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~aret Vekili 
bah g~I 

' ·' \ 
\ . 

Y ak~nda I stanbulda bir aylık 
buğday stoku yapılacak 

--"""-/ 

a 
liğler 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

U Ç, dört gün enel, Japonlar 
bir tebliğ n.eşrerlerek Ce

ııubi Pa.siffü~ Salomon adaları 
ri\'aruıda müttefik kuYntlerile 
1iendi a.ralnnnda gcÇmi' olan bir 
deniz Ye hn,·a muharebesinde ga. 
lip geldiklerini illin ettiler \'e mu. 
Juırebe meydanında gösteremedik. 
lerl muhakkak olan mU\o:affakıyeti 
ıırop:ıgancb masa ı bn~roda elde 
etmek lı;in o kadar ı;ok kru\'ntör, 
nıuhrlp Yesaire batırdılar ki. bu 
bu ustıl kendilerini kHııtırdıklan 
mühnliğa hırsı sözlerine inanıı. 
mıuruı.1' Jflmngeleceğini berk~ 
nnlatmııJ oldu. 

Hakikaten Japonlar doğra oı. 
mryan nmvaffııktyctlerle iftihar 
etrn-J."te A Y.nıp3lı ortak!ıınnı göl• 
gede bl1'8kını~lnrdır. Mercan deniz 
muhare~dc artrb ink8rmıı im. 
kİlıl kıtlmıunı ncı bir mağlfıbiye. 
te uğradıklaıı halde Tokyod:ı. ~en• 
lıkler yaparak kendilerini galip 
gibi göstem1iye i:.nh~mı5 olmalan 
bu harbin tıırlbin!n en göze ~ar
ııan hokkabnzhklanndan birini 
te~kil ~t'cektlr. Bl.raz sonra Ame
rlltan tebliği geldi. Bunda mtttte
f ik fllosunnn kayıptan normal bir 
had dn.hillnde gö teriliyor, taf i • 
latm ilerde 'Verileceği ve mnhare. 
benin denm ettiği bUdirillyor. 
IUttcfilderln bütün ~nyiah ilan 

E:ttikleri muhakknk addolnn&maZ. 
Hattı ilA.n etmedikleri Ye edem.e
dikleri tahmin edilir. Bu mazeret 
ller iki taraf itin de kabul olun
mak HiınndII'. F!ı.kat düsınnna. f!lY• 
dalı olncnk malfunntı vermemek 
iJ;ıere ihtiyat tedbiri almak zarure
tlle mağtfıp obn~kcn galip gel • 
mi gibJ 5CD1ik ynpmıı1< ara rnda 
<lnğbır kadar fark \'ardır. Bu düş. 
manr aldatmak ipin bir tedbir de. 
ğil, dünyanın gözUnti boyamak 
itin bir iriytedir ki, anrak yatsıya 
kadar yanar. Bbıaenaleyh, fimdi 
JaponJann teb1illerfnc inanmak 
cesareti kimsede kalrnamı~tll'. Na
m ki, Japonların bu defa da dün. 
r&YI aldatmak ist~i1derl tl(' dört 
gtin iı:inde bit olda. Amerikan 
tebliğleri Salomon fl.daJamıdan 
bjrlmç ta.nesine Am-rikan bahriye 
IWıcnciazlan çıkarıldığım ve buıı

Ia.rm mevkilerini teslim ec!erek 
mukabil hllcam lan def iç1ıı maba. 
rebe ettiklerini, muhare~nin ne. 
ticesi henüz almmııdığmı bildirdi. 
Eğer claponla.rm dedikleri gibi 
müttefik doruı.nma mm hemen bU. 
tiin kruvazörleri \'e muhrlpleri ya 
batmlmı,, ynhut hn ara uğrntıl • 
mı,; nakliye gemileri kind~ki as. 
kerlerle denize dnldın1mı, o1sRy • 
dı &lomon ada1ıt1'1n3 çıkan bu 
bahrive _ilAhendıızlan hlrer 1.aza. 
!'.ede 

0

olmak icnp t.-.lerdl. Ualhuki 
onlar pekilii bir ihraç km."\·etidir. 
Binaenaleyh Japonlann deıllkleri 
J;fbi mUttefik donnnm:m tnnhvol • 
mn.mı,trr. Nakliye gem.Hcrindeki 
a~kuler gemileriyle herııher bah. 
nlmamrştrr. Tabfic)jr ki zayiat ol • 
mu tar. Relkl bn usriat ağırdır, 
fakat Japonların mnknvemetine 
rağmen ih~ ynpılmrcıtır , .e molıa. 
rebe de\'lUD etmektedir. 

Mihver tebliğleri d,. .Japonlara 
imrıenmlş gibi Akdrnizde biiyilk 
bir İngiliz kafile<ılni perl~an etti • 
Jer. Bntmldıt'l ~eçcn giln lliin edi. 
Je11 Ye İngiliz b:ıhriye5İ t.ırafından 
da f.ereddütsUzce tasdik edilen 
tnyyare gemisinden ba~ka daha 

Bugün Ticaret odasında 
vekilin riyasetinde 

HARiCiYE 
VE ALETi bir toplantı yapılacak 

Bebcet Uz, şehrimizde bir balta ka 
tetldlllerde bulanacak 

ar Yeni VekD an 
Menemenclo{ila d n 

) vazııes ae başladı - \ 

~ ilaqette hu sabah liir Ankara: 13, (A.A,) - !stanbul 
mebusu Nw:na.ıı l!enemencioğlu. 

nım Hariciye Vekilliğine tayin! yilk. 

ae.k tasdike iktiran e~Ur. ·toplantı yapılaı Yeni Hariciye Vekilimiz Numo.n 
\ Kenemeııdoğlu dün yenl vazitesine 

bqla.mq, maka.mmda tebrikleri luı• 

bul e~tlr. 

Ticaret Vekili Daktor Behçet 
Uı, bu sabahki eksprese bağlanan • 
hususi vagonla Anka.radan ~hri• 
mize gelmi§tir, Vekil. Haydarpaıa 
garında Vali ve belediye reisi 
Doktor Lfı.tfi Kırdar, belediye ik· 
tmat mlldürü Saffet Sezen, ticaret 
odasI umumt kAtlbi Mahmut Pc• 
1dıı mmtalta ticaret mUdtlril, ~ • 
bi~ bc1rsam um.umt katibi, ofisler 
erkAru ve diğer vekll.ete bağlı mil 
CSse!Cler mUdllrieri ve matbuat 
mümeseilleıi tara!ından ka~ 
mı~. 

Vekile kalemi mahsus müdürü 
ile teZJdlA.Uandırma. amum mll.dü

<Devamı 8 ita &e) 

Salomon 
adalarındaki 

harekat 
Albay Nokı harekatın müt· 
tefikler lehine inkitaf ettiği· 

ni söylüyor. 
Londra: u, •(A.A.) - Satomon &• 

dalarmd&ki harek&t deT&m etmek~ 
dlr, DUn gece VqinatCll\da Deffedl · 
len tebliğde ıkıaa ihareklta deTam 
edllditl blldlrilmektedlr. 

Amerika b&hriJ9 nu:ın .Alba.1 
Knooka, buradakı harek&tm mUtte • 
tikler lehine in.ld§atm.aı mQmldın oı. 
dutunu eöyleınl§Ur. 

Dfter tara!t.an mtlttellk cırt& .,.. 
•in' bomba t.ayyaral•rı J&pcml&rm 
Yeni Ginedeki üalerinl Te müııakal&.· 

tını durmadan bombalam.alttadxrlar .. 
Dlln gündllz Japon nakliye gemileri" 
ne üç defa taarruz eclllmi§tlr, ı 

Hindistanda 
vaziyet 

Mlteaddlt labrllla
ıar ı,ıerıne 
başladılar 

Londra: 1', (A.A.) - Dl.hı Htn. 
dlatand&ki vaziyet oldukça ehmntyet 
verjci olmuııtur. Bombay•da geç9D 
günlere nazaran hiuedilir bir aelAh 
görUlmlltıtt1r. Mt1teaddlt fabrikalar 
normal l§lerine baglamı§lardır. 
Umumı tntıb& heyecanın tedrtd bir 

euretu azaldığı merkezindedir. 

iki tiç tayysre gemi.J, kruvuörler 
ve muhrib1er batırdıklarını, kafi • 
lenin periş.:ı.n olduğuna, zırblılarm 
knl\ at.ör ve air harp ı:~ilerinln 
faı~tıldannı bilılirdtl:?r. ıngiliz ~ 
mfrallık dairecıi ise mutııd ciddi • 
yeti ile bunlnrm mübaliığah olda. 
ğunu tebliğ etti ve tllf i1atın son. 
ra neşredlle<-eı:ini bildirdi. Mihve
rin daima ailetiılir. Efkan umumi
ye üzerinde ilk bir le ir ynıımak 
için elini çabuk tutar ve ken~i l& 
hinde uydurma zalerLerden bahse-
der, · • •· • -

HABER: Bütün meslek haya.t.mda 
kendisine tevdi edilen vazife ve siya.. 
il davalarda yüz ağartıcı bir ba,.~n 
ile muvafta.klyetıer ksranan kb'met• 
ll diplomat Mencmendoğlunu tebrik, 
eder ve b8§arıl&r diler. 

lnglllz tayyareleri 
) Rodos hava meyda-

7lra~· ~ Behçet Ug w a~ nına hücum ettiler 
töre9ln4o autuk eB"'lrillıl'O:r. 

Akdenizde 
Büyük bi~ 
muharebe 

oluyor 
Berlln 90 bin 
tonıatı ticaret 

gemisinin batırıldı 
tını bildiriyor 

Btrlio. 14 (A.:.tJ.. - Alınan hu. 
su.. .. t teblili: 

fngifu;ler Mısırda cekmelde oı. 
duklan zorluldann yükünü hafiP 
lelmek kin 43 büyük semiden mn.. 
rekkep bir kıtfile iJe takviye kıtaatı 
ile malzeme ge.tinınele te~ebbüs 
etmı,ıerdir. İçinde müteaddit pet-ı 
rıol gemtıerl bulunan hu kafile 3 
zırhlı, 4 oçalc semisi, biroolt muh
riplerin himayesinde hulunuyardu. 
43 ıemiden miirekkep olan bu ka. 
fileye Alman ve İtalyan deniz v• 
hava J..-uvvcUerl devamlı hücumlar
da hulunmalta başlamışlardır. 

