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~ 
~~ hakikaten bezi· 
'l~a Ve Bolşe\•ik or. 
....._ ltı.ıa Ya atılsa bile .Al
•~eır~:ı 00ş bırakarak 

lae en.yıc ln·""iltereyc 
oı,_ bu iırıkan yoktur. Bu 
~11.iıı ' İtlgiJiz efkan u• 
~.ku~~a kap~ 
~. acaE:"Ina iht6.mal 
~eklz PlliıtoloJimnJ biJ.. 
lb,."~~ı Ur. Eminiv. )ki bu 
... ~ }1\Panlar nC'§l'et. 
· de ~asşız olduğunu 
~, h.~liyorlar. Fakat 
~ ~nıadıkları i<;in 
ıt;'ll\ "il a :mecbur oiuyor

~t .. bulacak hayal 
RoZc alıYorJar. 

}'~an: 

~ Caia1tYalçıa 
~ )ffr ga7..el.etiinln 
rıı~ tarihli nfüıha~m-
~: 

Barp okalada 
dlalll merasl•• 

Milli Şef, yeni mezunlara selim ve 
muhabbetlerinı bildirdiler 

----~--o· ....... --~-

Ba :veldt ıeaç ••ltartara bir llltalHt He 
mavaııaldyet teme.\; alsblde balaatlll 

Alaloara. 31 (li~j) - Dün 1 fffrp okvJ•t!Ji.&;NQ. 1Q8 Dad 
saat 14,30 da harp ôkWWlda o- dh~ .mezunJannıp dünkü bu 
kulun ikinci sınıf mezunları için ~neak teslimi ve mükafat da· 
ayrılma töreni yapılmıştır. ğıtma töreninde BtiYük Millet! 

Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, 

l spangada 

Muhtekir 
ler idam 
edilecek ,, ~- karsı 'ukııa 

~ "-t· ı muharebeler, 0 
'-.""':'. ~~~ya dahil ol. 

Başvekil Dr. Refik Say:dam, mil
li müdafaa vekili Saffet Arıkan, 
hariciye vekili Şükrii Saracoğ. 
ıu, adliye vekili Hasan Mcnemen
cioğlu. iktisat vekili Sırn Day, 
gümrük \·e inhisarlar vekili Raif 
Karadenizle, mebusıar, genel kur 
may ikinci başkanı orgeneral A· 
snn Gündüz, askeri temyiz mah. 
kemesi reisiyle genel kurmay mil. 
li müdafaa vekileti kara, deniz 
hava müsteşarları ve daire reie· 
lcri , garnizon ve merkez komu. 
tanları, Ankara emniyet müdürü 
ve daha bi~k davetliler ha.zır 
bulunmuşlardır, ~~ecll)Uk bir alakayla Kararname dalla 

~:r· Çijnkii bugün 
~ ~ .. j~n idare olu- meriyete konma· 'ti ~esabı göriileook I 

··-·-.L~ ia. dtt''>adi Ye siyasi daa eıve 

Törene müzıkanm Gaklığı ve 
okurların bir ağızdan söyledikle· 
ri İstiklal marşı ile b8şlamış, 
bunu mütcakıp, başvekil Dr, Re. 

• (Devamı 4 ünciiile) 
----------------------~-------~· "",.:- değt~lkllk te·· . Gı·z-lenmı·ş · -, 4- deği~lkllk tc 

~ı 'nkua seıe- Amerikada 
~-- ~e Alman zaferi mallar piya-
' ı.t )''rıllkilarihi ukıa ola- eı·r ta yare ~:-ıll(~ dünyanın te~ saya c;to·· ku·· ıdu·· v . 
~~ı.~"Y:ı::~::i · · fabr:tiasın·da irıı bir mC'rhale Jlfadrıd. 31 ( A.A.) . il\ 

ılo&:_ .. • • ., İhtikar suçlulanrun idam cdi-
,.~~· ınih,er kay. ıcce~ıerini bil~iren ~~nunun ya_ grev yapıldı 

ı.~' lblh,·er nüfuz.o rm, 1 sonteş.~ındcn. ıtıb~ mc. 
1'.~" ~ınleketlerden riycl mevkim~. ~·~~ı ~a o--
t~7. "e llıiit.alealar bü şimdiden tesırını gostermege R . . 
~ ~ hep biribirlerini basl.am1ştır. Şimdiy<: kadar gi7._ uzvelt grevı '&:akbıh ederek 
•~'~ktetıirler. Gü· lenmi~ o!an hcrncvı . mal satışa yurdumuz· tehlikededir dedi 
~İp 11 1.afer limidi ttu arzeöılmL'? bulunmaktadır. 
~ --ıı3',~1Y0r: Algesiras etr~ında büyük f I~ra! 31 <A: A.): • 

a,., dllıı3~ 0 rtadan kaldır.. miktarda buğday. arpa vesaire . Röytcrm yaşıngtondan akiıgı 
.. '""tl'j lı. Ya kat'i seklini meydanda çıkanlmL'} ve terke- hır ~abcrc gorc · rcie.icum~ur Ruz-

'9ta,_;-.rekita 1 d'I · f B" k erlerde bugü \elt Bendıib tayyare fabrikamnda ~ ~ .,_, . g riı;ınek. ı mış ır. ır ÇO Y - g~v T e<ÜimeS. •· · bü f b• 
lcoa._ -.oırmaı. mih- ne kadar ortada görünm~yen eş. fiıka.n:n an • . 1 U7.er.ıne a) 

'- 'dd >ia.')ln,s 'e ı.el• ya ve yiyecek maddelerı makul asken ıı.şgaıl altına alınma.. 
~ t\ lııgı~il!yo;, Ondan ve ucuz fiyatları~ piyasaya çı [ ınnı ~mrctmiştir . 
•. llt bit .,:;.reye geJeock- ı karılmıştır. . . R~velt grev hare:kci.ini. takbih 
~"'- 1 darbe indiri. Kanunun tatbikine nezaret ıçın 

1 

~tmış ve bu hueuala vennış oidu. 
~'i;:''"tl t • hususi askeri mahkemeler teşkil gu ~yana~ta e7.cii_ml_e "yurdumuz 
~tc_I 1tıe ~rıhlf hul;;arca edilmiştir. tebliıkedıedir,. . demithr. 
~•gtı Ylc diyor: _ _ 

~~~~6~E- Dünyalar f_atihi büyük iskende-~ ~il ez olunca bu· 

~~:~~ ~::~ rin anası nasıl öldürüldü 
L ~ "Yttnca pani .. 
~, lr. 

~~') "l'or, ~lnız aoa, atan 
~ı '>'' ~~e, ik ordu -'°' ı..~ '1. ~ru geri at ıı. 
~~rg Ilı İırıparator 
(~ kayoağı olan 

~.'il--""' ~ 

~'Ey Makedonya kahramanları! Ellerinidelri tüfeklerle 
!Şizi zaferden zafere götüren .kralınız t.kenderin anaacnı 
~e masum çocuğunun göğıünü mü nİfan alacalt•nız?" 

18TANBUL 
\'ıızı ısJerı Tel 23872 

!cu•A 
l ı 9 4 l 
! Sayı: 3479 l 
~--·_.._-1 

Fivatı fi KHRlTS 

üniversite bu 
merasimle 

sabah 
aÇıldı 

Rektör lJeni ·ders senesin in haşlan~ıcı 
nutuk ırat etti münasebetile falebeqe bır 

İstanbul üniversitesi 1941 • 42 
1 ders yılı açılış merasimi bu sa. 
' bah Urriversite konferans salo-

nunda yapılmıştır. . • 
Merasime 8 30 da lstıklal maı-

şiyle başlarun~tır. Milli m:ırnı 
mız. salonu dolduran ve. salonda 
yer bulamayıp Ünivers.~U: ba~
Qe5İne yayılan billerle u~versı. 
teli tar8.fından hep bir ~zdan 

.. 1 · h··rmetle dınkn. soy enmış ve u 
rniştir . 

Bundan sonra Rektör Cem.ti 
Bilscl kürsiye gelerek uzun bır 
nutuk irad etmiş, nutuk, 7:3~~~n 
zaman yüksek tahsil genç~ıg~nın 
sürekli alkışlariyle :ıcesUmıştır .. 

R kt.. "k" ate vak•n bıı e or. ı ı sa . d 
müddet devam eden nutkun ~ 
U • ·ıen· ders oenesı nıversı m geçen ~ .. .. 
zarfında.ki faaliyetinden. onu-
müzdeki faaliyet proğram:nd:~~ 
bahsetmiş, ezcüffiıe demiştır 1 • 
"- Başka memleketlerden ge. 

ri kalmak ietemiyorsa.k <'Ok •. ı:>t;k 
QOk c;alışınalıyız. Milli Şefı~ız 
lsmet İnönü Cumhuriyet ba) ~~~ ı 
mında asil milletimm; _i~deti!J;ı 
hitabede, ve Başvekıl~~ ... > • 

(De\"UDI 4 ~ 

. 
DeyJi Telgraf pzete9I 

yazıyor : 

----0--

Karadenizde 
tehlike 

---0--

Almn llawa 
llanetıerı 

SIYastopoldald 
doaaamayı 

Daha şarkta yeni bir üs 
aramıya mecbur ettiği 

takdirde 

Rtt ı doaanmaııaa 
atır bir darbe 

lndlrllm: ş olacaktır 
(Yazl8ı 4 üncüde) 

Jl'en FnkUtt~ı önünde toplımMı ta~ 

Kırımda 
Pre!{op 

oerzahı nasıt 
zapte~ildl ? 

----o--ı-

Almaa aıanıı iç 
gtin si.ren mltbl9 

muharebenin 
talsUAııaı veriyor 

B<'rlin, 31 (A. A.): 
D. N. il. ajansı, Perekop bez• 

z:ıh!nın zaptı hakkınd•t cephedeıı 
ııırağrdnki raporu almırtır: 

Kır?11 yanmadasını k:taya )al. 
mz bırkaç kilometre geıı'şliğinde 
bir bcru:.h bağlar. Bu, pek nıilkcm 
mel bir müdafaa mevziidir. Bu ber_ 
zah iizctjndc 8 kiltmıelre uzunh;
ğuntla, 15 metre dclinliE;'inde Ye 50 
metre genişl!ğinde "Tatar cuku _ 
ru,, .cJenen bir !kanal Knrad~iz !W
ları ile Aza.koenjz! ııuları arasın· 
da muvas1la temin etmckte:iır. 

SoV)•etler, bu tabii müdafaa inı.. 
kanlarından fatüade etmişler, Sov_ 
yel batarya mevzil:erj önlinde, 'bc

(Deumı 4 üncüde> 

Moskovaga 
karşı 

Cenuptan 
yapılan 
taarruz 

şiddetlendi 
Tala mmtakasıada 
Almauiar llerilyor 

- o-
Alman tayyareleri 

Moskovaya günde 8-10 defa 
hücum ediyorlar 

\ h.i, 31 (A. A.) - Ofiden: 
Hus cephesinde, muhnrebclerin 

l}iddeti iki misli nrtmt. , Viazma.. 
.MoJaisk ve Tula mmtalmlannda.n 
Moskovnya karfit Alman hücumlan 
ı.-iddetlcnmişt.ir. Bilhassa Tula mııı. 
takıısmd:ı Alman tnzyi:ki fevkaliide 
§idd<>tUdir. Bu mmt.akada Alınan. 
larm tist.'linlüğiı vıi'rdıT. Ruslar, Do 
ııeç tıavUlSllla yen! :takviye Jruv • 
vetleıi getirmişlerse de Alman i • 
Jerleyi.! ini durdurmağa muvaffedt 
olam~ır. 
Kınmdn Alman Uerl~işl de • 

vıun ediyor. Brekop iberzahı müds.. 
faa ha.ttınm ~ anlmnsı, ..M06k<>\ılll 
erkfuuhn:rbiyesı.ııin Kırımda Hazır -
lamış olduğu billlin ımürlafaa sis -
temini nlt :U.st etmiştir. 

(Devamı 4 ünciide) 

Parti 
g rupu 
Bugün 

toplanıyor 

Meclis ı· lyaset 
c: ıvaaı namzetleri 

tesbit edilecek 
Ankanıdalı ,crllon malüm:r.t.ı go. 

(JUmhuriJeot Halk J>ar'tisl Mecllı; re, 
gnıpu bugUn öğledl\!l sonra toplana. 
c1tk \'C Mc<'llso !IC'"kt~lloock lı:irlmç 
kanun ı&~itıası 01..erinde mtizııkero -
leroo bolnnacaı.tır. Hundun 80l1J'B 

Meclis Riyaset Divanı na.ınzcUcrlnin 
tfı8bltl ve Başw~kOlnm.le Dahlllyo 
Vf'klll ·Faik öztrak'ın dış ve ~ i l&
rtmkJa Mec1181n taW dcvre8"1ddd 
..eylr vıı lnkltafı üttrinde ~ 
balonmalan muhtemeildtr. 



Dün gece cll.nUnn dedim: "Sineni 
hele bir aç!,, 

O..ın · "Gece m"ı 'ata ib:l.kıbnaz!,, 
dedi, güldü (1) 

Nn.ıoıl, •• "zcl deni mi? •• 
/ nıan zam:ı.n size defterimden 

belitler, mısmlıı.r, fıl..-ralar, ~fa 
sö lcrl, nr:ıpı;:ad n, accmceden ter
<'iım 'er nal IC"Jecc"füıı. Oy~e UUJ.o 
ııc<lh or m ki, bunl r h~unuz:ı. gl
dc!'l'.ntir. 

rsk.lcrin dcdi~lcrl gibl "Hüsnü 
iııt iclıı.'' olma!> ü1.ere birkaç §eY 
:\D.7.f~OruP\: 

( 1) Defterim le şQyle iblr r..ot 
var: • R • beytin Muallitn Naciye 
1 t oldu '"Unu iddfa edenler de var. 
F'nk t ben NaclnJ.n hemen hemen 
bütün cserlcnni okı.:dum. Böyle 
bir beyte raslam!l(]nn ... 

Va/ut 
A.snn Us, yarın BılyUk !Millet Mcc

hsinlıı ycnl bir faallyet yılma. glrecc. 
ğJnI, m llsilı bu c1evrcde clhaıı har • 
binin hC'r taraftan ıhudutıanınıza çar. 
pnn buhran dalgııları arasmtıa. umumt 
hnyntı ı lcn.pl,armn. göre alınaca,k lE!d
blrlcri dilfünmck, tctkilt ve mllnılk,ıl§a 
netice ;ndf;I doğru buldu~ şekiller 

fız<-rlnd Jmnı.rlar oJınak vazl!csilc 
knrşıl m'l.kt(ı ol&ığunu yazarak dl • 
.sor iti: 

"A'-rupa lr.\rbl ne l<Mhl.r de. 
'am ~er >o t.;ı.biidir ki Türkiye 
Ilül U!{ Mlllc1- n1c<-U inin ;reııt i sc 
n .i ~inde millcke k rıAAı ıhmak 
ıJ .. tlln bu geni-: mcsuliyetll 'a7.ife
le~in dıcmm~·eti de <> kadar a.?ta
roktır, Hnrl.ıln birinci ~ncşindc 
hisse<lilmiycn, anl;.lk illincl ene· 
ı,;indc ı.endin\ ı;:\i5tcrcn b:ızı ihtiyac
larm "e l'ıkmt:darlJI Ucüncü ŞellC 
iı;irıdc :ığırlıi:rı <lt\ba zl.y:ıdc arta., 
caktır, Bu lhtiy~I~ \'e şıkmtıla. 
ra kanıı alıııtıea!> tedbirler de o ka
dar ıuüla.l!r 'e ~ bif İi ola
raktır. 

I,.akat 1 i• clb;ı.a buhruLQJ iki 
cnol'lt tecriibelcriodeıı Ye ı;aıdi 
~irmi . olduğu yeni safhalardan 
'>onra i .tikbale alt zorluklar ne o
Jıırsa o'snn, hır hır,Jde ltir ~ne .,._ 
'elkl ihtinıall"re nbilaetle ~a 
1chllkcli hulmuyonız ,.e her türlü 
1 lıllkckr kar51~111d.-.. en ~-...5b ha
ı· \asıtn ı olıın ml16 bh:Ht saye
"inrle J,('Çml'lfo olduğu gibi gele
(•cklel.J muhtemel bQh.ranJara CUJ. 

niyeti" knr"ı durarıığımızdan a~1ii. 
iiı>ltc ctr.-i onız. 

Y.eni Sabah 
Jl 

i'c kaNıla m 1ı.ı:.ı.~ ı çok t:<-mt>nnl oo~. 

MEVLOT 
ı:;n -

Pan!mız yo1
• ki biz güzel sevelim, 

Badem:Z yok kl ıÇ~p de hnykıralım, 
Günaha girmenin demC'k yolu yok, 
Çaresiz kalkıp nnmaz kılalnn ! 

Bu rubai Onıcr llayyamıııdır. 
Tercüme eclen c:,•;.i dost um Hüsc
~in Rüı:.ttır. Ye siaulh·c kadar neş 
redilmemhtir. 

Şimdi ik:.'.miz de ihtiyarız. 
Ştmdi ikimiz do sonbnharız ! 

Iclunet Celal 
~ 

Ahrc-tte sorulur hesabı §al11.b, 
Biz onu burada. bilıesap iı;:eriz! 

~~~hüli li'im •ahya. 
. ,. 

... tı Yunnıı. k3.bcl hürriyete, 
Bez getirsin söyle~·J.ı, can.iye .. 

te! (2) 
:(. 

Tali a.da.kattcn hos1arunaz ve kim. 
reye sonuna. kadı;r hizmet etmez' 

~iller 
:{. 

Kendi ~yıbmt bilen l>Mkasının ay.· 
bını ara."Dnz. 

Jnırun AH 
:(. 

Halkın sevdiği insanları sevmi. 
yenler, alı;:.ak yaratılmış .k·ms!.'ler
dir. 

~ 

Gemi o.ltlr cı.zıya, <:Fki beyitler öldü, 
Onu boş torbayla lı<>§~ tutardı 

ihvan. 
Yine bir yem borueu, duydu bizim 

Molla Velid, 
Samanı saltlı,yanın karşısına çıktı 

zaman! (3) 

1..AEDRI 

(2) Balkan harbinde Yunanlılar 
Sol!niğc girdikleri wman eöylen. 
ntiştir, Beyit Muhittin Ra;findi.r. 
O ıamnnla.r, Selfi.niğe "kabci hür
riyet .. derlerdi. Şn.ir; "cemiyet,, 
sözü lle <le 1tt.ihn.t ve Tcra:kkiyi 
lmstedioyor. Meşhur bir söz de var. 
dır: " ... tı Cafol' bez getir!,. 

(.3) KrL'a Neyzen Tevflğindir. 
Ebi,\zziyaza.de Bny Velid (Zaman) 
r;nzetesini ne_şrc ba.s:lad.Iğı gün 
(11 H.azim.n 1934) söylemiştir. 

T or~ler en makine· Dost Devlet 
yagı çrkaı· ıJacak reisleri 

Polislerin elinden 
kaçayım derken 

-o---

'beler 
etle 

Tululıın balıkların buz, fıçı ve tc. 
ncko. nzlığı fOtUndcn tamamen hnrl • 
ce gö:ıdcr im mc 1 ve dahilde de nz 
istihltık edilme.si yUzllDdm balıl•çıle. 

rm Uç günde bir balık tutmnğa karar 
ve_ı:dlklcrl nvı.11\ındur. Bµ mevzu Uzc. 
rinde yapılv.n tetkikler ooticcBlnde 
torlklcrd<'n de yunus bııtığınd:ın oldu. 
ğu gibi tınnnyldc lnıllandnn yağ istib. 
sall'lin mUmkUn olduğu nnlaşılmı.ştır . 
İlk tl'erUbclcrC' göre, bir çift torlktl'n 
ıki ldlo yağ alını.ıbUm lttcı ve bu ya -
ğm 1 ilosu dıı. piyasada 2 liraya mU!i
teri bulmaktadır. Bu suretle istihsal 
cd.lcn ynğıur ı.lcrl sanayiindc, m'l<kn 
ocaklarında kullanılmaktadır. 

