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Japonqaaa 
askeıi 

hazırlıklar 
Ye•l lllr 

........ u. 
Asker toplama 

kanunları 
gen· şteti di 

Şimdiye kadar ukerliie 
elveritıiz Ayılanlar yeni. 

den muayea.,e tabi 
tutuluyor 

51 J•flD• llallar ......... , ... ••-•te 
a1ıaa11.ıeoe1E 

TolqO, ı• (AA.) - lml*ı'ator ta. 
rafmd&D nqredlleD bir eaıtrname m.u. 
ctblnee merlyette olan uker toplama 

kaııunıan genlfletilmlfttr. Şhndlye 
kadar ukerUte elftrfpia •)'Jlan 
klm8eler yeni bir tıbbi muayeneye da 
vet edllebileC9ktlr. 

Bu tedblr 1910 mmfılldan Y\lkan 
olan lıerkel1 aJlkadar etmektedir. u 
:vaflD& kadar emekll erbqlarta sı ya 
pna kadar oıan .abaylar hlanete Ç&t 

rdablleeektlr· 
Şlmdi19 kadar çalnlm.lf Olaıı Çin, 

JfaıDgtmllg ve Kakoodaki aaket1fte 
eJYerifll Japon tebaa81 Ubrl JDa • 
kamlanıı eıartııde bulunacaktır. 

Bir ROll ukerl kadar ......-.. alper klmJ'or 

Don 
kazaklar 

Lenıngrad 
mıntalca ında Almanya 

Avrupabir.tiğı 

kurma,,a 
ça t ışıyor 

üç Alman Muharebeler 
alayını harp yeniden kızıştı 
dışı bıraktılar lft)'ıtrer Tlafal 

prl .... ,. 

Fransa A~7& tutam 
olarak yardım edene 

Ilı mllJ•• lula ............ 
•rltest ltaralulae•ll 

, .•. , ......... . 
llAl•an ... , .. 

llaıardlll 
, Loadn, ur <A.A.> - MOlıkova 

radyosu, cumartdi &aqamı, Sov .. 
Yetlerill Pma1 bas denizinden ce • 
nup cepheame kadar u.tDilte kuaıı 
d*Jari muvaffabyetleri bahjs mev 
mu etmiltir. 

DUlman ılmal denizinde Rllqi 
yanmadasmı qmak için yaptığı te· 
tebbOs akim bırakt:mlnuştır. Mih
verin 20 kadar vapuru batmımış • 
tır, Kareli cephesinde, muanııida• 
De muharebeler ~ ettiği ha
ber v~riltyor, 

Lenmcrad cepheadndeki Soyyet 
~ mOhlmnıat ve ~ ytllrJa 
Alman kamyon kafilelerini tahrip 
etmifJenlit. 

Almanlann, :UoSovanm ı TCi ki· 
lometre cenubunda Tula civann • 
dakl Jra.yıpları artmaktadır • .AJauuı 
lamı ce~eden hllcam pn>jdi 'aldım 
kabme ve Sovyet cenahına ~ 
telebbUeJeri muvaffakıyet~· ......... 
~. 

Fmncılarm mümessillerine on 
verilmesi usulü ·kaldmldı 

Her fırıncı ilıt yaç iistesıni 
Ofise gösterip un alacak 

Bagla'_.. n : ... llald•Jac* ua:ııer 
lllr una urlmlla -..ımcak 

Dün vilf.yette vali maavJni Ah- I ini kGatrolloılen .ımuı netice . 
met Km*Jn riyaNtlnde belediye ler, &ıOmllıılelı:ıl hafta lçJnde :tu'V9 
ittm&t ve o& mQdlrlerile bYJD- 1 wtlt bir lhtlmaUe, Ç&l'fllDlıa.• ıtıntl 
bmJum ~bir top1antJ yap evlere ~ nlftıB tellılU 
nuııtzr. Toplantıda un dağıtüna i- beyaıın1111eleri etrafında gGrUt • 
111.. ı..ııPd lfllJlllC rum ' r ııl& ,..... l '8ln & re ,..._,_ 

, ..... ,., 
Moakon. radyoau "Kınmda 
vaziyet pek ciddidir,, dedi 

Lonc1ra, 18 (A.A.) - (B.B.<:ı.) 
Rua cepbuqadeki muharebeler. 

dair gelen ecm haberlere göre Le 

nlngrad mmtakaariıd& mulı&rebe ye. 

Diden §lddetlenın!JUr. Rualar Alman. 
ları, aoın gllnler zarfmd& zaptetUkle 
rl Tlkvfnden atmağa çell§JYorlar. 

Almanlar İlmen ve Ladcıca gölleri &• 

rannda Vollçof nehri boyunca yeni 
bir gevirme hareketine tetebblle et • 
ml§lerdir, Kareli berzahında §lddet1l 
muharebeler oluyor. 

(Devamı 4 IDctide) 

TASI ••••• 19 4 1 
Sa : 3495 

Yaıı itleri Tel. 23872 Fiyatı 5 IWRU8 

Yeni Erzincan 
Büyük Kızllay Hastahanesi 

yakmda açılacak 
200 kişilik ceza evinin de du· 
varları yükselmeye .başladı 
.Ankaradan blldlrildlğine g6re bU_ 

yük KWet lıfecllahıce Erslncanm 
ımarı tç1D kabul edilen iki milyon ıı. 

Milli ŞEF 
Y amnıla Bayan lnönii 

olJafu hal4e 

DIDAllllara 
11ea11natawaraaı 
ıırel.ıadll'dl 

Aakad. 15 (A.A.> - RelelcUmhur 
ımıet ln6n'1 beraberlerinde Bayan İn
önü oldulU halde ~ .saat 15,80 da 
komerV&tuvan tefrit bu)'Urarak vertı· 
mekte olaD Jtomert dlnlemı,1erd1r. 
xuıı şet ve reftkaıarı konaervatu· 

varda )(&arif VekDi Huan All YUcel 
~rafından ~Udi!'. 

ortaprlla AmerJ
uıı ıüarıu 

ııurır 
Netı DeJAi, 16 ( A.A.) - Cuma 

günü ManilJ4:'e geldikleri haber 
verilen .A.mErlka. subaylanndan 
geenral Veh~ller ıle general Max 
Vell, ffiDdistan'da devamlı aske 
ri vazifeler alımyacaklardır B1i 
subaylar. orta şarka doğrÜ yol 
alırken, fırsattan istifade ederek 
HindistaD'ı geçeceklerdir. 

raıık taludat ile §arkta. yepyeni biı' 
sebir kurulacaktır. Yeni ~. 
bugUn muftkkat olarak iDfa edllmW 
bulunan phrln bLrkaç yQz metre tıe. 
ıUılDde kurlllacaktır. 

Oeom maıaat meftimlnde lMıflenan 
ytlz eJU yataklı bllytlk bir Kml&7 
hutaDell t•m.amlanmtftır. AGdm& 
merulml ,akmda yapılecwlrbr. tld 
~ 1dflUk cesa 4WlDln davadan 7Dk. 
•lmele lıeflamlfbr. stadyum tnpa. 
tı temanı.ıenm.., ild cadde betoa cıl9ı. 
rak~. 

Ame1ikada 
fi elllsar ıuta~ 
ingiltere 

• • 
ıcın 

330 milyon 
dolarlık 
tagyaıe 

· gapudı 



Jltısralarda.n: 

Siqasi şiire dair 
Gene .. mıUıtekkir maharrir rtle söyllye3im - siyasi manzume. 

Nadir Nadi bh' tıkrMmda slyui leri her evde okunur, her talebeıiin 
r:ilrdcn ~erken, bunlwm az defterinde bulnnurdu, Ellerde, dil
omü.rlü 1e1ler olduğuna, ima, .. • lerde dola.~rrdı. 
harın r;ttzelllğhll, bir kanııfillıl Ziya Pa.5Mm, Deli Hikmetin, Ah 
n~ tuflı' eden bir lki b91it • dallah Oevdetin, SUleyrıınn Nall.l • 
Hk !ilirleıi, uzun uzun yazılan si • fiD 5ilrleri ele böyle değil ınl3 ili? .. 
yasi- ıilrlere tercllı ett;;ğlnl söylü - Iliifızalanmrzcla ynşadığı lmda.r, 
yor ~e 14Ah, ~ ~leı\ ket- dlllerlnllidc ele dola;;mıyor, şurada. 
ke öyle kOlaıg kola9 ıiyt.81 &lhleT burada okumuyor nııydıkt .. t ~b • 
)'U.Dl&S3ydmız!" dJyonlu. d:l.tta. dUsmaııhğmr, ildncJ Abdill· 
Gen~ muharrir "liyasi şiir" di.. bamldin zuloıUnü, de\'let erkllnmm 

1'• h:ıngl mnn m'aıısumeleri kaate- fenahklarmı bu iirlenlen, bu man
diyor ~- Vatani Blirler mit Yoksa zumelerden, yani ısiyasi r-:Urlcnlcn 
slyafd tariı.leri ihtiva eden mama-- öğrenmedik mi?. 
meler mi!.. Şu mUlkün hnlknı söylet s:ıruı. 

Jfangisfni de 0188, bu.nlan mlna. feryad lizıııısa, 
an ve faydasız bulmasmı doğru Şu hallan millkünU scyı·et hnrab 
görmUyorus. Vat.ut ıüıiertn, bir atmd llzmıaa! 
.balkı heyecana getirmek bakmırn. Beytini, lstibda<ldn., sanıya lmr. 
dan fa7dal&n nuıl lnki.r edllebl • eı ruban haylumnlann sayl5ı b -
llrf Semra bmılanıı, gen~ kör- bank bir yekun tutar. 
pe cUmağlann ve :mbıimiDI yavru • Sonra bil) Uk hiciv tjalıi E refin 
lamı üoıinde terbi)'9'i te&lrleri \llasbillıal) l ' 'e (Ui.zrm a) n.cllı u. 
olduğunu da unutmunak lkmıdır. tun ~ürl ve benzerleri siyasi şllr· 

Fraasayı bllrrlyete kavuşturma,, lerin en kav' etllJerindendir. Bun
Jnak için, Maml&rm, Dantonl.amı larm. hallamız.m U:zerinclekl t.cslr. 
Te bitin ihUW rtc.Unlo b1tabele- lerint nasıl iilkfır edeb1iirlz. O, uzuu 
r.I natuklarl. 'W'kalelett kadar, rsliı-en bir rnutlaldyet de\'rİ iı,:inıle 
..:ırıerin de te.tıt olmanuı mıdaT' Jkiucl Abdüllınmit ile rlcaJini hiciv 

Siy.Si tınideri ihtiva eden fil • ve teJ"".dl etnıôhten ~cldrunemi~, 
trlerhı de JdlUo Uıerlnde büyük yazılan hafızadan hafızaya, cludıı.~{
rolleri \'TJ.;dır. Hu l&ndald eıMJ"le • tan dod3ğa iııtikııl etmiştir. Halk 
riıı de faydalan görfümii~tilr, Baş. bualan okumakla müteselli oluyor, 
ka mllletler1 btr tarafa hmltahm, müstebldlerden bir ne' l intikam 
bu kabil yıuıhır hürriyet 'e iıDkı • alıyordu. 
lip mttcadc~niu1e mlt8mlr bir rol İnkılabın za.ruri oldoıloıın kafa -
oynal111'tır. lara \e nıhlMa. bu şiirlerin n ıb • 

Jlalllar, mleteblt ped...,lara dığtnı inkar cdrbilir :nıjyiz? Mu. 
ka.rfı daydaklan ktlli, hmcııı • m11h. hakkak ld, siyasi ilrlcr kuru bir 
telif .. beptm. • sll71eylp hsylara- tarizden ziyndc, tcrbiyc\i ,.e ikaz· 
ınıyaa ağnılalıcla bir tıeeelD ten.De- ki.r bir (:Uslince 11.:ı ynzılmıstn-. Ve 
st, bir öe nağme!li halinde dolaşma~ yazrlJ?'. Ve bunla.."'J fayda.sız bul· 
lmmc vicdaaal41ıır. yer balmaş, hıü- mak, .flkrlmizce. hntnh bir görü~· 
km (lillnden dlpıeml&tlr. Bütün t.ur. 
taayıklara, bukmla~ raimea Na- :Ben rıe rneeBıi, ne mesiba dcmtm, 
mık K.eatin, ba blJiik fttu şa:. Zedd hakikatte arar fi.dcmbn ! 
rin11I (Vat.sa) b..sldesl, •e diğer 
• haydi delerll me91ıektapmm tabi--___ 
Vakıt 

Vakitte Asım 'U• eknıek mescle.slnl 
ele a.ımakta. fınnc.darm kendilerine 
Yerilen unları paatacı ve börekçilere 
atmaıannm Ye d.lla:J'UIÜt ekmek aı • 
lant.mnm GntıDI ıeçıım.l için bir 
hal çareal taniye etmektedir. 

Amil U• dl7or ld: 
J.~a.kat lıi7.e öyle geliyor ~ ek

ıneğl veallia,a 1-ilamaP hacet 
l.aloıaksmn bu uıa su.üstimallnln 
iınüne geçilebilir. Bunun ~esl 
de, hrmllU'Dl ,.almz ekmek pi~ 
me9i, fakat bttnl&rda ekmek sa. 
trımamMı, elanek satıemm fırın • 
lartfan ayn bir yerde l&oiltrol al • 
tında yaptlmuıdır, 

ı tanbulda yufka, börek, pas. 
tacı, tatlıcı gibi bir çok esnaf var 
Jd, dobudan doğru;ya alııı.madık· 
lan unları flnnl&rda bul!!bllmek 
için blriblrleriyle yan' ediyorlar; 
fınncdar da ekmek yaptı1dan 
halde ancak kilosanclan be~, on 
para kazanacaklan anlan bir kaç 
mJsU k!rl:ı Mtmak yolunu bu· 
Jnnca sclistimale sapmaktan ken. 
dilerlnl alanuyo'l'l:U-, f3a halde mli· 
Jılm olan mesele, frnnlarda pl~en 
ekmeklerin halka ve!SP.:ayb. dağr 
iılnwmda değil. belki fmnl&ra 

Lr\EDR1 

:red1e mukabele gHreoeğt mub.ııkkak. 
Herhalde blr momlolmt 191. mııballfe 
kart• SU reyle harbe ghemez. Haq> 
lıU mmıltıketln ancak bUtlin e.fl(j.n 
cllalleoek kadar bUl"W< bir ookJutuM 
dayanarak yllrUtUI blllr. 

Amel'lkan efkAnnrn bu CıetottütU 

~111mıb Amor.lkıı.nın Meta harp ı. 
~lnoo ııayılacok kada.r Ueıt gltınl& ol
mumd.'l.kl garubct ı;Vr.o çarpmruııak 

ka.btl de#fldlr. Şuna hUkmıotmek ~ 
rk11r ld Amerika Orımokrwıl oophes' .. 
ne ~r Ulrlü )ardımı )n.pnxığa razı, 

fakat blı.zıı.t fiil ·::ı harbe l-arı.ı.ı .. 1a~ 
ıtmıanzdır. r~ lill -eıt ıste bn mu
kalcfetl göğlli;leım k l~ln l.:endl siyasi 
geollslııl bln dcrell:.ın su g tlrcü ma • 
nevralarla ifilrlltmeli'e talı m:ıltt:ıdır. 

Şimdi bitaraflık lu...<ıununun kaldı • 
nlmıt olm:ı md:m 1 tltadc olun.ıı.rıık 

belki Amerlknn cfldln füll h:ı.rp hnr"
kotlcrlnln emrlvnJdl lt.'U'flstnda daha 
llorllero göttlrlllmek Jııtenlloocktlr. 

Ha.ttA 5umyn. kııdnr llorl gldllOOt·ğlnl 
tahmin etmek mlimldindür.Kon rcüen 
hnJll ll!Uıt kararı Blm:ıkııttm harbln 
filJyatm:~ ımnerp cıtmekt .. ll'r:ınsad:ı. 

Dalıı.dyo bl>yle blr ba.rl<l'tln hes3.bını 

vermek üwro r:imdl bir l.alc • m:ıh-

pas bulunuyor. 
ll~llor merll inin Jmrnrmd!lkl 

reyler ııl betim! n an1:ı ıbn 2.Çrk r.ıt'. 
1ınya güre ~n.n dUnya hıu:ıı l:.nr
ıwnd.-ı ı;oraltl tJr sUrlUd niş yol ııı-

4adır. " 

. . ~ 

:,ifa/le~ 
-; . " . : ~ . ' 

• (' '//!" 

8 oduncu 
Din AdUJede 

sorguya çekUdl 
• fahalllnde yaptJtı tetklklet' ııonwı.. 

da Yan11f ra.por vererek odun tıyatla.. 
rmm tUzurn.auz yere JUkaelUlmea1ne 
sebeb olan belediye lkUae.t mQdQrlQltl 
mUraldplerinilon Sllre)')'& De fiyat 
murakabe komisyonuna yanlq mAlO. 
mat veren 8 odun toptancısı adliyeye 
verllmi§tf. 

l!Uddclumumllik dUn, maatıunl&n 

adliyeye cağtTanık kendllertnl BOrgU. 

ya çekml§Ur. Tahkikat yakında blU.. 
rllecek ve 8UQ1ular, ikinci Mllyo ceza 
malıkemcslnc verilecektir. 

Paıabahçe labrikaıının 
mamulatını belediye 

kooperatifi •alacak 
PB§lıbahçe ıtıe ve cam fabrtltasmın 

bazı mamul! b Uzeriı:ı.e ibtlklra ınanı 
olmak Jçln bunların belediye koopern.. 
tı!l vasıtuıle ısablmuma k&ra((eril 
ml§Ur. 

ihtikar 
mahkemeleri 
Milli korunma kanununda 

yapılacak değitiklik 
Ankara 18 (Telefonla) - Koord1• 

D&B)'On heyeU, mJlU kon.anma k&nu. 
nunda yapıl&C&k detl§iklı.te dair U.
yihayı tadllle kabul etmifUr. 