11 aAustosta bu Almnn tahtellia.. 
biri tarafından batırrılmış olan 
Eaglc tayyare seırnlsinden maada 
şimdiye kadar 90.00-0 tonluk tica 
ret ~emisi batırılmıştır. 

Furlous ucuk gemisi n~ır hnsnn 
~ranıış ve Cebelütıarık limanına 

'\ (Devnmı 3 ünrüde) 

t'---o----
reıemenk 

Amerikan tayyareleri de Na· 
varin limanındaki gemileri 

bombaladılar 
Londra: 14, CA..A.) - Ça?'f&mba. 

a.k§a.mı Rodosda bir tayyare alanına 
:nıtıtte!ikler tarafmdan yapılan bir 
hava hücumunda. be§ yangm Ç1karil· 

Dll§tn'· 
Diğer taraftan .6.merlka.n tayyare. 

leıi, YuııanlsWıda Peloponezln ce
nubunda Navarin limanına yaptık· 

lan taarruzda iki kruvıı.zöre tam~ 
bet kaydetmi§ler, diğer iki kruva .. 
rı5rU de haııara uğratml§l&rdır. 

I ngilterede 

2500 Amerikan 
tayyaresi var 

150 hava meydanını iıgal 
~eden Amerikalmm 400 bin 

kiti olduğu söyleniyor 
zunıı: H, (A.A.)ı - Neue Zur. 

eller Zeitung gazet.c51 İllgilt.eredıoki 
Amerikan ha.va ıruvveti ha.kkmda btr 
hes&P yapını"1J'. Gazete diyor ki: 
•1nglltereyc gelen Amerikan kuvvet
lerinin 150 hava meydanı:ı:ıı l§gal •t• 
tikleri ve e!radm 400 bini buldu~ 
bUcllrUmektedir. Uçan efrada nls • 
petıe karada kalanıarm ~U heaap 
edlllnıe İngiltereye selen Aımu'lk&n, 
uçak:ıarmtn 2500 kadar olduğu tah· 
ııtln edilebilir. Bunda thtlyat,14r d&bil 
değildi: ... 

Jandarma Umum 
Kumandanı geldt 
Jandarma Umum Komutam Kor

general RUştU Akın bu sabah §C'h· 
Bir radyo istasyonunu imha rlmize gelmiştir. 

ederken yakalandılar --~-~-------

vatanperverleri 

Londra: H, (A.A.) - Felemenk 
vatanperverlert, H:ı!landa. da bir rad• 
yo difiziyon istasyonunu tmha 'tmek 
t_Ç~ebbüsünde bulunmuıılardır. Bun • 
ıardn.n bazılan yakalanmıııtır. Bu te 
ııebbtlsden dolayı Almanların eıl.ndt'I 

bulunan 1''elemenk11 rehlnelerdt'n bir 
kısmmm tecziyeleri ihtimal dahilinde 
bulunmaktadır. .A:lmanlann elinde 
1600 Felemenkli rehine bulunmakta• 
dır. 

Bir çocuk kayaya 
d şt 

Hasköyde, Mektep sokağınıin o
turan Mic;on adında birisinin 4 ya• 
§ındaki ~ğlu lsak, diln bahçede 
dola.5ırk:!n 10 metre del"~nliğindeki 
kuyuya dtışroil~tUr. 

Çocuk boğulmıı.k Uzereyken kur
tcrtlmtş, Balat hastanesine knldı
nlml§tir• 

ahrukat Of isi 
im , od 

satışına b lan 

Mayans 
lng Uz tayyareleri 

tar alından 
Dün gecede 
bombaiancıı 

Tayyareciler yaq
ınları ıagawa ı ·,. 
ıarı ııı söyHlyGı:la 

Londra: 14, CA.A.) - Rumen bll 
dlrtld.lğlne göre, dün geoe İngl• 
liz bomba tayyareleri Mayence llze . 
rlno tc.krarladıklBn taarruzda bir 
gece evvelki hücumda çıkanlmıg o
la.n yanguııarın ha.IA ckvam ettiğinl, 
görmU§lerdir. Kalın bir düman taba. 
kul oehri kaplıyordu. Fakat ın'.gi • 
Uz bomba tayyar~lert birbırt ardın • 
dan duman tabakumm altına inerek 
hedeflerini bulmuglardir. Taarruz, 
yenlden toplu olarak yapılmıo ve he
men hemen bir saat içinde b1Urf1mlş 
tlr. Yangmla.r genj§~cllkçe duman 
§elıri kaplıyordu. 

Bir Velltngton tayyareslnln mQ• 
rı; ttcbatı ya!l&Ullan sayamadığmı 

bildirmı,,tır. 

Şark cephesinde merkez ke· 
siminin gerilerinde faaliyet · 

te bulunan 

Bir Sovyet çetesi 
imha edildi 

--0.-

1400 çeteci öldü, 400 zü esir 
düttü 

Bertin, 1-t ( A.A.) - D.?lı'B nhı 

öğrendiğine .göre merkez kesimi. 
nin gerilerinde halkı.-ı da yardı· 
miyle polis ve him11ye teşkilleri 

tarafından bir bolşevlk çetesine 
karşı girişilen teiniileme har ·cU 
12 aÖ'IJSlosta nihayet ibulmuştur 

Bu Sovyet çetesi aylardanberı 

geniş bir &abada hareketlerde bu .. 
lunınakta ve bu ce,-renfn iktısadl 

gelişmesini baltala~a ç.alışmakl'l 

idi. 1 

Üç hafta süren bu tenkil hare• 
keti es.nasında kesif ormanlarda ve 
bataklıklarda hareket eden bolşe • 
vikler tamımıiylc yokedilm~ ve bu 
çene tamamiyle temizlenmiştir. 
Bu ~ efrafından 1400 ü ölnıOş 
ve 400 ft yakalanmıştır. Çarpışma

larda 26 top, 13 bombaatar, 22 mi!. 
ralyöz, blrook otomatik sillh ve 
cephane ele geçlrilmL,tdfr. 

Iran kabinesine itimat 
Tahran: 1'- CA.A.) - 1ran mecll-

111 yen1 k&bh:ııeye 116 mebumın 100 re 
1f 1le ttfmat bı1dlnnl§tlr. 

(Yazısı 2 nc1de) 

Almanlar 
Kafkasyada 
mütemadi
yen iler iyor 

--o-

o an 
m ntakasıada 

70 Alman tankı 
iahrip edildi 

----0-

~oronej rmntakaaınJa Rıu 
lar taarruzda bulunuyor 

}Joııdra, 1* (A.A.) - Cenubi 
hareketlerine devıım ediyorlar. Sta
Rusyo.da Ko.fko.syada Almanlar ileri 
Jingrad önünde ise çetin çarı>ışma. 
lar oluyor. Gece yansı l\loskovada 
neşredilen Sovyet tebliği şudur: 

"13 oğ1.1 .. tosta Kletsknya mınta • 
kasında, Kotelnikovo'nun şimal do. 
~usunda, Maikop, Cerknsk, Min:cr· 
alnlevoda bölgelerinde çarpışmalar 
olmuştur.,, 

Rus tebliğinde m. defa ismi SC• 
çen Mineranfe,·oda, Çerkask'ın 80 
kilometre doğusunda, Grosny ıstı. 
kametinde giden ana demir·yola 

ilrerindedir. Ruslar adetce azW..Ia-
rına rağmen kahramanca mulrnve • 
met ediyorlar. Rus tebliği ekinde 
Kuban mıntakasındo 70 Almun tan .. 
kınm tırhribcdildiği bildirilmekte" 
dir. 

Don dirseğinde muharebenin 
ya,•nşladıAına dair cmı:re yoktur. 
Adetçe üstün olan Almanlnr neh
rin kıyılarına varmağa çalışıyoı
lcr. Ruslar şiddetle muka,·eıncl e
diyorlar. Kotelnikovoda Ruslar mü. 
him mayn tarlaları ve hunlann 
arkasında topçu mevzileri vücudn 
Sellnnişlerdir. Oldukça mühim ha• 
va kuvvetleri de vardır. 

<De,·amı S Unr.Ude) 

italyada 
76000 k Faş t 

partis n en 
çı . arılıyor 

Londra: H, (A..A.) - F&§lst pal"'I 

tisi azalarmda.ıı 76 bin ltj~lnin parw 
tiden ihracı kararla§lınlmI§tır. 

Bu ka.ra.r, dUn 'Mussollnln rlyaae. 
tinde yapılan bir parti toplantısında 
lfp. 'dilmiştir. 

Bu a.zalann gayretsizliği ve tehaıl 
lllkatızlüğtl ileri sürWmcktedir. 

Festival şenlikleri 
bu akşam başlıyor 
7. gün 7 gecelik eğlenti kaç 
fakire ne terr in edecek ? 

Fakir ere 250 ton kömür, 170 ton e zak, 
yal ve saban arneıerıe dal tılacz 
Yazan: NERiMAN KURTBAY, 

FC5fi\1'JC ıııtirAI• cd~ Kura.deniz hıwıı.llsl ekip! dUnkü provada 
· ,(1:..-ı S tlnclide) 
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-Çocuklarımızın l Mahrukat Ofisi 

N 11 dfi lllm'llr, odaa 
ı o • .111 şmanı: ••atına ••tl•adı 

SOKAK 
Yazan : llALİI oıao 

N lLll \SSA İstanbul \'e lliier )onuna. l<"akat 0 ot!I p:athcam ıo. 
LI bU\ uk ~ehlrteri111izrle yawn, ı roğı çalmaz''. 

tatil ayln nıda ~ok&klarda birçok Decli \'e gülUmsiyerek yaıum•lan 
çocuhlara ıa..'§tl&nz. Buıılar111 aitlik l tzakla.!')tı. 
,e snglf.ı bakınundan knrşıt.ıuıa • Çocukhır hiili orada hekliyorJur 
la bulund <lan tehlike!.erin ne ka. ,.e yem mU~terilerin masalannı 
dar bü) iıl< o)duklannı herke11 tak- gc'Sıluyorlardı. Banhnl&n btrine İ· 
tlir eder. ('ocul' duruma itibarile ~nret ettim, ko~a l<U!'!l gelılı. Sor
takli-le 'e te-~ire ~k elveriııll bir dum: 
, :ırlıktır. Gôrılüklerini hem,•n ya.ıı- - l'avrum nkln bura.da bekU. 
m::ık hter; arıulallığı \"e mahna. yorsunuz? Bnşkn jşiniz yok ma! 
r.ıiyctini duyduğu şe)lt"ri elde et• - fok Oku\lar tntll ne yapa• 
ınr'< için her Çareye b&." \iUrur. lınt akşama ltnd:ır e\ ae oturulmaz 
~'ketti dıil.' Anında gördll~U Şe • 'kL. Canı~ sıkılıyor. 