Torikten yn[j fsUhsall ınllsbct nctı. 
cc verine , balıklrırın d~nlzc dö'•Ul .. 
mcsindc.n sıırfınazar cdllçcctklr. Bazı 
mUtc "'b°ti.slcrin bu hus1ıstn tcalı;~t vU 
cudo getir ccklcrl halx>r verilmekte
dir. 

Adliyeye verilen ihtikar 
suçlul().rı 

Son 11\i gtin zarfında. lQ w.uhtc.ldr 
yakna.lnrnış", cıdliycyo vcıtilm~tir. Ka.. 
palıcarıııdıı. Kadıköy mağazası sahibi 
Mığırdıı;, slynh saten, nalbur Satın 

kalay. Asnınaltında. 3~ numarada. ak. 
tar Hıristo çay, Tarlabaşındıı. bakkal 
Yorgt beyaz pC'ynlr, Y<ıni§ahird-0 kn.sa.p 
Dimltrl et, Tıı.ksimde CUmhurlyct cad 
desinde t{ltUncU Ojeni bira, Kapalı .. 
çarşıda Knlpakçılarda. manJta.turası 

Marl manifatura. Yonlmaballcoo Bar. 
diros beyaz pcynlr ..,.c Ylililııkl<aldı • 
rundı:ı l 16 numarada. mezeci Filipln 
çırağı Armcnuhl de bira tlzcrindc ili.. 
lıktı.r yapmak suçundan yako.lanmııo. 
adliyeye vcrılml.şlerdlr. 

Bayram 
monasebetlle 
lllW lfellmlle 
tebrllılerde 
bala adalar 

.\ukara. 80 - Oümhurl~Uoıl.?Jn 18 
inci yıldönUmU T\}Una&ebctlle Dev~t 

ncJslcri ilo Rclalc\lmhunımuz bmet 
1nönU aouımda tebrik ve lcaeKkUr 
tclgmfları tcatl cdilml§Ur. 

Amerika H.el.slcumhuru EkacJ&ns 
Frnnklcn Ruzvcıt, Alman Devlet ReL. 
s\ EkBclfl.ns Adolf liltler, lspanya 
Devlet RelşJ EksclAna °"ncraı l!Ta.n. 
ko, Portekiz CumhurrelBi Ekseıt\ıuı 

General Karmona, Sovyet OUmburl • 
yetıcri Birliği Reisi Ekae!A.M KaJJ • 
nln. İtalyan Kıralı lılajeate Viktor 

---0--................ , .. 
llapıua tı1erıll 

ildi 
Slvil zabıta uıemurlarmm nezareti 

altında t)".lktldar &dlJye.sinc getJrllmek 
tc olan İbrahim adında bir hırmz, 
Şelterpınar mevkllndo, elrafm tenha. 
lflından iaUıfade ile blrüenblre yol 
keııal"ll1,dakf bir boatana kaçmlf, lce>f. 
mata ba§lanı•tır. . 

Memurlar derhal tabancalannı çc • 
kerek: 

- Dur! diye bag'lr:nlflU~ ı1a. 1tı.. 
rahim aldırnıamıı, kaı;~na dcva..m 
ctml§tir. l'olloler bu vulyet karııam. 
dr. ateıt cdeccltlerken, tbraJUmin blr. 
<Seıı.blre orb\daıı yokoıuverdltbıi gör -
mU§lerdtr. Kendlalni aradrklan za • 
man d& o~aki bollan kuyuauna dUt 
t1lflinU Te ~du~u gt>rmilfler • 
dir. Yakanın tahkikatın& UskUdar 

Emanuel, Bulgar Kıralı lılajeate Bo - mUddelumumillC'l d koymu§tur. 
ri.s, Runuın.ya Kıralı Majeste Mlbail, 

ıran Şeh!Jltahı l4ajeste Mehmet. Rıu. 14 yqmdan tfa.iı çocuklar 
Han Pehlevi, Fransn J.:lo0vlııet Reı.ı sinemalara gidemiyecek 
:Mareşal Pcten, Japonya İmparatoru ista.ru>ul beledlyce.lnin verdiği .ka • 
"fllro Hlto, Mısır Krrah Majeste Fa- rar Uzcrinc sinemalara bu kış mevsı. 
ruk, Macar Kırallığı .Naibi F.luJclfUıs minde 14 yaşından aşağı çock1arm 
Amiral Hortl, Irak Krallık Nl\ibi Vul götUriılmeıti yaııak ~dllccektJ.r. Bu hu. 
.Alt~ AbdUlilA.h. ErclUn Iı;mJrl Altes susta h.azırlıı...nan t.&mlm yakıoda. si -
Emır A bdullnh. Suudi Arabistan Kı • nema müdtiriyetlerinc ,.c kontrol lşiy. 
ralt :Majeste A.bdtilli.zizin tebrik telg. l 1c me..}gul olan makamlara gönderile • 
r(lflannn. Rclıdcumhurumur. telgrafiet cekUr. 
tcşekkUrlerinl blldll'lllllUr. Çocuklar ancak lwldllerino ma.haus 

Bunlardan başka So\'YCt Cumhuri - terbiyevi. filiınlcrc gündüz gldeb!lo • 
eytlerl Birliği Başvckltl Btalin ile ceklerdir. 
Ba,.qyckilimiz ve İngiltere Genelkur • o 
may "Baıkıuıı ~nert\l Dil Ue Gen 1 • 
kurmııy Ba.şkanrmız Mareşal FeV%i 
Ça.kmak arasmda. da tebrik ve tı:ışck 
kUr telgrafları teati edilml§tlr. 

Resmi daireler açıldı 
Bıı.yra.m :mllna.sebetllc ta tll bulu • 

nan resml mllcB&cselcr.ıe m~ktepler 

bugün açılmıştır. 

Ö nümüzdeki sene 7 bin 
eğitmen ye\iştirilecek 

13\l yıl eğttmeıı k.uralarmdan üç bin 
Jdcii mezun oımu§tur. ÖnUmQzdekf yıl 
Jrursl-.ra, gideçek.b.,rin Ji:ıt.elcri, kaza 

['Vi"~~ ı POLIS'te: 

~. cumhuriyet b .. ~=n~~~-de y::::.
1 
Araba ile traınvav 

maarif memurları tarafından hazırlan 
maktMU'. ıı.a,an.r Vekt'ıleUnln bu ders 
yılı için hazırladığı bir programa g&. 
ro yeniden t.e.,ıs C'dllece~ JO cnstiuı. 
do de eğitmen t~ki\&.lı ...Ucude getiri. 
lecck, bu .suretle M00.;7000 etjlmcn 
ye~tlrmek mlh\lkün olacakt,ır. 

.,, ""' ...... "'"""' <MU l. iki senede cezalandırılan 
ncvıeıo:ıwıa ıııt 2133 teneke 'I:rabızon Ç8FÇIŞll talebe miktarı 
yağı bulunduğu tcsblt edildi~ halde K.aa.rlC Vekl\eti ~ t.edrilıat ~ 
yağcı satılrk yağı oınw.dığı!tı iddia. et. c8'CSClerinıde okuyaa talebenin. okul 

Vat.aıan Refik idarcal.nde.ti 47 DJ.1-
riT. J<Uknt bizim su.n'ltnksirlml:r. ol • Ul,oindcn dlln adliyeye ve~t:ır. dahilinde TC ı:..rtcinddd vaziyetlerini 

maralı: ıı.rıı.ba. ile Kadıkö1tınden Kur. 
rnadıın memleket n~ı dUnya yangını.. * Şirketi Hayrlycnin ycnl ki§ ta - bfiğalıya giderken SöğüUQ isµl8f0!!.U ~ ~n. yeni ~ ~ 
na bir daha şı:ı.hlt olursa\ Cıunhnrl • rlfesl yanndan itibaren tatbik olun. .k,öprUsUn.dc Şevketin idare ettilf 420 ~ tatbik netioeJedııi blldlrir Jata-
yet id.ıLrcslnlıı fl'ylz , c nlm:.'11 t"e<"rl ma[;'ll ba§lanacaktır. Bu tıırl!cde Şir- numara.il araba. karşıl~ltf. Uatik hazırlaruruqtır. 
!anık bıı...t"•nkU kndnr ıL-ı. darlık için. kat Bebek hattm:ı. i'o.zlo. vapur tahsis ...__ 1 1939 • 1~0 den '11,lr:ıda; f2 tıMc'be 

~-~ ucwuVay a araba §lddetlc ~r;}IUI:§_, 
<le ka.lnııyn.oo.ktır. ctmi§Ur. arabanın öı!U lurrlnlL<ı, takeı1eklerl okuldıuı. konalın~ 107 talebo tudik. 

18 scnrdcnb<!rl Cuınhııri)C't hayatın * MUnnkalt\t VekOJcU fiChrimlzde fırlamıştır. nl!,Jlle ile ba§ka okUllara. uznkla.ştı:rıı.. 
,.o reautımtn mUtcn<'ldlt lrnt!Jı:u11anıı. bir milyon Urıı sa.niye blr deniz has. mıı, 27 t.&lebeye bir yµ, 8 taleben dcı 

'l'raawayın da canıı:ırı kırılmıtr !a.. 
dıın ı:eı:tı. Fal{a.t hı•ıı incit' mu,·nffn. " tanesi inşa ctmcğl dUşUnmektedlr. ikl yıl muvıı.kkat te..rt oo .. verU • kat insancn. herhangi bir za;>1al ol • 
kıyet kn7~ııııJı 'e hepsinde Juı.lpleri _ * Nncl nclmclıı. ~r tacir, çvvclki manuııtır. Vatm~n ''C l\rO.b:lcı yaka- mlftir. 
ıııb:I, Cıımhurl.) ıı1 Tejbılnin Tlirl• ,.ece kansı ve baldızı ylUlında olduğu l>lsiplin tnliınatnameeinin tatbik e. 

o 18ıllmış, tahkikata. ba,tılanmı.ntır. 
milleti fc;ln ı•n ı,, ı blT idare fJ('kli oldu. halde Çcmberlltaş slmımıı.<Jınıı. gilntl~. dilmeşindün ısonra 19t0 .. lt4ıl der• ı 
ı:"llndıı rn <.'nmhurly~ ııencrtnln ..,-ntn. tır. Seans esnasında önlcrlndo oturan ntı~ ÇOCUK DÜŞTÜ l\OLU JURIU>l Yiiında, :.H talebe okul.dan kovulmuş, 
nuı i3 ill#"lnl, ZL•kl 'a ıııırlu lıfr (lıio;l~·ı.. Tahsin adında. bir genç Na.cinin ka. Ortaköycle .Maslak ııokM'md& 1' 49 talc be t.aadikn:J.n;ıe ile uzakla,ftJnJ • 
ccı 11 idr6k lC fffııln eylcdiWtrlu~ rıcı tarafına başını çcvimılş ve: numarada oturan ?(uatafanuı oğlu 111!-f· 21 talebeye blr yıl, 9 talebeye 
derin bir mmıl~ et. wvHd Pyledl. lı;wC't - Gllz< l mi? dlye W atn11§t.ır. Sabrl toouk, dfl.n sokakta kcıoark.en iki yıl muvakkat tar1: ccu.ıu verilmiş~ 
lnönil gibi lilli ş .. ner milletin kıılb· Buna sinirlenen Naci, Tahsin! ya - nyağı kayarak dUgmU.,. sağ" kolu kr • t!r, Bu '"atiycte göre 939 • JH() ders 
leriııl rct.ııcd!'rlrr 'c onlnrı uıllk:t.., teı. tnınmış ve kendisine birkaç tokat rıl,mış, muhtellt: yerlerinden yarnıa • yıJuıda cczal nıın tal~l>e, ~. ~C) -

ld;:ı eftlklf'ri ltlııt.'ld ~nye<;lnde ctfımC't vurmuştur. Kav(:'ncılar cUrmU mc;:. na.rak baygın bir ]Jalde Etrnl hasta • DU d<:rs YJlında ce1.alanan talebe de 
'c s:ı.ııdQtc .. ijtlirürl<'r.'' hu L mahkcmc.cıinc vcrllmişlcrdir. ncs!ne ltaldmlı.n~tır, 118 tür • 

·;~;;~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~;;~~!!1!!!!!!!;;;;~;;~~~!!!!!!!!!!!!!!!~:!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~!!!l!!!!'~~~~ıc~· • u;u•· 

EDEBİ ve HİSST ROMAN 

a Yazan: NEZlHE IUMIDOlll 
DONKO KISMIN 

HULASASI 
Bir yılbafı gecesi, Bc.10 ıu ca.d

desi böl, fakat donuk bir lflkla 
sa1'1n ve heyecansız. .. Dar eokalt. 
!ardan birisinde. J;ılr bodrum mey. 
hancaıiıln Apotlf lolmntaaının fa
l<lr tavanı da kı\ğıl çiçckh•rlc sue. 
ıcn,rn/i. kirli kırmızı harmanlsllc 
Noııl bf,ba kalın p:ıınuk kumaşla
rının a.ıtmdan gamlı ve sonıurti< n 
bir bakl§la meıoı melul bakı;o •• 
du. Bu sırada ıifman, ra tıkla bo. 
YIUUJllf bir kadın, iç rl ı;lri) or .;e 
rn"yhaneci Kcıorka ha.> rlı nl am. 
lar d Jcyor. Bu sırada ıkl arho, 
He a U!tc tıınrlı b r knı.lın iı;cri gı • 
mlş ve Vi t-.:nr t ~ z.c mut! ,a 
m·ıork d b nı 1 

koşuyor. M.cyhan el 
ll'I'ô•ydi p :ı. t va y 
l<at mu rıl l' ı.cn ı' : 

- Ş mp:\flva var 11 ' ıl • 

Erkek müşteri el çırptı: 
- Bravo garson! 
Gevork bir reveraııala: 

Bendeniz Metrdotel g-arso • 

g-rlpten yen; 

r r·1 bak! 
ycui t ·4~· d 11 ler top. o ıu·· 

• ol ' • J11 rııl , 

\
' - Ka,nd~us ,.~r Jı."'.:ı ,~oıı~ 
ıır efe llJl,, ııus .... • ., 

S:i.ılcr için yukaıdB 7,.,. h c 
mvz var bıl.vuru~.rtJt- ~...
Madamı; mi:ieyiSye QU.l~~.M 

Kego,rjt ıneıdi'll'dl e'illl"" 
- Buyuru~' el 
~ buyunJlllıJ" ~ 

Erkek: et.Ole• ~.... • 
-- Sen zaıı.ın~t. ~ pr;. 
Müşteriler ~i.k:,i,,.,.. 

t;odl V!1ttvara ııJ ~· 
yordu: . 01~~ 

- (;ördilDJllU • 
Y.lttvar: , QAJ~ _,. ~JJ. 
- Ei})ct... ·~ ,, 

aksırnıak değil ya .. ~e• • 
zunlan. b~ka ~~ ~~ 
tınma.zJıı-r!..· ..• 1 ... ,._ el&' 7~ 

_ SenJ. t~ . .J;ııu~ıı.r~ .. 
• 5 ev ... 

I3unlara se~erı aıı,JJ, 
ayol, her şeye; :i:,0

1

~ 1-7 
ıar. Amil~ ç ;;.i=r,ıt/!"'fl/~ 
r!eğil~n ~u z.'ln'l.a.t u ~ 
Kırk ,·ıllık kuYWı_i# ~ 
<lcecc;!. ?(ciJ'dOttl ...-..°'°..-".' 

K~Qrİ'- b-elJ. ~~' -;_ 
Ah Vijltvıır ' oı 

ki gUııleı ;.,u a ~ 

'oı: ... .G ı .zMrtll • ~ 
l~ocy,Qo·ik K~iq ~ 
ı;jll)(ii clal:ının • 

\'i.ı.~\' i •ı 
.!;.( "' 11 \ 

\. , ' . , l 

"1Lı 1 .. ; 



- 1 BIRTNCTTE$RlN - 1941 

~üşündüğüm Gibi 
~~ zwa -__.-

f stanbal Maarif 
Müdürlüğünün 

iyi bir teşebbüsü 
ilk tahsıl ~ağında oluıı da biııı 

l el erindeki zafh etten dola .. · ı mek· t b . •• 
e e giılcıni~·en çocukların :ıdeıli 
Yalnız ficfıri.ı;1iı,le 2700 iı hulnıal< 
~a\dı. Bu ya\ rular bünyelerindeki 

u zanf yih~ünıkıı tedın i edilmek 
zaruretinde olduldarırıdan \e tam 
~•hlıatU <'oculd:ınn tabi olduldıırı 
~rogramlara u;rı,:un lıir tah'iil ;.:iin•
h 1le__c<'kleriııden dola~ ı tıunanıiylı• 
b~tt ı lr.ı1.au bir taraftan en ufal,; 
ti ır t.:da, i hile !!,Üremedikleri lıa l-

e dıger t.nraflan t.a.Jı.,ilrlcn ırıaı·. 
l'tut1 olarm< yet isiyorlardı. \"e m:ı 
!'Uz kalclıldarı büa' e\ i za:\l'a bil~i 
z~anarı da inzım:ır~ ı•d;ııce "iiphe· 
~ z halat rııü('atll'le-.i kar"!ı ... ıııtla, 

em bedenen, hem ruhıın ~ayet 
Pahuk 3 enili) orlardı. 
~ Ü~encliğirııize !!,Öre ı ... ınnhul 
1aanf ~lüdiirlüğii bu ~·arı ha..,ta 
~a\'rulara hlmaveliılr elini uz:thııı.., 
bulu •. ·· nuyormus. lst.anbulun en gu-
~I blr sa'.\' fh l~inde •-arı ıu<•\·aıı-t • • ·' 0 1J orn, ·' ıın mektep olııraı. kulla-
~llleak ili\ müessese ~a.)et kı ... a 
ır :r.ıunan sonrn a~ılmak uzereY• 

lni .... 
l azın n.çık fon ada tedrbat 1111 

~ 11r1aeaJ,, 'kısın zayıf biin~:eli çocuk 
arııı tetla\ i ... ini de t.erkctmi~·erl·k 
;1nları dajmi suret t.- 1 ablb koııtl"O"' 
~1 'e ted:n i altmda tufııcal.: olan 

u tek mıie-.~esenin ..,a.:vı-.ıuı 2701) 
~tarak i ittif;riıı1iz bıitü;ı ç0<:uklarl 
llııağmda harmdıramıvat·:\i:'l mu

hakkaktır .Pakat "a) ıları ehemmi
~f!tll olmaklıı beraber i.iı'.üıkcek 
k1L«Jar da "ol• olmn:aıı bu ~-a, rula-r " • . 
ın hep'5;ııı himaye alt ıııa alabil. 

nıeıc \'e memleketin hu ek..,lğini 
bertaraf edebilmek için a~ .i ::.;e 
kilde bir iki mües ... ::--;rnirı daim 
trı~ht.elif semtlerde açılma•mıı te-
11\in etmek bü) ük fedakiırhkl:ıra 
ınaı olm13 ıH·akt ır. 

Runıııı için a:ı.:ı-,b kar".'ıladı~m1ı:r. 
bu ilk teı-ebbiisiin daha sümullen
tlirllnıeslni bütün kalbimi1Je tf'
llıı:>nni etıııel•t el iz. 