Tatbikatta &Jau.n netıce79 gCre 
ha.atrlana.n bu kanun 1Ayllı&1mda ko,. 
ordlnaayon b1179Unln ea1Wyet1 biraz 
daha genişletilmekte, geniş ealA.blyet. 
11 lbUkAr mahkemelen knıulnıum& 

dal» maddeler vardır. 
I.Aytha, bugUnlerde ?dec.llae 98\'ke

dilecekUr. 

Sanat Mektebi 
mezunu gençler 

Devlet Demiryollarında yüksek ücretli 

Dl ıtatlrllk 
Yeni midir? •• 

Bu harbiD diktatörlerle~ 
rat devlet reisleri arasında .,,. 
milca.deleden ibaret oldağull, 
Uyenler vur. Halbuki de dl _ 
c1c' lct re!slcrile omuz om~ 
~oilşen ve aralannc!a su ·irt-tJ' • 
diktaHirleJ" olduğu gibi <li '1"t 

l·şıere tercı·han alınacak terle ·anna~o!a~ obnuş defllO 
<levlct ret.;leri de me,cut~-,. 

. Kun etli görünen iddı• ~•H , 
Kilnakal&t nlcAleU, dınlet demir ııel olanı.k vazi!elendıllrccckUr. değildir Diktatörlerhı yeni """-

)'Oll&nnuı t.elcnlk eıemaıılarla kUTVet Bu sanat mektebi mezunlnrmm ıı. - ~ ·ekild .da _, :- _! .. hl 1" 
k ı:;u bu ş e ı re o.as~ 

lf!ndirllmeı.tl Sçln ııanat mektıebl me lmma.sı için blr ltntthan nc;ılac:ı. ve • hl oda oldu· lddiasrclJ!.:.,.,., 
zurılarmm gcnı, nıikyuta c:k'1et de. lmUbaııtııı. muvaffak olanhır ayda 1001 nıli'r:n1: Akad!:ı~ı ~ 
mlryOllanna almmuma n bunların Ura UcreUo ıı.lmac:ı.ltfıırdır. Bundan Jıı.k Remil bundan altı sene • 
muhtelil it bölUmlerlnde yell§tlrllme. sonra staj devresi b3]lnyaca.k ve bir tnrihtn bUtün diktatörleri ~ 
ıri lıÇtn hususl kuntar açılmam.na ka,. sene deva'll ~dccck olan bu kursta. 1 d hl .., bunlar ~ 

la k t:öl a r eser yazını,.. ... ; il' 
n.r TermlfUr. muvaffak olan r mer ez a ye ve . na 0 zama.nld diktatörleri de,_. 

Muhtell.t kut9larda.n ge~lrUerek ve teknik depo kadrosu içinde \•nzlfc j nllz tarihe intikal etrnemlf b0~-
sta3 görerek yetlcth11ecek olan bu lcndlrlllp ytıkB<ık maıı.o alacaklardır. 

1 
• d hll t1n1ştı. 

ba ı ,. mn ıırmıı. ragmen a e ..,. 6' 
onat mektebi mezunları ı maki • mtiha.nm nerelerde ynpılacaırı son.. Iltı n!lam iSb:lt edlyordG ... ~· 
nı.t, maklniat ve teknik bUro pe1'80 • radaıı tayin ve tesbit edllecelttir. tatörlilk yeni bir leY aeğildİ'• k/' 
-A-kaar-. a_y_h_a_va_ku_rum--u-na---

1
.-n-e_n_k_S_U.-" -, U-•• - ı:twcr neticesinde: ük dııcta~ 

eski Yunıınistanda görükl ~ 
para verenler bugilnkU garp medeDiyetlJllJI 1. 

Abar&y. 15 (A.A.) - Kazamı- olnn Yunan mcdeniyottnln .ı.~ 
r.a bl\#h ldSylerden F.akil köyU hal· Peraken e 25 t:ntôrli:'~ meGleğini ele ö~I, 
kt ha.va kunımuna n3o lira, Sul. l•n•u~a S&tıJa,.ak iddiıı. ediyordu, Onun ya.zdl•a-.".:i 
t&.nha.n 702, Y etllova 600, E§mek • YA ~ lıl re tnrlhin ,.e bu asrm dikt.AtiP"" 
aya 501, .Am&rat 400, Gelveri sunlnrdrr: -" 
350, Ağaçlı 342, Hicib 81~, lblara Bazı sUtçtılcrin sütUn kilosunu 30 l p· . t, p rlk1e't ~ 
:mo Demirci 294, KöetWc 210, Ç1 kuruşa satmaıan üzerine, fiyat mu.. 0 on, ı~ıstra e 'j, 

' roı .... ı· .~A,_ h )Us, Silin, Pompe, Sezar, ~ --::-~ 
melluza.rt.ık 237, V"""e ıvc.,.--ı rakabe bürosu, sUtçWer esna! ccmı. 1 On D"rdlln o La ~ 
230 bA-tlı 224, "'-t.-1ı 221, n ~liyii, o o ., "' ;;MMu .nu.ıvcw yetil~ temasıı -geçml§ ve s!lt fiyatları • N ı Bona-~ u r:-...ı. 
T~ ............ , Kırkıl, A~.,.. k6yleri ıııyer apo eon .... .., •·P"~ 

-~··...... ~· nı ltaU olarak tcıblt etnıtşUr. Bu ko. Nnııoleon> Lenin, Stalln, A~ 
halkı da mdter yUz lira teberru· rı.ra göre, ıru kntrımaml§ halis inek lllusolini, Primo dö Rh·era, .,, 
da bulunmuelardır. aütünllıı toptan kilosu ~2.~ perakende ra S:ıln.zar, Bitler, Franko o 

-0--k lr-d kilosu da 25 kuru,a satılıı..c:ı\cttr, ten sonra çıktı. ~..t 1 

Sıvaaa ar ya• ı nnnlardan ba,ı.a 81k ilk JIV"' 
8mıA. 16 ( A.A.) - Dlln ~ğlcden • Ada n a da met <l:ırbelıcri olen, dlktatörıel' ~ 

IOnr& faaılalı ol&rak tehrlmtze kar reyon l\lekslka ile cenn'ıi """"..i' 
ya.lnUttır. OOmhuriyctlerinde hUJcWll 

0 Askerlerimize kışlık hediye bir sUrU isim sayma~rtadır. .JJ 
Alman matbua\ müdürü Avrupalı muharrir, A~ 

ıeldi için yapılan teberrular sormuıJtu: ,J 
Alman matbuat mildtlıil Şmit, - Size ai!."tatar ctiyorı.a'i 

dUn tayyare ~ Sofyadan oehrl • Adana, 15 <A.A.) - Askerle· rn mudur? 
Yülnelı mühenJulerin mize relm!,itlr. Almazı matbuat rirn1z için kışlık hediye teberrüatı o, cevap vernıi,tiı l'I! 

l k mUdllrU.nUn ya.nmda beş lti~iden devam etmektedir. Dlln de bu _ Hu.yır, millet benim 1ıet fi 
kongreai

1
geakece ay tnll.rek'kep b!r gazeteci grnpu da maksatla hemşerilerimizdcn CelA ı11ltbni ynp:ır; fakat kortrtutt 

yapı ac mevcuttur. Grup, bulUn Ankara • lettin Krzılay namına 1.0C-0 llra., değil, sevlliği için ı.. 'I 
Yük.tek mUhendlalerin bu sene ge. ya gidecektir. Mehmet Şa§llUl.Z 500, cerci Yusuf J{encll!ı!nl sevdirerek mu~---· 

lecek ayın 7 1111>.de Ankara.da yaptla- 300, Mehmet Sabuncu 300, Cemal · ada.mi di1'P!1r 
calt olan ·büyük kon&"resıne ehemmi,.! [~ ~ ıa 1 ÖztUrk 250, Kokinaki 250, Mus- ~:;•:;: 11':ğ:1 olmaz; ~:kil i-J'.,1; 
yet atfedilmektedir. Bu k.Ongreye ! ~~ ~ tara Akkoyunlu 150, , Zekeriya nn sevnıe!de onun ldareslnclell ,!'I 
memleketin her tnratmdan ~W'Bhhyüa:: 1 J.Ct Bakir, Ma.trY.iıı Nnymn:n, Şefik Ta- nun olduj'.;'1lnn gösterir \'e )I~~ '-
ıar ~Urnk edecek ve her 18 yen • - - ı wr Toplaz, 1.srail Eskhınzı yüzer rnfmcfan lntih:ıp edilınll sa::t..ur~ 
ııek mtuıendls kongrede bulunabilecek.. ~· Fi)'at mur&kabe ınemnılan dlin rraf T-... ı- n·· 75 Um rıu•:tla ki alelAde bir d~ 
t1 + ..... --buld k....,_..,Y• bQyük bl.r • ve sa UoUU" onmcz 

r. uwı.u an ~.....,·- Fatihte kasap Zeogtner, Malt& dunı- Alber Diyap i1:'nci defa 7CO, Rıza dcvletln cUmhu.rrcisl reyler ~~ 
grup gidecektir. ğmda Hatay pııstaneııt sahibi ve ka. Avni Ö.r.şa.Iı1n 500 Mehmet Adil, sinde devlethı bo.sına geııoJrf 

Öğl'CndlğltnlZ<ı göre, ytlklek mtl • sap lhan adnıdakl kuaplan et Uıtl. • . ' •- • lie\'ilen bir dil:tatör ile de\'~ fi 
hendl.s1erin bu kongrtslnde bl~ k~ k kalarrueıardtr Ba.hn Gıray 300, .u5illa.tl DUlger allJP7': 
bu....ıı .. un icap \"e •:ı.rUan içlnd' mc. ~ DyUna.padreenbirynRe§adlye altmmm. 200, AbdU!ka-:lir Peksoy 200, Fa.zl: ma geldlktGn sonra rey •·• ~~ 

6~· " ... M 200 Ahın t T tihnp olunmuştur. Kaldı ııu .,. 
bendlalerlmlzin bUtUn 1§ fUbelerlnc.1e fiyatı 25 Ura 80 kul'llftU. et.o • . e uram3Il lSO, tUrl; yeni Türldye için sade"'., 
takip etmeleri ıtı.zungclen yollar Ur.e. • • Tahta.kalede M:enek39 hımmda Mustafa Benk:ma.n lCO, Mahmut devlet rclsl değildi; çok f~ ~ 
rinde ~örU§meler yapılacaktır. Bllhnr. Yakoroski, kencllstne mUrac:aa.t eden Özergin 100, Meh~et YağlıcI 10~, \8.l'lfütı. Ilundan ba:;ka ond "el 
na mnızcme t,a.s:ı'l'T\l!u ve bulUnamı bir ream1 :makam ahibine gtberlni , Şevket Ttııtuğ, Erlıbe Özler, Na.ı1 tcşl:ll!lt l:anununa uygun blr ~ 
yo.n mıı.tzcme ncvnerinln yerine ycnı. I bulunmadığmı söylemıı. yapılan a 1 me Ateşok, Mehmet Musn Alın.l: de ittifa!tln intlhap ederek .,.,.. 
lerlnln konıılmaııt mesclcGl. Ur.er.nde raştırmad& blr t.on r1ı1erlnl mevcut ı f'"lO şer lira \'erm:şlerdlr. goç1rmi,ti. '-
dunılacıı.ktır. olduf!u meydana çıkarılmıotır. Blr ha.ftaltk tebeıTU yek\lnu 20 J1'ııı.nsa Akadcn1lsinln .-~ 

-<>- . . ~ Sahte mahkeme lllml&n hazır- bin ı:rayı btılmuetar. rnulııı:rrlr, d.'.ctatörıur,-un ilk ~ 
Kayn:Lkdere motörü 1 layan mxıaguı ac1ında blr muameleci -<>- c ki Yunan'st.and:ı görUl<lUıtl ~ 
hakkındaki tahkikat ı' yakalanarak verildlltl iklncl atırccza taı;tmla cfa ye..'1•hyor. MedeJl "'' 

MUnnkallt vekAlell, Karllden~e mahkemesinde dUn 2 sene ağır hap. Buın Birliği azalarına nsıl kaynağı Asyafür; l'.~ ;t. 
bir dcnlzaltı taratmdan ba.tırıtan Kay ae ıınahMm ed!Jmialir. · Türk Baam Birliği lıtıınbul Mınt::.. dentyeU onı.dıı.n ~elml_ştlr; 11! 
nakdcre moUirUnUn batmıısm& alt 1 • Şehrlınlzdekl oczacılıırın blr kası ı:elsl!ğlndcıı: fiU farkla. iti Yun:ın ze?.Ası Vflt .,, 
meselenin aydınlanması için yapılan (ecz.ayi trbb:ye lthaltlt birllti) kur. rıan 1.e,•ki o medeniyeti ga)'C ~ 
tahkikatın geni~letltıncslnc kanır ver mak istedikleri h&ber alınmı§tır. Mınte.kanuz ndmn, TUrk Bıısın Bir.. · ~·l l5lemt~tir. l\Jısırd!\.Jd tıtJ' "ti_ 
mı~ur. Bunun iı;ln, Ka.yıuıkdcre mo ~ Sıığır ve dilııiz çocultlar lı;in b!r llği mumt kongresine işUrak eden mı:. J\"ar lar:ı.tlsn, halk ti:zerlatle ~· 
törU mUrcttob:ı.tınt kurtaran GUrpt. maneklep temi kararl&§llrılmıgtır. rahhaslıırm ltongre ııctıoelerl hakkın. s:ın 1 tcrec on b'nlerle fdad' ~ 
nal' mo•örU kaptan ve mttrcttebatınm Bu mektep, Sirkecide kapanan Rum da veraceklert maınınııtı dln'emek O.. mak hn dn::n hn!z bulunan, llti)I' 
d9. tfndcsl nlınmıı""'ntı. a:ı.ir emil', dUn, \lkmektebl bin smda açılacaktır. zere Birlik arkadnalanmızın 19.11.9U ne All:ı.h ıH_ c tc.pıbn ~ı1< il 
mıntaı<a liman nt!JJllğlnc blldlrllttüf • Mektebin nıualllın knaroau hazırlan.. Çnrpmb~ gUnü saa.t 15 tc Birlik darltın r.sıJ dfütııtörlerdlr. J~ 

verilen unlann :fazla. :fiyatla ba~. 
tir. 1 mratır. mcrkeztne gelmeleri rica olunur. Kadırccın K~ 

~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+;~--~·~-~±~~~~~~ ka ellere dcvrcdilme1Wz1n elemek ı 
Japılmasındndır. Fmnlnra. \"erilen 
nıar bir kere eıanek yapıldık- EDEBi ve HiSSi RO VJAN 
tan monra a!'bk ba'ka U\rlll kul 
Janılma!nna lmkln yoktur: mut. 
Jaka halka ekmek olarak u.tala
cıaktır. Fırmcılar ekn:cl' "eklino 
giren anlardan faala l>Ar temin 
edeaıiyeeeklerlne gllre, toprak 
mabtnıllert ofl91ndeıı ihtiyaçtan 
fazla an lstemefe JU.um görml)'e· 

yamu! .. 
Buna bir ilci kesik inilti cevap 

verdi. sonra derin bir öHlın scalı
liği bagladJ. 

- Ne diyorsun?!, Blrıı.z sonra tekrar Fa.~..; 
- Kız içerde ölliyor .. diyorum. siz ~ licudunu yüklenerek odP"ııı' -

.,-'derdir. 
Camhuriyat 

Cllmlıurlyette TUnm Na& "Zoraki 
bir .Ur1lklenlf" baflılt &ltmCI& )'U 
dıfl ba,makalec.1e bttaranık kanunu • 
nun kabullle ıımaıı Amerikayı ATrU 
pa harbine karqt.rrmaya dOfnı bir a 
dım d6a atıldllmt, arıcak kanunun 
mllmeniller mecll.llnden çıq tekli • 
nlD nu n dlkkaU celbotme1DA11tne im 
kAD olmadrfml .IGyledlkten aonra. dl. 

ıs Yazan NEZiHE MUHıDDıN 

yor ld: 

Fatma yine hıçkırdı: • 
- Ah, nh domuz herifi Ba.§'m:. 

ne b1!lıllar getirdi. 
Madam lliı.t.nantn ayak sesleri • 

nl duydum: 
- Hayrdi yat baluılım.. konue

ma ı.. Her §oyt hazırladım! -diyor
du !. 

••Bu J"U'I barp launmn tılr ooır ... lı'a.tma ton defa inledi: 
,.mola 31• Ue mııımu•uer meou • - Ah, koıituyorum .• kor:myo 
&1nc1ea 1ta nmbalU rnre kar&ı sıı runı! •. 
maftlık re1le. 7MI anCAk 111 reyWı: 1 Btı Jn'll den sonrıı karanlık o • 
pek kUf:Uk Mr elmeıVetle oıkabllml... clıı.yıı derin ve korkunç bir s:ulz • 
tir. AmıırlkM lllUraam dllnya barM- llk çl>'ktll •• fo.kat bu uzun sUrmcdi. 
- brqmall llM9lateld nı.beU ba Birkaç da.kilia geçti mi b"lmem! 
nJlaml&rda aocır aertıltlr. Rela Bur. !<'atmanın canev"nden kı>pan cC? ve 
ftltaa bDtlm pyretlerlne ratmen A- keskin bir çığltk kulak z:ınmı de'. 
merlba eftcAl'I laAJ& :r-1 dibaya ~ cll : 
bine~ Wı1nnaa lıılr v~ 1 - Ah, 6lilyonım! Öltiyoru:m .. 
muhlitua ecllJW. beııf öldUrdlin ! 

l'a mecDıılc!'e tıarp D&ıuna karar 1 Mndmn Kn.1.ine., tclitılı ve boğuk 
teklif olunea ne olacak!' Vaziyet ç-0k bir ~sle: 
8111*, lııl1'e lılr tMllftn ba~ l - Su:5! od.iye homun:lan.dı· Sus: 

PoUslerl mi töp!rya.cakanı! 
Faıtmarun sesi mezardan geliyor 

mu~ Uibt hırılda.dt: • 
- Ağzımı.. kapama.. M dam 

Katina! .. ÖlUyorum ben! Canım 
boğaz mdn çupınıyor ... ölUyorum, 

Kc tiruı çırpmıyordu: 
- Sus!., O~min bre! Sua .• 

sual, 

- Öltlyorum ... Mı. muyorıım! 
- Buramı ölemezsin!. Kalk o. 