kerier, lolmmlar, oyuncakçı ma • - Kitnp oktlllao olmaz mı! 
ğuzasmdıı "'eyrettiği güzel oyuncak - Yo kki. 
Jar; uzun 11enelerdenlıı:rl ha.4retini - Gide<>ek ba~,'ka bir yer bula. 
Çektiı'ti ve IGl<aatalann oamekiwın· mıyor musunuz yavrum? 
da ~ôzlerine iliı;en t&thlar, ilah... - Sinemaya rritmek istiyordum 
{-0cuklnn yalancılığa, hırsı:ı:'ığa ve fakat param yok. 
fena \"ollara sürukliycl.ıilirler. Son. - Ne oynoyorf 
ra kücUkler bnf..al:mna baka INı.ka - ••• SiMJ11asmda (Kovboyun 
ttigarn~ a, icldye ıllııabilirler: sah- hayatı) oynuyor. Arluu1~11u met
hatları!,1.1 lıozaca.l• hareketlerde bu. ht"dlyorJ:ır. 
hmahilir\er. lki ~ sene e\\er b. - BUttin gtln ~n bora<la mı 
tnnbuhla bizzat ııahlt olduğum lıir knhrsm! 
vaka bu lliisünce ,.e ~nditıelerimi- - Btı'ka yerlere de giderim. 
nn yerinde olduğunu gi~terecck • - Nereye mea.li ! 
tir. - Ne bileyim hea; İşte ~yle 

Jl ice hatırlıyamıyorım. Tem • kahveJer olan y~rlere. 
mu:r. \'e~a ıı'"ll"to" ayıntn sıcak bir - Neden? 
giıııüydu. Bir v;nz'noda oturuyor • - Nc<l .. n olacak, bedava RazM, 
(]um. Bir\:ır nflım ötede dört, bet llmonftta i~•k İçin. 
ÇO<"Ok duruyordu. Bira'!! '°nra hep. - lvi ama, Y'SVl'Um bu i~i bir 
si birden mac;:ıya doğru ilcrl:yen ı:ey delil 1d. 
gıırsonun Tanına ko511şt11lar ve be· - Niı:in :ığnbeyf 
ğırdılnr: - Z:JJ-arh da ondan. (lllnkil hl!-

- Rana <la ağabey, bana da... raya ~elen in~anlnnn 1'en~ de ııııll• 
Se!>lerin ~ ldlf,a taMlfa d&ndüm. lıntli rlrğlldirle1". telerinde haulan 

Hu :ıııd:ı ~ocuklıırın i4=1erinde mr.... lııı!lltR ofabilirJer. Binu: e\"Ve1 yap.. 
terilerd n :ırtn lmlan biti(~ dam- tığnuz ~İM onlarm i~tikleri ba1'da· 
la e-n7.02 bulu"a.n banla.klan gar. b dadn'•tannm de~tirfıwenis 8İ7. 
sonun elin ~en ıı'mak i(in errıHndık- de h"ta eln"nnu7.. 

Belediye mahrukat i§leri mU· 
UrlUIU k6mUr ve odun utıımn 

pazartesi rtınUr.den itibaren bq • 
l:unaJc için haztrlrklara devam et
mekte<lir. Velt ve belediye reisi 
LCı .fi K.rctarın emriyle memurla. • 
n, reenıt ve h\J.SU.!f mUeMcselerc 
tevziat yapılmağs. bqlanmı,tır. 

Adalarda su 
tasarrufu yapılacak 

iki ıu tankından biri bir 
müddet için çalııamayacak 

Belediye sular ldarealle, devlet ıı. 
mantarı lfletmeaj ara11Ddakl muka • 
vele muelblnce, adaların suyu devlet 
lima.nlan lglet,meainln ikt su tankı ta 
ratmda11 her gUn t.a§mmakta ve tealJı 
edJlm.1§ olan depolara verilmektedir .. 

tkt senedenberi devam eden bu aer
vls muntaaam bir ıekllde i§fomekte Ye 
adalarm uell au derdin~ bir çan bU. 
lunmuı libi g1Sr1lllmekte ldl l!"akat, 
devlet lfmanlan 1§1etmest umum mll• 
dUrU Manyalllı vlll ft belediye re· 
Lll Ltltft Kırdan ziyaret ederek U.. 
manlann bu ıtde kullaDdıtJ iki au 
tankmd&n blrlsinln t&mlri n dfterl • 
Din de daha mtllıim 1ıtr itte kull&ntl
ma.tıt mecbıırtyett dolayıalyhı adalara 
lıer mllddet IÇtll m1111tuam w veril • 
memea\ lht(m&ll olıdutwm bllclirmlf • 
tir. Bu &nsanm adalara su Yerilmui · 
nJ tamamen kesmeyecek 18kle B01rul. 
maaı mtımlliln olmuttur. :J'akat bU • 
yük adaya bul gtınler su nrileml~ • 
eetı de mııhakkütır. Bunun ıçm 
adalarda ndan taarnıf mecburiyeti 
buıl cılac&ktlr. 

Aadalann meV'lllm1 ~en acm. 
n. bittabi mese~ kalnıayacaktn'. 

Adanadaki un 
suiistimali davası 

!arım ı:\.3 rctl!!! ıı;ör4ttm. Nihayet - Doln 11ılb:18)"0~ alüeJ'. 
faınlard'ln vnlnl7. iki!!l emellerine Fakat herke<:ı içiyor! Adanadan bl!dlrlldlJtne Röre 
cric;f:ler , e' hnNlakları aftilurma _ 8ett onlal'ft htlkma ..,.vnmt. wı fiyatlannı le bit işinde suiisti
dikercl< birka1; dRlllla ~szcz11 ~le. Sonra sao:ı ıtay!elliklerimi •Tka • mıülere yol açarak hılktn 31145 
r:nc sin<lire ıı'n1ire: daha iloğnwı dR"lamla ımlat ve Mr daha Myle lirasının sayrimeşriı ı.eltilde ba• .. 
lıardakh•n vat~ya ~:ı. .. .ı.ya ir,tiler. ~·erlere ,ı:itme. ka kimselere geçmelerine sebep ol•11 

İçim srr.l:ulı. Gft~ 1>nlara ~li- Bu h .. ı;n bir de mRnni c-ephe~;. m:ık iddiasiyle mevkufen muhn! -
llımsiycre . bnkıyordu. Kemlbini ni dü~elim. R•ınttn ~ibl acı neti- meler! yapılRn Adana belediye mü· 
~n~ınbın · ~'.rr ya.T:ıtabil~inf kolayra fettlşl Hilmi Sava,, belediye baş 

- Ni~ e hö.) le ~'tlpıyonunuz ~ Siz "'Örilrüz.. komiseri M:ıhmut Kunı, bel~iye 
hu h re' ~tini lr jvi bir i' yaptığı. Onu ~n ~klannm milmkiin baı,heklml Asım YnzRr, ticııret ve .. 
111zı mı z:ıııncdi)orımnuz! mertebe sokaktan mak bu!andwr • zahire borsaııı ıımumt kAtibi Siı• • 

- ~' tır bayan. Bunlar fı • ma~ çabpnrz. Fa.kat hanımla da Jeyman Sergici ile. Tndfe saltıhi-
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Dün hararetli müzakereler· ıeamemttıızıerı •• 
HARP meydanlarında ordular 

otdu. Milli Şef üyelere ~rr"*•vi~is1;:ıa..:..d~:,ı:n~::: 

f b l d ~ t'0.5 darmuyorlAr; onlar da karp iit.i atta U un ular hkb ftk.ir Ve lif J!lUitAl'ebeleri fa• 
ı•ıyorlıı.r: milletlerin kalblerinde 

Ankara, ıs (A.A.) - DiSrdUn
cU Dil Kurultayının ikinci genel 
tophntısı bugü nsaat 10 da Mtlll 
Şer Cümhurre simiz 1nönilnUn yük 
sek hlmll"l:ı.n ile Ankara Dil, Ta
rih, Coğrafya fakUlteı.inln konfe. 
r:ıne salonunda yapdınıı,trr. 

Toplantıya asbaş.K:ın Şemsettin 
Günalt:ı.y başkanlık ediYor ve kl
tiplat vazitesini de Necmettin .:;a. 
bir Sdıan ve Faik Unat glSr\lyor
inrdı. Kunıltaym ilk toplandığı 
gün, Türk Dtı Kurumu genel sek
reterliği tarsfmdan cilmhurreiei • 
mi11e, Büyt»: MiJI~ Meclisi rei•i • 
ne, Ba.şvekile. Mrıarif \'ekilme, 
parti genel ıekr~terlne ve bUDlar
can önceki kun.ıltayJarda ve dil 
kunıam.ında :o'iiksrlr ödev •lml: ar 
kad'.l.şlanna telgraflar çekilmi§ti 
BwılBl'a cevap olarak :Milli Sef 
İnönü, ~..n'k. Saraçojlu,, Yücel 
ve Esendal, R~ Etm Unay
dmöan gelen telgrrafmrla kurul
tayr kutlamak ~re fııtanbul Qni. 
versitesi ile tarih ve cofrafya ku • rumlarmd<?n gelen telgraflar o 
kunmuş, vilayetlerden, ku~lu • 
dan, belediye ve p&rti. reislerin -
den gelıen yllsle!'Ce telg?rafın Ji~ 
te.sj de ku.nıltaya hildlrilm)fti'r. 

Bundan sonra raporların mUza
kcres 'ne ıeçildt. (Lequistlk eti
moloji) 16s'at filoloji kcım.lsyonla
n raporl&."1 okundu. mm.e •"lz is
temediğinden ba nporlar reye kon 
du, kabul edildi. 

İstanbul öfretmenJerindea Hay 
~ttin nhan, hmir •etmenlerin
den .Baysn Kevaeır Acalar, öğ 
retmen Al'IC!i T~ baa m•le
ler hakkında temenııilofrde balan. 
dalar. 