• Suaf Derviş 
........__--~~~~~~~~~~~~~ 

Kanije 
Muhasarası 

namık kemaPin 
yerılle.ştlı-lleo e.wrt 

bazuiayan. lıakl;ı tank m 
l<adrn, erkPk, kiiçl\1< bihiik bt>ı 
tlirk için tekrar tekrur ~kunac.ıık 
btr ltltab 

flatı Sf ımrnt 
t.evzı yeri \1AKl1 kltabPvl 

her klta.hcıda bulunur. 

22 
r:anı cevap vermedi, otomdbıli 
tı1 aya surerek yolun kenarında 
ın Unan. muazzam bir kayantn al. 

cl.ıi ~ getirdi. Sonra Cenniye dön _ 

~ Siız gene şoför yerine gelin. 
1111 .ıze de çok milhim vazifeler 

şUYor, beceremezsek yandık! 
ı~?enç; kız kul.ak kesilmişti Sam 
..... llll etti: · 

ette 0 .tom.obilimiz öyle bir vazi • 
ki, hareket eder etmez he -
Yoldayız sizin vazifeniz di • • 

ıy , 
Otn onda h~zır bulunmak, ben 

l'.a b <>hile biner binmez hemen ga.. 
lıı.ı~ llSnıak 'Ve yıldrrnn gibi Edim _ 

$ Y<>lunn atrlma.k. 
anı başka bir sey söylemeden 

HABER Akşam postası 
-----

HAVA C 1L1 K - - R~:cau 
Havaların kışlaması •HEM CÜMLHEELMU:S-GMALTAl : .. ==·~ö-rü~eoe de, rr.••h-ırriri, imla 

Şark cephesıen Jekı• hava har Son Telgraf'ın me~:u~I~ ~~~~a~::~~ytl;;,ı~:~ı~:arında 
Ll e· diplerinden Burhan Cevat 

KAYIPLAR k At •• • d •• • ,. k 1 şöyle bir cümle kulfonmış: 

a z uzerın e muessır o aca lim~'!'ı~~:,i~7;;:s,ı~:~~~b:; 
ikmal edilmk üzern bulun-

şark cephesinde en ra.aı bır hava duğanu r;azeieler yazdı." 
muharebe devresinin başlamak Uz~re Bu cümleyi okuduktan 
bulunduğu şu ııırnlarda havaıar aoğu. sonra: Bize imla liigatinden 
muş, bilbasq:ı Moskova civarına <le • evvel, bir cümle liigatinin 
vamlı oıar:ık kar yağmaktadıra So.. daha çok lazım olduğu kana. 
guı:ıuzı artması. knrlarm yağması, · 
yağmurlar ctolayısile çamur ve batak atıne varmt§tık. Fakat aynı 
ntanzarasını n.lıuış bulunan topraı:tnı .. yazının sonunda "kargaşa -
donarak zırhlı va;,ıt.alarm çok daha lık" kelimesinin "gargaşa _ 

Bugi.::•İercie kayıp ilanla
rı çoğal,; ı. Kayıp olanların 
ekserisi de hep 14-15 yaşın. 
dahi kızla,.. l!.i!~brı dikkat· 
le okuyanfo.r, ilan veren ebe
veynlerin acılarına elbetteki 
İ§tirak etmektedirler. Fakat 
kendilerini de şu dü~iince -
den alamıyorlar: Bu kayba • 
luslarda sakın hızlarır. arzu
ları lıakim bulunmasın .• 

kolaylıkla ve ı-ıE'rbcstçe harekcl ptm<'. 
Jerinl temin edecek, t'\yyare mcytlan 
ıarrnda yapılan kalkışları bir dcreceve 
kadar kolaylaştıracaktır. ' 

Boyle olmakla beraber u.,;uş şart _ 
ıarı ve !{orU:;; imkanları Uzerinde çol< 
farklı bn.'.71mlıklar olac.-ıktır. Kann 
yuğmu.ktA bulunduğu sıraıııra ttısa • 
dUf edecek uçu.~larda pilot ve rasıd • 
!arın görtişlt en mllşkUl bir lı:ll ala
caktır. ÇUnkU parçalar halindeki kar
lar, uçuşların ııilratıı ol~undan gö • 
zönUn<lt' kaim bir perde halinde carı.. 

!ancak ve bilhassa şakul1 rüyct ım • 
kansız bir hal alacaktır. Ufki rllyctln 
de mesafe ııza<lıkça güçleşeceğinı, 

k.ar yıığ<lıp;ı >1ıralrırrla kolaylıkııı kont 
rol c<lebillriz. 

Dünyalar fatihi büyük iskende
rin anası nasıl öldürüldü 

Karlu örtı.ilU arazi üzerındcki dev

rıye '>"C nıuhaı ebe uçuşlarında daha 
başka tllrlU göıii'.i şıırtlıırı hı\l<lm o • 
lur. Karın örttüğü arazi iızcrindek.i 

birç.ok hedefler gözden gizlenir. Etra
fında faallyt>t ve hareket ol;ı n he _ 
defler iBt! karların eriyerek, ezilerek 
ortadan kn.ll<ması ımrctiJc beyaz tıze. 
nnde kııra lekder ve izler hallndtı 

kendini a<;ığa .. ·urur. VE' bu şekilde, 

uşuçtalü pilot ,·eya rasıdlar bnzr he. 
defleri goul.cn kaçırmakla beraber, 
birçok hcde1lerın de renk tezatlı yU • 
zünden <lalın bUy!ik bir netlik!c mey
dana c;ıkınalarındnn istifade ederler. 

llı:ısım tayyareciliğinin gözünden 
korunıno ({ Vl' hareket niyetlerini giz • 
lemelt dUşünccslle karsız arazı Uze 

rinde gectı yıirUyUşleri yapan kıta -
!arın karlı arnzıdekt gece yürllyüşlr. 
ri dC' mUşkill bir hal alır Çtinkti, ge
ce uçuşlarında karın lekesiz beyazlı. 
ğı üzerindeki yiirtiyüş kollan gözden 
kaçmıyacnl< bir karartı hallnclP keı:ı. 

dini meydana vurur. 
Görllş hususiyeti bazan taydalı ba. 

:zan da mahzurlu devreler gösterir. 
Mevsımin karlama:;;ı ve kIJilaması sa.. 
lt:ce bu kadarlık mü~küliltıa kalmaz. 
Soğı.ı~u fazın olan mrntakalarda uça. 
cak tayyar,'ler ilzerinde meteorun 
ikinci bir hlı.d!sesi de müessir olur. Bu 
hi!ıdi.se buzlanma yani ı jlvraj) dır. 

Jlvrajın bnsit bir şekilde anlaşılması 
kolaydır. 

Hava dahilinde muayyen bır nis • 
0ette su buharı vardır. Bu su buha. 
n soğuk bir ta bakaya tcsadı.if eder 
veya böyle su buharı tazlaca olan 
bir mınt:ı.kadan soğuk bir satıh ge • 
çecelt olursa, su buharı buzlaşarak 

zerrecikler halinde uçuşur veya llstll. 
•w t.cmııs ettiği satha yapışarak te • 
kil..süi eder. Sathın buzlanma istidadı 

gösterecek havn dahilinden geçişi nis. 
betinde fazla olarak da toplanmanın 
kesafl'li artar. 

Tayyare heyeliuınuıniyesıle h:ı v:ı 

cereyanına mnruz ve her zaman için 
.sc-ğumuş bir satıbtrr. aTyyarenin buır. 
!anmaya islidntlı olan hava cla.hil!nc 
girmesi. kanatları, pervanesi ve göv. 
desi üzerinde buzlarrn tekAsUfUne ve. 

yere indi, kız teliişla koluna sa _ 
rrldı: 

- Peki. sizin vazifeniz ne, ~iz 
ııcl"eye gidi.yorsun uz 'r 

Sam b ' raz evvelki gibi .e:-ene gdğ, 
o.;ünde bir sıcaklik hissetti. gözle
rini merak ve endL~yle dolmu.~ 1-. 

r1 yeşil gözlere dikerek cevap wr. 
di: 

- Ben, ilerde duracağnn ve bu 
eşltlyalann otomobilini topal yapa. 
cağını. 

Daha sözünü b;tirmemişti ki bir 
az evvelki kara otomobil u1.aktan 
göründü. Sam: 

- Diıkkal ! diye bağırdı ve bit 
:ız ilerdokl bir tümseğin arkasına 
yattr. Elinde tabancası bekliyor • 
clu. Meghul otomobil yakla§mı.şlı 
ve bombayı bu civarlarda attığını 
bildiği için yavaşlamrştı; Sanını 

"Ey Makedonya kahramanları! Ellerinizdeki tüfeklerle 
sizi zaferden zafere götüren kralınız lskenderin ar.asını 
ve masum çocuğunun göğsünü mü nı,an alaca!wınız.?" 

Sllib.lar aşağı 

Uir ııçu ... taıı cliinerı ,\iman t.a~·yarC<'ileri 

Büyük is~enderi vüzü çok "'Ü • 
zel fakat ruhu çok 'c:i.rkin bir k~ın 
ıloğurmu~tu. AS't"::ndn:kj hemc"nsi -
nin en koı kuncu olduğuna süplıe 
(•dUmiyen bu kadrn me,.hur Truva 
kahrıı.maru Aşilin en ya.km ecda • 
drndan Epiı· kralı Neoptolcmos'un 
\·azıydı. Asil ismi Ol"mpias idi. Fa
kat üç tüı lü isimle anıhr<lı. 

ham ediyordu. Olimpia:; da ~anki 
bu ithamı teyit etmek ister gibi a
hali tarafından suikasttan birnz 
sonra parça parça edileı ek ol.ııirı.i· 
Len Pavsaniasm bütün paı çalıırını 
toplattırıp mua.?...zam bir cenaze a -
layı yaptırdı \'C cesedirıi.ıı üsttlnc 
ae altmd:rn bır çelenk ko:,du. MI. 
ra da koca.<ıı F'ilipin bütün adamla. 
rrm" dağıttı. 

Sile teşkil etler. Muhteht k1>1ımlarda 

olacak buzlanmalar tnyyaı enin Aero. 
dinamik !!\'safını boz:ırak silratten 
geriye kalmasını, ve bazı b.allercle dı 
ııçuş hassasını ve muvazenesini bUs • 
biltiln bozarak havada tutunanııya • 
rak çökmes;ni veya düıjınesini mucip 
olur. 'Bu evsnı değişmesine mani ol,. 
bılmek için tayyareler ii1.erinde bazı 
tedbirler alınmıştır Yn.nmı~ gazler 
><ilındırlerden çıkarak kanalların on 
kısımlarmı iç to raflarından dolaştı • 
rılmış ve b!lhll!l.'!A jivraja t'n mUıııılt 

olan karbüratör naşirleri etrafınc111 

bu sıcak havanın rolli olmuştur. Ka. 

nal ön krsnıı Vf' karbtiratörler emnı. 
vetc alındıktan sonradır kı , pervane 
ilzerindeki toplantılara mi'ıni olmak 
için pervanenin nıotör ana milın< bağ. 
!andığı göbekteki bir dep•>Cuk hazır • 
lanmış ve buraya da huz eritecek 
bazr maddelc>r konarak ufak delikler. 
den anilm!'rkez kuvvet tesirile paln • 
la ı·a doğru serptirllmiştir. Bu usulun 
Amcrikada l<'crUbeleri ynprınuş ve 
fakat ne dereceye kadar muvaffak ol. 
duğu ilAn edilmeml.ştır. 

Elden geldiltl kadar so~uk nllnla. 
kalarda ve memleketlerde yüksek ir • 
tifa uçuşlarını lemine çal!§an tedbir • 
!er, yine mahdut kalmakta kuyruk 
takrmları Uzeriııde, kanatları gövd••. 
lcre bağlayan gergi telleri ve hoban • 
larında bu jh·raj h!l.diseierinin önUne 
geçilememektedir. Mutedıt memleket... 
krde !lncak çok ytikseklerden yapıla. 
cak uçuşlarla meydamı gelecek bu1. 
la.nma şark cephesinde ve soğuğu bol 
olan Moskova Uzerlerinde daha ııık 

tesadüf edilecek bir hAdisedir 
A.J.ınan hıwacılığı şarlc cephesın<lc 

gır4;tiği harekatın bu?;line kadar olan 

bulunduğu yerin hizasından geçti 
1 iraz daha ilerledi, Sam doğruldu. 
Lıı.bancasmı uzat.Lı, iki el ateş et~ 

t.i ve kendi otomobilint~ fırladı, da-. 
ha içeri atlarken Cenni yıldırım 

~ibi otomobili sürdü. Meçhul ol(J" 
mobil durmuştu, ic;lndcn iri b!I ::
dam indi, bir küför savurdu, iJti 
arka tekerlcğ:n de lastikleri ııat 
la.ıruştı, şatonun otomobilıyse u • 
za.kla.şrp gitm!ıııli bile. 

Cenni otomobili bir garajın ö 
nünde durdurttu. Sam hemen dışa 
rıya atladı, garajın yanında hüı n 
~'1.bi bir yerde olura bir adam kt•n
Jisin i görül' görmez d·şan fırlA • 
dı: 

- H~ geldiniz ~ef! Sizi han::;" 
rüzgar Ecliınburg::ı at tr? 

-- Merhaba Erlvaı ! bu olomob • 
li bu akşam burada bırakacağım. 
yarm sen onu Bullvay ~tosuna gc 
tireceksin ! Şatoyu biliyorsun de 
ğiı mi? 

- B lmez olur muyum? Dah 
birkaç gün evvd oraya cenaze , 
l::ıymı görmeğe gitmiı:;tim. 

- Ta."Ylam i:;;lc oraya. yarın bu
nu getirirsin, fakat bu akşam be
ni götürecek bir otomobil lazım. 

F..ıdvar şaşalanuşt.ı: 

ahnelerlnde birçok zorluklar önünde 
ırnldı ve baz:ın dn bocaladı Fakat 
denebilir ki, mıhver havacılığrna en 
büyük mi.i.şküUl.tı me\·sim gösterecek. 
tır. ve netekim bu mevsimin bir an 
t vvel bn.şlo masını l:JO\'yet. Rusyanuı 
ıslcııı..~sıne ve beklemesine mukabil, 
Alman makanılıırı da daha fazla so • 

Gençliğini Epir dağlarında geçi. 
ren kadın o d::ı.ğların bütün vahşe
tlle ci.hazlannıış bulunuyordu. On 
sekiz ya.<uııda iken Makedonya kra .. 
lı ikinci J<'il"p ile evlenui. Bundaı1 
Biiyük lSkender ile Kleopatrayı 
lloğurdu, lkbalperest. müstebit. 
gaddar, hasis Ye 5on derecede kıs
kançtı. Kocası Filıpin bundan ba.:ı

ğukların, ya~nıur ve karların bastı~- ka altı karısı ve onlardan doğm~ 
ınasındnn <ince ılk merhale olarak gö- !>es çocuğu daha \'ardı. Fakat Oli.n. 
ze çarpan :ruoskovaya ''arınaga ça~ışı. ' plns ikinci Filipe diinyn.'imı haram 
yorlar. B~Jki de Moslrnvıımn lşgalı da et.m ı.;li. 
ha. çol\ uzayabilir. Bu tnl<dirde nıo • OIIDıpiasın rezaletleri de pek çok 
törlU vıı.sıtaırrn hareketlerine müsait tu. Bu rezaletler Mnkedonyanm 
ol.\cak arazı uzcrindo mihver hava - içine ve drı:ıma yayılmrştı. Halta 
·ılığı da faaliyetlerine devam edebi - ikin<"i li'ilip krılarmdan Kleopatra 
lir. Ancak bu harekellerinı 1~-ıman zıı- ile evlen<iiği gece kurulan cümbÜ.'5 
ınan tahılit edecek ve mUşkülfıt arze. meclisinde de daha pek genç olan 
decck Bevreler de cksık olmıyacaktır. İskenderi.n yüzüne karst babasının 

Jivr<ıJa karşı duracak daha başka Filip oima.dığı.nı ima ettiler. Toy 
tı-dbirlerin, leknık elemanlar tarafın. İskender hiddetinden at.O!'! piiskü • 
ıl:ı.n ır:ccıenmiş ve <lll;iUnlllmliş oldu - rüp lına edenin kellesini bir ibrik. 
gıı ıla nıuhakknklır. En fazla lizücU le ?aramparca elti. İskenderin bu 
olarak göze çarpıın pervane palaları halı bo.basını ga..?.aba getirili. Az 
lizerınrle olacak buz top:anmalarmı 1 kaL<;tn baba oğul, düğün cümbti -
unleycbilmek ınev~iınln \'ti .'.11ıntaka sün~~ biri:>"rini boğazlıyacaklardı. 
haraı·et dereces nin fıızla düşük olma. Fılıp, oglu ile yaptığı hoğwşma. 
ilnı dUşündünniyecek bir netice elde dan pişman olmuştu. Fakat kliçük 
t>clilmesinde Amil olur. lskend~r :ına.smı alnrak Ep"r ve 

.Malzeme fıı.zltılığı, ıııııan bolluğu ve Hrrvatıstan taranarına savüstu. 
ephune yığınları bir harbin kazanı]. Bir S<'ne oralarda dolastı. Nihayet 

ııuısınu ancak yardımcılık ederler. babasmın aı aya koyduğu adamlar 
Böyle bir ktitleyl sevlc ve i<lare ede • 1 l~kendeı i kandıra.bildilcı· ,.e ana _ 
cek teknik ve laktik şeflerin mevcu. ~.ı.e beraber habnsmrn \'anına ılöıı-
dıyeti mutlak surette şarttır. Fakat u, 
me'>·sım mtişkıilAtını ortadan kaldıra. 
.:ak tedbirleri de önceden tasarlıyarak 
malzeme. insan ve kıunand3 camıa • 
sının i~birl\ğini ı:urabilmedc muhil 
'"' tabıatın uygımınşLırıımaııı da göz 
oııUuucn uznklıı~tırılamaz. 

\ ~ARKLI 

_ Kendi otomobilinizle gidemez 

misiniz şef? 
_ Hayır, yanuın. _Giderkeıı 

otomohilı . tanımamaları laznn. 
Bdvar i~in içinde blr şeyler ol -

Juğunu ı::~"'zerek sustu. Cenni otr .. 
mobilden inmifl ilstılnii düzeltivoı. 
du Sama baktı: 

_· _ Ge<; kalınlyalun, dooi 
Sam, garajda.ki adamın omuzu

na vurdu: 
- Haydi y~v.rı.1111 şimd lik al~

haısmarladık ıkı saat ~nra bız 
geliriz, öbür 

0

otomobil hazır olsun, 
\'arın h11Jmkjni ~et ırir onu alırsın: 

- Peki şef. 
Samla Cenııı ~ ürümi\'e ba..<ılaını::: 

lardı. Fakat ~ene kızın hal'nde bir 
acaiplik vardı, bir fle,'.-tlen <:ekini • 
rnr !!ibiydi. Nıhnyct: 

- 1\Cösyö Sam, dedi. Sizin bi r 
çok :şıeriniz var. siı:i rahat.sız et
mek istemem. kararla."lıralını. her. 
bir yerde sizi b1.:kliyPyim, isiniz bit 
tikten .sonra gelin beni oradan a. 
'ııı. 

Sam· 
- Esta~furullah ! 
Diye cevap verdi. Fakat bu tek. 

liıftcn çok memnundu. Zira haltl • 
lcaten bir yabancının gireıniyeceği 

• * • 

. B~ ~ö_nüsten birkaç ny sonra '· 
kın.cı l• .Jıp, karısr Oliıııpias n nedim 
le,:uıden Pavsaniamn suikasline 
ugrıyarak öldürüldü. Herke~ OJi!D. 
pin.'lı bu ~u ;kasti n faili olırrak it -

yerlere gidecekti, ilave etu: 
- Fakat mademki iSU\'or:mnuz 

o:d.iğiniz g hı yapalım. he'n siz; liiU 
ko~edcki pasta.hanede bulayım, yai 
nız sıkılmıyacak mısınız? 