~nna göU\rey"m aenl.. Ben sana. 
fenalık yapma.dmı •. 'kurtarmak ise 
tedlm .• ba.<Jtma polisi m1 getirecek• 
ı;in! Kolk bakaynn!., 

Oda.da derin ve ıtıC$11ll bh' inilti 
baolaın13tı. Ben kortaıds.n titriyor
dum. nlrden bir kıpırtı oklu. Sonrrı 
pnt! diye yere ııtTr bir eey yıkıldı. 
Oh, mutlaka Fatma dlltllp ölmütı • 
til ! !. Kat"n3 bağ-rdı: 

- Acab:ı. yıı.ı·~ bir iş mi yap • 
tmı ! .. Sen bane. ~ et :P.a.na. 

Madam Katına t.ellçlı telAşh d:. 
şan çıka.tken ben hemen yorganı 
00.,ı::ma ka.dru' çekerek gözlerimt 
yumdum. 

Kn.tlna döğünUyor.. blr oeylcr 
mınldaniyor, IJıdada geziniyordu . 
Fena halde korkuyordum, acaba 
Fatma ölmil§ müydü?! .. 

Ortalik iyice kara.muşu, Biraz 
eonra kn.pmrn açıldığını ve ba.ba .. 
mm girdiğini anla.don. Madam Ka· 
tlruınm büyük bir sevinçle: 

- Ab, ret Aliciğim .. gel . -dlye 
baromnı boynuna &rtldığmı hay • 
retle gördüm. Katina devam ed'.· 
yordu: 

- Sen benim sevgilimsin Ali ı .. 
Senden gizlim olmaz!. Ba.:r..m.da 
bUyilk bir feJiı.lı:et var! 

Babam: 

Belki de ölmUstür. On beş yaş·ndn yava~a çı:lıtılar. Aradan kJ8& ~ 
körpe kız n.meliyntn daynna.nuı.dı. mliddet geçmışti ki, etrafı d 1'! 

- ŞimdJ ne yapncı:ığız? rek odaya döndtller .. Ke.LJ.n& tJI 
Katbıa bab::ınu elinden tutup g'Ub argın kendisini hemen r-

çel:tl: attı ve babama seslendi: ~' 
- Ban:ı yardım et Ali .. kızı o- - Ali gel! Soyun da gel~ 

dnsuu götUıilp bırak" lon. nuı.. .tı il. 
- Ya g3rilrlerse?! B:ı.b:ım, iki defa söyletlllÜ .. iJİ 
- K m gorooek 1 .• Her es oda- bal yatağa girdi. Ya takı- :,.. 1 

raıda. Haydi ça:buk ol! Şu belıldruı olmuştuk! Şimdi keyifle :ıcoP 
kurtar beni. yorinrdı: . _J 

Yavaşça odaya gir<Ner. Biraz - l{ız, daha buradan o#P~ 
sonra, biri başmdruı, öbürli ayak - ölmür. ! .,.,.,. 
lanndan tuttukl<ı.n Fatmruıtn sar- --Yere fena yuvarlandJ slgcfl' 
ıan cesedini ~::!tnrd t.tan 2ı:ımaıı - Ne i~. iyi oldu. Artık,, •:.ttfl 
kendimi tute.madı:m, mlith4; bir zclik edc.'llcz •.• Öyle bU- blJğ1f"' 
feryat kopal'dmı. •fa ki.. ~ 

Fakıı.t o anda tahtnlııra nğır bir - Epeyce de para bitil 
f';;Y yuv&rla.udı. MUcrlmler fonn ha.! ~ 
halde korkarak Fatmayı yere at - - Ö~ le Rlltcsin1n nltın• 
nuşlardı! .. Odayı ıı.cı bir iniltA kap. knymenl .• 
ladr, Fatma ölmenu.: U! - Knç kuruş hepsi! 

- Ne var? Ne oldun? -<liyc te- Ba.bam yanım.n kO§anLk: - Kırk ild llrn ! ....mD1 

- Yok canım, bentın P-
dnha çok görUnmuıııu. • ~ 

- Yalan söyllyeccğiDl ı 
kırk .ki. # 

- Ey sana da oa papel 
dı, ~ 
- Evet. ama .. aşçıya~ 
btı.kkala borç var. Hepsi f,6ef' 

- Bruuı ds anzrot llkraDl 
Gın ya Katfnncığmı !. ~ . - <ıı..•.,,. 

ı~ ~rdu. - Ne var? Uyusann! -diyl;) c• .. 
- Ne olacak ahçmm Fa.bnayı kl6tt. 

bilirsin. Uslu du!'ma.m.ş! .. Karnmı Hemen yatn~o. gömüldüm. 
~·rmi§. Ona oper-.ısyon ya.pt.mı. Babam Knt.ınnya: 

Babııın güldü: - Koıi<nııı, diye teminat verdi. 
- İyi ya itte, epeyce mannııa Uykwıundan s·çradz, 

ı;mdır. - Ya gördUyue? ! 
1Jndam Katlna onu1188zllnü ket. - Y?!t canım nereden görecek'!' 

ti: ltte rene uyuyor. 
- Btra.k pa.rayı AH. Kız iqerde - Ah be:ı _çocuklardan lcorl_ta • 

ölU.Yotl _ • nm! ! ! 



t-l?'laJ:tan~ q9~ç_~ıac 
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"Hakiki saadet, hayatı 
anlayal)ilmektir .,, 

to. babet, 
dillere 

''Her yerde zzraat, ticaret, sanat, 
~ ·er Vakıt matbaası hukuk, SlYQSl llzmlei" Ve :yabanCl 
~" içinden-- a it mek tepler vardır; hatta harp yapmak 
l'atihtn bey ·eli sanafini Öğreniyor ve öğretıqoruz. Ona 

'4~::· !~kıTarJ< u~,ki.so!1 m uk abil hakiki saadet l{ffl f lll ög-reıen 
\ ~ı..-ır hayatımızda. hep•nıı-
~ ve mürııidi<lir Vakıt't:üd bı•r kt d ? 
~ ~de Fntihio- lıe~~kelirıe d:ıir me ep var m l ır . •• ,, 
4ikıi.._~ ~"aZdı. tlstadunız heykel 
~e truııftar değil, 1stnn _ 'fab:i be.yat sa:hnes~nde her ı:ıey 
~fethinin 500 üncü yıldoniı _ srı..ade-Wı ilhnm knynagidır ve İDB&
~~ "':ntlhin mine\'İ huzuruna nın yegô.nc vazifesi Y&~ do .. 
't0ı- }bir s:ınat eseriyle ~ılrolını layısJe mesut olmaktır. Saadet bil 
lth:· :aYdaJı bir eser, belki hir hassa içtimai saha.da bir eser y<ı -
~ belki bir me.kfop, belki bir ı·atmak Ve neslinln beka abidesi 0-
~e. lan bir ane Jrnrmıı..kla ha~ket e -
' ~2atnanlar sanatın ynlnız sa • llen her jnsan için ruhun hava.'lı 
'·~ olduğuua ~ılgınca bir ima· mesa.besindedır. Hnvası:ı; hır akci. . 
1~~·· Bugün b:ı.,c;ımı.la kınnl< ğerin hastalığı ne kadar boğucu :. 
~t ... llm ~tii,ri o dc,;rden çok u- ~ saadetten mahrum olan bir in
"I ~'llnr . lctinıni sanat eserine ~~u1 ruhu da o nisbettc bir kuv
~ ~.rtılimen;z olarnl• takan • \'et içindedir. Birçok insanlar gc. 
.~ ~Ulde yüriiyorunı. ı;u iti • zönünde sa.adetler ile karşı karşı
~ ilistadın fikrine tnrafta.r ol . va oldukları halde, çok daha ufak 
\ tau~P ederdi. Palmt öyle <>lrnn- ~ikyasta Ye hayali s:.ı.adetlcr hır. 
-t İ!ıti _hin rnuh&kkak bir heykeli- sile bedbaht olurlar. Cennetin 

lııa ~enler arnsmC!a kaldım ımemnu ınc;-vası) birçok moral 
ll..:.ltanaau çoculd!U' n~mda lıa.l<'ka.tleri serobolize ettifa gibi 
'~ h!.r anketten sonra edin - hayali s:ı.s.detin <lewbir sembolüdür. 
~ llıınyorum. Gözleri \ 'elfceri Gfınaglin nıeyvn ag~h ve rtrrlı çı -
....,._'ll clct1{nz yn~mda bir nfncann. çek ba.hçeleri içindn mesut bir h:ı .. 
~: İ'tıtlh lümdir': ,·at \'aşıyan adam ve hava, 1.aclım 
~~ anlattı, doğru nnlatt~. lı· ı~cdi.lderi bir memnıı meyva 
'rtı1.....~b. hatrrı için ~yta.nın menfi telkinle-
~· ROrdum: ı~atihin r~mfni rine 'e dolayısile beşeri lunıılarına 
' bft mu! ~vet dedi. o halde de- rfun oldulnr ve uzun müddet saa • 
~ ~"U bir nda.mdr. Cemp ,·c::-c- detlcrini kaybettiler. 
'lll~ı~ btiyüklerine ,.e dalı, Tnrih :ınaddi ve manevi bahtiyar 
ııı.: oe,.;.. · t ı F lrkl.r..ı· içi,.'1.cle yaşadıkları halde 
ı~I\ bu·~ sordum. ç erinde :ı. ~--'A....,.. f 
,-, 'il Silk eserini blit ün 117.ame ~ şe'ni hayat lmkııu-.. .. .,m evki.nde 
~ lcı.t.abnenıer çıl<tı. Fakat J•'u · hayali sa.a<leti arayM!arm hUSl'an 
'·"' ~!'esini. bo~ unu bosunıı ve nedamet hlkil.yclerile doludur. 
~l'i tı~latamadı. Bunılnn şu netJ. Anadoluda\d eski Cümhuriyetler:in 
J[ı~"'rdmı: den birinin ç.ok zengin ve mesut 
~ ynpt ılı: lınlnn resim luı. bir ikrah ve belki de ıneşh'Ur Kre
~ t •• eanınnmıyor. Resmiyle bir zos mütcma.cliyen Ulu Tanrıdan :ts.. 
~'i:!,~Jo'Ytil edcmi~·onız. Onu tirhamla.rda bulumnakt8. ve gece 
~ ..._.--..uı önUnde c:ınlan tırnbil - istia.releriyle :ratma.ktaym~. Gü • 
~ ... ~ &ııhhUuı trurhılm sı, iiç nlin birin.de ha.teften bek -
~~m:ı.sr. ayn':<lanıp ~alı· lediği rohi sadn.yı duymu. ve §U 

l ~ lazııngeliyor. is tirhamda bulunmuş: 
-,~Jttnun içindir ki :Fatihht - Yarabbi! Her dokunduğum 

~S: 1
. ı tiyenlcr arasına katılı- ~y altın olsun!.:. 

· nrı ı · ·ıı ·· ı t N i tekim, bu .guç duası kabul e• ı u , n •ı ne."1 "Crc gı•ze c; _ • • 
~."'dı nı7.unsın cllnclcn alıp Tfü·. dilmiş ve ne çare !kı, ıçmek. için 
~)l 3c eden, t:ırihte bir dc ,ir dudakla.mı..'\ ya.'klo.şU:rdığı berrak 
ı..."'111 b.'P bir de\ir açan büyük Fa - pınar suyu d:ıhi nltmn. lahaVVti1 

~aYıı.lini ü~rretmek sanmm ki edince n.kl! başma gelmış ve hak:. 
"-' ~.~Ycl:ılarm en biiyii-,üıliir. ki s:ıa.detin, sıhhat ve neıj-0 ile:_ ya. 
\..."'0Ylc geli~·or ki eğer hir şruınn bayn.tt.an fua.ret oldugunu 
~ hır de, bir nıeyıl:ım,;,ızda ı:a . nnlamıştır. Bir .z~anlıı: .kendı öz 
~t b lte~lieli olsn:rclı \e çocn~•. 1 yurtl~nnda yeşıl b~ d'.l.~ Y~nı· 
4
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"t ıl. u heykelin önüıulen defa· da giızcl bil" !kır ~çasıl.e bir kı.:. 
t~ ~alar g~miş bulunsalar • lübeye, kayolıklı bir denız ~ryısın. 
~I \elfecri olmy n dokuz oa ıbir baltkçı sandalına ~ıp -olar. 
ı~ :ııaean J'ntihin bana ne fqjdr ve mesut blnleroo ınsan (al
~~t ~!ı l-ir p<>rtresini ı;h.ecel< • tın) cfsaııeslni.n göz katxıa.ştırıcr 
\~~-~·ı.,rıc yru ıynn 1-'ntih; 1 teık.inlerile ~k}'8.nusl:ı.rı aşarak nl -
~'«ij ltı ? ~iıziırıde heyl~ldc g(ir. tın ııra.y1cılıgına koyuld~lar ve ye. 
ı !tflı tı anı canlıınncnlr. l<'atihbı rı yolda öldüler. ~l"Çı haya.t ve 
~et: ~ın:\<'aJ, ,.e mini mini yli· bunun jçtlmai hede!ı 0~:u1 med~ni • 

mukad<i.cratının nasibi olan Ya§n -

yı.:ıı ve iıdnin ~eresini olduğu 
gibi kabul ettiği Wcdiroe mc.<>ut -
tur. 

Saadetin ha.lciki hoca& b~ t ta 
bi.a.t Ye hayattır. Her yerde ziraat 
ticaret, sanat, tababet, hukuk, 111-
ya..c;i ilimler ve ya.bancr dille-re ait 

mektepler vardır; hatta harp yap
mak san.atını öğreniyor ve öğrdti -
yoruz. Ona muka.bil ha.kiki saadet 
ilmini öğreten bir mektep var m·. 
dır? .. " Büyük fll02l0f Bergsonwı 
"'manevi enerji,, .kita.bmda bıze du 
yurtluğu gibi , tabiat bize her şeyi 
\ e bu ıı:ooya.ıı.da. kadcrimm n vec -
heAi«ı:i gö&l.erme!'k zahmetini de.ruh· 
te etmiştir. Bunun en beliğ deli1i 
neşe ve şetarettir ; ve bunu .zevk 
ve yı:praıt.ıcr sefahat ile k~
mabdı.r-. Şetaret, hayatta muvamı. 
kıyetin ve ıitıninaıun niŞQillıC6idir, 
H.altiki sa.adet de, ıinsanm normal 
yaşa.yl§IIlıda ve işil:ıde duyduğu bu 

ciuygu har.dır. Ç.oouğuııa l}efka.tle 
be.kan ana, çok mesuttur ; çünkü 
onu <ıedenen ve mane11 hallcetmek 
~uUTUna. m:ıliktir. L;.leri yolunda °"' 
!an tacir, fahriknsı işleyen patron, 
değiımeni dönen değiıımend, tale
besi hayat mücadelesinde muvaf • 
fa.k ola.n öğrC'tmen mesuttur. Bü. 
tün bu işlerde saadet ölçüsü para 
mıdır? Bugün SCl'be,St ticaret piya .. 
ıı.asında yağlı mtişleril~r.iruien bol 
nam. ıkar.n.nan hekim 1cadar, bu vizi
lelerden IN.hnnn oldukları halde 
bi-r mesai höcre.s:inde taba.be-tin il • 
mini ya.pmıya çalışan reklılmaız be 
kimler de mesuttur. Mefkuresini 
veya. ibda.mı edebi bir eser. bir 
melodi veyahut da şahane bir tablo 
ı;eklindo tahakkuk ettiren fil.im w 
ya ss.r.a~ann sükuti vücudu da en 
yükse!k ıbir sa.adcıttir. Saadetin bil· 
tün tecellileri, za.manmıl7.da kaba 
rnaler.yalilerin sandığı gi:bi ~ırf 
maddi ol.saydı şu mua:zıT.am mede . 
niyetin ill.tişamma. imJm.n , .ar m ry
dr ? .. Değerli ıbir proıfcsörtimüz ibi.r 
kitabında., en Ç<ıic para kazana.o ıı
da.m.m en zeki bir inıııan olduğu ka. 
ııaatindedir. Fa.kat unut.mayalım 
ki zeki lb3Şk"· ha.k1ki Madet beş -
kadır. • 

Mili~ piyango dün 
Ankarada çekildi 

20000 lira 393849 numaraya çıktı 
Mlllt piyangonun .ıııekirlncl tertip j 2000 LİRA KAZANANLAR 

pllnmm ilk çekil~ ' ·"• • . ııaat 17 Sonle.rı: 33Hl 76267 ~130 66871 
de Ankarada sergtevmde yapıldı. 63228 81000 18206 72430 91539 12565 
Kaza.nan n umaralar ıun\ardrr: 5000 Lira k.a:mna.n numaralar 

AMOBm.ER 216787 1 10093 321975 266922 
Sonıan 3 ve 5 ile nihsyctlenen bü 10.000 Lira ka7'..o.nanlar 

ilin bi\etrer iki§er Ura kazanmı.ştrr. 198117 251048 
10 AR LtBA KAZANA1''1.AR 

27 ile nliı:ıyetlenen bütnn b!leUer 
onar lira ka.zanmJ§br. 

GO ŞER LtRA KAZA.:.. .... A'l'fl..A R 
578 le nUınyeUenen bUtlln biletkır 

e lllşer lira kazıın.rıuştır. 

100 E R URA KAZ.ANANLAR 
260 la nihayetlenen bütlln bHetıer 

100 er lira knz.o.nllU§tır. 

500 LlB.\ KAZANANLAR 
9j59 ve 1 l09 la nihayetlenen bi\lUn 

biletler beşer ytız lira kaz.anmıştır. 
1000 LU(A K,\7.ı\NANLAR 

'?0.000 f,ira ka1.anım numa.rıt 

39384!) 
Bu çekilişte 20.000 lira. kaz.anan 

3938f9 No.h bilet Adanadn. 10.000 nr 
lira kauınan biletler Ankarada, IS.000 
er lira kazanan biletler İstanbul. Bur. 
sa. ve Adana.da lnltrlmıştır. 