Kurum geael Mkntıert !11rahim 
Necmi Dilmen tlert drtllen meaeıeıe. 
re ayn ayn cnap ftrllliş, bundan 
aonra söz atan aylav Süreyya Ör -
seevren. kunuaua ~,....,... ıtgt 
~ sevgi duyduğunu, yalnız genizden 
~eten (n) eMinln bafka"'9891er'e,... 
zeme,Jl.p TUrk konuıma dillJWı bltıç 
_ ıra. ın olduğunu n bunun g&lt.rll
mesı lAzun geldlliDi bayan Acalat' da 
ellerindeki gramerlerde lıtrllfik ltelf 
melerin nasıl yazılacatuu göıt .. n 
bir kaide bıWmmadJfını IDyledller. 

Genel sekreter tekrer eöa alarak 
halk dilinde genizden • n • ııeal Yar· 

ııa da wehlrlude Ye tala.lil lfirmllfler 
arasında bunun gittikçe baya.n.. eeee 

.-------------.ı kendi lehlerinde lnvrlt'anlaT yakı-

inönü'nün 
Cevabı 

l 
mak için hitbir fmıatı kaçı11D1Jor. 
lar. lhttA harpten 11onl'a takifı e
llilecek ~iyasi, ekonomik ve kttltu• 

Aakara, ıa (Ao.A) - DördUncQ 
Dil kurultayının toplantısı dolayı . 

siyle Türk DU kurumu senel aekrc 
teri tarafından gönderilen ta'.zim 
tepfına ReialcUmhur tıımet 1nönU 
karıılık olarak fU cevabı verml§ler. 
dir: 

lhrablm Necmi DUmen 

rel ırıetodlar ha~da kararlar 
'eriyorlar: görüşmeler yaptyorta.r, 
talebi.erde balunayorhu. 

lki tınf da l:..s~ tarafı hak!HL 
hl< \'e zulfımla itham ediyor. ffak
sııhk \'e zultm dft İuanların toğu. 
nun ellerinde ve dl!lerinıle birer ni" 
lıi 'uhlctır. <_.."-Oğlunuzun ke:ıdimiz 
İ\'İn h11k ota.111k hntmitnMıı n bil. 
ıllğimiz ~y başkl\lan için ooyle 
deI:,-Uclir. Siy:ısi nutaklann çoğun-

Ttlr.k Dil kurumu pneı eelrretf'rl da ise ka~ tarafm halc!ırrhk , .• 
Ankara zulüm ttzerfne knrdufu binanın er 

DördUncll DU kurultayının açıl ı.:c.ç yılal:ıc::ığı iddia olunuyor. ••EJ. 
bet ıle olar ev yıkarun baae!i vi. maaı münaaebetjyle dil davamızın 

bUii11 ve feragatli emekçileri adına 
göııterdifinlz sıcak ve temiz duy 
gulara çok te,ekkUr ederim. Bun. 
~ aonruı içbl kuru!taym açacat. 
ve geni§'teteceği çalışma sahasında 
da kurumun daha bUyUk baoarılaı 
temin edeceğine eminim. 

l8MET 1NöNtl 

ran !'' diyorlar. 
Bu nutuJdıın ve cla,-alan takip 

ederk.ell y•nİ hiçbir leY balamry~ 
ruz. "Gibıe~ sl!vıda tö)'leamemi' 
ı,öz yoktur!" dı.yen adama tekrar 
tekrar hak ver:yoruz. insanlığın 
ummnl ıztrf1lbı ile caadu alikılr 
clanlaT aes biT fonnuı lro)'Dlu!Jlar: 
"ffıık = ktJ\'Vet'' demek ki dü•~ ._ ... ___________ _.! yı snr:ıu '7u flti1ınm eonmula k'm 

Jnıvvctli ~karsa ona hak ver~e • 
~'&! Bu itibarla iMaınt~ Mlttln 
ilim fen, sanat •hasnrh.ki iter • 
1e~ine raJ:nten h~ fferlenriyen ve 
lu!ır b~ olan bir ıu>kturna par. 

çevrlldltinı Te &lfabenin okuma ve 
yasma a.nallt.an olduğuna g!Sre böyle 
bir ııeain ıpretinJ !Çine alm&81 !Azım 
~lınlyeceatnl ve mQr.kkep keUmele. 
rin im!Aaı halı:kmda 1mll klavuun. 
da kaide gMerlldfllni söyledi. B&f
ka ııö::& alan olınadıfmdan gramer em 
taka komlsj0nunu11 raporu da reye 
konularak kabul edildi. 

Bundan 90IU"& terim komlqOllunUD 
raporu okundu. Ziraat eutıtWerı U

mumi kAtlbl a Ali Kema.l .I'eğltoglu, 
1.atanbul tlafYerlf.teai rektörü O.mil 
BUM1. cW. tarllı. cotraf7a ıakWttal 
dek&Aı Şevket A.at& Xan.m bafında 

buluDclukl&n mUeaae.elertn terimle • 
rin TUrkçelegtirilme:ıl yolwıdakl OJL· 
.lqaıalaruu &Al&ttılar. 

119SW<a,11t V~l deni& t&fıl da. 
fre81 ba:ltanı ~~ G\M;::±" tıun'lnnan 
-<Mnf• t-emik terimleri tenıelftfti bak 
kmda izahlarda bulundu. Profesör 
Kemal "-nap. pnlellÖI' Zeki Zeren, 
profe~r K&.ztın laman OGf'ıcan, pro. 
teaör İamall Hakkı Baltacıoğlu, t•· 
rtalft •e 4ıt deYl'lml berinde beye. 
canlı hitabelerde bulundular. 

Bunlardaa 891'1'& terim raponı ela 
Teye lroaup kabul edilmiıı ve y:ınn 

saat 10 da toplanılmak Uzere konuı. 
1-lara aoıa ..rtlml§tlr. 

mıl1c ba~ olayol'b,. 
M~ar Atinsh hata. "t'e lnnnaa. 

dan Dem05ten~in f!!9\) 9fJDe evw 
,.~I !'ÖyJediği '-e Olentiya imntfle 
me,h111' n11tkandan hil"k,af; ~ 
alalım~ 

"'fhti9tal ki bmta, '"9nlal'lll bep-
ıııt dotra, takat F'illp blelet-e

1 
li • 

tna11lara, hd' teYe ltlldm.,.. 1il1ıi. 
m;vetl de ktJVVet1e nndtaltıa eder, 
d.Nlecek. Ne Myllk ,....,., Atina
idar ! Btr btikir-.t. -•nı• _. . 
besf'~ manfabtile "'8ııahlır ve 
lrirt.-ıerfn taemen hepsj de llar • 
~li lııelldilerİlle fa~dala ~ 

kara <:OC'~ lnr. Pnra ' 'erip ~zoz onfan eve kapa,..ı.. demek i&temi. yetlertnl ihm:ılt1en mt"lU ga•rri 
jı:emezler ki... ,. 0 _ Senea"lll mühim 19İr lnsnuaı meTkuf belediye rehi Kas1m Ener, 26 lh. 

J ·- de serlJe~t olduJtu hftl<im tarafın • masına, duru~aaın da aeuslo'" - hi nr.ı.'1., böyle merhametli r.4tepte ,r;e(İl'ft1 fOCUilı tatilde belediye Tef!! vekili 'R ıırt Arsoy, ik-

lot'te 0 uman ohmet "• r~ 
•kbr, hatti .-v~'lnyet9idikJer 
1ıffe •larm •ııt Ye lllıetMetinl 
hnna1.. Fskat lıir 1rİftl9e biyle Flo 
lip gibi .. <!#il b~l'Z 1tİt' flll1'911e 
knv~t ~ İlll fll'tatta .... 
fak bir muaffa~lik lsffine 
•erllett is19D eder, bttlla hiktlllet 
c'!airlır. Hayır. Atl••lulu, lta)'lr! 
Haksulrkla. nlimla, 'Yala•la hİ(• 
hir feY 111eydall• ~ettriı..._. B&y'e 
hir htlctılr.et aneJ' k itil' .Uddet cle
YB• etler: parlar, .......,,alnyetler 
\'aAded~; fakat damariann4aki 
fenalık me\-d:ın• <'lkar td<JBa •ir. 
doobire e()kltp müvoler. Bir itina 
a11etk H111~1erln°• •&m elmat'İo 
le. b"r ~emi alt lasınllhft •etin bo· 
19,.ma~l• nrh~ı rncı..tua • • 
der. ~an ~bi İ.,!MUllamı itleri • 
•in de ıuıkikat ft ada•et iherine 
davı11t.ma81 lismt2'v. IMe bv•lar 
Filipin •iracetincle "W .ı...,.n 
~'el'dir.," 

J -'· f' ı · 1 11 ... , t m"'dünı- Kem"l HRkgüde~ 'tı"c • • dan hntırlahhınık Amme şahitleri sn bırakılmasına karar "\"Nİlrnlştlr. 
ıare<ie ·r ( aımn sarar ı sonu~- c\'de kalma.ı:... maltkfim etmek her "' " " ' Ad · 1 11 l ._ v l' dinlenınişHr. ana yer i ma ar pazar a l:ar mc)uan• getirir. Jıahleo iyi bir teY •lef!ldir. XaıMi et odaııı başkAtfbf HO!nll ura ın 

- Merak etme lıayun, bir ~y ,·nziyetJeri miiı;ait olanlar çocuk • üçüncü duruşmalarına Adana nsll. Neticede §ahitlerden Burhan Pu rı kadrosu değiıti 
olmaz. e dt'mek isted'tinui tınlı· larını yazın uyfiyeLere, ''al<fi ol. ye ikinci ceza mahkemesinde bn• sal, Celil Hısal. 11flmtu Arslanın Yerli ~lar pıııarlarmın Adan.ı 
yorum. il talıkt~ yau korku • mıyaalar ds yavnılarnu amumi kılmıştı.r. Mllhlceme salonu bermu· iradele.riyu clılh·ukuf .raporu T~ şulıeslnde vuku:ı gelen sulislimıı 

JJ.hçelıere, paridara, ~oeok kUtlip. !ad methal kapısının merdivenle- dıınnın mtıhk~ ırelm~htl mu• ve bunun şeklini yazmı~tık. Sümer 
h ı rin • ala ötU rine kndar bü-..·ük bir dinleykl cip olan sebepler :ırasında birbiri• llauk Umum MüdurlüAü Csküdnr 1 k d H 1 nakli• nne e e, Slll3111 nna g rmr- .. 5 en erun · a ep lidi~r. Ancak bu IMll'etledlr ki klltlc~f tarafından doldurulmuştur ne zıt mOlalc:ılar milşnhcde eöifd,. yerli mallar muAazasındo olduıtıı 

yat tarifesi yn:rnla.nmızı sok.aibn korkunç te. Bu 11rada fotoçıır ıılmak istiye'l ltindcn bu cfhellerin aydınlatılma. gibi .Atlana !;ul>Ulnia bclro!>uııu da 
Del'lct ıll'ı 1ir~ollır1 ida~esl, ev • 9İrinden komrabiJirf7.. bir şahsın bundan menedHmeslni sı hmıu:mnda cart lıAdisel,rdeıı kiuııHen d4'fişlirmişlir. Bu me!lefe• 

ve! e Hata' ın anav\lııtıa ilhakın • Ba.,Jm bir yamnmla (IO('otı: kli • istiyen c;uçlolardan belediye mi- bahsedilerek ve bütün mfihim sar.