Genç kız gözlerini ka !dırdı bil
) ilk <:an tasını ar;tt, ıçinden y;r:~·a 
kadar işlenmiş bır kazak çrkardı, 
~nra Sama döndü: 

- Ben de bunu öreceğim, dedi. 
Görüyorsunuz ya buı·ada oturmak 
benim için daJıa faydalı! 

Sam, veda edip ·ayrılırken, Ceıı· 
nmi n i~IPmekte oldu~~u kaz.-ığın 
bir erke~e l1;Öre yapılılığını faı ket
t" ı. 

~a.m. !ki saot sonra ı'1inı bitiı -
mi.-.ti. Telefonla Tomas Murdak'ı 
hulnıııi$, konuşmuş, her ı;eyi anlat. 
mrşlr, Bundan maada Skotlant 
Yarddaıı da on memurun derhal 
f3atoya göntler]mesini istemişti. 

(Sam) iki saat sonra işini bi. 
tirmiı:;ti Tel~fonla (Tom~ l\fur· 
dok) · u bulmuş konuşmuş heı· 
seyi anlatmıştı. Bundan maada 
(Skotlan Yard) dan da on me.. 
munın derhal şatoya gönderil. 
mesini istemişti. 

(Devamı wr) 

• * • 
19 \'Af51~D\ llİR il{ Kt~ID.\R 

Filipin vefatından sonra oğlu 1ı:ı.
keııder tahta ge<;ti. lskendcr 19 
yaşındaydı. Olimp;as, oğlunun bu 
genç ya."ında tııhta rıkıııasını. SC· 

r.elerdeflbel'i kurduğu hayalin ta • 
hakkuku için en i)i b r fı t ola
rak telıi..4dci etmişti. lskender, a • 
na.sının bütün huylann1 Ye fena • 
lrklarım herkesten i}i hild ği hal -
de ona hürmette kusur elnıi,·ordu. 
Krallığ-mm ilk haftaJanııda hırsına 
doym,ı.sı için anasını serbest buak 
lı. O da I<'ilipin bütün adamlarını 
hapislere lıktırdı. sürgünlere gön. 
derdi, servetlerini ~ağma elti, bun 
!ardan yersiz vergiler toplattırdı. 

Hulasa korkunç bir ruhun gayız 
ve kinini gösterrneğe başladı. Dai
ma böyle yapmak. oğlunun küı;i.ik • 
lüğü nden istifade ederek hüküm • 
darlığı elinde tutmak istiyordu. 

lskend<'r, 15 ya.şmdanbcri ha) • 
ret edilecek derecede dirayC't gös
termeıfo ba.'>lamr«tI. Hele nefsin 
: timadı ~ok büyüktü .. A.nasınııı ve
!<ayeti altına girmeITT kabul etme -
di. Verdiği bir emir! e t.nk"plere, 
sü.rgünlere. zorla \'e kanunsuz ver
~; toplamaJam ııilrn)t't verdi. Ana
::;·nrn s:ırnyua ynptrğı terfi \'e ta • 
yinleri bozdu. w 

Olimpias. bi nlenbu-e m) e ugra
rlığını anlıyama.dı. Ç!lgma döndü. 
Bab:ı."ma .}aptı<Yının trpkısını bu de 
fa o~lun::ı y:ıpmaı'?a başladı. Kav .. 
galar c kardı. Biı müddet hu ka'· 
galan sük(ınetli' din 1 yen lskender 
:ırtrk bıınl:ıra biı nihavf'1 vcnnd< 
istedi. 

"Anne dedi! Denim islrrime ka 
rışmaıı iÇin ı:ıövlediğ "n e.} leri im-

i d.i.} e ka.dar diııled m . Fi:kirl~riıu d 
cok İ\ i anladım. Bu devletin ıda -
;esi mumliYeti Lana \e şaiısnna 
alt tir Sc n arlık karı m ." 

Ol.i;npiııs ka\•ganm, cehıin oğlu. 
na t esil' cdemİ\'eccğin, an lndı. Bu 
defa usulünii <leğistiıxl". Artr,, . ef-

1 kat ve muh~bb~ le konuş ıyordu 
'l'ecriıbesiz, saf oldu{';-ı.ınu heniız Y 
şınrn küçült \'P hüküındar!M vap • 
mryn hnzıı ıarunamı8 bulunduğunu 
ileri sUrürnr: kefltiisine olan de • 
rin muhabbetinden, oğlunun büyük 
btl' hiıkiimdar olmas.ııı L'ilcdiğin -
~eıı ilcnı nıı uyordu. 

Olimoias. oğlunun kendisin! elin 
meıne;ini hoeası Aristonun telkır.· 
)erinden ileri geldiğini h ·ice anla -
mıştı. Bu defa Ar.~lo\ u oğlunun 
O'özünden dilıjiirüp sara) dan uzak • 
la{itıı mağa karar verdi, Ve çoJt ~ 
tani bir tuzak kurdu. . ~- . 

ARtSTO TUZAI\ İÇERStNDL 

Ss.ra\<la fevkalade glizel. fetta 
Atinalı· bir odalık \ardı. 1 kende 
J;.u kızı dığerlerinderı çok faz} ı st -
viyordu. Kızın her ist ediğin.i ~ apı • 
yor; daima hediyelere, bahşişlere 
gark.ediyordu. Hocası Aıisto ,sc 
tskenderin bu halinl çil-kin gönı 

(Denmı 6 ıncı ) 
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-hevctı \'litd,,- Mk'a orndan da 

Karadenizde ehtik ltWfl ·orc d\İ:nı.:iyl"U117~~ ::.:·· u;arıar~ kadar gılmek u:r,eredit". Sou• et eb ,l, g'.J 1• \ 0-t.. berzahı Mı·hver tebeası .. Bu h~o?t. Hınd yolu'm da hima. 
1 1 :rr:~i)p 

ve etmek ı• aynı zamanda S~bcr. l l t mıd· 'o 1 k• • 11..ondm, 'St (A. A.): Sovye 'er va t:•rıkıy1 a:ske1i .nnıvasalalan \ nast zap e 1 · iŞi D ,.;ll Teleıgraf gaz• l "Xar. 
:ırtırma imkanlarrııı :ırn.m~k üze-

1 
'1/n.~k.oı-a, ~ 1 ( A,A.) . •.. dcıı~c tehlike,. ba!ilığı ltmı 

. re, bu müdafaa hattını cenuba ı Bu !aba.hkı ~ovyct 1eblıgı. Uloı. (:ırnfT 1 ncldl') Ef ı·stan Ô\](' var.ıyor: Ur at arda yent doğru U'Zatmak imkfın\annı tet. D~n bütün ~pheler boyun@ltun sı!!maklar<lan, tup.rak i~tnı· gan - i..ıo O\<& i tıkameUnde·i Almı 
kık edecektir. ve bılhas.<>a \ olokol~.k. Mo. k · l ro:.ın zll".hlı sipeı·lcrden '"c d hnmıesı \en iden <luımuşsa <l 1: c 

a •aa hattı Sal.a.lıivct.lıkay lar, So•;yet J~vsk. Marojaro~Irnetz Tulada /:i~Png~llel'denrnüıe.t:eplbıri.' dan çıkarı 1 rıuktnk ha.mledah:ı tehlı"lı.chlli m h;\'U ku~•vi'tlerinin 30 teşrin ~· f'!~d~lli mtıhareb ,kr cerC\ an et- b:ri ardına beş ccmbcr ıt.esis eyle.- malıi.}et a. mı~tır. Rus basml tc 
cesi Berlin üzcvme bit hucum ınışt•r. . m. lerdir. Billlcrc ara maynmdaı. Bunlar Irak ve Türkiye Ukenin l:>üyük olduğunu ~l c 

h zı vapnıış olduğu !hakkında lnırilız · I>ii~manm hücumtan tnrdedtl_ aerın barnJlar kurulmuştur. Agır yolile memleketlerine mcktedir. Doııetz haw.asında, A. 
~ovvct 'J)ro~ndas1 tll.rafındaa m.st•r. .. .. ··~ c;ahil bat:wvnlan çok iyi gizleııml~ dönecekler man il rl<>me6i, henüz durdutıılı 

Ode.sada yeraltı çetecileri 
RumenleTle mücadele ediyor 
- Lindbergin nutku - A. 

"ayİlan h beri kn.t"i su~tte \'".l. t 2fl te..'}rin. vvel • du~ı:1 ulmu'l budunuyord~. Bunlar, sahilde al mı tır. Rus anın isfüıs:ıl kndrı 
ianl:ım"ktııdır l <•hın düşman tayyare!enrun sa:ıt'l· datma'.k iiY.ere kurulmu sahte mPv 1 r ·,.a\'er 81 ( • A.. J: g1t:,ide dah:ı faz.la t.nhrip ediline 
OJes::da .va~iyet $Inll1 fi otöuğu nnlaşılmı ~tır. zilerin yanl tında ı.eı;is edilmış<t · F..ıf'gıuı~.nndan '-anlau mili\'cr t dir. Bu, in'kir ed'lemez bir ~'2 

;So\'ydlenn <:ekilme:.ıni mtltt--. ------<>- d • Pere'kop koyunda, .a.d_ac:rldann hı • , ,.e\lf'tleri tel.ıa.ıı.la-.nrlau. JOl k L. k:ıdır. f 

merikada vergiler~ .z:am 
y pılacak 

aidp, Humenler tar::fmd< n ~ • arp o u,un a 1 ma)'esinde demirlenuş <>lan hnrr. lik ilk kafi.le l<::lgan - Hmd lıudu- JJutı Almanlar Kmm mtı<h 
aal edilen Odesa se-hıındt-, mu· gemileri, Aman Jkıtaınruım ılcn 1 dunu a.<;arak perşembe gunii oğlı· bolges.ne gıroiklerını so)lemcli 
h•\iİler hır çok mUsh"'Ü\lerle kar. m nıeyz;2-erine obü lerinJ ) ğdınnak- üeD &>nra T-0ıithnıı hudud ~\k.iı_ O\ı1n::n. lcrdir. Alın nlar Kır 
şılaşmaktadrrlar. Alman \"C Ru- nıerası taydı. 1 ne gelmh) H' İngiliz .makamlarının mudafıın bölgesinde bir ged~ cıı 

illnnn umumi karare,Afıının men isıih·kiı.m müfrezekn Rus- Alman kumandanlığı, h3vadan l ınuhafazası altma alınn tır. Lrklarm1 hir hafta evvel 4nJdi~ 
rnblığınd eı.cUmlc bildirildiğiııe 

1 

ıarm cekilmeden l'\\'Cl muhtelif '&as tn.rsfı 1 nrıid!') " ikaradan yaprbuı ,.c giıııleroe 
1 

Milwer tc-ba.aları, lrak_ \'e Tıur. lerSC" de. miıt<-arrız Almanlar :ne 
..rôre. Alman kuvvetleri Krnm veı1ere bna'kmıs olduklan lbir fik Saydam gene; subuylar.ı şu ~ren 115 ·«'lftan sonnı diişman ki)e yolu:>'la memlcketlerıne dön. t(• mecbur kalmı!laıdr. Bu de 

d "'" .h . t • . l ti" b h"ıta!bede roiunmuslnrdır: ,,,_ r· . 1 • ,, k '• arıma -.SI!lt1.c1 ezımc l' Ugit-.yan ~Ok gizli muyıı ar ve san 1 om. me\.°"Lileri h \d<ınd-a tnm ıbir iltir mek üzer.c :ı-C'yalıa.Uerınc "'C' anı C• da beliti vakitsiz b:r coşrnıı. nrş 
<lü.~m n krta.larmı sıkttıtım1akta- bal.ar paHamağ'.ı dı•\rum etme!·· '"- C"7Cnç rubayhır, ... 11.n-·"'tı·. Bu.,..., .. - ...... _r ,...,.J .. ha~ ' uebilmek J<~in rı.nlaşmnl:ır ~.apılm- sında bulunu"oıruz. Bununl.q, lbcJ 
d ..:ı 0

• k b" · al Bu tbronC' clirken .ordumu7.1Ul ı::u ... ...., """'"""" ~u; ....-ın.a. k ı--'· " .-n~' ıı-..ar. ""ır aç •n esır mmış.. teöiıier, ta.rı;alard 11 mu3ZZWll lıir nhşkiat caya kadar l'eşa.\' r'de a ~ · her, Abnarılam1 Kırım yarı.ı.,...... 
tır. Duı;;>marun takibine devam Londra y.azeteletındc ı .. i harf_ Ba<dlll,b'iu. Milli Şefnniz. ne;sı- o:ı. ·bu esıuıU , düşman t rafmd n , ln.rdır. sma göz dı':rtikleri '°<' )anmada 
cd n Alınan \"" mütcfik kıtnları lerle b~l'-ıla;1 bas:Iıklat dn b1~d~il- cümhanımuz lnünü'nden Rı ·.·ve hi tnclz görmeden bitirilmi~ bu.. ginnek icin uz.un 'e bilyuk ıgn) 
gt.nıs b ı cephed<> Donctz'in yu_ -diğin gore. Rn. lar ncat c~eı t:n zift: ·i aldnn: • 1 ~oskoava a l<ar, ŞI r"'tler ... ,.p· .... •orı te!Slım ohınmal .t<llrJ m{'(!f3SIJla kad~f" İfC'J"l<'nUŞ· o esada "İn~UJ.f'Cl10 l~nll \'{'rJ. "'Genç SUb Ye\ •tıa.nma scl5.- fUllU}OroU. f ,I ,~ J~ W\l 

leıdir. limen ve La.d()'.",.:a gullerı len müfrezeler brah.nu .. lardır . mımı ~ötiir. tıeı_>sini a~TI. a~ı Bunun iı.zenıu:. üç gun süı·en llii drr. 
r 1nda duşmanm zırhlı bir Bur.tar hic; bir 7..amnn tl·::;lim o' .. , g~e.ıinden ij.penm. _Yem_ g:ıro~k: uuruı <>eçildi tki vüzden azla lop, laaı• UZ Si\'astopol. Karadcnizdeki So' 

treni 2'4.l>-edilmı,.'}1.ir. Ai,'lr ~u manm~~ ~emın f"tmı;;lf"rJı_r. Seh- le•ı o_roudalu şcreflı vazifelenn S.O•')e; me,·~ilc~ at püBkümıc f \el donanma..<unın ~lca ussu 
.ınıvv t 0rı Lenıngrad"da hedefle. rin rutmd:ı. ~m ın ·tt" df'!':ınlıl,tc, l de dmmıı rnu\•o.ffak olm lcırı ~cın -c baslıı.dJ. lstihkitm kıtalartn3 ("'- • __ ,. 

1 
. 
1 

l (;er ı Almanlar Sıv ... stopola .knd 
d :'t -· 1 · ~·ı . "} ıı..- ._..._.:ılC" _.,,._ Jıi +-l'- • °"'"' .,..., .. ı DC ( (' j } mad3llm :rmi döğıneğc devrım etmı.cılerdır. nıa.h?.tnlerd va.5n\'<tn h'I ın"ıfre_ uegı l net";:'l en ı ~ ıucr~~n.ı .. • mensup ask.eder. ~u ~- ı.cr ". l.urıdra, 31 (A. A.> _ B. B. C: ge mem ~erse ve :_.ur 

A.lmn.n tayyareleri. Lemng. zelcrın <.>fradı ha:ı.'? .:~· · .,fi\',m b r 

1 
dedil_er \ c sızc tebrikl mu go11. nısından .)Otlar açmak1n 'e nl~ 

1 

Kırımd.ı. Rus müdafaa Y.c 1 .ukli· ı kfunla1ı ,e t.ezgii.hları u:zw1 .• 
ı-dd'a \'<° MoSkova ür. rirıe gece nevi Gete muharebesı vapmıı;\ar- derdıler. nmkineleri hiWı n t~ etmekte olan , emet.i lıak1unda \ cnı hir haber l'anıan da~ annuık lkudre~t ibıW 
mi.ie:;sır -kınlaı· yapmıslal'(hr. dır. Odesanın hemen bııtün m~- 'Cümhuriyd ıı· ·ümetinin mü sı.ğm~lara ikadar ılcrlemekwydı, v-0ktur Maamafilı · Ahnaubr ·:- ae, Alman lıa,·a kuvveHel"i &ı:5 

IJ N B · k • b. ı. th" .._, 1 1 ......... 1 rd kl ~ t --'· · · JmıuacaJc de • • · -'-t '"'0° bir • • . ajansı as en ıı ,.-ay_ ha)i sa !j"t."Srni ,...,,µ ayQn m messih ve ~ı o unun eme ı :;<>\•ye ....,..,.erı, uıanı _., . • uokı.ı.ıdıı Rus hatlarını ~ armaga nanın:ısmı <!aha roı.,.., )"- ı 
naktnn bildiriyor: matraenkr eski ta.'? occıY.iarıdır. bir subayı E>rfotiyle size hitap e- recede ~ıudane müdn1n&; ec1~:>1: - ınu\•affak olmuşlardır. Al.manlal"ln aıam "ıı meebar~ ctti_ği takd~ 

');.ırk ceı)hesimn merkez ke. Bu ocaklardan, vnU.vlr! ~ehrin deceğiın: '"Her işin.izde muvaf. au. Eski Osmruılı JkııleLeri~dc ıç.ı~- kolavlıkla Uer!.:vemediklcı·i za.nne- bu d anmaya a.,ırbir daroe ını 
ı:..minde, Alman kıt.alan. son gün ınşası iôıı ~·ullnmlan taşlar. ~ı- fakıyeti \e her savas mey.danın· d.en Ç'lkılmaz der~c ~en.ış _ve~ ı :iılmektedir. • ı nlnıı olıcaktlr. faama.fih A 
lerdekı muharebeler esnasında, karılm:şlır. Hu yct'J,.'lı ::l'Cl~ıe- da şanlı bayrağımızın namusu rift koridorl:ır tesıs ~~ ~ 'ı J..ontlr.ı.. 31 ( "· A. 1 _ B. B. c: ı ya bu cephe) derhal ~niz )~ 
SoY)etlerin inn.tçı mukıwemetinc r.inin elde mevcut y~gane barıt~. ve şerefini sizm ceddiniz muha- tar, maz.,"Ullaroıın 40 n: Mosko•·a muhareocsi ckE.iline- ıle a ker göndermı~ecekt . a 
ıcığmen mU\·affakıyetlP nerle- ları hu ootelf'rin elındc bulun- faza edecektir. ba a.tılın~n .mğmen . filil gami • 

1 
m biı siddetlc devam edi)or. A ·- •!ale\'h. Alman) anıo af~n nzs 

misler<ilr makta.dır. . . Her \erde ilıec duşman~ karşı. zonlann btr kısmnm hıma) e t nınııiıır R.us mukavemetini kır - m:ı.sı .i.mkunları pek uziktır. S 
Bir tek kesimdt>, So\ \etler. 2"' :'\1uhab:rlcrııı verdıklerı~hu.~dr- her ~:uı silahınız ;· ün ol. etmekteydi. nuık içln :;onsuz gayretler saıfe _ \<ıstopol di.ı. bile. Rus do . 0

ılkteşnn muhaı ebelerin.de, 4 bin l"l'e göre Ode dn her gun şı - sun ,, Hücum toIXt'USUilun işlllitiı:'i .ile dhorlar. Rus resmi tebliği jJk de- 61 uzun bir zam n tutu.nabilee 
esır vcrmi ler. 19 tank ve 23 top detJi infilAklar nıku bulmflktc. Bundan :-oııra Büyıik Millet iler1 taburlar, istih'ldim sisteminin fa olarak ~ıosruwn.nın 160 .lulomet- \~ Hitl rin endisine karşı mı 
bıraknıI"lardır. Bu muharebeler dır Rumenlerin toplanmak itiya_ ikinci c.cmberlni ayrımu~lardrr. Ha"' 'rC cenubunda ibu:lunan Tuln .:ehrm 11.-... ~ herlınn...i bir denizaltı esna ında, Alman kıtalarm~ kar- d _:1 l~·ı d ıkları \'c .. ler" bu :\ledisi Reisi Abdülhalik Renda - ... ...__, .._,. .....n. 