'ıı.._" ı; l\.filıe henzrmck arzu u yet devamlı bir teceSStıs ~c milca-
~tı. 1 deleden ibarettir. Fakat ıınsaıı bu Sonları: 3S58ı 28076 50078 17056 

:\IUZAFFER ESEt-." l ııaynt mticarlelesinde ta.katinin \ 'C 1 19570 38491 37432 99537 25691 44619 

2,000 er lira ltazanan numa~alar: 
8 parça İstanbul 3 parça Ankara, Bur
sa ve Adanada, 2 parçası Koıaya ve 
İT.mirde. birer parçası ı.talatyıı, Tur· 
;;·utlu, Pasinler, MarJ!n, Tarsus, Sı. 

\"&.!, Bafra, Esklşc.hir, Buldan, İsken· 
derun, Antakya, Mesudiye, Cihanbcy 
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,~}{ıı .. 
:"§U '".-) mer:akla bakıyordu, 

ııı1 ~~lllı§tı. Amiral (Ritti), 
~e ';lırdı: 

~~ gıbi ruhi mesele! 
~. t~ı_İzahat vermekten sıkıl. 
~. ~~at devam etti: 
\ı-~~l~~enbeti bu kadını 
~ btl ~ ıçın uğraşıp duruyor· S iııı~en en feci cinayeti 
~) 1 