1 

nin organize eılilıı "~İ için htAnhul 
dan sonra Surhe demir yol'ari>l• tüphftne \'e ~İftelllnlanmn V!"JJrflRl'I feltişi Hilmi, Savaş'• cümhuriyet halar anl:ılılarak lce>fh·etln Maliye fUbesi şefi Hilmi Adanaya RÖnd..:. 
:-. ırll lmış ol:ııı anlaşma mucibine~ nı inceHyeceğiz. mııhkcrnelerinı!e fot()ffrnf çekmenin ve Ticaret Vcl<ı'ıletlerinden ~onıl • rilmi4tir. 
i h ıl s c el 1 n ı ş o in n \" e t sken d c rıı n. j --!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!.'!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
d n Haleh<' } pılac:ık nnkli7nt için .. 
ı lbfk ol:ın:m tenziE\tlı tdrlka, bu. 
linku ikhsndl ş:ırtJnr i9in raydelt 

ohnok t;ı n ZI) ıı<lc zararlı olm~' 
haşladıı!ından bu lRrlreain lllvına 
karar Yermiştir. 
İskenderun • Halep arasındaki 

952 sayılı hu tarife yalnız ticarl4 
eşya için tatbik olunma«tadır. Ke>
fi)·ct Suri) e denıiryollaruıa d8 biı
dirılmi~ ve tarifenfn eyUiHin o
nunda kakhnlması tekarrür etm~ 
tir. Suriye d~iryolları da bonıı 

mukabll tatbik olunan tarifeyi 
kaldıracaktır. 

daha kalabalık. Sabahleyin saat 
ikide bir tehlike işareti '\"erildi. 
Ben uyuyordum ',. hiçbir tJeJ işi•
medim. Fakat uçaksavar batarya• 
lan bil' eelıennem gürülttisti ~fı<ar
-.ıtril. Hallma ~ .... har 
hin -..aYJIHUl ,.,.... gi .. gö • 
rlbaaai bmı<lan ötttrttdtlr. 

Birp)k ~ vaJaJi dıenMek 
kadv kad imsn ve arlm olmna 
.,.,,. hlıat ............ ellleriai 3q 
km bir halde. itte Fl'all8& ltir d~ 
fa dalla -lıtle1ana atru7or. Bn !le fer 
Franm;l&t' Noneete Pel•ya.da o'" 
dnğu gibi ~kalan ~in delil, tren. 

Antalya limanmda nbtmı dileri ~in ~. altllr 1Ja.. 
ve mendirek u 11ilphe kalımauttır. 

Nafia Ve' ·Jeti. Akdeniz Jimant.ı
rında ''ÜC'udıı gctirilec~k ıesisat 
ciımlcc;inden olarak Antalya lima .. 
nın<la da mendirclc ve rıhtım le • 

Saat ikide bllroya geldim. Jlkhlr 
haber yol<. Radyo •!1117W. Rat'170 
ajanıMD111 bültenine bir l'5& attan: 

'Aleluander V eı-t 
edfywlarcb! tman ı.. havadisi gö 
rtınee ba 9UAle "belki" cevabını 

\"ermlye meelmr olıuyor. Şimal ga. 
rtn'la bir le\•ha clitd<at~; ~kti: 

.. boşana 1tİ1' _... .. , be1r19'Nk 
leap edi)'or. 

ı,arınıadan ~ya gNee ak. 
tamıalr bir tiraı ......... anha o. 
na binsem mi? ll'llkat llerifter bu 
sefer ~ lnrvvetli, sllt.hlan ı1a (ok 
modena.." Bu «lelik_., ile mtlnaka
şa etm.iye kallayol'Qlll: 

"-Evet on1nr ~k ka\'\'etli, fa· 
lu.t biz de tcun•et1iyb." 

met \'er.ıin. 
Gar dö Le-ite bclar !!:İttim. ı, · 

tasyoa malıŞer ~ibi, •atabahğm 
çoltn harellet eden n•lıeorler. R11n0n 
haricimde fnl.:a'iua bir 8eY yok. 
Dön~ i«:in bir ~e blnrllm. 

K ahe l irelde .ber,Jey e"ki§i gibi 
Bir dUhne iıelnek ilıtedllini gar. 
aona s6ytiyonrm, bana Tennat getr 
riyor. Öfkeli ltlceli hmurdanıyo. 
rom. Bukad:tl't!lk ~e kmnak ba· 
dalalıtr d~idir! İltgiliz oıiyıvıi 

arA§tmnalar birliğinden Reji May. 
nar ve Jozya hok yııruma ge1iyoT, 
hına istihbarat nezaretince bglliz 
\'e Ameriba gazetelerinde bava• 
dk Verıt!Cek ,abeain &aşma Komer 
in getiıilmiıt 1>lduğona sliy1Uyor 
lar. Komer Kontinantal oteJ!ude 
buluaclujumoz kahve kadar geniş 
mubtetem bir daireye ırerle!lmİ!f. 
Her halde vaktiy~ bu dairede nl· 
H• ve :ııiyafetler Tertllld,. Korner 

.Dün,'\"a 1ııırt11ahı1aın~ '-killi a. 
ılalet ve hak bekliyen ;..._"1* ı.oş 
Yere f,eld~i: ba ah""' .._ .... n 
k"" v~ caa ~MI: b,..,._da. Hiç 
o!mM.aa tarihi• ha en hlrik , . ., 
kf'rlmll(' fit'lal'1.,t1:tn IOlll'a n haTal 

rotı.klnlk etıw-! tbnit tttmek 'C*'~ 
ret ,.e anf:4'1bitnı ~nsterea'er nr 
mı..,.lıaf 

KaJireon KAFLI 

A.HaradaD bildirildiğine gdre, 
Milnakalat Vokl~ Pavli adası 
C,nJ.erindıt in~ ço&tanbeıi muta • 
sevver bulunan terMne iFni ta • 
hlrkuk ettirmek ırıakMdiy}e ted· 
birl~r atmaktadır. 

Bu mmuka(:la ~r tUrill iatim • 
ıik hamleleri tuıam.lanmak 6- · 
redir Ter.tınenin e9ftıl projeleri 
hcw:alnmı,."°1'. lstimlü muamele
si blur bitD:eı Mecliaten ıerddi 
tl!lısjııo.t istenecrk, lnı!aata reçıle
oMtir. ·~alı \"Ü ıda gciir~eAine bu Ji· 

manın fırtınalı havalarda vapurla. 
rın harm n ını ~min edt'Cek olan 
h '.\ uk mPndl~k insası için 150 
lira lnh!>İ at verilmiştir. 

"Holanda tınifonnaJı panfltçti • 
ler._ Almu btlkflmetinİD Bel(ika 
ve Boluıda bitarafhğmı hhuaye 
etm.k niyetinde oldaian& dair AL 
man nota~.• Taf11ilit yok. Bir 
Paıimidl almak Uzere d19&nya ~ık· 
tan. Bancls ela ha\ıwlİs yok. o vs
kıt fima1 gsnnda olap bit.eni gör • 
naek here btr otoblse Mndim. So
llllklar p kalabalık. Fna!ULda 

"Sil&h altına ~ağınlan Belçiknh • 
Jar ltilederi:lll 28 ve %9 .... aralı 
~i!Jelerden alacaklantrr.,. Oray" 
cittim: Etntluma ufak tepeler 
halinde e!Jyalanıu yığını" b~o; on 
delikanlı görd\tm. Bir Belçlkah ft• 

meleye sk !Öyledim, bu d~Hkanlı· 
nm m&nasız bir ytid Tal', be11i b=r 
Flaman a"sam ile konuşuyor. Çok 
iimitsis. "Belçib, dedi, 3 ~nde 
i~ edileeektir." Ahnaııyanm ye
nilme?. bir kav\•et olrlağu haldcm • 
da neler d~ndtt~nH sordum. 
f'.e\ .. P ''enli: •Bu sefer 1914 den 
daha lmnetli o'kluklan şllph~h • 
dir." Delikanlı MM.htft11berl iki 
flefa hombamnnan edilmı, olan 
Brtt~li dft"ftnttyM, Te-..,. ııtw. 
lanryor: -Ne~ye ,ı:ifti~İ7.İ fıiT· 
mfycnwm, ~Hlh ıttma ~f:mlı1ı~ • 
mm ~k ~~ hnber ''enliler, onun 
idn ilk tireni ka~ım. 5im'1ı ~ 

tnanma<lığını gösterir bir ~kiL 
•T~ omm:tannı l!lllkİVOt' ve ilci eaat 
foersimle Mu o1illialn de bize kar
~' hnrbe girereğine kani old11~110 
i'iı,·e e<liyor. BlltUn bunlardan MOn 

ra :t!ııv el1ivOT: 

11U..~ mandma erdi demek. Bok • ·ı 
Almoalann be11ıin elhetindea ••• Tqradan set•n en ekmek 

M111rdaki lngiliz tank kuY· 
vetleri komutanı nasıl 

ölmüt ! hili pek !:Ok ~ bahutdafnnu 
Londra: U, (.A.,A.) - Kıııırd&1d glirerek ıtqll'dım. Otomobiller vmr 

llıslıts taü Jwiıc tlN1 lname.,,._ I mırr itliyor, M ... ._ .... ~rafı 
K?r g-.ral Gnt'1a blnditl tayyaN Ta Rsb! Bir P:ırimitti clnha alrlrm. 
nln mi.la,,... --~"lerı tarafından Son haberler kı-.mın<'l:ı b"r h:\\ aaı-. 
dt t'Old9!9 .. ~ralln bu auretle, J :ır: "Belç:Jm n Holanda mlbtev. 
öldllf(l &nl&§ılmlftır liye da1an1Tor.'' Bundan flphe mi 

- Seki'!. ay bomboş ohırdnnm, 
h;rbir !ll('!yler yapmıuhtnz, ba'AJuki 
Fransa, tn .. i1tere, Rohmda w Bel. 
çika, da'hs ~histsnı ~erke"' Al • 
man;mıtm ft7.P.Tfne attlmnhytl1lar. 