Juua llU un 1 
• ' t • tarafmdan sınıf birincileri olan vn m.uhnrebelc.rini topçu düello u, <leıı bahsed.işl, yeni b.r Alınan ikı• meydan okmnak \C A ıau ~ 

~I taarnıza h:ı.zıı· \'aziyette bulu- yük bombalar konulm.tlktadır. İstaribullu Tahsin Ögetürk. Es- tor.ıeu düellosunu ha' L ımuhnrebo.. ie)işine ~rettir. Ruslıır :için vazL rının naklini tehd"d etmek lçm ııı 
nan 20 ta.ne Sovyet tankından Ç<,-tecilcr. mayınlar \'C yangın kiec-hirli S_ınasi Öz.il Ye Kasta !eri takiı> et.mektc"-di. yet ciddidir. Fakat .Alman lınm1e-o fi derecede kuwetiı olaı kür. 
m;.ıteşekkil bir kafile to~ ate. bombaları )erlet}til'nll'k kin ma- - "' ed 
şınc tutulmuş, müteaddit .zırh· halled 11 nıahalle\c, e\·deıı evtJ monulu Hasan Tosyalıya müka.. llk ~ün akşamı • .kwnan<laııltk IC"r.inc şiddeUc mukavt".mf t yor-
ı ara.ba ta!ırip edılm~r. Keza, ~nıektedider. fat ol~rak biı-cr altın saat VC"r- milhi:m iıir karar aJnw.k zorunda hır. ı 
2 ~ll\t•-:ı .. inck" Sovyetler, Aiınan •'f ntclıarcı" müfrezelere kaı~ı miştir. bulunıı.rordu. Düşman hatmrmdn • !'rn~dn gazt"tcsi, bu <.ıephede1• ,n • 1 
krtalarına karşı ~1ıud muka- yapılan taarru.2.lar ve buıı1~n·ı Havacılar bııfocisi olan lla- <lcrin ıbiı· gedik açılmışt.ı. Bütün 1 ıııgr hır Lclgrafı..a amcleıu~ ı.us i 
b' t..'\.-..rruzlnr \'apnrak, aj;r za· duma.ııa boğmak icm girirulen S<1n h>Salı'ya ayrıca Ankar.t dü!mlatl tqıçusuıuııı ateı;;i Almli:tl. 1 ~;?lm;l ru•le ç;mkuz <>mı;-z~ d~ n.!aııa 

at ' .. m.şlerdir. oiitim t,(\Sebbiliık•r .akim kalmı:ı_ kuyumcufarmdan Mahmut ur kıta fan üzerine tc\cih edHm' 14u- kı<a."'1
1 diç~ıtHşına la o>u un ugunu 

Rıt Alma:ı pıyade tfüneni, 28 t.:H" tarafından hediye edilen ı.ıırlan. lunuyordu. Düsmacın ü<: karşı hü· a~~~~:~uıı mütebaki aksnnıın _ 
ı'J-t~r·n b'İ.lllÜ. s;ı.bahın a-ken a. Ödesa ba.ı·<14> bir şehir halini tad;ı.n vaıpılım · tayvareciler0 cıuııu .geri piıskürtülmüı.W. A~mau da harp faaliyeti şehirden yuz ki-
atlerırl<.ie-, tek başına her biri 25 almıştır. Şehrin rıhtımıar uzun- malı us alamet de bdülhnlik krlı>lan daynnımılı Ye 1cni hücum- ı lo~etre mcsar....ı- cereyan edl~or. 
tonluk n.ltı Sovvc..--t nrabasmr ı - nda bulu k suların · ~ "' 

ugu nan ısnu 1 Rend:ı tarafından kendi.. ıne ve- lam mı kn.lkmalıdır, yoksn geri mi Buralarda .Aiınan tnaı·ruzu ya dur-
mıhn ctnıi:;tır, altında k.;ı.lm1. ur, Çünkü Ruslar rilmifrtır cağrılmalıdrr? Fakat bu ikinci ık, ourulnıuij ve ynlıırt pc;k az 1erakki 
, Cephen'r. dığer bir k siminde, qelcilmcden C\ vel dalga kıranı Bund:ı°n oonra ikinci ... ımf oku-

8.">vyc ! •r. man kıtalannm f tahrip etm· erdir. ~imedöferler, _ •·tı. . f k 
1 

bütün teş6>büsü sarsabilecektir. ka)detmıştir. Moja.is'k te Ruslar, 
tıarnız saba"IDJ fazla miktaroa J su ~"2.İ fabrikası \'e diğer fab- lun sancagı nncı sun o ura. Bundan dolayrdır ki ert€'".ı sabah b"r y<'rdc Almanları on kHometre 
m:!yıt:le dofdunnu.'}lardır l ikal ah . e,n ti Ruslar n namına harp okulu nla) mm renklen hücnm emri vcrllmiE?tİ?. , geıi atmışlal"dJr. Alınan tanarc -

J l~r h~rcketi yapmaki.ıı olan ~ ~~ 1me7:alin~ m~ık:~k icın ıoaıılı sa!ıca.ğmı bir~nci sııufa t;s- tkınci gün, SO\"Yet tnn.kları. So\· kıi giınde 8.10 dcfıf .Mos'kovn)ı:ı a-
Alınan pı} ade üimeninin istih - ~~ a~unın i~ıne beton do1duı 2 • l~m <'dn·orum. 1 ahram_?nlıgm ret .Martın ve nı:.ta bombardmı ı kın c~'llekt.od lcr. Almanlar, e\• • 
ı.:-m efradı, bır $tÜn ?..aıofınd::ı, 1 1 batı mışlaıdır :\.lutemadi. tım~:ılı olan rıalm sancaJ.,.'1mızın tayyareleri cok şidd uı ka~ı hı1. ve1c.e nus ordul:ırnıın tnrnamile 
3.500 den fazla mayın toplamıı:;, ~:ı~ cıkaı~ vanguıla~ı .;öndürmek şeref ve .haysiyetini koruyac.ağı- cuınlar ynpmışlard•r. Alman top _ • ımh~ : !ı1dikl<'riııi. ~ c ~~u~ mukavc· 
~·u s:ırt..U .lcı~ h..'1.re~ei!n de\'amJ için iRwuen itfai\ e efradı su)'ll nrz:ı \'E: bu w~11rda cc'lııınızı ver. rııı,u, ateşini., Pcrekopun üçüncü m~tının sona erdı·~~ı .ı~n .. eyle. • 
ımkanım temm ctmıştır . limandan taşımak nıec.burıyetin- nıiyi.' hazır olduğuırn.za imaııunız müstahkem çemberi üzerine te\ cfö 111 şlc~~~~~/ tınan sozc~tdııdıun <ldun ı 

AJ.nınnb.nn Orcldcn Tulu u · d kalmaktadırlar vardır" diyerek birinci ımf~ €'tmie"tiı·. 1stihkam ve piyade Jcı - gece ,h • ar:n uzun mu eı.. a .• 
flmm_ etindeki taarruzu. . 'bazı.. te- teslim ctıÜiş ve sınıf adına san- tıılnrının gcıi~ hUcum l"f)l rı 1 y~ıuo:ısı ımkruısrz,iır,, demes. nuı-
tıkkil k yd t .... K-+ D ta Limlbersin nutku ' 1 nıdardır. :r • er a e .. ......, .. ır, ıgeı· • cağı alan da karsılık olarak şun· ve ka.r§ı koyma ihatnryaJaı r, mayn Ccııuıı mıntakasıtıd:ın ""nı· n' a • 

raftnn. im.~ son bir kaç Lindberg diliı "evvcl:ı Ameri- 1 . 1 •şt• t.a.rl:.ılarında.ıı sin--r-l"rd n ,. , "' ... 
ı:ıün içinde Kırımda da. ba7.ı hafif ka oem~etiruıı teıtip ettiği bir ar; soy emı ~r: .. """"' - ki• .... : "' .. c kk c ·u.~- herler g~lmc-D1'.<;1.ir. 
t - kk"ıler '·-~J ~-,·ş gı"bi c.o··nı··. ,, al . R Kah_aııunanlıb'lll senıbolu olan \'uu.ı sıgına tııUün mure ep mu 

q ıuı_,.u wıı ,., toplantıda söz arak rcıs uz._ h rde h tahkem luı.tlanı. genı.<ı bir ıı;cdik a~- H 
ııUyorl.arsa dn. Almanlann Kt- ,·elt'i h.;lrici si-}a.._.:.et saha ında sancagmıızı wer ~c . er zaman- tnl.'jUr. &)V)'}.Uerin anudane miı _ 1 er akşam 
rım mudafa:ılarırıa •~irdikieri hu- .ı:ı.~"~::rıu··k usulkıine \'C ka~· dn koru~acagmnza. an ı<'eru:. 

' U.U.'4'"' "'· 1 • .. ~ k 1 k dafaası karşrsıntla, hücum, <'Ol< .ra. sw undakı addi"- hakkındn henüz m...'1klara ba.c;vurnıakla ltham et- Q<•ncak t<>.s ımın...._·n BOnra 0 u 0- -

tafstHlt alınmamıştır. miş ve bilhassa şiiyle demiştir: mutanı Kurmny .A~bay ust fa Ere_n \ b"..r ta.m:ia arazi kazruunnkt·- (Bnş ranıfı J ııritlc) 
Londmya. ~den bir habel'e Harpten evvel. İngiltere ve g nç meı:unla.ra bır nutuk M>yl mış dır. Stukalar mü ıiş ihir U\ vctlt: rııbtlk snı-i<:ı doğru hir :rol ~!) or. 

gorc, dün, Mo kOYa cİ\armda, Fransnvı kendilerini askeri sa- ve: "Ş mdl~l' kadar mıllete ve orduya UQUUcü mü t.ahkenı çember ili.er· )Jısır Ü7,eriııe ~ tirııytis de• J>ck zi· 
47 Alm:ın tovvaresi dlişüriilmüş_ hada b:r~ıı ewd kuvn•tleı'd 0 r- ı bire; •k bUyüklrne bunların en btiyük. ne hücumlar yapmF.lar " biraz )aıle lmhnfa§mı~ bııluıın~or. 
tl.... sonra. .bombardıman tan arel.~i ve " me"l' vı• harp ilan etmeksizin. ıenn Y• tışlıren okulumuı: sızleTi de- lıı~ifo: knnııi hli1ün mihnet ln;iıı 

Alı~all\"anm sark istikametinde istikbalin bUyl\klcrl olmak ıçın hn - tanklar !hücuma lkelkmı lardı.r. kendi üzn;ııe ~ ıkılınaı.uıa Siııtlnıı.ı-
Deyli T clgral gazet~&ine Ru~) ada yayılmasına müsaade zırlanmış görnwklc nıUstcrlhtır" de. Sovyet tankları, Aln1anların cc. ı·ak nıı 'c harp tnr-.ı.ftarı zinmm. 
Gö,-,e etmeğe teşvik tmiştim. iman. nıi '<' bumı. ıkıncl Aınıf adına bir genç Jitıhlarma gimıcğe tcŞehbüs etmiş_ ılarlttrı -.uJh ktcmeğ•· zorlımıt~n.-

Daıly Telgraf ~azetesiııin Stok yanın şarh'ta yay1lmasına bu S<'.-- eubav ce".ap vcrrrck komutan '\'C ~- lerdır. Tanklara binmis olarak •- mk mı:•,. 
hulm muhabiri yazıyor: ne değil de. 1939 <la müsaade- c- rctm~nlNhıc şükranlıırını tcb'.n·ltz <'t. icrliyen avcılar, mevtjlerini · ai .\f h\eriıı iıınitlerini bu Uul~ar 

Hazin, fakat me\•cut hakikati dilmiş olsa •dı, Avruı>anln \eçhe. urm~tir. MUtl'flk:ben dav tlilcr hn • C.}lenı;şlel'dir. Topçu, tenıerltuz et- ~zetesl hütün bütün aı;ığu , ur. 
gonnek za.rm:.nı gelmiştir. O ha- :;:i bugünkünden ba~ka o}.!leaktı. zırlannn büfed" İT.az ve ikram edil • tirilmiş bir taı7.dn ateş etmekü. 11w~ oiurnr: füı .. ~ıuuu mağlühi~<'-
. ·at rudur ki. Donetz havz.ısı· Rtısyaıun fc.tıhinden sonra A 1- dir. F'aka.t bu hüeum geri JMİ ür. u lnglltcre ·ı ı,orlmtacaktır. iugi-

mışl"rdlr. tilhn · ,.. ·· nın kudrotı ve ePrveti SovyeUer mam arlın batıva doğl'U harekete uş .. ur. liz eri.Arı umumi;\ esi nıüthi bir 
içın artık voktur. Sovyet ordula· ~edp geQ1J1iyeceğı münak~ e_ Kl'MAR Ytlz.<.~NDE~ Kat'i netice günü olııı iic,:ünc.-ii ıel:L a '' pıluruk s ıUı ~. pmuk itin 
rmm art.ık, muazzam r· 'nt mu- dilerek bir merele ol a dahı, lıcr- giın t.ay~arelerin. toplar n \e <li. ndetii isyan ynp:ır.al<, hcrh ıldc, 
hareb-~leri \"tTmekten a bir halde muıı..zzam kU\'Vetli bir 1n. Ilı! ımurda Nurtnn i sokağında o- ier haı1ı aletlerinin guriıltülerı hilltiımeti Alnu111lardau mıuı elik. 

Y yapmadıkları valbtm an hu· gilter ve kuvvetlı bir Fransa ile turan N.1§&11 adında hır il: ·dün kom ilo blıtün bölge inlemektc-dir. En nı,eic d \et edCCt'?tt.ir. 
lül ctmiştır. Z&'\"lf bir AJmmw~mn karşılaşa- . Ş\ISU ıı :rıuJında Lc'On ili'! kumar oy. buyuk <;n.ptıı. havan ve obüs topb.. mıtüıı ır.ijl\('r 'tarn:ıkl!ın etrafa 

ym gnzetenın Sama: 'da.l..i cağı aşikiı.rdt. n ırk n ı.avgnya tuhlı!.imu tur. Kav • rının tarak an ile yer • ~mak- bu ba\-:ıyı ııe .redi;ror. Fnknt hiı·nı 
muhabırl de. Moskovmlrn nihai r .. ind~. Huz\•elt hükumetini gn sonunda Lcon 1'1 r.e g"f'(: rdiğ1 kun. ta \'C buyük mcmı.iler huttn~ teakkimi7.e "Öre hu QOk tf'hlikeli 
mli~CY"' ha.zır bulunduğuntı tenkit f'deııek üvle d · tr: duracı bıça(:l lle Nı nı l\ohıooım Y11• Perekop üzerine d · lüğil zaman bir ııropoguuWı•lır. Harpt.cn çok 

ıQ!' '\C diyor ki: Hük ' pcl·-akıllı davrana. '"tılamıştır. b"r )anardagın tanli~ln geçtiği : )Ontlmu ~e hdmııs otdııkf n nul;ı. 
ı.T....nvıon ôü.tun fabr~kalar. lca:pı- nık bizi Aw rikanm mtıd..'1.!att::ıı ) aralı h ıslah n ye k tlôll"ıkn~ eu. zehahmı vermelt.te<lir. 1 tialıuı mih\ r.r im\' etlerine bell.I 

lat'.mı kapaımşlarclır, Bazı kim· namına Alman harp bn!~esttı(' rlb ynkalıınnnştır. Almnn pi)a.d "nin i.müftıde, "Tıa- mU\akkat bir iınıit 'C kU\ve1 f('l-
eeıct·, Boh,-e\ık ~hesinden batı- kadar ~ötürmii:- olmak!:;. ber<ı_ tar <'ukuıu"' na kadar son 4110 khı eılilmi oıu,or. Ht!I ı.'ki ltusyn 
SEderkcn. oıada, venıun ,; i, her simdi bepe z ~. taarruzun met.reli'< b?ı· meeınft- kalmı.,.tır. Son 1 h ld!ttten rezir:~c u!mtıls·\ \e 
m~tist;:Qıkem mevkilerin ~1i kurlXınhırı otdııı1ı.ımu7•ı irttl:a et,. o!rndk \C tc,Jı.ut proı;-r:mımın kıı.t'i hüoorn bil~·. Hci" ~. '&Jt;.e,ik ordutn.rı l'l. ·r~ ·vn ntıl~ 

· ettiğini söy}jy rek, hlddet- ~ir. talb" i ic;in cAi>eıkn varı\htı tc. bu hUcumıu1 ınuvnffn.kt) l'tiı1<' ım~· hfü• Ahu:uı!ıann füı-y:ıyı bos bır:ı-
le h: l'\..oKt.1: et.ınişl.ürdir F kat 7i0 · . Uılheı ·ııı nutkunu ı J'Ylm etmek 7. ruretin mütr· "ıdır. 1..-tmi;"ro intnlanıı n tilğımb- kuaJ: bütün ku\\e1i .. rfvle inrrHt.c 
vf\Ziy t böyle ·nd.r. Bu m a · se. i M di n Spuara Ca•- •C''l ttw. rr ile bir geı:l k ~ hr. Afl'1kcr. r~" tHırılll('brlne imi.in) kt tr. 

rebede, Sovıyetlff, y:ılmz ric'at ~n nw~mı temin ot.mishr. Mor ·ııt.hau, t::ı{ıtii· ,t vennclt- ler })uı-ndaıı ıniis cm me~·.'! 1 Rıı lı bil ol n. bil•· lngiliz cfkirı 
harc-k >tieri yapabi1m1elet'tiir. Hal Nutkun tl• rini t.en mtm etm, ır. ubcum etmek e "rler. S<.t nmumiy~initı korkm·a k:ıpılarnk 
buk1 Almanlnr, l:Aarnıı m1ıram- l ın ü, biı,; rad} 11 sirlrnti n- Dun öğ'leclen • ara ln;~füz 

1 

.cımbalan ve ba.~·a!nnn ·· 1 sulh jçiıı .vnh nracaf:1nn llitlm..'\l 
nt daima ddP bnltı" ırmıı,,lar. firatçı gıı_r.atek-r ·~· hücum tayyareleri Regg.io. Ctıiabr•·ı ve mllf'.Z?mn turlar açm~tadır. Mı.o ,-enncı. i•.ı::i•I· v ikoloji-.ini bilm_- j 

r. etmektedw ~nh.zo ( ·aletlcrind' b 7.J mn. lıar o mc\•daru, ifa.de ıçm kdi • rl:!~ d~. · iz ki bu pro-
Yeni mi.i4 afoa hattı Amerillıı••a vu.,il...e...., h akı r pm ı.,rdı . •. ""le öulmMı ım t.alııı;ip ~~r ~ leri 1 

1 •evyork ~ i n MMJ n Mıor'l ' n bc>nıbal r m un ' ' 7 •!mmrM' 1rze. · ·n 0S2.Ssız oldnğvııu l•enılill'ri 1 
·n odi~ ·· , Sm~ matbuat topl,.ntısında, iÇt-im&t lere, ve bü)iik ir kı~ ~1 1 .d lı.k e\ıcrı rru::;:t hhem mödafmı. de ;:c:rial'. Fa 1 b ~!aı. oarc lnı-

n·n. Ur"'1'mr bo)'tınca \'ergiltre büı.iik l>tr ~m ve.pıle- i"'lerivle ugr F;a'!l kadınlann !E • mevzii haltne geti.rıhniş ol.an hir l l:ı.!na iı:in böyle ya ğ1' 
yeni bir müd::ıfa.ı hattı tesisi t'a"mı haber \e!"lll~ · . Yem .