1I7r, (Sir Har.ri Vi!. 
~~~:ttiler, Fakat hütiin 
\~ l'Ub~ ~diyordu . İşte c 
~."eh l hastalık başgöstcrd i. 
\~~ ırs doı;-uldu : "Bu i ş 
-~~tl :c;ıacak!'' kararı verildi 

..;,,. ~te Cllclikleri adamı yolla. 
\.... ~()ll bu kadar ... 
' atld Y ,\;,rd" a mensup 
~ tııdcı-hal tasdik etti: 
~\'tt <!\·et ibiz polisler her 
~l'le ~:ırşısmda mantığın 
~ ~t'se! eket ederiz. Riyazi 
~lltaı; .. karşısındaymışız gibi s; ltltı 1~n izini takip ederiz. 
l\ıi'!lll( cınayetlerin çoğu b"r 
W:,e ~~il bir his bir halet: 
~~:~)~lesidir. 
"ttı,·' l\f 1 bu ad~ma baktı, söyle
ttaı ( ~k bcyenmisti. Fakat 

lla \><>:1tti) ikna olmamıştı: 
• ~ ~Ok! Bu iş basit bir· 
d:~t Qeği1 satranç oynar gibi 

~"'tt' <1~~!1· en ince tefetTUata 
'tıı ~urı~n birkaç oyun son. 
-~ıyan bir ~kiiatm. 

evet teşki1ii.tın karşı.sı.ndayız. 
İstemezseniz bana ınarunayrn, 

fakat tekrar ediyorum :bu işin 
içinde d:ı.ha cok şey var. 

Ne var? 
Mechul! Fakat (Franz Haber) 

yepyeni bir tahtel~irle kendi. 
s inin hayatını tehlıkeye koydu! 
Nicin? . 

Ne yazık ki amıral GOk haklı 
konuşmuştu, herkesin ~_önü. 
ne d~-ıtü. Fakat (Sam) ha.la ~ 
ğukkanlılığ;mı kaybet~ede~ b~. 
raz evvel insan hale!• ru~ı~esı. 
nin cemiyette 0ynadıgı rolu ızah 
eden adam~ bakıyordu .. . Herke· 
sın gözU lrcndisine <;evnlince kol. 
larını kaldırdı: 

_ Bu ]şi bu kadar kal~?alık 
bir mecliste görüşmeye lu.ıum 
yok! Aramızda gazeteei va.r mı? 

Hic se.q çıkmadı, demek yoktıı. 
(Sam) devam etti: 

- Bugün fburad.a t?i~P bitcn,
lerin tek bir zerresı bılınmemelı . 
anlaşıldı :nu beyler! Çoğunuz ~ 
kersiniz ve burada geçenler ibır 

devlet sırrı ola.bilir. onun içirı 
t.~ bir kelime söylenmesin. 

Amiral (Ritti) söze devam 
et ti: 

- M&.yö (Sam) çok haklıdır, 
bugünkü hadisenin nasıl inkişa1 
edeceğini bilmiyoruz onun için 
en ufa.k lbir gevezelik belki ibüyük 
felaketler doğurabilir. Ben bunu 
evvelden düşündüm. Burada kü. 
çük donanmay~ mensup asker~ 
den ve benimle gelen hususi şa. 
hıslardan başka kim:-;e yok! Şu 
hald e bugünkü vak.ayı görenleı 
hiG bir şeyin dışarı sızmaması 
hakkmda verilen emri idrak ede
bilecek kimselerdir. mfü;terib o. 
labiliriz Mösyö (Srun. Coys). 

Oda yav.a.s yavaş bosaldı v~ 
nihayet m~mn ibaşında yalnız 
d~ kişi kaldı: (Sam Coys), ami
ral <Ritti} ve biraz ewel konu. 
şan memut' 

(Sam) soi-du: 
- Sah iden emin olabilir mi. 

yim ? 
- MıeNk e4me1.Pin, bi~ enınra 

?ir de t~htiri emir, çıkartırım , 
l.şte zatcn lbizim 1 ngiliz karaktt>ri 
bö~·le anlaşılır. 

Öoblir adam devam etti: 
- E\•ct idrak ederek itaat et~ 

mek! 
(Samı masanın başında yığrlı 

kiğrt.ları karıştırıyordu, hiç bir 
!)ey bulamad!, ic:ini r,ekerek mml
cmnd1 · 

- Bizim için yapacak tr-k bir 
c:are kaldı : 

- Nedir? 
- (Franz Haberi i konustur-

mak ! · 
Amiral dudak büktiı : 
- BöylE' bir adam konuı:;ur 

mu? 
- Belli olmaz. bilti.in gayı'Ctı. 

mizi gösteririz uğra.c-ırız. 
Diğer adam atıldı. 
- He~--yi v:ıpmam11. lazım, 

nicin çekiniyoruz, harptayıı. İn· 
gilterenin selameti mcvzuubahıs . 

- Ne yapabil\riz? 
Adamın yüzü tnı~allus etmi~ti : 
- Her \'asıtaya b:ış vurabili. 

riz mademki onu bir kere kıstı r. 
dık . Xc mi yapacağız: İşkence. 
En feci5ini. cngczisyonunkilcl'i 
gölgede bırakacak en delice ;p. 
kcmceyi tatıbik edeceği7.. kimse 
zaten bir şey duymaz! 

- Acaba ~ene sövler mi? 
- Nasıl s0ylcmez, öldürmeyiz 

pootekisini çıkıınrız, isterse !ily, 
lemcsin i~tınd8 bütün sene. '1e· 
ya be., sene t\:ieifi~e ya.prnadııh-

=» 3 

Satıcı - Bu otomoblll sl7~ yan katalo~ flyatm:L eatablllrfr.ı, 
l\lü,~rl - Çok 1)1! li:ı.taloğun flyntı ne kadardır. 

Vefatı m üna sebetile 

Yarım asırlık kule 
b Jkçisinin hô.tı atı 
a Bir gün kuleye rahmetli Şükrü Naili 
paşa geldi, benden harita sordu. Ka
famı gösterdim: Harita da pnsula da 

burada paşam, dedim., 
Yangın kulesi bekçilerinin maCJ§ları çok azdır - Tulum. 
bacılık ne zaman lağvedildi?- 1310 zelzele&inde Beyazıt 
kule•İne sancak çeken minar eciye 5 altın vermİ§ler ! 

Türkiyen.in en eslti it.fa.iyeciai 
.Mehmet ErdcbU, bu fam 'hayattan 
çekilmiş bul~~alttadn-. Geçenler
de gazet eler olum ha;berini hirk.aı• 
Mtırla hıı.ber verdikleri bu en esk.! 
itfaiyeci, yarım asırlık hizmetin • 
den sonra tdmüde sevkini istemi!!"' 
ti. 1940 ~~tm~ belediye relsl'ği 
fedaJd'i.r itfe.ıyeeıye 40 lira tekaUt 
maa.Şl bağlamıştı. Öm:rünün son 
gü.nlcrini, ~u 4~ lira.Irk tekaüdiye 
ile geÇinnege ımyet clmiş görünen 
Mehmet Erdebili, Topkapıda.ld 
'"1ı:Ö6eİ i.nzivasmda" ?jyaret edin 
hatınnı ve hatıratını Mra.n tek 
gazeteci b~n ?lın~t..U:ID·. O zaman ' 
bana, şehrın bilmedıgımız günleri. 
ne dair ne dikka~ değer ~eyler 
ııöyidll.İŞÜ: ~ 

_ :Meslege tanı 1300 ecne.sinde 
gitdnn. diye ~c ~c;laınıştı. 318 
sene$ne kadar itfaıyede gerek ne• 
ferUk. gerekse çavuşlulkla. va.kıt 
geçirdim. 318 senesi şubat ayında, 
~dild Kandilli rasa.1hanesinin bu 
ıunduihı yerde lcadiye ta.biyesi var 
<lı be';u ora.ya ver<liler. Orası, rn • 
~tha.ne oluncaya. :kadar itfaiyeye 
aitti. Boğazın Rumeli ve Anadolu 
se.hillorindeki ya.ngmları İstanbula 
haber vermekte büyük hizmetleri 
olmuştur. Ora.ya 400 ıkuru.s maaşla 
memur ola.rıı.k gittim. 327 senesi.ne 
kadar '.ka.l.dan. 1327 de belediye bu. 
rasnu Iii.ğvetU. Ağustos aymd~.ı. 
bir ibeledi)'e çavuşu ile Fatin H.oca 
kuleye geldiler, devri teslim m·ıa
melesini yaptık. Ba.na. da eylül ma-

11 ve zongı.ııd:ıkta sııtılmı§tır. 
ı.000 er lira lmznnan numnra\ar: 12 

parça İstanbul, G parça Ankara 3 
" ' parÇa lzmlr, "" parça ~ıımsun, birer 

parça TrabZon. Sungurlu, 1zınıt, Es. 
ltiGchır, ~ev§ehir, Emirdağ, Urtn, Ge· 
libolu. Aydın, Tarsus, Kayseri, ve cı 
hanbcyHde satılmıştır. 

mız işkence bırakmayız 
<Sam) dü.<jfınceliydi: • 
- Evet yapacağız ama belki 

insallah lüzum kalmaz! 
Amiıal (Ritti) ilave etti: 
- 7..atcn ?un~ layık değil mi? 

Bu ~eni herif kımbilir kaç lngi 
Hz kanı dökr;:ıc::~.ne ka~ lngili; 
yavrusunun oksuz, ka.<· kadının 
dul kalmasına sebep oldu 

- Ve kimbi~ir bura:va.~laha 
ne meşum J>rOJelerle geldi? 

(Sam) amiralın koluı~ girdi: 
-:- B1:1yu~~n . hemen şimdi ~u 

herıflerı gorelım . bnkahm bizi 
nasıl knrşılny~aklar ! 

Güzel bir fildrdi Biraz sonra 
aşağıya indiler , (Franz Haber J 
ve yanı~dakikrin hapsedildiği 
yere. !:'Cldıler. Rapıda iki n öb:!tçi 
hcklıyordu . Önlerinde aı,":rr bir 
den~ir kapı .ııc:.ı:d:' ar~'~ ;.ç:ldı. 
Amıral (Rı.tı ı beı· emcl1en içeri. 
ye dald ı . Arkasından {Sam) ve 
öbür r.dam da i ccrıve O'irdi fa 
l\nt o anda liçü de deh~tl" 'ver: 
!erinde mıhlanıp kaldılar 6nıe. 
rine en f~ci en I:crkıınç bi~ man
zara $Crılmişti ı Hicrenin orta. 
gında bir kan 'gölü iGinde üc a _ 
dam yatıyordu Birinin kafası 
bu kırmızı gölÜn içit e farkmıç 
saçlarl arasında kanl~r nıhtıla.ş· 
mıştı: Üc;iiniin de bl'cl< dı> . .ma:-
lR.Tı kesilmişti. 

( Det.~mı rar) 

aşmı verdiler. Tensikata uğradığım 
için açıkta .kalmıştım. Teşri ni.sani. 
<ie belediyeye jstida verdim. Kanu 
nuevvel ayında meclis reisi Tevfik 
Bey ve b.ilihıre şehremini çaı,~ttı, 
gi.ttirn. Beni görOnce: 

- Gel kapı yoldn§ı, dedi, senin 
hakkında. !karar verdik. Mazuliyet 
mllddetini doJ.durına.dığmdan sa.na 
mazuliyet maaşı Yeremiyoruz. Ten· 
ei.kattnn sonra açıkta kaldı~dan 
.ikram.iye de •"Clilemiyor. Bcya7 .. t 
yahut Galata kulesinde mUnhal o -
lunoo derhal seni kay1racaS"rz. 

Teşekkür ettim d'!§arı !:.rklım. 
"F..h, z.anaa.tımız var, beaı:.teriz" de
dim. 

- Ne zanaatI'? 
- Ağızlıkçı. Çnükü bizim ·uleye 

zanaatı olınrynııları almnzlıırdı. O 
da t41elsiil usulile. Srraııız gelecek 
de gireccksin:iz. Kimunusanlıı.in 23 
ünde beni çağırdılar, Gittim. "Ga· 
IAta !kule.sinde münhal vnr" dedi -
ler. Üçllncll ağalıkla Gala.ta kule • 
sine tayin edildim. 1332 de Galata 
kulesinde ikinci ağa oldum. 33 se
nesi haziranında da başağalrk. Gel 
gelelim, 34 senesinde muhaseheci 
Mem-duh Beyle itfaiye kay.makamı 
Cemal Bey, kuleler teşkilatını yap
tılar. Köşliller kaldtrıLuı. Ben de 
köşlüler arasındaydnn. 16 ikişiy -
dik. Bunlar da altıya in.dirildi: Üç 
ağa, bir muavin, iki çavuı, . .Maa -
mafih, ben işime devam ettim. 

- Acaba kÖ61Ulerin li'.ğvma sc • 
bep neydi? 

Mehmet Erdebil, be.şla.diğı gibi, 
hiç dilşünmeden nnla.tmağa. devam 
etti : 

-Bir itfa.iye mü.dürii vardı: Ve
di Bey. Bu uı t, çok ti.tizdi Bir gün 
tünel başında bir yangın ~lknuşU. 
Yangın söndürülürken Vedi Bey 
tulumbacılarla ağız luı.vgıımna tu -
tuşmtL~, bazılarına da küfür ea.vur. 
muştu. Adı üzerinde: Tulumbacı. 
Sen söversin de o sövmez mi? Faz
la olarak da zannederim Çe.,~ 
meydanhlar1 tulumbayı alıp ~ -
mrşlardJ, 

Ma.ama.fih bu tulumbacılar 1-;in -
de zamanın tanmmI§ sl.maları bu -
lunduğunu da tabii bllirsiniz. 

Mehmet Erdebilin asıJ <likkate 
değer ta.rafı, 55 seneye ya.kın kule· 
bekçiliği yapmış olnınsrdrr. Beyazıt 
kulesini dlişllnUn, bunun kışı var, 
fırtınası var. zelzelesi. hastalrğı 
var; sizi bumda ikamete memur et 
sel er. :ıcab:ı kaç y1I e---..hredebilirs • 
niz'? 

Muha.tnb:m:ı. 
- Eh .. anlat b:ıknlnn , kuıeyı ı.ı 

ynr~t oden "'meşhur" lnr var mry
dı? 

- Altı, yedi sene evvel r.ıh -
metli ŞUkrli Naili (Paşa) gelmi~t:. 
Yanmda iki de erkfl.nıhnrp 1.ablti 
\·ardı, Benden hnrit.a istediler, 1 -
t.anbulun haritıısu11. Yilzi.ln~ bak
dıyruın "Ne bnkıvorsun ?" dedi 
I<afamı gösterdim : 

- Hsıita burnda paşam, dl!diı:ı 
Bi7.de hnrita da pus la da yok ! 

- Öyle is e hu za.nıı.atı kını.~ 
alamaz, dedi. 

Zannot zor, blitün fstanôulun 
k~esini b'Jcağmı kafa.na yerleşti
receksin. r. ·r nlev gördün mU haıı· 
gi semtin, hn.ngl mahallenin hn.nı;ı 
sok"""· bileceksin. ko1sy ım' 

- Rııç ki8isiniı? 
- lThöncnler 25 \ôşl)~. te o1· 

<Uktf~ sayf&Yf t-evtrbıir:"ı 
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An:dol;-;;1an:mıı °7erJ.ıii 1tab .... ı tere aore dun ya vazıvetine bakı . ... 

Kumpanya ve scndi!mlar 
mümessillerile anlaşmaya 

varılamaz~a. 

m 

Ar!t Roy"' .i l ! -:1n d~niz. 
altısı Irn.'Jrmı: - !n::'.;:ıın 
ahr.nca!~! - L"._.nr h;;;ı.r:.i. 

. I' ye nazırırın mı .. .:u - "ı."..:ru-

A .. J IT ... •u merı n~t:. - .. :ın .. :tı!!C· 
rin ceno.ze n-:~::~simi 

Dün gece n:!şrcclilcm Alman or
dclnrı bar,kumandanlığ·ını tebli· 
ğide şöyle deniliyor: 
Kırımda dü~mnnm muannida 

ne mUdafo~c:ma ra;;men Sivasto 
pot ve U:erç'e hücum eden Alman 
kıt::ılnrr arazi J:a-n:unıc-ıardır. 

Cephenin orta l:c.:mindc dü.o:;
. ma.n piyade ve tankların·n kar
'"41 ht:cum•,..rı p:: ~-ürt:ımr fir. 
;Bu kar~ı lıi°cttl'!"'nrch Rrular 44 
tank ltaybetm• .. •erdir. 

k Ağır top"umuz Leninrrr~rl'ın 
. mfıhim n:::;!:cri r s:er!oi rnuvn rrn
klye!le bo..Tbardıman eylemh:tir. 
r Savaş tayyare1erir.d?n ve stu: 
kalarda.n mürc:!~'~~ ch:mımlyetlı 
~-;ııer Mo:l':ov:ı'nın c~nup ve 
udog~ gölünün do.~u l·rtir.-1:"r!n 
deli Sovyet ~"lıra tahkimatına. 
kıta ton'ant·'"r 'l:J., clem;ryo1l:ı.rı· 
na. ve hnva ütlcrine hücum et. 
mişlerdir. D .. ,.man insanca, si • 
f5ht'a \'e müteharrik rr..:ılzemecc 
4'iır knyr::>'ar vermi~tir, !-!ur · 
nıa.'l:k'd:ı <lcmiryolu te~fr'erir. .. 
k.ll1;ı t.,m n-u\·=-.ffal:ivet' .. • ~ ... :'l 
tıava hürttm'.,rı Y"'l'İn" • r. 
, Dün g~c0 l\, ,..,,.ı.fty ·c Lenin • 
~d bomb:t1n,,..., .,.. 
Rııdarın tay"~'? .zayı:n 

$imc1ire : ... • ·~ı.!ı 
l"'re "ere n '.,r l !' ,.... ~ ·n,le 
4 tavy"re I·'l :.: .. :•m:,.·~rclir. 
Hu .. 1 r • "1 ..,_ "'I ··1 ·n. rmh robe. 
i "r .. i ... 8 i c.' 7 ':0yrn:ı t'1 Inn 
; \ .. 

~ Sonra G y:ı. ind • Şimdı de 4 
!dür. Ynngm J .. ulccl p:ı.rası mı nz, 
~ mi zor, k.illıı;c merak c.:rd.rmı • 
yor. 

- n 'b:ı, d ... Jim, bu..,"111"l frrtuıa 
'va.T. Gu 1t 't c.: l ~.. ..ı:.1' .mıyor. 

O l·o_:~oc:ı, ~ o3 b "·lı l .. ule a • 
cab1 ne h:ll .. 7 Yı z · .. 'e olur~a·: 

Yine Jt:ç tlu :;.., ........ ı CC\'ap •·cı ... 
di: 

A manlar bund~n evvel vaµ. 1 
tı!.l:ırı hücumlarda ormanları 
ı:cçmcğe muvaffal: olmuşlar\lı. 
Rusların mUdr..fna!an. her Al
man lıücumcnu bir hezimete çe
virm:şti. 
Almanların. unin,.,urad cep~e

sind~ teşel:>büsUn Ru~:.·mn clınc 
J!C""'N';'{inm ~~ tc'ı>rde <:Il~!TI:ısı. 
nn iz?n 'ermiş olma!nrını gozden 
kn"nm:ık gerektir. 

Mo3:~ova. c~phcsinde de te.c;eb
bUcıjn Rusl:ı.nn eline geçmesinin 
geC'Ikm!"t'c:c~ini ı:ö:>tcreJJ .,.tfımt·t. 
!er vo.rdır. 
Sovyetradyoı~nun 
/ı.1 c ·riy :?lt 

Sovyet rad•:osu c~phedc~i as-
1· r:er ici yaptığı neşriyatta şöy. 
le <lemiştır: 

Yakit knzanm.alt, Düşmanın 
yeni manc,·ralnrına mani olmak 
iqin ne pahasına olursa cılsun tı:
tunmalıyız. dü~am. bütiln lrnn 
açık sah:ıdn merkezlcl'imizi kr
pıl;-.rmda geçirmcğe mecbur et
me1hi~ 
R~dyoya göf\"', \lmanlar Vol

ko! boyuma ve bundan sonra 
Tr..vin'e knr31 bir tanrruza bn§. 
lamı!=:lardır. Almo.nl.;.rın g:ıyeai 
Leninzrad ile i~ Rusya arasında
ki irtibatı kesmektir. 

Almaniar, Moslwvn müdafaa
mın c:evirmck i~in füıJinin • Mos. 
kova ,.e Tula - Moskovn otost
r~dlnr:nı ele ge<:irmeğe ve bu 
suret e Sovyet hülıfunet merke.. 
zlni tam:'.Iniyle muhasara altına 
alma~a ~::ıltı:;ıyorlar. 

Sovye!. ı ndvosunun !5pikeri 
söı.!erini r.ö,·'. b5tirmiştir: 

1<'.ızılo:-dunun tükenm~z ihti· 
yatlnrı vardır. Bundan ba~ka or. 
du"'nw: mfittefik devletlerin, e.. 
hcmmiyeti ı~iltikce artan yardı
mtn:ı da :;i\'enebllir. 
Almanlar t!al yapıyor 

Yine Lon:lrndan bildirildiğin~ 
rörc, Almr.n1ar lngilterenin isti. 
lası i~b hnzırlad.Jldan sallan 
Tun:ıs:ı. lmdar knrn yoliyle nak
letmişlerdir. Şimdi Almanlar bu 
~1·~rı Kafkasya.ya kat'§T ynpa.. 
cal.ları hücumda kultanma,Zn ha. 
zır anıvorlar. Buniar §İmdi Sov. 
yet müdaiaaial'In:ı. karşı kulla_ 
nılma1~ l:ız re Tunq. nğzmda Rus 
oonamanSinın Kırımda ayrılma.. 
ı;mı ~:!diyorlar. 

Hollanda! arın tJildirdi.Werine 
göre Almanlar, ron derece ~ür. 
atli kilçük motörlü gemilerle altı 
düz bilyük caniler İiı~.sma gece 
gündüz çalışıyorlar. 

Amerikada 
f ~e re li 

'e~ r 
aıün a .. ş 
el! ıace:3. 

\S§ln ton, 16 (A.A.) - Kumpıuı. 

ya. ve ttend.ltalıır ınUmesslllerlle yapı • 
lnn milza'kere1eı· neUccııtnde Ruzvelt, 