- ETet, Myltı yap11eıltı1r fakat 
lnrafmrz Mze yol ''ennedl. 

Mftmdca!lttl arı bir ır.ekH abyor. 
~/Jr.U ke!mlek kin: 

- NeJ9e, diyorum, ADalt Mil· 

lmltr eetıtitini dtttlinliyor: ".4.nnk kartlan mühürlenecek 
altı aylık benzin "it.oklan ,..n:lır'' Son gUnlerde ~t&Tlbula ttt'ra • 
dedi. 'Regiye l'fire Robrdam ba sa. dan gele'll ekmeli: kartlan mlkttn 
lıalı Alman paraftltttllrri tarafın. ~oğalın~trr. Beledfve iktnıat mU• 
elan itıat edilmltıı: fakat Rolandalr- dUrlüğtl ba durumu lSnlem•k tize• 
Jann dtlpnon i'tllisı takdirinde re yeniden tedbfrltr alm~ır. 
kattallan ~aralr mem l•keti nra Tqıradan her ıtelen mlaaftr o
lıolmıtlr Jtllf<tı&<tııer ,,...,..,. ..,, ...... tr temti!l bfriitine müraca
zua tatbik edlliyornıtlf. Holanda.. at edere« elrmdl kartını mtlldlrle
blann Almaa İ!ltil& piliaı ........ \tıef"k ~yahut deği~th·. JfO-. 
da esaslı b'1~ileri vatnu,. lıUrlenmiyen veya deli~drt~eD 

rnt-vrımt Tat) kartlar l'ecaıiYecektir, 

Ot 
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~.fi A BE R - Alqam Poataıt -
NUTMAYINIZ-----...'\ 

laldM ft " ............ Bir . """ 
Mlda tank 111 

..... ,.: Valıl& llatlıet• 18 J&ll•dall lark cepbellade ınsanın yapamıyac~~ 

iş yoKtur .............. 
ftdı:IJW ...... ~-) 

41 r•P•• lladar <Bet tuafl ı iadde> 
Vtıl, n ( A.A.) - Kafkuyadıı 

1411 .._ n.1111r. 

t.M • ·~ • 
&.IO e LOO • .... . .. ... 

Lıındra: 14, (.A..A.) - ı..nı... 
run tıarkma 1ılr keç A1mu tanuul 
taNtmdaa pplaa akmda ~ 
bomba atdnuf1::rr. Taran w öltl m. 
bert )"Okıur. 

nnıo n Alınanlar ileri hareketine denm DU ; ediyorlar. Ruslar aahil mıntal:asnı. 

Hol 
ıda büyüklmukav~et ıösterlyorlar. 

anda il Alman }.~,.ueler1 Tuapse'yl ~i<I. 

A.tlartla lmvv•t ağırlılttan ve 
ci.nateJir. Kücük yapılı atlar, koca 
bırakırlar. 

büyüklükten lada 
kadanaları yanıla 

İDgUteN ald1leri bWblıdelıı.ı Al • 
man ba-.. taa1IJ9tl ....... at.da. 

,_ __________ , bombalardan. blrkq k1fl aettıttır. 

ÜfUI prk aalıı6li llClfmda '* 
Alman tanareel dOfGrtDmllt.Uır. 

detle -bomb'anhman etmlftir. Novo• 

d 
nJSiak"te 3 \'apU1'a isabetler olmu~ 

ka ınlar ia~oronez nuntak•ında ayın on 

Bir beygir IHuan yirmi bir beygir· Jn111vetintle ~ · 
rörür. lnıanlar de •trtmmla yirmi bir inıanın göreeeji 
iti görür. 

Bunıın için irade sahibi bulunmak, yenmelr anır 
aınu kendintle hiaetmek, ileri atılmalı ltalidir. 

, ...........•••.•..• ·.iririoden.beri Rwlaı-r otddetli taar., 

Dünden 
Bugüne 

Nazi l·şcı· fab ı ~a bulunmu~IR'dır. Tanklarh UP ~ &Y&J>~a~ bu taarnız lt>üyülc kayıplar Bılılrellr Y8''el 
t•ls61r 81111111 k d d• Yerd•üerek 1 Rus .. hftası imha ı•-------------------------' 

Ar.kanı, 1&.(A.A.) - JW>er Aldı9 nna ay e ılecek .ed~1ts~AR ÇEKiLiYORLAR reauwaı ..... 1rıerl DONYA:~_------_·--=-·-----
lımuı:a •öıre Ticaret Veldll. Babb-' Londnı, 14 ( A.A.) - Londrada Jlo.kofHI. 14 ( A.A:) - Kafkasya- BucUnle:dc. latanbul bü•.r.k FeB'" - -
sir valiıi Reeai Glirel'i bubublıt.. nın ..-&..--'!.- ;ıu - r~ DONMYOR çıkan n Hollandalılara ait Vrih m~ • .., .. ·-11ında Sos:ı:~t ku•• tinl ~ değioik man• '-=-' olstor lllbelıla 

mallalUI 
lımmdaki munffaldyetli çal,.aa. Nederland gazetesinin ~ildirdiğlne T'Ctlerl • Certhıılc'ın ~snnda yeni zaralan .:...ı...:a.. ___ ._nmeg-e ha• 
lanndan dola~ talıiclir u telwik de -'·'bn" ..,_.... ._..... ıöre, 18 yaşından 40 YlllJJnA bdar n Ççıu ı~lerdir. Ruslar Çer- zırl~. Caddeleıde, heybetli, 
etmiştir. bölün HollandaJı . kaduılar.~na&J ka. kuk'ın batısındaki tepelerd11 ııağ sU.lü Drtyaletli deler, e-kzantin·k 

Ticaret VekAleli'Dde ba menua r lam tut 
dak aldılımız tmnamlayıcı mal<ı.. dın işci taburlaryna ,kaydedilmek Stokhou~::zyarlat[· ( ıiyah plvarb Karadeniz uea.kla-

üzere Alman makamlaı \anEından • '# A.A.) - Times n, gösle're, dimağlar& stnıeı eğle~ 
mata •öre, Balıkesir uliıi hububat kendi~rinl tescil et-tirmele dnet muhabiri RuslalıHl Karkas dallan- celeıiıı tatlı aaa.Uanm vaadederek 
tahminleri Te borçlan.dırma itleri• olunmutlardır. na dolru yeni btr çekilme zorundq oola§~rlar. 
nl zamanında '"e bütün diler ~ili· --------------1 olduklarını lbildimıiltir. Muhabir nnbıöDü Halk~ İat.anb\ll 
yellenlen önce tamamlamlf n ha- Almanlann Rus hatlannda gedikler balkmı 7 gün 7 gecıe eğlendirmek 
babat tellimine ıeç.erek bu aalıadı Dd8all~8 acmaAa mu?affak olduklıınnı bil .. tekllYle muhtaçlar& yardım para. 
d:ı hı.ıla Uerlemiıtir. • ... ._... dirnıektedir. 11 temin etmek )dundaki bu ıbulu-

Ticaret Veklletinln kendiainl ....-V8 
aynca hlr ikramiye ue taıur et • Ticaret •eldU ~. g&;llüyor ki mu•illff• oımur (Bq tarafı 1 incıMe) 1J tur. 
mek ka.rannı •ldtlı da ötrenllmir )'ana yatn:ııı i>ir halde "'armJJlır. .._ Festivalin baıladığı bugün, ge-
_ti_r·-----------.1 VaH A.merikan ~ gemiısl .,. Rltab geldi re'k 7 ıg\\n 7 gece devam edecek 

a um iuıbet.alnılf"T• nıımaia haf·· (.._.,..,. 1 iaclde) bu eğlenceler ve gerek bunun te-
,..., ._ lbbanıbr. Nutkun Aaa.. lanttır. Bu geıni~7a ~.. rtı Avni Salrman refakat -etmekte- min edebile~ği wyal yardım ga. 
N1t& _.,,.tik mabftllerhliD bil- ya ulratmııktııdır).Bundan maada <fir. Yesinin genl§liği etrafmda tQplu.
b.._ dMatiııııi ceM>etmie olu f9 Gc krunsör ft 31.000 tonluk altı Daktcr Behoet Uz, istasyonda ca malfunat veımeık faydalı ola • 
rMI ggyri ful bitarl\fllk ile TIP bilrlk şilep atır hasara nlratılmış.. kendiain.l lka.rldıa.:yan btr muharr.i- caktı. Bunun için EminönO. Halkeo 
IQ.lrem intihap ettiii ful bitazıd- tır. Hilna7e .genıiler.ltıin t>ayük bir rimize fil. be)wııatta bulumnuttur: vi sosyal yan1lm ba,,kam Nedlm 
1* ~tefrik eden fiJaicllr.... kıenu baıtıya ldolna-«eri d6nmft"°f "-1-taflbald& i>ir hafta 1';11,dar Ai~.crle g'ÖırÜltÜm. Hararetli bir 
na. 'Yerilen mlna fUdur: limdılld ıe;::. taeafmı. Bu mtıddet mrfmda, faaliyet içinde bulduğum Necijm 
tllalıa matta Tllft.iye bitaraf lra). nbe.~ etmektedir. · velriltnin nelerle meş • ~ ıanı.tr.: 
IDIMa benıi>er ld mabuip Wmu ~ 14 ( A.:.t.?.ı - M&h suf~ •nnee onlarla zneopl ''- Feetivale 150 ki~ iştirik 
... hatırlamamnı ~teL9r: lebMilerinde Akdenlzde bir İft81-l olae~~n sonunda edb'or .. her ekibin ıbeş altı oyunu 
Tlblıbv an8l l'WB H lııda d l'P na lıon-.oyuu m6lılm .zararlar .. er- matbuatllfmafunl ma~t .veri- vana .da, biz btınla.rdan en canlı 
aı berlememektedir. J'abt cop· dirildJil ıhlıberlnf BiQükeıBritanJa• ltıeefi"''lllldfdlr. ve hareketli olanılannı seçerek e-
ti~ caıtıır Nl1a ile _.trf .ballrlJIB nı rdıi:leblb elmekledir.~ V•meflb flmdttlr 111 b iıiı> bqm.a ikl§er oyvn ayJl"dık. 
A:wupacl& ~ 1IAıdllıatla alllıa ' Bahri,. neuretl her iki tarafın Jı6yliyeJUı Jd. İ9tmlbalan .~M;yleee bütün festivalde göre • 
dlr o'ma-ı iebar etli ılrıedir. Bu -da .zayiat .,,elıcliii ~olmak.' ili aıemn~et wricktir. ~ tiniz oyuulann adedi 36 yı buJ. 
.............. ni m ......... 1 la beraber mih'Vel'l<tebQleriode .,~ ~· blit9ba1 ~ ~· Oyunlann. ~ gelince; 
h1lr tn&ı!ıalll aıetell US 1 Maiıle Jk bir mfıbNAIP..bahmdıı Te bütün ~damı. Gooende lılr pzetıeDift birbçım aöyliyeyim: Konya ka
Me6 llmaıı&Ddalrl -lrwd• ~ . laf&iılll 91ldili1wn•n bir lııleısnat• Arjaltinden bafday cetil'IJmeliDi IJ)rlı, Dıello. Bot bilezik, Maçka 
J9ll ettllt ~e, .!Wksn ...ıe- Mtftldüeceiioi:hUctinnektedir. tek'JU eden yasısmı ben de okudum h°!'°" oygnbn. Bir de muhtelit 
ketıeriniD iatWiJı etn.flnılıdğ trALYAN HUSUSi ı'BBL1Gt sade Arjantinden değil, mUmkiln ekiplerden müte~ı. bir festival 
Tlbtc :tayga teklinde .._,,.I ,,.. Boma, 14 (A.A.) -Jtalyan u- c.olan bet' yerden lbuğday -getirtmek bi'r'lik ~u ~ar. • 
tennelt!ediT· . ' mmnl ltaııa.rga.hı baU;ildeniı hava için .lt.$bbü81ere gcçmi~ bulunu • . Feetı~~- h.~41ılattyle yapıimaNm 