1 

kil ettiği i~i brrtıµlanııa. t.(.~n.duf koy z:ıptecf.Jbnr/t'Jr. Bıraz sonnı c mecbur ıoorial'. mıra 'ik-tıt bu .. 
için 'Ci'd.!i:rf Jmm.r üzerine. gerx>. •-C~Ti ıı~mı. 2 y l"JRftmdn etmiştir. Has."\r.1t eh ımi eMiz.. ba.~ bir :tlay, Perei:opa girm ~ • hl ha)-.1 <;tf._,,tıanııı hnc ~öze 
ral M~ Venın rtyn~ti altında ko~!'fAJ'e 11.rzedH ıh-. Y~ni clir. Siı\il ahaliden 10 kişi ölmüş, tir. Pcrcltoutn here'' avn ayı1 h• • ah~·orJRr. 
br ~ımali Jmı~rika a eri fen v• rgi ı~mı ·~nflasyona mani 1 42 kİ::\İ yaralanmıştır. cunı1arla roptedilınio'j'tfr. Jl~yin O:ıhit \ALÇIN 

ü iversite 
bu sabah açıldı 

(!Ba': ta.rafı l nride > 
Hef ik Sayda.mm ıba.,yramı aç 
nutkunda bu hakikat ııc VC1 
cumlelerle. miletimize neı knd 
acık ifade edilmiştir. 

1 irinci olarak ClisipUn:it;U ~ 
setnıek ısti)orum. Dı .. ıP!1n: 
çalısmalardan fayda ~eımıye 
ğini kn.bul etmek Ji'ızmıd!r· 1 
siplinsiz çalı§an mılle!.lmn l 
z.in !ıkıbflini tarilı •n 'csbit cı 
ocğı günlerde yaı;.ı.nruz . He 
uzağa gitmcğ(', ba.·ka ııııl~ tlı 
u1.:n nusaı getirmeğe ıı~ 1~ 
var? Tıırk Milleti, ıarUıf:A? 
Hnrdığı ıbütıin biıylık ?SJerı h 
disiplinle elde ct.miı}tiı .. , 

Bundan sonra Rektör kam 
Sultan Süleyman devrinden ~ 
misal getirmiş \<:' disiplin sa? 
sinde 'l'iirkler neler yapına 
muktedir olduğunu nnJatnıışt 

Hcktörim bu uzun nutkun 
l'niversitedeki çalışınalnrı . ' 
nmh kılmak için alman t.cd~ 
arasmcLı '.)eni lbu!uşla.rlrı o aJ 
c;ı racak tale'beye müh~. n 
ınükfıfotla.r da veriımesı~uı k 
rar altına aluı<lrğınr, ycnıd ~ 
niversiteye 37 profesbr teınıı 
dild . •. . . .ı . ''B" pro 

ı~ını 9J)'aemı~ v:e: .ı.A 

sörlerin profesörlüklcrı ne if~ 
let şeref: Bana nitir Bu 
rımdır .. demiştir. , . d 
Şiddetle alkısianaiı Re. ·tcı 

· Si l" sonra 1stanbul Dnivers te d 
bi) nt fakult€Si profcstirlerın 
Halide Edip kürsi}C' ı::'11' 11~. 
( t nn·ers· te kafası \'C ten 1 

meYruu etrafında. al k~ uyan 
rnn bır. nutuk '-OJkmiştir. t· l 

Nutuklardan .. e>n • a 
dcrshnntJ rını> gid ... r k l .;an 
en·\'e • tf.c:;..,ın 1941 - t .... s: 
r·ı :n ilk d~mini d~~~ 

rsat 
K·· ··,,ı:anekrle, 
Tarif ıçlleri .-; dik' 

llP 

7e , . 

AAtdtkbr 

ıf T rı:.n 

Hı ux-· 
'Tlıc 

mlule ı . ö. ~Dllfl:1'l 

ine: 
t.ir IMı 
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,, 

n bavra ku ası mac a1rında 
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-
lan gibiydim. Ve hcl'kes bize ba-
1,ıyordu .. Omuz ~!1l"d:ı ibiri tü
redi. Başımı ÇC'\'lıdiın aı. ı e-. 
f md n alacak ~an3mı.. Kara. 
gOzlüklü at suratlı adam lx-nden 
korktu ~alilıa .. O da yHzUmc lba. 
kınca sırıttı .. 

• . Oda.sına götüreHm.. Jı'en~ 
lık ,eldi dedi. 

Putal<ır hortladık!.r.. Sağım, 
sclunı kadın. erkek, şef garson 
bir sürü adamla b!r sürü in.sanla 
ÇC\ relcndi. 

Onu c~ında şezlon~a uz.;ı;t-

tınl .. 
Bızimle beraber od<1) a giren 

biı i.6iııi aöc;t rdı!er. 
- Doktordu.r dediler. 
~ni oldum •. 

t :,temcz .. Bizi yalni7. bırak·-

l. 'UOR • Jo'+J ·ırn : 2-!1 
Fenerbah<,:e: Cihad - Orhıııı, Zef 

nel - ı.cbib, l'isat, füli'i _ Orha,n. 
l\"af'i, :\:ıi.-n, Ken•aJ, Kadri. 

i ~nbu~pM: Fikret - Ha) rl, 
Jta.ruk - Celili, Rüstii, f'arul• - 'a
kur, ı-ndir, Mükerrem. ::iblc)ma.ıı, 
T.aıt ... 

lbkenı: Feridun. Kılmı,;. 
Cumhurlyetin -0n sekizinci yıl. 

dönümü şcrcüne !stanbuluıı dör 
kuvvetli klübii. Şeref stadında. fut. 
hol mii"a'ba.'kaien tertip ctm" ler· 

mz. <li. l"'te büy\i:;c bir r.-hlka. ile bekle-
Onun taşucumı diz çöktüm nen bu maçlar dün yapıldı. Bu mü. 

Ytizil bi. mermet'CF""'n daha aktı"" hiın kat'Ş!laşnala.r birçok lbakun • 
Dudaklarının alev kıztllı::1ı eön° dnn takip cdilıru::gc layıktı. Evvc.. 
miit; bir at"~ parçası ~İbi kı~r: la, ~unu sö~·lcmck istem ki, zııyrf 
mı!2LI. Ve elleri buz gibiydi.. icadr<lf'.uyla lmvvetli Galo.lasara.yr 

Gozlerini açtı ı;:özleıiyle bana ) enen B~ iktaşm tekrar bir Gı:ı
baktı .. Beni göıdii ... Ve gUldü... lalnsara) maçı;ı><la ne neti.:!e aıa .. 
Dudakları acıldı .. Dudakları ka- b'lcccı:,i meıa'kla. ibcklencbilirdl 
paııdı.. BUbas ;a lstanbul por da Ji'cnerbalı 

_ Kemni .. dedı \"C eliyle elimi Çc) i yen-dikten son.nı oyunların 
tuttu.. (rtığsüne götürQü.. Yu. t.ntcre~an olacağı_ ~ol~yıı:ı:1-ı ~ıln. 
mm:ak bir et ) ı~ı.nuun altmd:ı 1 lt,·ordu. ~u.?;un ~mdi.r __ kı .:Uuscı: : 
çJrpan k:J.lbinin st'sini bana dt:- baknlar, ywı: aliı.kn. gornıu.s. bır 
,., ak ist ~dı ' 1 çok kiı;ıi de k~a:ba.lıl.Lkt!ln geri dö. 
ı ... rnl< .,; .. ı~~ •t ·,,i· . . . . .• n....., gt nli~lr. 

- Sem •. Scnın ıçm ~ asıyoru"l . Ovunun ı'k daktkalarında her i-
Kolla.rrnu ~o~k a_ltmdan O- ki t~rnf eli güzel topla. oynu)or. 

muzba.s;ma. kınetlıvcrck dudakla.· F ,_ t . . ." d -a· d' 1!.·11:a n ~ız. 
nmı dudakl~rınn eg ı.r ı~n.. ı~·aubı.ıJ porlu ı· hir aralık sol-

- V<' bcnım kızı~.· E~n;ım ea. ci n bir hücumla. K ·r vasrtasil .. 
k.,.,ım :-.Je<!mıyem dıue ~c- 11. • ': • ~ mm .,, .. • . J ,...,, ~~llertru )aptııar Ovun hı1Jan. 

nelerin bütün h"s~t~ı •. 17:brapla dı. Mükerrem sağd;ı°n gelen bir 
~önlü ve }laırt~ ~evgı_sını bır anda gU"cl 1~1 uzun ti.r vu.nmla knçırr. 
ı:u,nmak JSkdım.. • . )oı·. Oyunda anemc yo'k. Yalnız le,• 
Konu~ayan mahk~ clu~d.r- tanbulı>por canlı oyn1.l.\'Or. Fcnc.r_ 

ki d foorin son yaprawnı çe~mp bahçe :hiç yok i.. HatlRnnın her 
okuduktan conrıı on~ .yat~gının 1nrafr 2J1vlf. Nerede o halkın çok 
üwrine fıtlattı. Koguşun tepe. s vd'ği F ner. nerede o canlı fut. 

f:::ndc açılan pencerenin ~l~ın2 hol, 
~eldi. Yuk:ırıy~ ~a~~ı:. Bclını ~'.e ~ihıı~ et za\rf Fener miidafaas: 
omuz kemıklenı11 kuturdc-tc ku. ı;-eçr rek Kadir kalech le ·arşı knr 
türdı;:te gerindi,. ~va. kaldı ve Cilıadu1 iw.cnnd n to-
Diğer reabl<lımlar t~~ kelime P~ g,.:ir~ı ek fştı:.rıbu pı>run ikin

koııu :"11UYOrlardı.. Hala onun cı golunlı yaptı. Feııı;-r d-. araıma. 
:ı,...°'zlna bakı,vorlrırdı. Bu sükut 1 •anbu~E<por kale~inc iıı \Orl rs 
bir hayli ~ v 1 <:tti. S:ı.brı tüke_ da pek zayıf kalı\ ordu. O~ un Is.. 
nen genG nı.::ı.hkfım hevccanla ta.nbul..;porun hE..k'm~vetine gir.n'R 
sordu: ı;ibi lir. Fa:tat b:r tiırliı nheıık t • 

-: ne oldu be ağab{"'? . sis edilcmi\"Or. T<>p ol'tnl:ırd 
- •• cr.rn J (j 1 b" k' Ln i hl. 1 

J{ r ksa "'İt'lcdin mi? ~· e ır O!'\ın ı, ..... ıı (' :1l_ 
arıyı '.'1° • min etmi~ or. F~knt seyredc:ıl<'rl 
Filezof hemen nrkcı~ıııdan a- d h '-~ ·1d . . 1 _,. . ,,. ~ e eı J.Ul e sıınr en.,ı.rıy.or .... ag.:ı 

tıldı: . • . 1 r'cen topu Tank güzel ;irCslc J.~e-
- İyı anıa arkad.ıs btn hala n°r kalcs:Uc ka.d<ır getirdı. \'e> 1rnv 

bu işi anlayamadım.. \•<.'tli hir t.ıslle d113arı .ı,tt-:. Giizel 
~enin sev~ilin o Olga olne.;ı..k ovun bekliyorw.. Şöyle ki her iki 

csraren~iz kadın mıydı?. lııkm b rden, tempolu bir futbol 
Kaptm1 '-OZÜ tamamladı.. go~tcrsin. Hep aksine oluyor. 
_ Beyin macerası hepimizin. 1 tanbulsporun atnk o)unu ve 

kinden baskın .. Bir roman gibi.. lıaskıs· devam cdivor. Fcnerbnhçe 
Sı.<J.:a tahsildar: knz.and~r ~o:;:eı:le~~ b"l~ atoma _ 

azma 1 reh bcce>re. ın~ talıhsi~ı. nı ıgoster~or. Şnn'3 
- Ben "f ... füı~İ ust:ı bir mu 0el':ıl, topn ı. ı vurnmıyoılar. HaL 

nrm_ Hbanl ı } ... btı \'n ka"I Rigir. ı t. l)ir b· !Jkı e11s nd:ı. lıümtbu 1 • 
harrır u sam • "' ~ · !'I""' •- ı · · ..l • ...L t•· ~ h ı · · · . d ctclC'rde giın!ük tef. ,,,,r KB e~ı ue } eıuc Yf\, ....,71 a -
Şlfllrll C gaz . , ue Orlıruı topu soltlan ~nçırxlı. l•~c-
ı ika ya.par para kaz<ıı:ı rdım . l llPI'bahçc §a:lıE:i hüc.ımlardaın il> ka. 

- Orui.:ııı S.?~ll:a da zıkkımhı- b :r şey .>'a~ıvor. velh11 ıl f<'nCl 
mı:dıu degil mı... . .. uynu~•ordu. <)~·le ?. manlar geldi 
Konuşmaya~. , ın~hkum butun ki mııhakl.mK olacnk g.olleı i biJe 

bu ı:öylenen sez erı duymuyor- , ka~ırdılar. 1.,tAnbu!<;p0rlulv dal • 
mu~ ii"Ji saki·1 f,ıkat yorgun na- il ms <>t't dan ) armnca ve atak bir 
znı larlo. Iıôla ) ukarı bakı~ ordu. hü.~l m1a oynuy<ırlsr, Al ·ı.cneın 

(llC.\arnı \ar) Yerde, havada ğı y ·arı i~ı ~o... 

\'C Zührenin başını pencere. 
de f;Örüncc ~aşırdılar. 

T nhir tekrar bağırdı: 
_ Beni unutma Zührem ! 

a 
lışı~or. 1'11,•aki i~ i blr tuktik değt"· 
sc de fena da değil. Yııvafj pas - j 
larla oynuyorlar. Fak~t scmeıe vı.: 
r.cmivor \"aktır da oır gol ikar!lr -

\,·or .• Veih~ıl ta.tsız, zevksiz lıl: (\. 
;·un oynanıyor. Ve devı:e ~O htan· 

1 

ı;ulspor-un galebe6ile bitti. 
Ikinci devre b:!.ıjladı. Hnva, ren.. 

gini e!Wtti. Bir haftadan~ri ?~ · 
vnm eden vnz güne!)' bırdcno~·e 
kavboldtı Yağmur yağnıa..o;."lll hıç 

• . .. 1 b. f t 
istemiyoruz. Çünkü guze ır ~ -
bol s~~Tinden mahrum kal.ac~gız. 
Oyun hızla başladı ve illt dakılm • 
li!crda İstnnbulspor wr gol kaçırdı. 
Fenerliler, eski Feneri hatırlata 
cak ıbazı guzcl şeyler yapıyorl~r -
sa da devnm ettiremiyorlıır. Çun • 
kU muhacım hatlarr berbat. ve hL'r 
;;-elen topu kaptırarak fena oymı. 

Yorlanl.f Birdenbire fot.aııbulspor . v . 
soldnu güzel bir jniR ;aptı. aı<ıır 
kuvvetli bır ııütlc topu sn - '1 gcçiı • 
dı 'fanğın liuwetli bir k<>fn vııru. 
,~ Cıhadm ellerinden kaldı. Feııcıı 
,.in gü ı ve anltı.smalı bir pas 0 -• eze • ki. 
\Unuvkı. j .. u-41bulsporun n esın~ 
kada~ ıodiler. Na.cinin 5 kı ve gu 
zcl bir siit:ü geçf gitti. Fenerhab. 

.. berbat 
çc muhacim hattı tıugun . • 
bir :halde JŞ gôreroiyor. Bır za 
manlıır glizel <>~ uııl::ırını se\·rctli • 
;;.. . O h bil. dil"'":ün bir Yuıı.ıı; 
,,..unız r an e .,., r b' 
yapa.m.ıvor Esat çok kuvvet 1 

,. 

r,ıirilşle. ve. bir iki haStJ11 gcçer('.k 
imlb e kad'.lr gel<li ve- Nn~ ~ e gü_ 
1.cl bir pas veıdi. Fa.kat :Nacı ?.u
nu da luıcırdı. Sonı a şunu .. da,su.- • 
leınel: i<Jtct'z ki ovunda luzunısuı 
bir sert'ik bı.ıslad~ Sanki bac.;Jur~n 
muvnffo.k olunncnk m'..'1.. Fenc;~1; 
sol tarafına <>iden butun top 
kn:v bolm·orou" S:ıtınnın °1 tasında 
bi; al'alı. bir~ac lstanbulsporlu )'e 

··ı \·oksa re yottı. Tekmemi ycoı er, • . 
ıı.y. klnrma kı mp mı [:ird • ~:ılrıı:;ıı.. 
ml!.dı lstnnbutspordaıı ve ener. 
• b' d rı rık rıldı. c.en ıı er O\ uncu Iıı• .. 
Fen"r h k.imİ\ eti ele nldı\ ~n da 

• d' · bır muvulıd'nyct gösterc>mf' 1 \e 
t.ı.i,ılii gol yap.ınıadı. F:ıvllil 0~ 11~.: 
r~ıı bu o\'lınd<ı İstanbul ->Ol uıı .,u 
1. k • • ,. 1· •. "u· ovnı:ınııı. 
ıp mcv ·ıır.ue~ nNI a • .ı • 
sı doğıu d ıWüi. O. unıın sonl.ı.ıncı 
doğru Jrtek<J'z zcvkı,:;iz bir "~.un 

'. d ııtıcr. 
::ıerr~tt k \'c musab:ıkn · • run cieğıı;medc;ı 2.0 tstaubu po 
t"t"nlib.yeı İ\'le b.tli. 

C:. '· • Kt::)ll\1.\~: 2-'I 

Hal• ıı1 Şazi •rczc1n itlnr nıl O)• 
"' •ı•·t.ı Jılaın nan bu mUsnbn',nya "'t! ' 

U?.Un zı;.m ndıınbcrl sabada g"rcmc 
<.l iıniz Hakkıyı d!l kndrota.rı.nıı nla 

tn'c şu ı kild~ c;;ıktı'ar: 
!\il lıın •t Ali - Hrl,.to, l aııi - <. • 

"i lli'•"Mt.ı l"t•\ıti - ~lırl. Hal• 
1
' 

.... ' ~':> .... , • 

, ükrli, ibr ıhlm, •: .. rd. 
• 11 el GRl,ıt ıs ıraylıl.ır da en 1111.i 1 m 
n anları olan Mchın•t Jdi ve Adr.9 ıı
dan mahmm bır J,adrO ile snhııdıı 
oyırce yer almııl3rdt: 
o .. m.111 - n u ıık. :-.:ılinı - ~ u.~. 

t ır r eııııl, 
1,11\i'r 11.:. k-Hıtıuıe, 1 

• 

eriz· 
bir lılı·IU sarı çıknrıımadılıır; bu mU 
ııab:ıka dil bu ~kilde 2-0 GaL'.l.ın-n·., 
rııylılann gaıiblyetl ile netioclf.'lıdi. 

alundıı" SQnrn mnç ~ok süra t.U b\r cc 
rcyan nldı. Top !ki kale arasında nıc· 
kik dolcuyor, ılı! takım <la ağır bnr. 

'lı:ı:';ıı. ve oyunu lchlcrtııc çe\•lrmeğe 
u~ıa,,ıyoılar. f,t )J.Ot'K - K.\:-.1MP \~.\ 3-'! 