harbiye nnzırı St!msonla. ve diğer 
devlet m:ımurlnrile hıtltıareıcrdc bu • 
lunduğundu.n pıız:ırtcst sabahına kn 
dıı.r bir anııı,mn hus-.ıle gclm:)diğl 
takdirde Çeilk !ab:-lkalarının mQ • 
rakabcsl

0 

altında. bulunan kömUr m~ 
denlerlnln işgali için hUkilmct tara 
!mdnn aske:" kıtaları gönde:ilmcsi ~ 
llmntı dUn Gğlcden so:ıra Vaşi.ng 

tondıı ba.hls mevzuu olmn!ttaydı. 

----o---
E mek nıese • 

Si 
(Il:ış t:mı.fı 1 incldcJ 

meler )ı"tl.pm~tır. Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Lfıtfi Kırdar da bir 
aralık içtimn.da hnz r bulunmu~. 
emeklik un ka.ça.kçılıorimıı meydan 
\•crilmenıck için yeni tcdifrler a • 
lınmıştır. Son iki gUn içi~:: şeb· 
rin muhtelif aemtıerinde ynpıla.n 
taramada 410 ı;uval k:ıçal: un bu • 
lunmuştur. 

D'ğer taraftan e\'lere dağıtıla • 
ca!t cetveller:.n topl.ıın.ması en ~ 
bir hnftn içinde tamamln.nac~tır. 
Cetvellere her evde ka.ç kişinir. 
bulun:ıcnğt yuıla.cak, ya.~ı'lnn ve 
clnsiyeUeri illtvo e.dile~tir. 

Diğer taraftan, topr:ık mahsul .. 
lcri ofisi de un tcvziAtmda yen. ba. 
zı tedb.:iler almağı lüzumlu görnıUş 
ve dün sab:ı.h tnn it.ibaren fırmcıla.
rm mümcs:riller~e un tevz:atmı 
kesmiştir. Bunun üz:?rine her fırın 
cı ihtiyaı; listecinl b·ız.ın.t ofise gt• 
tirip ibraz etlikten ıonra un alma, 
f;a mecbur tutubnuşlardrr. Tevz!a.t 
yeni bir karar ver:linceye• kadar 
bu ı:ekllde yapılaca.htrr. F.:rmctlar 
iı'lretindr. clr~mn kadar un verile 

cek ve ynnn yapılacak b·r top!an· 
tr •r mlitealdp §irkete ne rurcUe un 
\i eriteceği tesbit edJceclrtlr. 

Diğer tamf'tan bu sa.b:ıhh.; bir 
~zetcnin yazdığına göre, un ta • 
ı;arrufunu temin iQin pazta., börek 
ve ynf'kada.n yapılan tntWarın sa.. 
\lfJI yoJaııdn menedileceılrtlr. 

--0--Ar!l - Royali Alman 
Dcr.;zaltı=ı bat!rdı 

Alman orduları b:ır:kunmndı:m. 
lığının hususi tebliği: 

1 300 lira kazandıracak bir işe 
adam aranıyor 

Alman bahriyesi ~'eni bir bü. 
yü':t rnuvııffakıvet kazanmıştır. 
D .. niz:ıltı r,cmileri, bgtJ Akde· 
r-hi:! b;r 1~mz harp gemisi teoş. 
ki'ine hücum etmişlerdir. 

ll.i denizaltı Ark Roynl t~yya. 
re n~Jiye ~emisini bntırmış ve 
.Malaya. zrrlıhsmı basnra uğrat. 
mıştır. Hasar o kad2r mühimdir 
ki, .:eminin CebeH.ittarık limanı 
na Jed~kte ~ötürülmcsi tArureti 
hasıl olmu.~~ur. 

Dah3 hr.;i!:a lngt1iz birlikleri 
isalJetii torpil ynralan almıştır. 

Ark Royal, 2G eylül 1939 da 
bir hııva hUcurnu esnnsında cid· 
di b~ra uğrvn1ş ve tamir edil
dil:ten snnrn. hizm~te girmi~tir. 

ln'!iliz bahriye nazırlıgının 
tebliği: 

Ark Royal mürettebatından 
yalnız bir lciı;inin kaybolduğu 
hakkında ~imdi mc.lCtmat gclmi~
tir. 
lntih.am alınacak 

VYerpold:ı bir nutuk söyleyen 
amimlli!: birinci lordu Aleksanilr 
biihru;.-~ d~mi~tir· ki: 

Hood'un intilrnmmı aldrğ-ımrz 
gibi Ark Royal'ın da intikamını 
al:ı. l'-Z-f;z. 

Ayda üç yllz Urn kacl:ır lm.zanc; tt'. 
ınln c:: .. n b!r fş'n ve:.~ıet:c !darc .. ı için 
t.ı.~ z ta ihtiyaç vardır. Kend:.s!nin 
" '.ti ııır:unnda bcşyllz lira teminat 
to ıterme31 llzım:ltr. bUyenlıırln en 
t;'e!: p!lZa rtesl gf.inll c:ı.:ıt l ' - • !.i nr:ı. 
&ndn ticaret odıı..smdıı n::21'lynt tıu~. 
ıruıde Hikmet ICatranıı mUra.e:ııı.Uan. 

Bulgarm iftihar ~tmesi tazım 
r.elen pırlak başarılar ynrattI• 
ğım söyledikten sonra şunları 
ilave etmiştir: 

Biz ümitsizliğe düşmedik. 
Çünkü 1ınrp meyciıınlarında ka]_ 
mış olan :rüzhinlerce k:ırdeşleri· 
miz hudutlarımlZlll hal:iki mü
ôaffi1eri iclilcr. B!z. Bul~ar bir. 
li":iPı kimin saycsind<! elde etmiş 
olduğumuzu p~ iyi biliromz. 
Fa.kat aynı Z3.Zl1nnc1a şunu da b:. 
hyoruz ki kudretli olmak hak. 
J:mıızı bnrp meyd~nlarında bı· 
rnktıklanmızın kanlnrma borç. 
ıu~ u~. 
Kcrusu Ameri!:a:la 

Japonyanm husu-.i murahhası 
büyiil~ e!c;i Kurusu cliin tayyare 
ile Amerikaya varmılibr. 

Associated Press'in bildirdiği. 
ne göre, Kurusu, ga.z~tccilerin 
suallerine vcrdijEi ccvapt~. vaz·. 

l"uhar lıar6iye nazırının fesindeki zorlukları takdir etmek 
Nutl:u lo berab~ Pasifik sulhtmun mu-

Bui~ar b::ılıriye nazırı gen ·ral 1 h°=~~~. edi.lebile~e~~ ümidini bcs
D;ıs·:nhf son muharebelerde <;'. lcmı:.11 nı. soy]emı~ıı · 
mii~ olan Bul.,.ar askerleri i"iıı Huntzıaerın cenaze 

'l ~ .. 1:.1 • • 1 
y;.,ı~an bir törende ~u b~yanat ta J1 erasımı 
buiunmuştur. General Hudzin~er ile tcyya. 1 

Harp gün ~çtikçe v~himle!-1. re kazasında öle.\ arkada~larının 
me'~tedir. m.ıı:ük ordumuz bir cen~zc merasimi mare~al Peten, 
!!im bır rol oynam:ığa davet edi· amiral D::ır:an, gen~ral Vacca 
lcb1lir. Biz. öyle bir hadiseden Ma~ı;iolirtin riyasetindeki ltn.'
mu"'·.fferiyctle cıka:bilm~si i~in yruı mütareke heyeti azıısı ve 
o.du.nl'za ne yapmak Jfızımsa sefir Ah:!tz ile g~meral Vogcn ri. 
yar) ,,- r.ız. Biz, har- ten kork- y:ısetind:ki Alımın murahhas he· 
m::ı · ıyız. CilnkU harp, gen~ yeti Cıznsmm i~tir~kiyle dün sa
rıi1' t!er için bir kuvvet kayna. bah yapılrru§hr. 
i;rdır. AmlrJl Darlan bir nutuk söyF. 

Ge~ernl Daskalof bundan sor- yer<?~{ mG~eva.ffa n~rm hizmet_ 
ra. Dulrrnrist:ımn uğrndığr mağ_ !erini ve parlak meziyetlerini te. 
lfıbivctlare ra~men cesaretini barüz ettirmiş, Frans:ı. hükume. 
hiçbir vakit kavbetmemiş oldu- tinin cenaze mcr;.simind~ kendi. 
i:unu Bu1~ar ordu~unun sanaık. !erini temsii ettinnis olan Alman 
I:ır·nı h!Ifma ko ·mu olmalt!Q. ve ltnlynn hti.~O.m~tlnrinin bu 
beraber hkbir dakika ümit.sizli. hareketini takdir ettiğini ilava 
~e k~p-ılınadriını "-e bugün her etmiştir. 

Lenf grad 
m!n· akasında 

(ll:ış tarnfı l incide ı 
1Ioskovn mıntaltıısın:la. \'C cenupta 

\"az!yette de~i;:fülik yoktur. Almanlar 
Moskovıı cephesinde son günler ı.ıır 

fındıı Tuta c~varında en bUy\lk ı;ay .. 
cetlerlnl crt'etmtı:ılerdir. Prav~n gıı. 
zetc.!1.1 diyor ki: "BuraJJ. ccplıorcn 

hUcum pltını suya. dii~ınU,tür. Çevir 
rot? h:ırckctı de lY.>1111. gitml§tlr.,, 
Kırım h:ıkinnd9. en son m:ı.1\inıat 

bu ısabah Mo:ıkova radyosu tnrafm .. 
dan verilınlştlr. Radyo denılBtlr ki: 
"I{1nn1dıı va.z.lyet pe!t cldcl1dir. ııa -
nm&fih Alm!ln1arm Slvastop:>!u z:ı.p 

t-ctmek için blnlcrco can feda ct.nv•. 
!erine rağmen Rusların yeni mlld:ı • 
:rnn. tı:ıtınrını delmo gayreti netl:ı •:z 
kalmı,~r. Mildafiler hava \"e deniz. 
ltUvveUerlnd(lD. Mıi\ ynı-dım görU • 

Baltık den:zi 
dondu 

60 ~ovyet deniral· 
t sı bareket 

eli: emiyor 
i1'i. lG (A.A.) - Off: ...,_ 

Leninc,"'r:ld ile Baltrktn.ld Rus de
ni~ i1.s.5U Kronştad a.rasuıda den~ 
tamamen donmuştur. Bt!nun net!• 
cesi olarak So\·yet donanmasının 

vnz;yct.: ço:t \'3hhn bir cekle gir • 
mlştir. B.ıiıusus ki hu donanmada 
CO denızııltı vıırdır. lı'e.ıın havn de
vam ed:?rse ilkkrınunda.n eV\•cl b:
ie bu filonun kımılclanmns:na im -
Mn kalmıyn.ca.kt.r. 

Şimalde R US 
cephesi yarıldı 

Vi§f, 16 ( A.AJ - 0/i: _ı;,,ld 
Rusyada §İddetli ın~ttt 

devam etmekle teraber va.Si~ 
değişiklik: yoktur. Yaln~ 
l~r Kınmda Kerç ve S~ tli i' 
doğru il~rliyorlar. Şıdde~ 
ğuğa rD.r,c7rnen Tula mmtak tut• 
~iddetli muhıırebe!er oırnu~ 

Helsinkiden gelen h~ ~ 
göre şimalde Rus cephe~' ~util!' 
yerde yarılzm§tır. Şimdt ._.11! 
Kareli Fin kontrolil altıJlCl'"'°' 

ingiliz tılyyafel~ 
Şııma:ı rraaıaf' 

Finlandiya askerfe- httcaın attıret 
yorlnr.,. • • • • O Lonctm, ıs (A •• \.) - (1JJJ.oJ ıt1 

l.on:ira, lll (A,A.) - Moskovu rtne rzın verıy r DQn avcı ve avcı bomb3rd~ el 
radyosunun resmi hnberlel'ine gö • acu..-.... 

b ı ri d yarelerl şim::ın Frıın:::ıyn. rı ..ı~I" 
ı c ınel'l:ez ve cenup cep c e n e nıfcılcrdir. Dnnkcrl.dc fab·.,.-.. J. 
ıı;rel:fıtta bulunan Rus kıtaları 13 Lo.ıır1ra, l:i (A .. \.) - Finlan- · nıe' 

- Al tankı · u~yıı. hlikürncti, ce:ıhedeki asker marş!lll11z trenlerine, top ~ 
eontcsrinde 2~ m~n • pıyn- ne. vtır\lyen kollara bom~l!tr & 
t!e r .. cU:~rl ve malzeme taı;ıyan 300 lcrin en gençlcrh:c uzun mUddeL J 

Jmm'-'On, benzin t.aşıy:ın 4 sarnıç lı izinler vcrmcğe ba .. lrun~tır. lardır. 2 tayyare ks,yıpt.n'· ~ 
J B • · 1 ·Ik·· 1 • Dlln ak,.ıı"n1 bit· Alman ~--.ti kamyonu 25 tayyareye knr~ı kor- u ızın er ı oncc, en cV\'e sı- .. ili' rr 

;:. tcs·sİni tahr:p ve bir piyade llh nltına nl:nn.nlsra verilmokte· man tayyaresi dUgUrruınu.,t ~..,ıl 

'
•. l"yln tn ... ,lltercnln bir rolt ııo nlayını imha etmiştir. ür. ,. 

Cenup cephesinde iki gilnlük h • Eu kıı.rar, Finlandi.>nnm Rusya. 1 na boınb:ı.lıır at..ılm~tır. ~ r! 
rekatta Rus tayyarecileri piyade 11e sulh yapmal.: için Aıuerilm ile 1 Brlt:ı.nya. tııyynrclerl B!D % 
eslte?i, veya malzeme ta.~ıynn l9'i tekrnr gôriL"-melcr yapmak Umit. 1 ııe v~ Bardiyaya. hücumlar Y~ t>1' 
Kamyon tahrlp etmiş .,c 600 kadar loıinl kuvvetlendirmektedir. dır. Cu~ gUnU C"...nubt .NJlS ~ 
askeri öldürmü~tUr. l<'inlıı.ndiya ordusu büyük ka- yarelcrı Mo.rtuba '-e BardlP ~ 

Yine Rus resmi haberlerine gC• yıplar vel"di:cten sonra mılh ümi re mcy.!an1t>.rıruı. bOcum etın1·~ /, 
re <'ete müfrezeleri cephenin ce • <ii olıruısaydı Fin başkunmndan. Gaı-p ~Jlllndc 2 ıo.yyarc ba~ ';,! 
rı~p • kesim'..nde faaliyette bulun • lığının bir çok askerk?re izin v\;r· nı.Wmı~tır. Bu hıı.rcketlcrd' 
muş. 300 kadar Alman subay ve mesi iznh edilemezdi. Fin hUktı · tayyru- k yb::dllmemlg~r. 
askerini öldürmüşler "'e düşmanın melJ. Sovyet b.'l~kı.::ı büyük ö!çU • o -
ıııUn!ıkıı.le hıı.tlarınt tesmişlerdlı·. de azaldığı içln bu izinlerin Ye• }\ ,

01 
veç 

Stoklıolm, ıs (A.A.) - Afi. rildiğini ileri sürmektedi.:t. Hnlbu· 1 V 
GörUnU~e göre, Sovyet kal"§l hU ki eimdi ı;ok miktard İngiltere. LI 

curnlnn çetln1esmektedir. Sovyet den harp malzemesi gclwği i~in .1-X Q f l C l l/ e 
kaynaldan, Volokola.msk ve Moja. Ruslar dnh.n !<uv\·etli bulıınu) or - ..., 
iRk bölgelerinde hım mcv:ı::Ierin lar. N 
geri ıı.lındığtnı ~ugiln bildiriyorlar. . a 2 l r l ' 
SözU cçen bölgelerdeki bu muvaf- So1'yet Teb';ii ·, u ki 
~~ti~~~~~~~:eed~:=:~:: • 2ZW

11
:J narp~en sonra,,, 

hiyetlerine rağmen bu muvl\!fakı- su'ıh P· !lnını anl,a' yetler yeni Alman hücumlamMlım .Uos7woo, 16 (A.A.) - Sov. .~, 
evvel Rus mildafe.a h:ıtlnrını hır • yet ge~yarısı tebliği: 
p:ılıy~c:,o.k olıı.n Alman topçu mevzi 15 :soı1te.3rinde kıtalanmız bU. ~ t~ef !-:? ue · ..t 
lcrinin bert.ııraf tdihncsi ihtimaliııı tun c~rlıel~rd0 diışm?nla carpış· d tstırJ 
varit göstermektedfr. mışlnrdrr. Almanya hakkın a ·~ 
Görlln~e göre, Almaıılal', bir ı. sonteşrindc 44 Alman tay. edilecek mühim bir 1,.17. 

ccvinne tabiyesi kullanmaktan :t·· !' aresi tnhrip edı~tir. -vazife deruhte edee~ ~ 
yad.e ,Rus krtalamım, Rus tankla - Diz, 10 t~yyare kaybettik. l.ondm, 16 (A.A.) - ~..I 
nnın ve küçük teşkiUerinln dı.: • .Mosko\·n civarında, 15 soııte~ ı;nzetesi, Norveç harbtye n ·r'L 
vanılı surette nufU% etmekte olun rinde 4 Alman tayyrucsi dü§ürül· nin lı:ı.rp!en sonra dcvanılı ~ 
duğu çok seyyal bir cephe karşı - mUştür. pl8.ıımı o.nbtan uzun bir J1l iT 
emda bulunduI:larma d:kkat et .. ni ne rediyor. Li, eıclltılle 

1 
:uek zorundndırlar. Eazan Rusları Don l{azakları ki: Jt~, 
cevirmek isterken kend leri bizzat Harpten sonr~ alynsi, tıS ·ıt~ 
çevrilmiş vaziyete dil.~üyorl:rr. Rus ikt.ı.sarii sahaJ:ırd:ı, be)'-nelıl'1~:, 
lar için Alınan çevirme: hareketle· (lhş tarnfı 1 inridoJ mimi b:r clbirliği elzcın o!J

11
; 

rinden kurtulmak ve kuvvctlerir.1 hlu!tkovn., 16 (A.A.) - Cenup Norvc.çin. ar.W gen'..cıletıJI' P 
gcrl çel:mck imk(uıı mevcuttur. Ai cephesinden gelen bir habere göre, susunh h~bir arzusu ,>ortt:·~~ 
manbr bilmedikleri bir ıı.razide ve Utın knZ>kl.ırı, 35 giln uırf•nda kat No. veç milleti, bitiı.rafl. fi'..; 
eert b'r ı:kllm altında harp ediyor- müste\~herl imhn etmi lerdir. Zı;. setinin iflı1s cW.;;~e xanidif,iıı 
lar. Bundan dolayı herhangi bir :. e\'1rn.da nev~druıe muh3rebeler veç d·ğer şlmal meml~ketl!'._,.1 
harekette bulunmak i:kt!darında ı;ereynn etmls, Abnruıl:ır önce bu komşı;luk münasebetleri ~1'~ 
görlirunllyorla.r. Şimdiye l::ıdar aı, bö!'.jt:dc &!'ru:i !Iunnmııılar. fa.kat mek :.ı.rzusundndır. A~ırl.:t }.Jrı 
dıklnn mevzilerde saplanmış kal • iumı.khr mukabil taarruza ceçin ~ Rusy:ı ile <lostç3. geı;lni~'Or ~e• r_ 
m·~lardır. Soğuk, kar, çamur, Rus c..: Almenlnn sayı iistnnlUğt!ne rağ tik milleti mfatile, her fiC} H .t 
~ı:ırı ve Rus çetelerinin bir anı.· me:ı şehrin iç.h:e püskürtmüşlerdir. \'el, BritMyo. 1mperntorl~~ 
cia beliren basktst altında. ~ok de .. Almanlar, tekrar taarrtıT.3 ge«;mi"- Birle~·k Amerlh. att!'ınd~ r., 
fa karşı koymaktan bile 5c1z knlı • leı· ve Zuycvı.a beı:ı de.fıı elden ele zam ''C kuvvetli bır clb:ı·llS'rı~ 
yorlar. Rus kumandanlığrnın silrp g~~fiUr. N.ihayet Al.mr.nlar lclı • nız: ve A ,-nıpada beyııetııl~ 
r.ı: harekfıtına girişmesi lmZanlnrı cındaıı ayrılmış ve yrı.ndruı l::c~l • n·z:ıma i.ştira.!;imlzin şart~ ç._~J 
bugiln mevcuttur. Yalnız 6U da ,·ar muııiardrr. 3 Pe~"'t nl:-rı harp lıl!.. htııtb:ıld!'ki beynelmilelı:#'..I 
iti, bu hıırcltii.t bllyWt öiçillerde o}. del brrıı.J:ılınıı>tır. ğinin en mtih:m es:;.sınr. ... e 
mıyacak ve Moskovanın mUdafaa l..OXDRA \'A Göm:~ V.\Z!YE1.' tmocr:.ı.torlı..~, Birle~ .ı\d~ 
tabiyesi hareMtma dahil buluna· Lonclr~ tG (A.ı\,) - Alman • Sov~ ~t!cr Birliği Çin arnsıtl ~. ~ 
caktrr. Almanların hu:rlayıı.eakla. l1U& ce3'hesinden alman haberlere ç:ı münasebetler te~~;ı cdC•j,ır 
n silrpriz harekatı ise ~Uphem ki r;~··e, Ell" ı.'.!a f:İmdi Almrml:ırın kat bu sefer wncli neticC ,J 
muvn.satıı. yollarınnı ınUsnadesi nis karşı~t; ... ,.. mu-1mvemct, Prck.:>ı> emin olmak Hwmdır. ,

1 
betinde d~eceklerl UmldsizliJin lıerza..r.ı ynrılıtlıbeı'i maruz kaldık • Li, Milletler Cem!yc~, I 
derecesine göre genL:ı ölçUde ola • lım mul:nvcmetten çok dahiı eki .. daki ecbepleri tet.kfk ettil' .....ı' 
cnktır. <letlidir. Almanların Rosto! 4tesi • rn diyor ki: er 

Almanlar, şimdiye kaanr hfc;b!r Bro mlndeki durgunluldnrı muva.sıı.la Mndemkl bnrpteyl~ Befi1ı. 
d!no z:ıtcrinln açm~ğa muvaffak ola.. gUı:lliklcrlnden ileri gelmesi muh • lel yeni elb"rliğ ne, ns.":erl 