De!11 Telll"f &'Wdl.-.,S. ~ '\'c dcıı.i% ınUıbarebClli { hakkında ~ d~l:~Ugu~uz ~ardıma gelince; 
~· ,4b poe at i•lııld hmml teblıli aı9dıer. me deei ._börek, •i. §iınd_ıhk_ büt~emızde yardım ~çin 

- ~·...-S .,." nqretaııilt:lr: mtt.:imall baıldanda burad& yapa. lO bi.n lira. ayırd& Feetivalden 
tiyle beyanatı Kaf'tu.7'adüt JJ • 11 .,._,. sabalıı erkenden deo ea«WD :t:etldkleıden 'aonra bir ka • &0nra bu mikt&r yllbelecektir. 
IDMI ilıerlemeei.ylc bir .ela vlılri olı"' m.ıblarmm ve 1rıeşif tayyarde!li- ran ~... l~k içimiz muhit:imddeki fakirler t· 
makta takat abenbilı bir nota calıi mis batı tüdenime Cebellittank. Vekif," Haydatpafa gannda vali tın 2~0 ton lköm.ür mübayaa ~_mck 
malttıldır. tan c:1ola;ya doğnı gitmekte·olaD L6tfi KJrda.ıdan. ofts 'Ulllum mil • oJecaktır. l?O ton faeulya, pi~. 

lUt defa olarak Tlrk bltarafhlı büytit bir katile görmll'Şlerdir. Ka dDr muavini Şakir Tunı.lıdan t> nohut, mercımck, bakla, ~Ytinyağr 
.. g&Jl'i faal delil faal" lllll'et:kı4e file 21 ticaret gemiııiYle bMılara taııbll toprak mah9ulleri ofisi'.... ve .sabı.m m\mtazam lı:amelerle dn .. 
~ tarif ediJmektedlr. refakat ıeclelt 3 aattıharp ve 4 tay. bdc mMllr4l Nuri Oraktan buğday fıWacaktır .. 200 çocuğa elbise, a• 

Ba. Tlh1d~ blt8rafbil De yare ceadsi, ~ kıı.tvaz&, dD- mev.wdu etmfmda izahat aımı, , yak1cabı, yobul hutalara ill~, ta• 
diğer.._ devletlerin ~ sOnelm:ıe torpido muhribi ve daha. tl!'. Velm1, .Anb.radan geliırken Po- !ebele~ kita.p wn~ir. Alet ve 
aramdaki fam ~ içindir 1rOtUlt t<ıaiJltoda diğer birkaç ge • lııtlıı!a cıti.9 tılnfmdaın k6yltın.Un t abmısızllk dolaymle t;alılamıyan 
zaımec)Piyo19. Ba deYletler barpt91 adclen mOreldrepti. borçla.:ıdımmw sut'et.;le mübayaa fakir küçllk sanat ertıabma billh"' 
~ herlwıgl bir tenlJe tar • O gt1n, ftaı)'U • .Alman han ve ed.ilmj,ş olan buğdayJat'dan 16 va- r~ öd~ 118l'ti~ ~ım edilecek 
zına alAJrasn ol&bilirter. Ttbtiye deniz tetıkjDeri mUkemmel bir iit gonunun tsta.nbula sevki için emir tır. Ki.maeeiz ve ı~z sanatklrlar 
ise elddetle alAbdardr. birliği ile bu kalabalık dflpııan vermiştir. Behçet Us, Lötfi Kırda. korun:ıcak, onl.a..""& ~ bulunacaktır. 
K~ bir nutkunda iqe .a- kafileeine kartı taal'J'ma geçmi, • m, on bet yirmi güne ika.dar tat.an Gö:rlllilyor kı, ~n l!O&yal ~ar: 

ayetini izah eden Saracotlu, lrlP lerdir. bulun lbuğdşy stalrunun bir aylık dım kolu çok ~11J ve !!Umullil bir 
bab&t ~limatmdan dolayı tncili• P~k bllyWı: av tal'YVe teıldllc. ihtiyaca tekabül edecek mikdan. yardmı .gayesı ıle. ça~ı~aktadır. 
ve Amerikan hUk6metl'l'l'fne tetek- rinin himayesinde ha~ket eden çıkarrla.cağmr aö)iemi1Jtir. Fakat şüphe yok ki, bUtiln bu ga~· 
ldlt' etmlttlr. cienizaltmnmnı, torpıdolarmııs, bil Ticaret Ve'Jtlli. Deniıyollan va. ~tlere rağm~ yardnndan ancelt 

Jılançeetu Gvdi,.a paeteei de cumbotlamr.!lla bCJmba, atuka ve purlanndan tıiriYle köprüye geç • mahdut, Emınönll Halkevi Çevreo 
tö?'le diyor: t:orp;I ta)')'Welerimk dalgalar ha. mi1Jt.lr, Vekil, ~ sabs.h vilayette l!inde ve İ!'t~~l tarafm?a bulu • 

'Mlhve!'dler tarafındeo mahi • iinde ıaamız1arda bnhmmu,Jar ve valinin :neı:dindc \"&Oılan bir top- ııan fakirler ıstıfa.de edebilecektir. 
rene eurettıe mUlrnrereft htiıacar dUflDannı şiddetli karşı koyına a• Iantıya ~ etmi~iir. Bugiln öğ• Bıt vui)·~tt.e şehrimizdeki diğer 
edibniı olan ananevi Rue tehdidi- te.tine ve av tayyarel-erinin mllda- leden aon'l"l da Dö~tıncU Vakıf Ha~evlerının de bilhlMa önümü21 

ln~ bu Alman plılr. ne aimen bu •iyHetin mcvalfak haleltorine ~n kafileddi 19 , Jıamnda yapılacak t,:,plantıya ri- dekı ~ aylaı;nda sosyal yardım 
ha-.. llOaumu 11• maneTfyat • olınuıına k&r11 yegine h&dlf t• miteri tot"Pillemi•ler ve bombala • yaaet edecektir. ba~ını genışlctecek tedbirleri 
lmdaeatı anW7ona. bata dit Almanlardan geltyor. Bu ~ mıflardır. YENİ YIL MAHSULtl pmdıden almalanm gnnUl ~k ar. 

)op. Bu bata, bUUlD muvaffald.. dit, dofıııdan dofruya yaptlmaa Dtl,man qa~rdaki kayıplara uğ- GELMEGE BAŞLADI ıu ediYor. İyi ve muvaffak bir çı-
tanaıarma temel t.,ldl •tutm- mUmlrtln aıııkerl bir taamasdan bq ramqtır: Yeni yıl maMıılü iatih•I bölge- ğır aı_;:nu, olmasından do1a~'l F.ml • 
GDlayz bllu.a fecidir. ita ihtil!tlar vtıeuda retinnek _. ttalya.n denk birliklerinin taar. krin.den gelmefe ba§lamıştır. B:ı nönU Halkevi &,yal yardım kolu• 
r111an7&. blr defa, o da 1918 IOlt,. ~tile de yapılabilir. rusfyle 1 kruvazör, ve Uç ticaret yQzeJen, bu çeşit gıda maddeleri • nu te-bıik etmek borç olmuştur. 

de, bir badalaıık yapmııtır • Almanlarm ia~iklerl ve ihtimal gemisi, ftal)'8'1 bava kuvvetlerinin nin fiyatlamıda bir dUşU'klUk ol • NERİMAN KURTBA \' 
Ctbl bG !aatayı tekrar etmek la. Jlltihdaf ettilderi oeY kendi niyet t&ıtl"l'US11'yia da 1 iknıvazör, l tor- muştur. Nohut, beeelye, 1mrU fa.su! 

lılr tıak Alman yoktur. w maıkatlanna Tlh'kiyenln puif pido muhribi ve Yine Uç ticaret ya ve patau~ fiyatlarm<k b!r haf• 
erin dnayetıerine klll'fı mı. wırette muta.vaatıdtr. Almanlar gemiei lı&tırdmş, Alnı.an deniı ve t& evvele nazaran kiloda 7 • 8 ku• 

temeUerl, §.ark cepheli mu Tllıtiyeyi emellerine rimetmek ie hava laln'etlerl de Eagle tayyare rtJlhık bir teneulll kaydedllmi§tir. 
meydanl&rmda bamrlanacak • çin muharebe etmelEteue onu mih- geomiliftden bqkaca dön dcu.t Patate~ birkaç güne kadar 

ver liyuetine annl iluhakmı te-1 gcmWni batnmaia manttaıc ol. ~mlltende virml ~kurup kadar 
IOin .etmeti .t~ ederler. . mt al dtr. di\feeeği ~ylenmektedir. Anac.lo-