Nihayet 19 uncu dakikada Mustafo.· Dün Şeref stadında yap~ ita~: 
dno iyi bir pa:ı alan C()miJ ,.0 k k b' 1 ram maclarmd:ın CV\'el Kooo.elı ,. sı ı ır . G .. l .. ._ tak ,. __ 
\'UIU~la Galatnıınravm birin 1 grup ampıyoDU o 01... ımı""" cı sayısını ,__ ta•· h • ~ .. 
yaptı. 30 uncu dakikada v• C 'l nasımpnşa l\tnll U&Ufil ""' ımu-

J .ne emı b-'•·- l - , Göl iı<U. ı Gntata15arrıy golUnU 00 . 
1 

sa ,.,..... yapmış ar ve maçı ,ı• _ -
Davrcnin bundan son akl , ~aptı. cliklUlcr ka7.anmı~1:ırdır. 

r •U8tnl gol· 
sUz o ve ilk de\'re bu Fekilde 2 -0 1 M \'IHI ' \1' 'l'.\lillUI - GA.l •. \TA .ı\• 

Galatnsaray lehine neticelendi. 1 n \l" - BE.,1KT ~ r&Jit\.1'TLP;Rl 
IKlN <'l l>I~\"111'~: 1 
Bu drvr nln ilk on dakikası mut~-

1 
\'azln ı;cc·tı. I 

Onuncu dnkllmda.ı:ı sonra siyah ·be· 
) ıı :ı:ILIS r. uğır basına~a ve Galntas:ı - ı 

rıty liı.l,.'lini lchdldc bıışladılıır. :fnlcat 1 

(Ha.eteollm t!tn11c •y.taırıa .. , 
lpR~Jık ytnrndıı.kl tarı!> ('e~YMI ır.. 

DOnuv~ hlrllktr ı::vnlf .. r'l".-..tıl 
f :\ 1.1 • ·'.l\!ı.~ TEli:LI r,•LF..Rl, 1::0 AH \, 
~I ._ l";' \ "ERlm. \Ll;'ll, °" \Tll\1 

ı;ibi tk·.ıri ın.1.hly"U hn\:r <Jhm~ 1\11 k\i., 
• ı.ll lli.ul ır ıı:ım"l7. n&}rohınıır. 

ı~ oe rncr artıvanlar: 
• Çntı,kaıı gen~ bir bayan nıatba~. 

kıınyalıane yazıhıınc, rouay..ınehnl\e, 

teızıhanc ve lıunlıı.rıı m\ııiı.ıısll mii~ • 
Sl'l,.rdc nccı~ \'e ciddi bir iş arıyor. 

rMnçk11 • Tc5) rem?.lne mUracaııt. 

"" ı·: ı • venı ''"~' • 01 eıı orı.. 
ıl141lll, orta ys~lı olr bayan. kenc11. 

~ine m aa'lp bir iş araroııkt.ai1ır. EY 
eı .. ~L TC yem:ık tj(' yaprü>i.lir (P'.G,D.) 

rıora&Jn" mUraCAat :!'!::' 
• fl!lkUk tal>Ultesi 19-111 ~UJtlDd&ymı 

E ki LUrlcçcyı bilir •c !e-ri daktilo ya,. 
wrım Sır :ıvulat yr.ııınna •cıya bir 

'Oıliroon th\'cn Uc:e•ıc .-~uşa.b'.ı~Iim 

llabec ı H.N.Fı rem .. •• ,,ı,raı:.aaı. 

• Vrla ye~u olr ıo ı.ız.,~ı 

ev l:Jerl gonrıek vınc coo 
m 'ı ,.!''"!I f'lttcdır ' yapııbillr 
•ı: l.Ş 1~rin ,vı C> ıı r~m.l'C!IZ y~fl 

bır oayıı oıı oaknlil:tr lstıyenler.ı11 
ı Ar :> ) :·emıme m;ırnc,.ntınrı 

* \7U:.!11' . ikl'.liM '" tH'aN!t. ınekte. 

ı.~cncrbah;c nınçmdan • onra .M 

tuıı.t takımı ile Gala ta "aray - Bçşı"\:· 
toş mUt.ckıı.ltıcrl b;r müşab:ıke. yç· 
tılor v m:ıç iki tara!m da bUtün Sl\Y" 
retlcrlne rağmen 1-1 bcrdıertHrl 

bıtli. 

Ttırk) reınzloc m\J'aı:ut. 
.. 

• Bir Unlversite tıı!ebcsi. orta -
llsr. talebesine 1ıer tııı iti ten deni 
vermektedir. < Allr"ı.)"P. ı rem:ııiAe mera. 
mı~ır. M tilaa ve kltııp ~lııde de 
çnlışab!tır. fS.F.Y.) rc:nune mUraeut 

• lı""rıuı.şızc=ı, lug!!!zce, ıılmancır.. 

ıtnJyanca. ve tıı.ılgar::a""1 mlll<cnımcl bl.. 
len blr 7.at. •'':>'Pr daltekrinde ve ter. 
cUme evleri.'!t.c çalteJJ ak ll!temekte • 
o:llr. (S.S.. 6' ... :tı:ı:ln' n>Uracnal. 

* Fran~nz me11.lcotn1'l ıuıe ırnımm. 

.:ıun mıozuc cidal bir gere: hususi ol 
nılt n:ı: hır .ıcrctl rfyıı.zJı.ıe fl211>. kim 
ya \•e !ran.nzcn der,;JP., vereb 'ır 
(S.M.K) rcro7.lne mürar •llL 

Aldırınız: 
A ağıd.t reml:derl ~ nnlı olan o. 

ku~ ııcularıınız.ııı nnnılarıııa ~··lf!n 

ı~khınl. n ldarrlıanerul7.dı-n (puzıu • 

bırı d ltJI ı bcrg\ n ~·babtan öğleye 

ları . 

(H.M z. rnı tBellu ) !16 Çı denı) 
ı F".G D.) C S.A.) <M.29) (Nt'dim l 
cH. !lDI tS. Nceı.n) (İngcl 271 CA.l!ıl 

(Kım\'11 MUh) ı fıııren K. Hl ı Y \km) 
rMcsıek 111 ı M~l hat 3) ı Harikn) 

lP<'mbc 7.11rfi 
o 'l'n tılrtncı •ını.:na kayı\Jı b r gene. A'ııitdn rPreı7.IMl yaıulı olanlar :ıv 
.ığl"d<-n so·•~a.ı:ırı c;aı.:mı .. :.t i.stcınckle.. blrınc!leı;rln tnrıhine kadar melttuplll 
<lir. l'"ramu7ca :> .ır d~lit.l\o ı.ı.uıl nu ru;ı imarı rııa ~ ırtılncaktrr: 
\'C 'Stl\n07rnf!y vnkt!llr. muhL."Cbe dşı fl5. ı:t>) (Çayll\k 22) 
1•ı tJ<:' snlnr lS.ı .• 77. n_mzm,. mn. (Tıcaı·ct ı!Gl (Hamdi) (Sadı 27) 
rnca !.. l (A. Ya7.ıcıoğlu) ( A.Z.X) (F.S.V.) 

~ A~"e,.ı,•lc •• ıııvı olmıvan. rt. ı·r.ZTl (RB.T) (T.P.) lM,l't) 
,·nzı ' l ı<: ·v .. • 1. l • r. 2ıınu biı J:cnc; (. '.M ) ı B V.} (B. '.Ş ) l T.T. 285) 
rPt\llıl ~· yl\ ., J !..1> l ıt mUe estdc l · Kıbnr B 1 ( M D.1{ ) ( s.ıı .'K. I 
ıntıp lk ı;:''l' ...,r • rr.ııktadır. 1 :-l ) <K"" \•tıJ (7.0) IM.T.V.)(Nuıcttin) 

' ti O 

3QOıı n.ıcı boı; un <;il\ M'ı slınııcnl. 

aıma 

ıarı 

\hL"lcı fa. G ıu.nn(t: r. 

1 
Qounıı riva - bc'vazlılıır baŞlad•I ı. 

"' " · ı uı· G ı t ara:. mudafıuısındıı kl!.i! un ' 

4 2. lnc!lı:-şrın !ltı 11111t glinıi .. ant 13 30 da p ıı •l'lıltlll 3000 .ıı.let l>u~ !l 

ÇU\alt alınolc.ı';ur. J,.tcklilerin belli lln \ ' e sıt .ttı Kıısımııa~ da, ouıu•ırn kc. 

ın 'tV"undıı. t.aza bıılunmalaı ı. ı 9•G:.ı ı 

_ Müjdeler olsun sulta • 

uım ! Vezirin oÇlu şehirden 
uzakla~lı. 

Züh~enin ar.nesi de, k ra-
calıd\\n sonra, ikinci dere -
~ede memnun olaıılardandı. 

YAZAN: iSKEN DER f. SERTELLi 

- 21 -

da . his!ettiği memnuniyeti 
1

Lasvır elnıeğe imk5.n yoktu. 
Cafer se\•inci:nden ne yapa _ 
c~ğın_ı. bilmiyordu. Neş.eJiy • 
dt .. yu7'Ü r;ü lüyor ve yerind 
oturamıyordu. Mclun fellah. 
n ihayet bu mesut cif ti biri • 
bir inden ayırm.:ığıt.~ muvaf • 
fak olmu~lu. 

Tahir kendine geldiği 7,a. 
roan: 

_ Haberim var, c~,fcr ! 
dedi. Fakat, bi ziın kız ger • 
çekten lıu çapkına gönül ve~ 
mis. Ben bu kadar kuvvcth 
bi; a~k görmen;ıiş ve işi' .. me
mi3tim imdiye kadar. 

den uzaklaşırken. 3:l ~istü.~1 • 

de kendinden geçınıştı. Zuh. 
reye gelinceı bu zavallı kı z
cağız da odasının pencere -
sinde bir et ve kemik yığını 
halinde hareket~iz kalmıştı. 
Zübrenin yalnız hıçkırıkları 
İ!itiliyordu. 

Herke!!İn ytireğini parça -
lıyan lıu acıklı sahne karşı • 
unda iç.in için gtileıı bir tek 
ad<Un vardı: Arap köle .. ya. 
ni valde sultanın ağası Ca • 
fer. 

_ ı..:ı. 

Ot1ıli)'<cek 

soldu Tahirin 
gülii, 

art;k saray 
bülbülü. 

Dc.ı>İ\ti. Zühre 
reden çekilirken 
söyledi: 

de pence
şu beyti 

Sensiz dünya bona zindan 
olacak, 

Seni anıp Z ührc !laçın 
yq/<.co.k. 

• 
K raçah derh.-ll.l valde sul

kndu-· --

c fer cali bir gülü!le ce. 

vap verdi: 
_ Buna aşk demezler, sul 

tanım! Tahir çapkının biri -
dir. Küçük sulta un k lbin.i 
bir hırsı:ı gibi çalmış .. eğer 
bu münasebet birl'ı: daha 
ciev m etmiş olaaydı, ne hay 

5 iyettniz ka) caktı, ne de "C

reHni7. .. O çapkın ş.ehvi duy 
gularını tatmin için hütün 
hunları çiğneytp ıerefinizi 



Dünyajıar f atiftt ltiyik isken .. 
derin aıası nasr·I ölff ürüldü? 

(lla§ tara Cı :ı iındııle) 

i
l na.ıpliğini ıı:cııcıallcrüıden AnUpe_

yor; odalıktan .sa:kırnn:ımm r.ıu;ihat rosa vcrmiı<t 

·~·" '·11 1 

l/"'/111
111

/I 

! 1/1: l,fl//'ıl 
1 :11/ Iı 

:3ElllR 
l J \ ' l' ı: o s (' 
fEl'EBAŞI 

llR \ '1 k l"':\lI:O. U., 

A ~~am :!0.30 da 

HA ~f LE T rs Derde) 
S'J:" il,\ i"'f,\ 

l&tikıııt r:,uH.it:Bınde 
KOM1<;nı KöMINDA 

C'dıp <luı'lly-0rdu.. İ ·kC'T'rleı ı ı 
0

11 sene sür .,n bin iıl: 
Bir t;tln bu tızı y~Runa çağırdı. 1 .sefcı"İ c -nasmd~ anıı.sı, bırıactıgı 

Oğlunun kenai:tine olan sevgisini l·ral naibi He hir dakika b'I" ı~ i go. 
"tıYJP döktü. HLtitü c1.:lcn.ip Makc· ı C'irımedi. (;r'ne c;;ki mih·t. ı hlerden 
lonya k:-ali.çcsl ı·aproa"tc istedığini hı is:. • Büyuk ı.,ıtC'ndcr dı1'nyanın 
fnkat bunakr hocıası Aristonun bu öbliı- tnı·:ıflaımda handa, B ndi.ı -
ıııı. m:iııi olduğıunu Rrllattı, ''Beıı;ın l!lnd., memleketler fetlıcdin diiş • 
r.ıc bu diiııyada ye~wrıe arzum. ı:;(?llİ maıılar ko,·alaı-ken keııı.J'eini de 
gelinim görmckıt.ir. Haydi hakahm ro~tnc1lnı· kcı\'?lıı.yııı ?.nac:ı ile kral 
!:'lele \•erelim de ııu. lhunak adamı r:nilıi Autipıı.·osun '>irhiı i aleyhine 
yanımrr.dan def.c<Wp•Jıem o"h•mu gönci .. rdi.kl"r. jul'nnl!arı \'Crlıler • 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMATiZr.4~ 
'· J.;4r.ır <!O 30 ::ıa 

Kör Dövil~ü 
~--- -~~--

HEVRAUt. KIR4KllK VE BOTUN AGi{ILARIHIZI llfftffAL dil 
icabında günde 3 ka!e a1mabilir. Her verde ouJJu laıtulan ısnwla ~ 

"' ' d' ••• kuı t:ıralım, hem de seni kra Hçe ya. ı. <ı yor. 
ral•m" <ledi. J 

Rkendcr oıı bır sene icirı'lc ni -O ankikıırlan itibnıren bu jki:.ka - • 
d n arasında i:t.tifak akte.tlilrn1sil. dığı bu mektııplartn hic;biricıinc cc· 

vıı p \'Prmemi~t il'. 
AJ'.isloyu .~ö7.den <.liisiimıek kin Milattan :ı2:1 ı:.eıı e CV\'c'di. Is • 
nıükenımcl bir iuznk.~ 

kl'no0ı·ın İlİ<lliğii haberi ~13 '.<c:io• -
1.;cnc; ve g~llik le olduğu gibi yııy:ı ulaşınr!':tı. Anlip •• rcs krnllığ -

fitnelıktc de Jl1'\C.:tıe11di nz bulunur nı i!.iin eıtı. Ol!!npias artTk Hr.l~e • 
1 

odalık •• Ari t? _.ile- cit :otet~_iY.e ba.c; <lonyadA oturaınaJı. l'-ar1.ie~i Epir 
!adı. <..ıevezelığl. enziOCsı, la!ıf er: hrnh idi, Onun ynnma git ti. Bir 1 
~ •• nını: .bahusus ~e~ıt.ant mardfdlerı müddet aonrn l.;ii~ iik i~!\eııderin Jrn 

1 
''.~ ?,ır.ta.Ç hafta J~ cfiln~l~ID en lffl P..oksanj İle kÜ<'Ük oğlu Jskcn- ' 
bu~uk fıloz.ofu ıhtf)·ar Arıst<>yu j u"r de .ı\syad<!.n dönüıı yunma gel 1 
<ılgına döndilrdü, lskt:ndeırin 88.ray diler. ! 
da <buluıımn-:lığr 1.amımlar i.li.m lıo. 
ı-ası oda-lığın yanına so.kuhı)·or. 
::cvdasını askını vem.inlerle teyide 
ugra •yor, binbir ·ricalar \'e vaH -
!erle kendi.sine teslim olmasmııis -
tiyordu. 

Şeytan kız, rol!inü çok İ)<'i ~· • 
nndı. Aristonun g6nllinü ist;ediğ; 
gibi c~nıp .ihtiy.ar fHO'LOfu aşkı 
ile yı:ı:lup ka.ırur.:lu. Bir gün kımı 
odasında ildsi yap;çı,1nı.z kalımşlac. 
dı. Aristo bennutat yeminlerle aş 
kından scvgi.sintlen bahsederlcen 
91P1mı' kız bidcn"oirc bir te'klifle 
bııhın'du: 

Ollm >.us. hala hii-:.ümclnrl k I.ii' ı 
:·nc:nı bırakm:Jmrr;tı. ~cnclcrcc t-ı- 1 
sarla<lığr ikbale kavıır:mak iç n Jc. ' 
kender;n :kile ik oğlundan islifadr
Yc kalkı:şlı. Kardeııinin ytırclımilc 1 
gelinini ve torununu rı.l•p Makedon 1 
yayn döndii. 

M&kedrınyada bir<'o.c clrğifljklik· ' 
ler ol!Ylustıı, Antip:ıs ölmli~. \'Cl. • j 
ahl ta.}fo ettiği o~lu :foındnn gc- l 
lip lıükiimdarl:ğı alıncn!-n k::.dnr 1 
İkinci Ffüpin diğer karısmdnn o - '! 
lruı oğlu ve BüyiP.;: 1cıkenderin üvc) 
kardesi ticiincii Filip krnl ilfın ed.1- 1 

'misti 

ı 
Oli~pias )lakedon;fsyn ı:clıncc 1 

Filip t:llıl•ntlan ind~rildi. Diıyük İ 
1skenderin kilçük y. ~takı oğlu kıal I 
ilan edilerek \'eAAyeli OI:mpia.s:ı 

\•erH<li, Senclerdenberi hüktimtla . • 

- Benl <.linle Aristo, dedi. Ben 
de attık senin olmryn kara:r ver • 
dim. J."a!mt önce sanıı. bir teklifim 
var. Belki de çocukça, delice bir 
teklif! 'Fakat llrunu reddetme yap. 
Ben de senin kollarmın anısına a-
tılıvereyim. Hem teldif;inı zor bi!t
f,ey değil!.. Sen at olacaksın, lbcn 
ae siivari olarak senin iistıünc bi -
•cceğim. Hani çocuklar k<Helere 
inerler ya, jşte .rorbir ~ey değil. 

lık }lesinde koşan bu haris kadın 1 
arlık murn.dına ermişi i: AfHp kcı:p 
ti. ÜcHnc.ü Fil'pin bütiin taraftnr. 
!arını öl<lürnü. Karı.~ıııı hnpisha • 1 
nede boğdıırı.tıı. Uç giin içit:.d.! l ~ 

,memleketin en asil family:ıhı mrı. , 
iTlenf.ııp oln.nlard:rn ) iizlercc rub - 1 1 
mı astırclı. Bütün memlekete deh • ı 

'e n at, ben ele amazon ola.cağlm, 

Ari<;to, se\·gilisinin bu teklifini :,:et saldr. Bugiin sevdiği qir adamı 
• ' cddütsüz kabul edh-crdi. He - erleısi ;;Un i<larn l't tiri~·ordu. Bir 1 
ıcn ,\'E're düsiip elleri ve nyakiari lm'tlftan dn roğır veı~·1cı· toplattı -
c· cm<'kleme) e b~ladr. Çapkın kız 'rıyor, vermi,\eııleı·i idam cezcsma ı 

c;oktnn üstiinc allaml'Jjtı. ç'arptlnyordu. i 
D J ı Ç" , d' • · da -"-'-anu Üç ay kndar süı en bu idıı ı eden 

e ı... u&. •)C ooa uur.ı..-- l..~ k 'kr. t b 1 t B" .. , . ....... 1 d .,, m bu "'"'~-'- ı _.r es şı .~;:. e e aı;ı amıs ı, ııyı.,;: 
\ n .., .. ı:: nınıf'ıar ı. ı:u ...... - j~ :1 • ll . d ) r 
kapı ar·Jıvcroi. Jı;;'.-tender, anası, sa- 1 . e-thır e~lın gen~ıa enn_lcn b•. ol ı~. -