1 
~ 

mndığ'ı Napolyonun meşhur yolu Uzo.. temel<Lr. Fakat Kere; i!ıtikarnetin <ırtaklığile ba~lnmamız uı.b· #"J 
rlne kQnt kuvvcUcrtnı yığmak sure-. del:i ıleri hareketinin neticesine Harpten so.-ırn, mUttef i~. d~'J 
tile :Mo:ıkovıı.nın b:ltUn yolları 11.r:crln intizardan da mUtevcllit o1ıı.bllir. Almanya. hc.l kın1:ı t:ıtbii' 41!' 
de aynı znm:ı.nda b!r hamleye te~b Bu bö!"'ede krşın F.öhretl dalın az • mühim bir inzib:ı.ti vnzife .JI 
btls edecekler mi? ehemmiyet.si% bir d r ve Alm:uılnnn .Knfkesynya u • cdereklerdir. ıJ'. 
m .. vk! olan Tulo.yı her ne bahasınıı o.. lnşnuı.k için sarfettikler! gayret! Harpten eonra taı·n:·kUlı J'l 
.ursa olsun ele ceı;trmek fçln Alman.- ~ cniden göstermeleri beklenebilir. celı: siyasi vazifeyi yeı ine g ôe_.J• 
ıarm elinde dah kullan:ı.bllecekleri Bununın beraber Almanlar için da ğc b lhn.ssa sul:;un tes:eiJlC JP'~ 
zırhlı kuvvetler vardır. Bu mevk!e Al hu miikcmnıel kL<tl:ıitları ilıt!v:ı. et• ilkte ç~Jısmamız icap cderD/et;ı' 
manlıı.r \'Bsıl olm:ım13lars:ı d::ı ı.-uııan. tiği söylenen Uos::ovıı önünde Al· İ°l!dn.!.: .son beynelmilel JcO ~ 
dıklan kuvvetk?r bir netle~ el1 .. et.- ın.ıı. kıtalnrı oyle bir mukn\•emctlc lın.kiki bir mU.ttef kler aras' ~) 
ınelerlne kM geımemelttedlr. Bazı karşıln.~:ı.ktadırlnr ki, bugünkü lesi vücude getirmclr Uıeret teC;f 
ınO.ŞahlUerln tcının ctUğlnı~ göre, Al.. §eralt dııhillnde ııchre girmekten ttUriJccek mU11terek ciYıı::or.!I 
manlar ~lmdl mUmltUn olnn bUtUn iımit kesnıcleri mümkündür. klllUnün. başlangıcı olınU;:· ol'(t, 
yollan t:ullnnmakta ve b:ı~rrca ooş le bir t~cltlclil, muvcl<k.ıı.t tJe',,I 
bilyUk yoldan bUcuın kıtalo.rmt geUr- f Avrupa birliği meselesi F:ı.ka.t nrn.da yeıll bir :MıUe '-' 
mcktcd rtcr. miyetinin ve~"a fcdcrı:ıl ;(.f~İıı 1'_:ıı 

rakat meçhuller c1ddt mahlyctıerin! CBa tarafı l incide) şeklinde gen.iş b'r elbirliı; bff'", 
muha!azad:ı. dcva:n ediyor. Banlar 1 Alman kont.rom altmdıı Avrups larmı mUnt&aş:ıya zıunnll JJI~ 
hepsi aynı mcçhtlllerdir. birliği tqk!Une çalışıldığına dair • olur. Bu teŞe-kkUle hiçbir de tıı',ıı. 

ı:ııu'Cter vardır. Nevyork vasıt.rurlylo J:e n ~rfık mecburiyetin ııel"", 
geleı:ı haberlere göte HiUer b!r nevl kılmaması pek mUhlın~· ,_s:t ~ 

ZAYİ L Mnlatyn askerlik şubesln.. beyanname neırctmeği Qimt ediyor. iktrsadi clbirl®ne btı.Zl ~" 
den nldıt;'lm aslterl \'C3ikamı kaybet.. Diğer dcvlctlcrln bJrllk l§tlrakiııl te. diselcr.lı hA.kbn olınasl 

1 
!il". 

tim. Yenisini n'ıı.cağım. mln f!:ln ~ah~aktadır. Bundan m:ık Bunl:ı.rdn.n biri beyneıınile ~ 
ICUı;ıU:tp!1erda Kıb!~e:oım llayrt.. I ~.at hsrbln devamı mesuliyeUnl İnzll dl elbirllği oım'ı:ıclrkı;a. sb'l15!rf, 
~ tmnı:m s:>lm!'mdt\ 22 nam.'\rn:b ~. , tettye atınak olabillr. Almanya bu rar mevcut olnııya.cağt, dl: piı'l 
Jdn Mal:ıtynnm Qu'mrdere m'lh-.ılte • sureUe hlr aiyasl Mfer ka~k 1.1 ,. yanm 11erbest ekonomi 14v 
~inden AU Rıza o~lıı lf~lı- öğUt tıyor. · ı her halde a.vQ.ct etmiYece 
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suyun dıbinde bir .. Kurak,. 
öpek b~,ığını göraum 

-10-
kadar anlayamadım. Köpek ba.. 
lıiJ, Pompanonun darbelerine 
hiç aldıne etmez. Qok enterean 
olan bu hldJ8e tarpsmda alm
maeı limn aeien ihtiyat tedbirle.. 
rfnf unuttum 

Film ~ ioln dallyonım. 
Fakat muttffak ol.-don. Be
lime §iddetli bir .adime yedim. 
Suyun üstünde Alfredle Jörg'ün 
ll&ps&l'I kesUdl.klerini gördüm. 
Sabile yberbn anl&tı)'orlardı 
Film çekmek ieterluın. bana doğ: 
ru ıimlek sUr'atiyle ya.kJa1&n iki 
kaplan köpek bal1'JDI ~nnu.ıer. 
Bir taneel yan yatllUI ayalmu 
kapmak u.ere alznll •omıtb: 
arkadqlarmı buJlun berine IOn 
dakikada bQtUn tuvvetıerlYle ba. 
immllar. Kaplan k6Pek balık. 
lan bunun berine okluktan yer. 
de ~ye dönerek bÇID"ll&r. Be. 
Jlme inen ~ darbe oldu_ 
iu yerdP. .-;,e denen canavann 
kuyruiu idi. Bu -.tırl&n 1Qar. 
ken hakikati tahrif etmedlllmt 
terefimle temin ederim. 

BALIKLAR IŞ/DIB Mh 

~----- ~ -- ---~----- -
pnmda bulanan Karurıl de 
Zübreain rıpmm du,...U 
koftu: 

-:- Ne oldan, ..ıtamal Ra 
bataız auım.. bir yerin mi 
afnyor? 

• 

Zühre koaupnadan, sli • 
ıünde tuttaiu kaDb ılml•li YAZAN: ISICENDER F. SERTBW 
IÖllerdi.. ft clip!H!M-i• • 37 • 
devam etti. 

Zührenin cariyesi buaclan - EYet. Tah=.:- ır•-·· 
b

. ,_ ... _ L.__ ... ... UllllUf··· 
ır ıey an .. ..,amauı. .,,... ne dire J&tlJOrum bili? 
- Bu kanb ılmlek nedir Allah · ıultanun? Hele biraz kadi- 1 - ıme uzun amür er Yenin, aultamm! Canıma 

nize ıelinis. Ilı.na teeaallril • •I olaaa.. Siz yqadıkça, 
nüsün 1ehebinl anlatnUZ. OD~ Jib tane Tahir bu. 

Deyince, Zilhre kanlı ı&n- !.bilininiz ! Sizi Tahirclen 
leli kokl17arak: 90~ 1eY• imanlar :ıallıur ede 

-Tahirimi Mardin dai • bllll' .• hıilmeJİDis! 
lannda lmrtlar parçalamıt, Zlhre lw.b ılml•li ,u 
dedi, ba onma sl1dili ı&n • ~ lhine ıürerek ,,çını 
tektir. -.ım 1oha1ordu: 

L Karanfil bu haber kartı • - Bmaduı aova yapmak 
••batla.mır anda 'dtredi. buaa haram_,_._ n_. • Za ll T h• elemek dan a. ... ı... nauu • ...-Dl on• 

N4e wltamD ki almGt~ ~. d?" edem"d. ;.ı:, ~= 

ri biribirimizi anlllllllf, ...
miıtik. Tahir benaia 1apa 
mudı •• bea ele Tahini. 1• • 
ııyamam. 

Zübrenin kulatma Wr te1 
ıirmiyordu. Karanfil bot ~ 
re ı6ylenip clunıronla. %ih
reniııı ııbrabım Karanfil din 
direbilir mi1di? 

Zihre binlen 7.tad ... 
kalktı, odasını peDC*'elİDİ 
iyice kapattı, kepealderial 
çe\ti. '>danın içi ıece ıilli 
kanrdı. 

Katnıüıl pprclıı 
- Saltnnn hlfle Dta• • 

o 

MYİDllD •• Parmaldanna lana 
yakam. 

Zühre 7atalma p,U.. 
aömleti tliaüne 1rttL lld • 
lini biribirlne ka~: 

- Azrail, nerdesin ! ..U 
bekli yonun. •• 

Diye aöJleamei• bqlaclı. 
Kara.fil buDu ıöriiace ... 

eulirilnden kendbli tutamr 
dı .. HünıGr bllnsBr atla,a• 
rak valde ıultanm yuma 
kotlu. 
TABUTUMA BU KANLI 
GOMLEGI OllTSUNLER ! 

Karanfil kop kop nlde 
ıultana ıitti: 

- Talairi Marclia daiilana 
da brtlar ~ aalta• 
ocm ! ZUlmt ketlerinclm dl • 
Jilntip dufU1GI'· 

Dedi. Valde ..attaıa T ..J.i 
..ta W.m hahnbai dQ111ıca· 

- fte di~anan, Kerallft1? 
Selli mf .a,ıa,. ... ~ '9ııl\ . 

( D .. "G-n : ır. 



.. •••• Kıraathane olmak icin 

BOŞ BiR YER ARANIYOR 
Mdracaat: esay esat 

Deniz Köskü Buiktaş 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürli.iğü İlanları 

tııetınemlz saf,lılt şubesinde 100 lira kadro Ucretli bir ~ezacılık mUnbaı. 
dir. 

Talip ol nlarm şern.ti anlamsk ti.zere tekm'I vcsaiklerllc birlikte umum 
müdUrlll~mfü: ntlı;lcrl ııubcsine milr11cnnt etmeleri lilzumu llA.n olunur. 

( 10033) 

M. M. v. Deniz mftsteşarlığından: 
1,5 tonluk blokları kaldırmak ı.l:zere kullanılma!·: için :ki adet ".::rczı U

zcrindc seyyar. vinç ve-ya ekskavatör satın olınacaklır.Mevcut1u olup da sat 
nıak lstlycnlerın cihazlara ait fcnıll ve hususi evsaf ve şeraiti ile flyatıannı 
bir mektupla ı>n geç 20.11.011 nltıı:armnn kadıır mUsteşorııga blldirnıelcrl. 

(8297-9500) 

Milli Müdafaa VekatetJnden : 
Bu sene Bursa, Ak§chlr ve Konyadak! askeri liselere girmeye istekli 

olup da ber tUrlü şnrtlan taşıyan ve muamclcıerlnl ikmal .cttırmio olan Is • 
t.ekilerin ıııeçme snuı.vlnıı yaptlmı.J; üzere 23 lklnciteşl'in ııtı pazar '!'tinU 
akşamına kadar istekli oldukınrı llQ'!lerd,, oulunmaları mzımdır. (140C-~2S2l 

1 
tstanbu' Levazım amirliğinden verilen ı 

ııarıcı asker; ıutaatı ııanıar - -----197.000 kilo ltesllmiş mğır et~ kapalı zarfla ckslltmrye koıınıu9t11r. ııı::ı. 

}eM 26.11.941 çar§ambıı günü sant lCi te Izm!r l.v. Amirliği sntrnalmn ko. 
mia)·onunda yapılacaktır. Tabmln bedeli kilosu 45 kureş tutar1 S .650 lira,. 
dır. llk teminatı 6069 U.nıclır. Taliplerin kanuni vcsikalanlE> teklif mektupla
rmı flıale saatinden bir saat e\rveı komlsyonıı. vermeleri. {134t'-"74:5) 

ııa.tin değil, onun ihtiyatsızlığı.. 1 ma karşı ne diyebilirdi? Onu niçin 
Jı~ip önünde :ıc;ık duran kutu • ve nasıl suçlandıracalttı. r.nten lf• 

dan !bir cigan. alm:ı:k için eğildi. 1 t ırnplar i~ir:.de kıvranıp durmuyo1· 
Yüzünü :kartSIDa ~östeımek iste • muydu? 
miyordu. J<'ilip büyük bir işkence i~iııdc 

Bu ağır hava, sksama. kadar her imiıı gibi derin bir nefes nl'iı. 
ikiei Uzer.ine basıyordu. Hattı ü.s • - Benden nefrot cdiyoroun de. 
til"·a t.araflarında görülen fırlmu_ ğil mi? 
la.r gibi. Ağırlık artıkça. artar, fa _ Diyebıldi. 
Kat fUtınn gelmekte gecikir. - Z:waJh dostum .. 

Ra.ulun p:ırçaln.nmış viicııdu, e • Bu son sözü söylerkeıt, Deniz 
vln biraz ötest;ıde, bir ağnçlrk için- kocasını ne mütlıi'i bir surette it _ 
de gömUldü, BliUln karalar orada ham ettiğinin far.kında değildi. 
i<fi. Na.a.1m bulunduğu sandık üze- Yaıtağındnn knlktr. Pencer~ye gf • 
'im: topraklar atılmaya. b:ı.şlayn:p ti. Dü.<dinüyor, kocasının Çektiğ• ve 
ca Deniz. i~.inden gelen hı<:>kırrkla.. çekmekte olduğu bUtün ıstırapları 
n güçlükle zaptedebildi. Kocasına 1 ciUşilnüyordu. l<'almt ne de olsa al .. 
be.k.tı. Sonra yine se5~ız, sedasız, çaklrk etzni~ti. Göz göre göre bir 
eve döndüler. Herblri her günk\i. a.da.mı, bir dostu vn.h..5i hoi;anın a -
Ş.De daldı. Gece pek cabuk gelmiş yakl:ıt'l alt=nda ı-jğneLnıistı. Artık 
ti. Giıya bu iki beyaz i.n.<ıanın için. bu adamla bir :ırada yaşamanın 
dco tosıp gelen karruıltk duygı.ıla• imkfuıı yoktu. E\•et, onun yan>..-ıda 
~ bir an evvel iştirak etmek isti- buluıınca.k, Iakin bundan sonra ka· 
:w gibiJdi. rısı gibi değij, asla. 

Den:z pencereye da.yanmı.5, dı • Buna karar vermişti. Bir se::. i. 
şanyn b$ıyordu. 1lk defa olarok , şitti · 
t.friko.nm yn.lruzlığıru his.wdiyor - - Deniz .. 
ıhı. Dostları Rn.ulun şekilsiz bir Döndü. Ifocnsr kalkmıfi, korkak 
külçe halindeki vücudu gömüldük. bakıehr.ile, kamnhğı gcisteriyor. 
ten sonra bu yalnrzlık daha k:ı ~ak. kurtulmak, bu ıstırap çenı 
ranllk bir halde gözleri önüne ge• betini parça.lamnk Jstiyordu. 
!iyordu. Dalmıatı. Birdenbire sil - Ona yakla.."'1.I. Bir anne ııefkati 
kindi, Pilipin geldiğ;ni görmemiş • ile giılümsiyerek dedi ki: 
~. K<><:asr a:r'lmsında ayakta. duru· - Fransa.ya dönsok daha 1y.ı 
yqrou. sanıyorum Müstemleke artık bize 

Şimdi nefesıyle snçlnrını titre • yammaz, 
ten bu nd:ım onn ne'kadar yakm, - Haikkın var .. " 'İf' ' 
L>ekadar uzaktı. Brr şey hi~etUr_ - Sonra da .. 
tnek istemedi. Kendisi de ibu duy• Bir dakika durarak ilfLve et ti: 
guln.rm ncrcd'.:ın gcldi~ini anlamı - - Annesine mektup ya7.s:ılt. 
yordu. - Ona da bildireyim mi ki .. 

Sessizlik i9nde ) emek yedtler. Kadın tcreddut etti: nihayet 
&ınra cıöinlikle örtülü olan yatak· ba.<;mı sallıyar.ık: 
1a:rma. girdiler. Dc-:tiz bir türlu u- 1 Ha~ ır, bıi!l1e>.ne lüzum yok. 
yııyamıyordu. J?a.\at yanındaki a.. llcm tıen de pek fanm eyliyorsun .. 
damm !kocasmın deıin bir uykuya. Netice itihaıiyle bu suç senin <.le. 
daldığmı gör!iyorou. Bir an geldi bil ki.. Bir kazadrr oldu. 
ki ~i'llip delı.5etli bir 00.ğmna ile F.vet, sonunda gene kadm bu 
yerinden fırlıı.dt. Çukurundan dışa. hükmilc koca$1?\m ,f kaııııınr ver 
nya. uğramış gibi görünen. gözleri miş oluyordu. 
\:ara lı.:,"m derinliklerine bakıyor: -------------

- Hayır! Ha.yır, istemem. Git! 
Diye bağmyordu. Genç kadt:ı 

korktu. Koca.sının elin! tuttu. Fi· 
ijp titredi. Den:Z onun karnnhğa 
?aktığını gördü ve sordu: 

- F:rlip, ne var Allahrujkına? 
16.11.1941 

Cevap yoktu. Kadın bütün me.. ıs.so Radyo salon orltcslrnsı, 1 'ı.03 

~t!ni toplndt: Radyo dans orkestrası. 18.40 Muhte-
- Filip bana d:>ğrusunu söyle, ut rxıakamlardıı.n şarktlar, 19.30 Ajans 

Raul He aranızda. ne gec;ti? Ben • 19.~5 Serbest ıo dakika, 19.55 Beste. 
den sa.klamak beyhudedir. Biliyo- kll.r .!imııhrı, 20.l::i Konuşma (?.lcs 
rum, sen de için<lekini dökmek is. ıeklcr kon~uyor), 2o:ıo Fııaıı heyeti, 
Hyomun; WJ le. ı:enı dinliyorum.. 21.00 Zirnnt Takvimi, 21.10 Kan§ılt 

-::- Ben Qn~.. . ııarkı ve tUrkUlcr. 21,35 Ankam son· 
SöyJ Yemcdı. Btr uçurwndnıı bahar at ynrııılarmın neticeleri, 21.45 

kendini atmak üzere olan bir nda.

1 

Müzik: Dans' mU~l~l, 22.30 Ajans. 
mm ?eriıal geri cekiimc i gibi bir 22.<15 Anadolu .Aj:ınsının apor .sen•lsL 
denbıirc sustu. Falmt b=mz kendf .. 
ne m<...f.a.net vererek anb.ttı: 

- FNet. onu ben öldürdüm. 
Dün avda boğa.:1rn h~ini keşfe~· 
tik. llemi.rimiz bir tarafa cckile -
rak vaziyet e.ld•k. B rdcnbirc si • 
yah bir kümenin çıktrğtru ve Uze. 
rimc doğr.ı geldiğini gördüm. Çok 
korktum. Ah, Deniz sen böyle kor 
kımun ne olduğunu bilmezsin. H'-• 
men :ıte.c; cd :cek ·ye:rde kaçtım 

Bir alçak gihi kaçtım. Artık ben 
mert bir adam değildim. Raul bu. 
nu gördü. Beni kurtarmak icin vah 
t,:l ha:r--ıuım üzerine atıldı. Onun 
ölmcsaw:ı hen ıoebcn oldum. Onu 
öldürttüm.. 
~ç kadm bilyiik b·r helecan!:. 

'ıunları din ·~·ordu. Şimdi bu adn • 

f.S'l'1' ~m;ı tn.t.ı~UIYto;sı 

l mı ı nı 1 

11
1 f" 1 ıı:uf 11 

ŞEHiR 

l i } :\ t R O;:, l 
ff;PER:\Şı 

Gfindilz 16,30 da 
CUn..;üz 15,SO <1!l 

Akşam ~o..so 011 

HA~LF.T (5 oerde) 
---0-

latihlJl c;;dduınde 
K.OMF.Di KiSMINDA 

(.1ııınnrt.--ı b'ÜJ\dllz sa:ıt 14 de 
ÇOCUK OYU?\U 

\ keE..ır ~ı.so cıa 

Kör Dövüşü 

R A B F. R - A liM.'" OMl'l.1" 

1idG 
ıO.ze~ etrma -~-

olellrk 1anuıdak1 tarllı eeı-çen•l ııta. 

-ay\11 birlik~ ~ndrrll~) 
1'.'VLE ;'t\fE T'f~KL1FLEnt, iŞ ARA 
i\IA, İŞ YEltl\U:. ALIM. SATIM 
gibi tkıırı roatıiycli haiz olmıyun kil. 

çili• ill\.nlar ıınrtısı.ı: ne.5rolunur. 

Evtenme te/.tl.iflcrı 
• 26 ya~ınd:ı. dul bJr bayan, :;ubay 

memur, veya meslelt sahibi 
30 335 yaşlarında namuslu blr bayla 
evlenmek fatcmclttcdir. Sekiz Yll§IlldD. 
bir de cocuğu vnrdıl'. E,·ıeneee~'I lxı

ym ~ocuğuna bir baba. şefltatl ile bak 
ması ş:ırttır. (H. V.) remzine mllru. 
caat. 

;~ Yaıı 2!1, esmer, siyah krvırcık sa~ .. 
ir, oyda t.O lira kazancı oran, aynca 
geliri bulunan, tanın mı.' ı~ l blr a!le 
nın oğlu, gllzclcc, hayatı anla~, ltız 
\'cya dul bir bayanla. evlenmek istc
m,.ktcdlr. (Güçlü 4) remzine mUra 
caat. Fotoğraf gönclcıildi:!\ takdirde 
