.BT) (TP) .. ~ 1 ~ 
-·........,;· ~ • • • ...... - " , .. !j. ·~ .. · • • • (~!.R.) , azır o e e · Cl~•uıy~ •ve h::ı.."l1ao ~. ?ır knz~ız· R,ızvelt fi~ a 1 M>: ) iıkqr).: b:ıl "\'IJ• • B!r. ~nh·cr~itc t.:ı.:c'bc•i b 'hn.s.: ı ( ~ M.) {B.V.) {B N.şj (T,'r, 298) s r ~ 

ca ln1n.iye muvaffe;; o"mm. İt.lı~f kı~me..;.rıi t tdir ;"jn bir J"üri'-·e lıa· orl'.lmc .... ;:ı ta.ebe,ıne fransı?.c:ı \"C (l~bnr E.) (!.l D -..- ) JS H K) t~ . ~,.. 
ederim k" b b" J l"' ·• P J.' k "' • J • ·""'· ' • • • >",) , s - !· u . ·r.' e :1!~. · :l ·:ı~ ~~:e et_m .. Jürj heyeti -:·apoı ur..d.t: 1 ___ --, , K(,.;";:aya) (7.0.) (M.'l'.V.) (Nurettin) ~ Jtınn. ile hazırlanmrş kt§lık tnyyör, ~:f 

ı_an8:t ıı.ş;n heni b.ı cl_.1 ıge de ~ I .... ur,ıllJı\•J•ı h""~t v:ı:·. z· n ba b:r ı e"·"',.leri n!'(ls:r.dn htklc b"r dah:ı. i~;manto ve robları görUnUz.Slparl§~r ~ 
1.etti t.f!'eo.:ı··r ı • ·· 

1 
• ~._ ... .-.. ..... ~ .... .A..•..-.. .... -.....,....,..,,....,.-.,...-. ... ~·..l!\..,..i! t el ' ı · ~ 

• F. ·ı • •. . . 1 ..._._t~. •1·" ' 1"".e er.-: :·-.ıdT;ır n-c· 1 ·~ <:' <;e:ni.r~ct~ bıdar n ı.Jir ,.c ı:f"" ... ,,...,..,.. ..... ":-""'""'" .. ....,.. .... """...,. ... :""""'-"'"''U :o1 <-r,ıa y::ıpıur. ~ 

~ gıbl~ıl~: R_~ı;:ıt ıw_nsı:: mlş Ye ~u~ume b r po.-: ını:knb~lin· toğrnr ~<ıkrisinJc tc.lılr edilm<'si ı~ ~otlu Parmaldrapt. fll13'm ll!tkAk ~·~ ~ Uc;uz ve gu"zel ~~ 

. ti tı e tJJlCC"" u1' 
mıze m racaa • ~ııtı cıe' 
ha..1<:kmda.1076 sa):11 ~ 
dei mahsusuna göre 
pılaeağr. 
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-0 ~ ;ıun!'>' .°!1 h~~atı V~J:itik~n ~cıN:··-. Muruı·m b"~ rJn"'l ıwi d•ğç.rJi .?t....~1 af! r vtrd•r ''C bu IH GÖZ HE' lMI ~~ • 1sWtW cac!dcsi Lebnıı ~cıaj YB..~~ 
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