• . 1 . . per os ı c Ant pasın og u ıı eşıp 1 
ra) cıkanınoan b•rkaçı çer:ıye gır. 1 k'l tt'kl · rd ·ı O" · 
d il oı· · ff n lı' t es ı e ı en o u l c urnpıasın j er. 1mp as muza ent e ır ıı- ,,_ . .. .. ""'l 01 · • 1 k 
vırla oğlunn dcinerek: u-..enne yııru~ er:; ımp.as s ·en 

IFte, dedi: Dünyanın en bü • ~~r.ln karı"I ılc oblun!ı a~arak ken 1 
) ük filozofu diye taptığın bu.nai\: uısını- sndrk kalan ufan: hır k~ab.!. , 
hPrifin hali. Bu rezaleti gözfinlc ya ,_kaçtı. Orada muhasara ~dılereı< f 

· gör de aı1..ık lıb<'nlrk ynpt11:'<11ğın n· ya .. :ılnndı. . . • 
damın mahiyetini nnln. Bu bunak Gen:r.aHer Olınıpıss~. ~~oıı:r.<lon~·r'. 1 

utanmadan bir de kendisini dünya yn gebrd~cr .. orada bütun nhalı): , 
nın en fll.m adamı diye satıyor. t?P~YIP bır dıvan kurdu~nr Ye o. - 1 
Bu adant1n sana da öğrcte~ğJ. ken lımpı~,n :ezs.cı~ıu ahnlınin tn):ır. 
di yapüj;'J rezalE.'lin aynr ohtcak etfn~rni ~ecl.i~r. Toplanan bı~-
t ,, le!"\~ halk bfr ag17.dan ''buna verı· 
rı . l ,_ ~ . 

ece.- en a~w ceza ıdnmdır." dıye 
1.sken<lcr, jhtiyar a.J.inıfo bu çok lıağırdılar. Ertesi gün idam !ılık -

ltomikthaline gülmemek icin .du • münü infaz igin sııı a.} n iki )'U1. n,r. , 

drıklannı ısrrdı. Aııasmıu söz.il bi.14 ker gönderilmişti. Olimp:as burı:. 1 

tikten sonra .};izünii sertleştirerek da bıiyük lbir cesaret göstcı'CI. E • 
A ristoya: linık k'-...endedn masıım çocugun 11 • 

- Nedir bu re?.alel, diye soa- hıtaıct merdiven başm<la fil'.kerle-
du. ıi kuşılad[, J..'ütunmz gtir bir sesle 

Arislo katiyen tcV.ı gii;>t ennc - ~yle demişti: 
<li ve çok tsbii bir tavıdnrla: • 

"F,y ?.fak( don;:.·a k:ıhromnııları. 
- Hay.!'; patl':-;ahuıı. Bu n•zaJel J.jjl . . ,_ .... ki 

1 
R" ... k l 

TuRKıYE 
iŞ BANKASI 

J<iiçül: tasarrut 
heshpbrı 1941 

iKRAMIYE PLANI 
ı~~ıoı;:<.EH. ~ Şubat. 2 Mo. 

\'IS, 1 to.ı:ttıstos. 3 tıııteşrin 

·arlhl~rlrtl~ vnpılır. 

1941 iKRAMlYEt..ERl 

1 adet ZOOO U:-a.uk = 2000.- Lira 
• 11.)()() o:: 3000.- .. 
ı • 
4 • 
~ .. 

S5 ., 
o • 

300 -

750 

ıOO 

50 

.. 

.. 
• 
• 

= 1500.- .. 
:ı::: 2000.- • 
c. 2000.- • 
=- 8500.- • 
.c. 4000.- .. 
.. 6000.-

İstanbul Belediyesi ilanları 

' değH:dir. Bllftkic; snn9 bt~· d~;stir. erımzde .. ·t ttı~ e cı· c ıı ·v~ ·:n 
Anan senin :Ou çapkına 018n mi'\. 1 nn:zııı anru ı ve mı:ı.sum çoı:ııgunun I KnuılwyUnde Osnıanağa m:ı.hallcsinin SöğUtlilçc§nıe soknğındıı, !.!l, 
ı· d l l f d d •• . 11 . -: gö~lim.i mil nişan alne:.a';;sın·z ~ 23, 19, 17 ve 15 numarnlı apnrtmanın hedım ve tahal!S{ll edecek nnbızı. 
ın en a e e eı eıt sem ) ı r - . . . . . . . . 1 
ı"t ·~<bi kuJanma• i~.i:rordıı, Bu _ Hayd1, uun ?~ ~ıd..:n.iz:. ~~zı 

1
z .. fer - , nın ~t1cı açık :ı.rlırmııyn konulmu~tur. Tahmin bedeli ~8SO llra 76 :ı.-uru, 

mın :~ n iki.:ıi b r olı p tuzaklıır 1 dE:'n ;r..afere gotüren ?u.ruk ırnmar- ı 'e lllt teminatı 291 lira 6 kunı,tur. lhalc ~ -11 -941 pazartesi günO saa.t 
kurdular. HepSini bil., ordum ben danı~ız;n aı:ı~l!l ve og~ınu oldılı e • ı H de Daimi FncUmende yapıl. eaktır. Taliplerin ilk tC'!l\ı..'1.at makbuz , eyn 
ı b t k • .._ 1 . 1 nıezsımz. Sılnhlar venne ! demlı; - . < c u Şe\ rın .. 11.a ... aroı?I aş .... ro h ti • · • ııı-ktupl .. dlc ihale silnU muayyen ı:mattc Daimi Encüınt'nde bıılunmala?"J. 
o\rııamn:k suı enle her 1kl0 ini de al. 1 • 1~,., ... _,k.'·- ., . .·· ,. b' d 1 C9-25'i > 
daıtmı 

1 

. ...,,...,. .... , ı .. ı Jııı ac:.,,.er ıı en 
fr>'·e~de,.·n ho• ının 8ru.ı rı , .lf.~l:ıT'llll yere tn<lirdilcr. Yiiz rc· ı )(.. :f. * 

1\ ••• ., ... .., ..,,,,e.ı.e .. • lö }"} n .. 
in:ınıp inanm:ı:l?ğt biHnemc:r. Fa - nnp ~ < il< ıı !'r, ,,unun u~e • • 
kat l<>'t ı.der hıı rl~rai <'-Ok , ~rinde' rinc Oliınt) ru;ın ü!dilıxtüğii ndaır- ı ra.sir korunma C'kipl,,rl iç!n ) a.ptırıl:ıcak ~ aoot kolba~ açık c·,_ 

b d E t . .. - . .
1 1 .. .:aı ..ı.~. 1 ııı hwluı VP a/<rabalM"I 101,•-nııı 1 .:t.r:cye :.orı<1lnıuı:t ır. ~fccmuunun tahmlıı bedeli 784 lıra ve ılk tC"mln~tı 

ıı ıı. r c gı..; 11 ~·ı ,..ıe..........,: .. • •. • ·,., .ııı. • , • • 
·~zcl od:ıJıO-ı sa'ra)·dıın u7.a:.Jaş 1 ._ l·ı.>;;t.ik btr kaıahı-. ... x.ıı. ı>ara..-ı nas - ı v" lıra. O kuruştur. Şıırtnı;mc 7.abıt ve ımı!ldlle.IU mUdllrliiğü kaleminde 

1 
~stanbut Levazım amirliğinden 

11ar1eı asKer. Kıtaatı ıtamar• 
---·----------------. -----. yıı 

75,000 kılo :u~ır eti pazarlıkla satın alm&caktsr. ıı.ı- -'1'1 
çurşanba günü aaııt 14 de Çanakkalede ıuıkeı1 ntm alın& • 'r"'" 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 36,000 lira katı teminatı ~ ~ 
rin belli vakitte komlııyona gelmeleri. (129~ - il{70), . . . ,.,; 

Seher k!losuna 4:!'1 ırnruş tahmin e<1ileıı 100 adet JdiıG6I' ~ ~ 
yUk bakır kazan kapalı zarfla elcslltmeye konmuŞ.ur. l:JllıJetıl 
gll.nU saat lü da Dıyarbakırda askeri aatınalma koınYıyODIJIJd& 
ilk teminatı 1017 liradır. 'l'aliplerin kanuni vesikalarile teJtl)t 
ıhaıe saatinden bir saat evvel kom15Yona vermeleri. (1241-9153) 

,., ~ 11- ~" 
Beher kilosu 12 kuruştan 5(1. ton pırasa ve beher uıt 

nıotnn 52 ton lahana kapalı zarfla eksiltmeye konınuf ..ıaı' ...-.... ı., 
7-11-941 cuma gfinü saat 16 da Gelibolu eski şube~ 
nskeıi satın alına konıisyonunda yapılacaktrr. Ta~ ;J.riıl'~ 
lir2., ilk temin.<ıt! lOH liradır. Taliplerin kanunt v~~~ 
ınektuplarını ihelo snatintlen bir saat evvel komisyona (1~ · a 

• :(.. 1<.U~ 
2000 adet bakır karavana alınacaktır. Pazarlıkla. e~ 

per.şembc ~UnU .saat lO dıı. Erzurumda askeri satmatma :kO ~ 
ııı.caktır. Tahmin bedeli 19.600 lira kati temlnstı !.~25 liradı'· 
lt va.k!tte komiayona gelmeleri, (1273. 9257) ~ 

Jf. "' * tJlil"' 
Beher kilosu 6 Jmruş 70 santimden M,000 kılo JA.bft.n& '"'"ye 

kııruıJ 50 santlmdcl! ü4.000 kilo prasa kapalı zarfla ekııllt~:rJ<llr" 
ihalesi 5.11,lJU gUnU lfıho.na saat 15 tc prasıı. sruı.t 16 da :BB 
K, binasındaki askerl satmalııuı komisyonuncb yapıla~aktır· 11.,ı.-ı~ 
teminatı 543 lira prnsanın ilk teminatı 365 liradır. Tahplcrbı1'od'~ 
larlle teklif mektuplarım ihale saatıerinden bir S3&t evvel 
melcrl. (1~5-9299) 

" • • JıiıS1~ 
AşaG"ıda yazılı nıcvaddın kapalı zarfla eksiltmclerl Jd _,-etf ',I_ 

giin \'e ı;aatlerdc Küçükçekmeee civarında avcılar ltöyünde rf}e ;Jdilff f 
ma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni ves!kal~ ~t 
tuplarım 'ihale san!lnClc!l hlr saat evvel komisyona vcrnıeıe • ;ıJ 
name.si koml.syonda. görillllr, ·(l!?tl1. 9180) ..-;n V'6 

Cinr,ı Miktarı Tutarı 'l'eminatı ihale .,-
ton lira Lira 

941 
Jl 

Ot 2300 137.500 10,310.25 Jl.11. 1~ 
Sanı.an l 3000 67,000 .f.175 U.1l·9~ Jl 
Odun 200Q 40.000 3000 ız.11.9',1 16 
KokkömürU 3~0 8603 645.22 ı:.ı.:11.9 • 

~~* 11941,-
Aşağtda yazılı mevaddm kapalı zart1a. cks:.ttmeıerl 'l. ~\J Y 

ıımnda yazılı saatlerde Yeşilköy civarında Halkalı ziraat 
0uııl r"..vf

aekeı1 .satma!ma koml~yonunda yapılacaktır. Tliptcrtn kJl o• •e~ 
teklif mektuplarını ihale saatlt"rinden b!r eaat evvel koııt'fız41.,11ıJ:1 ,;" 

~ 
jf 

AHktarı Tutarı tcminatJ 
ton 1 lra Ura 

Cıru;i 

TP.l b:ı iyeli ııamıın !!00 3i.OOO 255! 

reı balyell kuru ot 1000 M.000 412l:> &•) 

" • ~ ~ bit-llı•rrıı ,,. 
A§:ı~ıda yazılı meYaddın kapalı ımrfla cksntmeıcrı undS. yar1 ti 

ı:;-t'n 'C' saatlerde F.sklşt"h!rde ac:kert ımtınalmıı. ko:nl.9Y011 uerfDdtJI 
TallplC'rln kanuni \'l'Sikalarile teklif mcktuplarmı ihale ssa fi' 
evvel komlByona vernıcl~ri. (12;;D". n81)) jjıtlC ~· 

C'ın~i MJktnrı Teminatı ~l l\ 
l·\Uo Lira 1,_,11· 9'1 'ı. 

::acı~yağı 15.000 1912.ôC' ı1.Jl• •J 1 

Sadl!yağı 15.000 1912.5( ıı.J1·1 
Koyun et!. ı6.000 ~10 _alJ ··y-. ~ ı:~ .:: ı;ur. 1i v.ıl',-ı 

On uç l<alem ccnıan 176,120 kilo kuru soğan aıınaca b(erıtel !JI ,..... 
"kaıltmcsi 1.11.90 cumartesi günü saat ıo do. Kırı.ıarel~tır· 'l'•ıı:rııe 
'ığı binasmdali! askcrf l'l:ıtınaımn koınlsyonunda yapılaca 1 "eai"' i 
~806 l!ta ilk t~ıninatı G60 lira ';'5 kuru,tur. Taliplerin kıtrıuıı .,.errııelt:' 
il! m:!l:tuplarını lhnl 0 ı;antlnden biı· saat evvel ltoırıiıı1°1%266 91~ 

ııtl'~ 
:r- J{o * . .ll·9fJ. ~:..ııı 

\ı;ağıda yaztlı mcvaddt.!} kapslıZllrfla ck.ııUtmeıerı-' cttııtı"· ı JIV_ 

ııt 1\J da Baiıkes'rd" as!<erf satına!ma koml.ı;yonunda yapıta p•t ~rl ~ 
kanuni ves~k.ılarac tek!lf mektuplnrmı ihale ~natinden l)ir A.!11ıt«f " 
yona \'ermeleri. E\'l'a! Ye ~artnamesf Anknra, ts!a:ıbul l.ı''· ~~'t 
·.ımn komtl'yontarmda söıi.lıür. nt;:;;.9ıs1, cP'" 

Cinsi ... \flktarı Fiyı.tı ,ı,o 

~~ 
~ 
~ 

Ku ı u !as•ııye 

P rinç 

ton 
::!10 

100 
!?13 

2-l 
50 

dı. " < 
1 trl~r. Bil,t.ili: 1. ~encler'n an. "l:U, I ~ :1riılcbılir. İh 1le :ı 11--~H pazartesi glin.1 sa.at 14 de Daimi Encümende 
~~ve Jrnrısmı 'P'.t~ JlQl"(''l C • yrp•lı?.e"ll:.ır. Tnllıl0<'rin llk teminat mnlvbuz Vl\}'a mi>ktwpl,.rı ,.c ~1 yıluııı ~adı.>yağı 

ll,\t\İK.\T llH ))f:H~IStZ'.' t.iİil il<>ğrndllar. :ı t 'ric11 <'t Odn"ı '~" knl:?rilr ihale gün'l mun.:ııyen santte Painıl EncU- Zcytm::ağı • 

Bı•lgur 

'Mcrc!rn, 'iO 
80 
iO 

2: 
:?5 

16S 
~ 

~~t6 
1 • Fa.:i~ııh lcı7.ı p:vljsrh karrs· bP- 1 .... Xoh:ıt 146 ıa 
~ı;ende.· As\•n,·n \'nuacR.J?'ı bii • 1 .. J · .. ~ • ' ı .1ı~nt1e 1.mlunm:ı. arı. 1~2 .. ~) 

. • • • • • ı yuk ·e.,dcr g:hl z!ın!aıı•nm en 1 roz şeker 67 41' ,ı 
) bk &.:: fer lı;m lılı.mmalı nnzrrlıl;: • ı.ı· •• m. .t'-o, k nd ı • .11. ' 

1 b . 1.1U.vıl.ıl. pa~ .. 1 Ve ·umr. anınm I ---------------::----------------....:. ~ • • ·-i~,,,. ıJ1 ıuJn :.ı unu\ordu . .An ını d•nle • _ O' • · il beti · t- b(. ı ~ 
mi\·e ıtrUk iı!c \"akti )<>l-.lu O .ise ı ~= ti•:nlf.B~ n Lı t ış«= '\ c ~o. Y.ıızılr m"va d.•:ı ·~":P 'ı ;:ıırföı <'.t:'ıllmt'eri lı ::ıı,larındıı yazılı glln \'C ~.!'de 

. · , · ş . u s,ır~.,.e l\Vnl Z!l:r.ar-::=ı saUrıe.i k ~ 
hıc duıma:i ızr:ı ogı<:ıııu t• cı~ el • Bil 'l' 1 . <l • •1 ·. d .. ı;~ Do.':tor H:f::.t Bakır.ı \'DO. ~yon'.L.'ld:ı. yapı!:ı.c:ıkt r. Talinlerin kan•mt vcıı!kıı.larllc teklif mcl<tupıannı 
mer. e ehım C...ı•.yor, u . .,,.,,,;:ı ta - gitl' rd -0mıayoım \'C er!. l''.0 :-n. \'c §&rtnameler~ komisyond:ı görli!Ur. ((1277•93li) ~....ti 

'-t d ,,. 1 ,..._,_. 

1 

::•-« sıten erm nı t.of!ı c StlU..,- eTVel k . nncl • 

ı Hıç Ie den b!ıztlan AA m n dnıl • ıyo u. u \Hiı.Jrr. Ml''TJi.:HA"' ı sı Omm ~'i; t ırı Tutarı Tcm'.natı !hale gtlıll vt _.-
lılarınrum rr;hi.ik ye s ,.c usan<' ge~ 1 - , Tnk<ıloı: 'fn'lıııtuı:ıı•d<' Gi\ııgor kıio lira lira 

tiren J~enJer~n Asyn seferine r . !4~·-······-----llP.IAP!l•a :ıp:ntM-ı·ı·ı her~lı:ı ;;i(lt.'<lı>n liOllrR 

.kıı.ı ken doğ luğu yere ve R'lll&Mt•ıı ~-=::;:::~~~~~~~ 
k ... · · Bı'rı"ncı· sın•I M:a& •nı~g ) anma tc ·rar ciönmem-c .. ıc;ın a.r- ' • 

keım.d3n üç karn taş a.ttığmı ve 
bütün mal Ye nrülkiinli MA:kedon , 
yadaki o.damlnrma dağittığmı hi -
W.ye ederler. 

1*ender bü~iik sefere eık.ınoo. 
""ast g-eae krallığı eline ıılmek 
yası da boşa ı:rktı. Aııa.<ıına hesap.· 
sız Set"Yet brl'akan Is~er, kral . 

-nüteha.uıs doktor 
NUR t BELI:.EP. 

Ahmet Ak.':oyunlu 
t'ak,lnı nııııuı ıın,. l:'ı.la• :oto. ı 

1>117..ıtrdırn nı.a.ıol:ı ııer;;ıııı 11aat 1() 
f•'n 'onrıı. Tl!lı•fon 101%7 

Kurı:ı sovA 

Toz ~eker 

P.irinç 

lhı~wr 

BtılgHr 

Fasulye 
Odun 

!Vl,t)O() 

!l0,000 

14 400 

122.500 
·15 000 

22.üOO 
31.500 
31.!'>00 

H4.000 
605 OC'l 

40.5<.IO 3087.[ı-0 

9.(100 6i5 
i.200 540 
7.6SS 25 ü74.22 
9.000 6iS 

11.250 4,3.i5 
G.'50 l 47~.50 

5.SOO 472.~ 

3{1 . ..!10 2280 
l:!,100 )()i.50 

7.U.t41 
7 .... 

l(I .. .. 

10 .. ,. 
7 ,, .. 

ıo .. • 
15 .. .. 
1~ " 

.. 
Jfi ,. .. 
6 ., 

1( 

" '!' 
~ 
1~ 

16.s' 
JÔ 
16 

ı6 
ı& 