\'erilen ndresc iade eclilccektir. 

:f. Yaş 28. boy l ,6!.ı, ldlo 70, mat 
renkli, s;yah kıvırcık saçlı, maron 
gözlU, on bir senG okumu~. bir çocul;'11 
bulun:ın, çok ncş li dul bir ba;>.ı.n: 

2S ili 40 arasında, uzun boylu, ken 
di tipine uygun lyl giyinen neşeli,. mı:ı. 
~. 125 lired!!n yukan, ve lise tahsil!. 
nı biUrm~ dUı-1\st hlr erlteklc tanL'&. 
rnk evlenmek ı~uyor. (Nllı remzlna 
mllrncaat. 

lf ve ışçi arıyanlar: 
:ıt- Ort~mektebin sckl.zincl sınıfından 

me:ı:un, fnltı: t de\•let imtlhsnı:ı.rında 

muv:ıfııı.k olamamış on yedi y&!jmd:ı. 

bir b:ıynn, herhangi bir mUcsscsc, t!
carcthane veya ıııa~azadıı., kns!ycrllk 
J.>litlplik gibi iglcr aramaktadır. Kefil 
de göstcrcblUr. (P.t. :!i) remzine 
mUrıı.caat. 

• 18 ya~mda. tıcarct mektebi mc • 
zunu, steno "·c daktilodan anlayan bir 
genç tahsillle mUtcnastp Lir !ıı aramak 
tadır. (Katot) remzine müracaat. 

* Liseden pek iyi derece ila rxıezun 
bir gcnr, mllesscsclerde ehven fiyatla 
çal~mıık i&tcmekterlir. lBe.,1ktaş kl.'. 
ylçl 1lhnn sokak l!:l num'lrndıı isken. 
der Erkmene ınUracnat. 

* ı'abatıış llscsmin beşinci sınıfında 
okuyan bir ()en<;, malF<:ttnl temln et
mek için herg\in ö~lcdcn sonrn c;;alıf. 
mnk istemektedir. DakUlo ve muhase 
beden anlar. (K. Evvercs) remzine 
mUracnat. 

* Yl\ksck ticaret mektebinde oku -
yan bir genç, mali bir mUesscscde 8ğ. 
leden sonraları çall§mak !stcml'!ktcdir. 
(zuner) remzine mUracaat. 

:;. Yüksek ticaret mektebinin son 
sınıfına dc,•o.m eden, lyl frıınsızca, 

daktilo ve eski harfleri bilen, biraz da 
nrn.pı;adan anlayan bir genç, banka 
veya ticari bir milcssesenin muhasebe 
sindo çal~mak is~eltlcdlr. (Ticaret 
takbesl) rem.zina mUracaat. 

(ı YUksek ıktısat vo ticaret mel;tc. 
blnın ikinci sınıfında bulunnn, hesap 
ve riyaziyesi J..-uvvetli bir geııç; öğlQ • 
den sonrnlnrı çniı,,cmınk !stemcktedlr. 
(A.R,S.) remzine milnıcaat. 

* Ortamektebln birinci sınıfın<!a 

okuynn lG yaşında bir genç, bC'rgUn 
öğleden sonra husus1 V•'Yll. reıımi her
hangi bir mü<'S-<";CSc veya ucareUmnede 
çalışmak lstemektecllr. (S. Aydemir 
44) remzıne mUracnnt. 

• Ytlksek İktısat ve Ticaret mek
tebinin birınc.ı sını!mda okuyan blr 
genç, çok ehven fiyatla. öğleden sonra 
ç:ılışmak Uzcro bir i§ aramnktodır. 

(Y.T. 121 remzine mUracaaL 
:,_ YUks ': l!ttlsat ve ticaret mekte

b!nln birinci sınıfında okuyan bir genç 
ehven bir UcreUı:- tıı arnm::ı.ktadır. 

Muhasebe ve trnnsızcayı iyi bilir 
(A.l3 A. 251 remzine mUrncaat. 

.\~ Lise ta.lcbesi bir genç; öğleden 

sonra, herhangi 'b!r mUes!)('scdc çalı • 
mak tstcnıckt~dlr. tstenlrst' p:ıuır v,e 
cumarteal gUnlerl ele çnlıŞilblllr. 

(Muht.urottln ı remzine mUrnr'.1 ıt. 
:;. Bir S"'lÇ, oruımelttcp Uçllncl! 

sınıfın r-lyatiyc. Czlk. kimya dC'rı: ır. 

rlnl almak lst:yor. Ders verecek olan 
Bcynzıta ynkm olması tercih o ınur. 

(N. Maııkel! )rcmzlne mUrat::ınt. 
:(. Tü rkl'f' \ 't' fra nııızcıı bilen bl r ko _ 

dın. ehven b.r f!;ptla. emıfın,Ja zayıf 
olan. ve derslerini ynl."1tZ hazı:-ınmak 
için mtişkUI t Çt'.'lten t.alcb<-;>c yardım 
etmek istemektedir. Bevo"lıı Tarlab:ı. 
fI Turan sokak No. 42 de D:ıyan 

(N.N.Jc nıUrac,ıal. 

:f. Tıışnılı bir g<'nç, Ünivcrs!tcye de. 
vam edebilmek lcın TUrk veya ccncbt 
bir aile yanında pn.naiyon nrarnnkta. 
dır. Bcyoğl•ı b\h l.'t Bayram sokak N 
2 de 'l'accLtlne nc~ıe mUrac:ı t. 

* On sekiz ya ındıı, ortamcklqı me 
zunu. daktilo ı,ıı ı. rn Jhas ~c.cn n.1_ 
uyan b r ı;enr, · rt:"mı \'C'yn tı ııru~ 

mUes 'lclcrın t .rındt i':i PrRrr"ll!l c •r 
(Şan ) r D" ·'""' mUracant. 

* O tam lüt"bln !:! ine! sınıfına ım .. 
dar okumu!j bıı genç, tlcarcthaD". 
!erin bırind<J ay.ıı, işleri y;,ıpmnk !s 
trrnnk~erlır. (K.Z.U.ı rcm"lne mUrn. 
caat. 

• El yazı.sı gayet güzel. lise mczı:. 
nu bir genç. bllC\mum müesseselerde 
as;;nr'i 3j Ura UcrcUe ı., aramakta • 

~ .. 
drr. (S.U.A.) remzine müracaat. 

• 10 yaşında, lise mezunu ıfu- genç, 
tahsili ile mUtenaaip bl.r iş aramakta 
dır. Be~ktaşta Çrrağan caddesinde 13 
numanıda. Safder Hraza mUrac:Lat. 

• Kadın ter-..:ihan-Osindo ça.lı§mak 

üzere. kadın elbiseleri dlklşine vAkı.f 

veya mUstait bayanlar aranmakta 
'ciır. tstekıllerln, tcrcümelhnlleri ve 
sarih adreslerini havi mektuplnnnı 

Şişli, Osmıı.nooy, Rumell caddesi 69-l 
de S:Ufct Kobaka mUra.caat. 

İLE 

• Ibcn1n !en kolundan pek iyi de 
rece ne mezun olmuş, olgunluk tmti 1 ••ma:11m:m111•••m•m:ı••cm•--
hanmı vermiş, askerlikle alfı.ka.sı ol il ·a·ıark ye li lllın ri eti 
ınıyan, Ç!llL5knn, dlirllst bir genç, ÇOk sı 
ehven ücretle çalııımak ilzere ~ara.. zı·RAAT BANKA 
maktadır. (İ.K.E.) remzine mUracaat. ~ 

* Lisenin Fen kolundan mezun 1 Kuruluş tarihi: 1888. - SermayC!ll: 100:>,000,000 TOri' 
muhtelit ortamel:tcıplerd.? öğretmen 
llk yapmış, husu81 bir çok talebe ye 
tlştirmiş bir genç. lise ve ortamek 
tep talcbelerlnc almanca •e riyaziye 
aerslcrl vermelt istemektedir. lH.A> 
rcmzln!l mtirncaat. 

:t- YUksek iktisat w ticaret mektebı 
oanka şu besinden mezun iyi fransız. 
ca, nr:ıpc;:a. esk! yazı, daktilo ve bl. 
raz da inglll7.ce bllen bir genç, ocr· 
bangi nusuısi btr ticaret mUessesesın. 
de çall§mak istemektedir. (Beyoğlu 

Aly.on sokak. K4mi!bcy apartrman 
No, 2 de Necmi Arana mUr.ıcaat). 

Şube ve Ajans adedi: 265. 1,,ı Zirai ve ticari her nevi banka muamele 
bfrlkUrenlerc 28.800 Jlra ikramiye verl.Y"'• 

"""'""""""'°'' . ..._ .. ,,.!.~~ • 
~ 

* Yeni vı;1 eskl yazıları bilen. kayıt 
ve- daltU!o işlerinde Cevknlll.de kabl 
ı:yetıı ~SO doğumlu bir genç ııı ara.. 
maktadır. Herhanst busust bir mUeı;. 
~. tıcarcthııne \•eya resmi daircd" 
ı.~ışablllr. ICc!il de gösterebilir. (S.B 
18) remzine mUracaat. 1 .... .... ..t......ı: 

* Esld yo.zıy1 mUkemmcl bilen, mı.. • · ... - ~.~,. 1 .J;:- .. ~ 
tınscucde;n anlayan dalttlloyu iyi kulla ..... " -- d' 1 
r.an, hukuk fakUltesinde okuyan bir Ziraat Banluı.sında kumbarıı.lı ve ihbarsız t.ns::ı.rruf hcsapl&~ 
ı;enç. tabslllne devnm cdebllmelt IÇID 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çeltllecck kur'a. ile ~ 
c:nlışmn!; ihtiyacındadır. Blr avuımr pldn:ı göre ikramiye da!;'ltılacaktır. "1". : 
veya blr tUccıı.r yanında öğleden son 1 ., üOO t.,000 120 .ıo .&'-
rnları çaJıo.şblllr. (A.T. 23) rcmzim.• : " " " " ~·11111 ı 

.. " 50S " 2,000 " 120 ,. 40 .. v 
mllrncaat. 4 .. 250 " 1,000 •• 160 .. 20 ,, 

• Ticaret lisesi son smrfmaaynn. 1 40 ,. ıoo ,. 4,0-00 ,, ~~ 
yi muhasebe, hesap ve muhabcra: DİKKAT: Hesaplanndakl paralar blr sene ıçlnde liO \ceeıdtAJ 
bilirim. Oğıeacn sonra. oır müessese dllşnılycnıerc ikramiye çıktığı takdirde ı;& 20 "azlaslylo veri !ili ır 
de çatışmak ti.zere ia are.ınal<tayım Kc6idc-lcr: 11 Mart, 11 Haziran, ll Ey!Cıl, 11 Blrlnclıtf'll 
(T.T.T. 1 5) remzine müraea.nt. rinde yapılır. 

* Lisenin Htincl smıfı.na de\•am e w 1m şı ::a:ırı:ıes +iL ·-
den bir genç, mali vaziyetinin bOZuk • -- - ~ 
luğundan, taıısllınc devam cdcbllmelı rııcaat. 1 * YUksek İktısat \°O~ 
ıqin öğleden sonralan çaiı,malt ıste • ;r. Fayans çini, seronlk ''e mozaylk tcblnin birinci sııııtı.tıd .... , • 

1 mektedlr. (Nurett!n) remzine mUra 1 ı · d • ı .. d b ı ıç!D "'".dl ş erın e SC'nc erce ça ışmış. ustıı..,o. dov.ı.m e o ı mem ~. 

cıuı.L §ılık etmiş, boll3Crvlslerl bulunar. bır nım. Çok ehven bit U 
* Orta.okul bitirme l.mUhanmda oana.tkAr ~ aramaktadır. Taşraya da Eaatler-1 ba.ricinde uıtJI 1 

bir dersten muvaffak olamamı,, ayn• g1d'"b1lir. (A.K. lşı remzine mUracaat çaıı~b!llrim. tsuycıııcrtıl;ı 
zamnnda aile\•l vaziyeti bozuk olan • Orta tnhsllll. eski \"e yeni yazı remzine mektupla ııınr' 
bir genç kız çalı3mak istemektedir 1n.rı bilen bir genç, kAtiplik veya bu. rt. ~ 
ıLeman Y.) remzine mtlracaat. na mümo.sll blr 1§ aramaktadır. Her * Yüksek !.ktı:snt fe ıJ 

" Ortıımcktep mezunu, askcrlıkle yere gidebilir ıMuzaUer HepünlUJ ıs oin!n DlriDcı sıntı!nB ~ 
nlA.ltası olınıyan 334 doğumlu bir cenı: mine mtlmcaat. öğleden sonraları ~aJ:p"" .A 
!ş nramaltt.adır. Daktilo kullanır. he. • Yüksek tııhslll.1 bir genç. lise ve cıır Fransızca oilir d"";.~ 
sap ve yazı ışlcrlnden anlar. ı Edlıı 8 ı ortaıncktcp tıılcbeıerine hesap, cebır ve sta.n~.;rafıye vaıu!tfl' fi' 
remzine milracımt. kimya, fizik dersleri vermek iste den de auıar ~S.h. 71, ~ 

* 1!> yaşında, olgunluk imUhnnmı mektedlr. (M.B.) remzine mUracaat. rae:ıaL ,,,, 
vernı.I~. blr genç iş aramaktadır. (Saf) ~ L'lso son smtf tareb<o..sl bir gen~ • 29 yaşında &eJtM· • f'J 
remzine müracaat. öğleden sonra çalıJ1m:ık tlzerc ı,, ara. Kası olmıyan yeni fe ~,fi~· 

• 24 ynşmda Istanbulda bir fabrt. mal~t'.ldrr. (O.H.A.) rcmzino münıca,. en bir genç ııcr ae oıı.ı-' 
kanın elektrik tamir lşkrinde c;aıı:nD at.. 1§ aramaktadır, (B.S.1 ' ~ 
b!r genç, herhnngt bir müessesede "' On sekiz yaşında. orta mektep racanl. ~ı/ 
hergtln muntazaman 5 saat çalışabilir mezunu, d::ıktllo bilen bir genç, 1.§ a. d UP rıı 

ramaktadır. 'İ" araynn) remzlnA m" • Fen derslerin o -cı. ,,1 
ı Ayal) remzine mUracaat, ' "' '" ..._ u Ubcr yiV'-,,.: j 

:f. 25 YWJI?lda, ruıkcrliklc iilşlği ol • racaat. =·e~s;t~r tale~:~. pel< ~ 
mıvruı, ortamektcbin lkincı "'nırma • Bcrlln steno ve daktilo birliği bL _.~ " .,, orta ve ııse talcbelC~ıııf 
ltadar okumuş, eski yazıyı bflen. sen rlnclllklcrini bavt, Alman tecım oltu p:ı.Y'. 

!undan diplomalı bir genç, nımanca tcdlr. (O.Ş.P. C.SG) r ~ 
daktUo yazan ulr bay iş arnmaktadır • Muhabere \"C do.9~ 111 ~jf 
(C.U. 382) remzine mUrnC3at. ~pratik \'eyn metodik), sten~ dnl•t.ı. gibi tJC"' 

ıo ve \icarl dersler vermektedir. tYe. tınbcrat istntlstik '; f 
• El yazısı güzel. ilse mezunu blı vıuut •'-aret llsc.sinUl •f rebatan Neşe apartman kat 6 da lr!an ' """' eı> • 

genç, tUccar, müteahhit, milbendl!!I ve ôzturga mUrncaat. okuyan bir genç, H .t,f p1 
gUn çnlL,mak tlzerc iş ara.maktadır iş aramaktadır. (~· ~ "' Askcrlil•le Ul§ı~I olmıyan lise 
Ayda • art 35 L!.rıı Ue çaıışabUlr mUrnc:ıa.t. mezunu bir genç, nerbangi resmt vo. 
($.U.A )remz•ne müracaat. ya husust h!r mUesscscae vaı.at b!ı * Fransız ıısesınd~etıl 

• Ailevi vnzlyetı dolayısıle fakW Ucrct mukabil! çal.ı§mak ıstemektedlr yllksek mUhcndis ırıe ~ 
tesine devam cdemiyen bir ünJvcrsltc. tŞ.E. 18) remzine mUrııcaat. ilse tatebelerlnc fra~ r ~ 
ıı genç, iş aramaktadır, Her tUrlU yn.. • Kabataş Useslnln beşinci sınıfın flZlk. kimya aerslcrl ;~·1(f 
zı işleri yap:ı.r, den. \·erebilir (Or da okuyan bir genç, maişetini temiı MUhcndls oltul 101 ti~ ' 
nanı rcmzıno mUracnııt. etmek için öğleden sonra çaıışnuık ~ mnUk bir şekilde h~ 

• ÇalL'jlmn g1:!uı; btr bayan matb:ıa temektedlr. Daktilo ve muhasebcder• inşaat · 578 Sabih) a 
ldmyuh"lilc. yazıhane. mu:ı.ycnehane nnlar. R!yazlycsı lmvvetıldlr. ı M . Pek at. ,)' 

terz:.hano ''c bunlara mUmaeU oıUes can) remzine mı,ırae.aat. Müteferrik: .,ıı"!J; 
secıcıe:-d nceı,, ~·e ctdd1 bir ı.ş :ırıyor • Ortamelttcbln sekizinci smıfınd:-ı * 17 sone ıım::ı.n ~ ~ 1 
(Mnçıt • Tc.) remZ!ne müracaat. okuyan bir genç ı~ nramaltt.-ı.dır 81• ıunmu,, deniz 1 1 rtne se'-

• E ki \'C yem barfıeri oltur V( kırtasiyeci ve kitapçı dUkkfınınJ:ı 4 kıt, h rkes tarafmd:ı.tlır e~ 
}'ıı:ııu ve biraz du daktilo b!leo bir sene çalışnm~ olduğu tc;!n tczı;l!.ht:u rııct cdılcn tanınmış ııoıı'ııf 
bayan, mUnnslp bir ı:;ı arıyor <M lığı tercih eder. (L.Ü.F) remzınc mll· subayı deniz koml1>)'~ ,,J 

A. K.) remzine mlıracaal. rocaat. r. c::..,. 'yazıhanes.nc Y 'ti•; O, 
:f. t tnnbul Unlversltesı ten f·ıkUlt • ~ Sinemacılığın her tUrJU i§lr.den ltoy .. C'lk nz s rm:ıycsil<~ S"'/ 

-'ldC okuyan bir gerç. fizik dersı nnıuynn, 12 sene sinemacılık yapnıış m::ı.:ttndır. Yüzd<' ytı:ı: ııl' 11 

,·cmı ıtt dlr. ı ~. A. E•erı) remz:ne bir gene berhnııgi bir s!oemneıuk ı~ın lan b·ı I"~~ c,.t<ıl::: oırıı O~; 
ınUr c:ınt. de çıılışnnk istemc'\tedlr. <lşlekı rem jDcnlzcl nrinC rıt 

zlnc nıUr:ıcaat. 1 re " /ı 
'i- ı.t ' mezunu ve askrırllkle UL;I~.. 'f. 17 yaşmdJ, ortamcktep mezunu. Aldırınız: ,; 

ulmı) n l'!r ene;:. Ch\·cn bir Ucrctlc dakUıo kullanmasını, blleı:ı bir g :ıç Aşağıda rentlılcrl ~ 
1 nramnktııaır. (İyi arkartao remzine resmi veya husust bir mUesseseae ı, lml ııculannıızm pil _.1pltl' 
mUraca:ıt. ne,... ~• 

aramaktadır. (KanantkAr) remzine rn.:-:.tupl:ın ldarc!ın tıt'ıı,.... 
~ YUltnc!t ll:t!eat VL' Uca.ret mcltte. müracaat. I ları dahil) bergUU ı;:t ,oPr' 

btn~ "~11\tt• t.r gene, ortaolrnl tale. • Orta '2 den ny-~:ru~ 16 yn.eıncuı lt.:ıd:ır rn snat 1'7 dCJI .,, 
b"lerlnc Ctıb:r ,hendese, flzılt ve tnrtb ıdmsesız 1>1: genç Ot.' .tbfl sonı·tı oıı ıarı. v;gt:l ''(ıl 
eo~rıı.tya der '<'rl \•ermek ıatemekte mfiesseEede I~ ıırama .. ,•.ıır Hc.'>~rat (H.99) (Knrde~ıcr) ( s.tJ>') , 
dir. f( ~ ııkny ı r m.,.!n,, mUraeaot. f T Jı.> rem tine mflra•:.•I'.\·. arı ( N. Ma:ıkeli) (~ı}ds)l (~,ç~,)fJ 

J;~ Bır sene ortam l:t<'ptc tabılyc no. • Ortıımektebln 8 inci sınrfın:ı ka,, (Harika) ($ • .t\..) bllr f;.) P' 
cnııg-. Y pmı'i' yu•~: ' t....hsıl talebcıl dnr okumuş, seri dal:\.Jo kullanan, ya. l Y.Akm)(27 1".G) cı;J (çı~e 
bir g nç, !l ık, kim;rı, to.bHye dereleri Z!.SI d!lzailn riynzlyosl ...:.ıvv.~tıı bir (Teomıı.n 25) (L.SJ ~l 
vermek lutcm kted!r. CM Snb11ıJ rem genç az bir Uerctle ış nrııtte1.'~ır (T. 20) (Arda) . l"> ('f~ ~,P 
zınc mUrııcaıı.t. \Fnbrl Kllzımı rc'4:..:!nc mUrnc.:nııt. (\Ic~lnlU) (2711 GZt-rti!l (""' 

:>f. Gnyct iyi kUıtUr fizilt bilen bir • Askernkle a:. \.l'"J oımıv n rı. {li\l?yalı kadın) ( ıırı) ..& 

l'llrl· t;cnc•, az ı::ımıında. vUcudu b!. rnziyesl ~.rıv~~. lbı- .ı..ezunu ~ır gcnt (Bülent) (S5 .t;,.ydO ,,~·. 
çlmslz olanların blçimslzllklerint ve ı rcsmf veya "ı:ısus1 'M' mllcsse&'.!Ck (Leman Y.) c•'J.IedlÇ: ıırl r 
IUzumsuz şlşmanlıkları giderillr Derıı t!\tlplik gi'Ji .,ir 0 a:-emn:X."\<:!tr. lN remiz' rinl.' r;clrn ~1c~~ttr.l 
te verebilir. (A.R. A,99) remzine mU. rur:q remzine (l;.l!ro<'aat. Jnrl tlrcse söndcrilı:tı~ 