Türkiyenın anane ve hllliyatı • Banlaıdan mtlm, ara1ıannda bir luda.n ge}etıive Mtu1 teklifleri art. 
na ~ olanlar için Saracoğlu • eaffJlw'P ~ iki tayyare ge- maktadır. OOn bonwia ekstra zey 

· -:·c. nun ıeap ettiği takdirde Tt1ı1l hal- misi bulunan dJıger ~ vapur tinyağlan kilosu 123,5 kuru~tan ııa 
P:mlr..llltdN BEVANATINI Jmwı "eon nefeT'ine kadar c!övü- ve harp gea*li ete luuıara uğramış t:Jmıştır. Çanakçılı firm.al!J diğer pi 

GAZETELERİ NASIL teeeil'" Mıretin~ki lf~ b:r an tır. Bunlarlan birb~ tanesi mUtt- rinç faıbrlkatörlerinin yUksek fi • 
DJl'StR EDlYOBf lılle ottphe ~ Bmaenaleyb addlt isabetler alarak o ~adar a- ye.t taleplerine k~1* olarak dlln 

~ =o lltftlletlerine bir mihver lchtarlı • ğır haı9ar& ulramıştır. ki, bunla • piyaaaya blrinei parti 290 çuval 
lfer.lilM.tıi ~~ti=~': ğı temaylllü venneleri için Alman nn batlDll olduktan tahmin edile- pirinç ~arm'llJ Ye kilosunu g5 

~ Ttbidere mu..tr olmap bilir • kunJ9taD l"ermi~tir. Dlln bakkalmr 
suetelerl uzun makaleler ÇL'llBCllklan lıım hu16l etmuiyle Çok şiddetli hava muherebelc • bu pirinci alıp ssbnrştardrr tkinel 
~:= 0~~ 1(1. ~ •mtiiı• nmu• allebi rincle havalara hAkim olan av taY J>&rti de ilci g{ln sonra bakkal1ara 

"' ~ki kapı1&nD& dayaa 1 sa S•lmil ol9eaktlr. )'U'elerimis 3~ dftfman tayyare91 Vf'ıiltcektir. Diğer fabrikatörler cet 
bir ada hallli lılr tec&Ttbe ~ blr adıslun ne ..... ~nlJ'l'. Tayyarelerimiz • tiği rlli kun•ştan atdJklarm· n .. rl 

b&1aılaaa tafebbCbbe mubo :~aki =-: Rusya 1'le orta ~en 13 il tı.slerine • dônmemiş!ir. ı;Urerek. toptmı y'llz l>Eıs ku~şt;n 
Jıakkmdak1 Ttırk um1n1 kuv· m\kyuta tl.bldir =ara senli iBıçcık tayyarelerimiz ~e Ualerıne 1111atı ,;rtnç vcremiveceklerinl ıılly 

llul .annen Ttlrklyenbı sQnUD SaNCOilanun •·t~ Ta* .ıa..a mtlrettebatı eramıdıa 61UI~r ve ya. lllvn .. ıar. 
taQilc k&l'flPld& eltJeCeli bğı" db'e tawlf ett1lt mena~ rahtar oldulu halde gelmışlerdir. Diğ~r taraftan Ticaret Odası, 

"-ti mllletıertnl uaret altma miln~ b4z'et 'Ye bru& K~ himaye eden ha1:P .g."" bUtiln yurtta mevcut btJll!hanelerıte 
lauDnnJaki makaatıarma bir ,·

1
·r 1acDis mi.YUf'tl )'1an...: mi~ ~ltt tayya'l'e]erımuın ki hevıız ve kR11ar yıevnirforinin 

ola1ıllecett t1.mldlDl beall,_Jer ır:uttefildmizin nult vul bamle ııtıamnlan altında g~rl d~n· !!ıthinlerlv1 ~ mRl miktııtrlfı.rmı te!le 
~ yapıı-- blr ihtardır 1Je ........ lw ve ....._,_ -~~ •ioln m&tdtr. ICafi1eBln lba.zı pımıleri de bite hıt!lfamıstrr. Te11bit biter bit • 

._ e ~I&- .,.,... av _.. • ~ erişme~e çalıPmakta ve -- Od tt-- d ..: 1 
· bhrtunan ve akilb bir mP. rette anlama ve llemp&ti delil •e ttaJ:yan • Alnı "'h kuvv • .....,z Rnm m<e>aR e:ıı 0 

mavtnc!\ 
Mlf.b.iyett&l' mQmc.:mıl adalleri ~ Ve nımekte nhı • a.n ava etle~ • bu7'ba.ned~n bit' te<ı.f"ke J'lf'vnlr bne 

_ ........ ___ ~ ....... bir bea d 6::!:&.::U:.,, • - w.haA.ltllll:"1DP: '\"e taarruzlarma ugra ı:ıb:rrlmtvacakttr. Mevcut pevnir • 
-.- eftlll c--..~ ~ le.r tn.blt edildikten amr& ibtiya• 

es göre her ay bir miktarı piyua• 
ya çılta?ttlacak ve balrkallara ver 
dirilecektit'. Bu~lln peyni'I' tacirleri 
T"ıearet Odanıda toplanarak pey• 
nirlerin fiyatlarmı kanrlaştıra<"ok· 
lardrr. 
Şimdiye kadar muhtelif zaman • 

tarda tevzie ti.bi tutulan ithalat 
eıyaınnm ser~st bıraktlma.sma 
kara'!' verllmi§tir. Bu huıruııtakl c• 
mir. ~terde alikadarlara bil • 
dirUecektir. 
tzMIRD~ BtR HEYET GET..Dt 
Di~er ts.m.ftan İstanbul rıivaııa• 

e:rrıda bazr tacirlerin Maniııa ve lz· 
mir villyetlerinde kUllivetll nıik • 
tarda ba.kb si!X'-ri"l vermeleri ve 
İ!!fanbul boraumdıt bakliyat 1i • 
}'lltlarmın kU.,da t:.7 koru!! yüksek 
r.ldufu tes':rit edilmiş keyfiyet ti• 
caret vek!letine ~aber verilmiştir. 
AYJ'!C'l ~a ~sinin bukanhğın 
d3 bir heyet. bu muvazenesizliği 
h'll ldn tst11nbnla hare'ket etmiş
tir. Heyet, tstanbtılda Tiea?'f1. Ve• 
kilini gijrecektir. ÇUnkli bu muvs• 
zenes;.üğin di~er gıda maddel~ri• 
ne tel"I~ suretile bUkCım~tc; .. Uze • 
rinde durubn gave,·e dokunmu·n 
ct.11 karblmütsdır. 

Brand T cwher: Denizaiünm 
büyük baban 

Deııuallı korkunç bir süibw oı. 
du. Müttefik mem1ekelleri ~l 
eden meselelerin en ci.ddidi~h 
zaltıların bntırdığı seınderWı.~·· 
smı azaltmaktır. Halbuki dem.ı,ıtı 
ancak 90 senelık bir JCJJddıı: ..-ı. 
vern bile romanlannı yazarite:a Jle. 
nialtunn bir taarruz sil~ı oilitii
Jecejini düşünüyordu. 

1Dc denizaltı geçen asrın od 
9 

n 
na doğru yapılmıştır. ~şf~a. 
dam ViUıelm Baver ismindıa.. Jıir 
Almandır. 1850 de yaptı'1. ıPciP 
gemiye Brand Tavher adıoı :ter • 
mişti. Bu semi tahtadandı.~ ron. 
luktu ve balina şeklinde olan arirn 
tarafın-da bir pervanesi ntıdl,;ı{Ge
minin dalma kabilfyeti ıçeçidntMti 
hava miktarına tlıbi olduitmdaa 
denizcilik hareketi çok mabdılıllın. 

Fakat buna rajmcn bu semi dmlı
de göründü~ü gün müessir olclL 

Bu sırada Dnnımarkn Almanva 
ile harp halindeydi. Ye Alınan fi. 
olsuna faik olan Danirıtarita tao.r 
Kieli muhasara etmişti. Fakat bu 
gemiden bahsedildiğini haber alan 
Te onun denize indirildiğini öjre.. 
nen Danimarkaıılar derhal muha
sarayı bıraktılar ve demir aldılar. 

Ertesi sene Ba,·l)er bir muvaffne 
ldyetsizliğc uAradı. Gemisi 20 me·. 
reye kadar dalmıştı. Bu derinliğe 

tahammül edemedi ve su almaya 
~)adı. Faicat bu vaziyet karşuın. 
da Bav1ıer hic teJôş etmedi, şaşır
mış bir halde b•1lunan adamlarma 
sabretmelerini taYsiye elti, tasa'"'-!ı 

~dilmez ıztıraıılar iÇ('ris!nde öek.. 
lediler. Geminin icindekl 6Uyun 
tazyikiyle dışandıiki suyun taQil;.i 
müsavi oıunca Ba,her kapaAı ~tı 
Ye iki tayf asiyle beraber st131ln 
yüzüne fırladı. 26 sene sonra de
nizden çıkanlan bu denizaltı bu
gün Berlln deniz müzesinde bu. 
lıınmaktadır. 

Alman hükümeti Bavhe.re yeni 
tecrübelerde holunmaok için pıan 
Temtedi, kitşir A ,·usturyaya Rifti, 
orndn da kendisine yür. venne<ti.'leı-. 
Ondan sonra lnsiltereye ge(ti. 'Jn-. 
11ilizlerle anlaştı, !fakat bu~a da 
mu,·arraıc olamadı. Zira ')'3'J>~ 
nl:ı:alh ilk tecrübesinde batb ,.e 
çıkmadL 

Davasından bir türlü TU~İ· 
yen BaYher evı.·eıa Amerikay-.ı 
sonra Rusyaya müracaat etil. KJ. 
rım harbhle meşgul olan Ruslar 
deniz .şeytanı adını verdik~ri·bü
~·üJc bir denizaltının ' apılması için 
B:ı' here para verdiler. Bu denizat. 
tı muvaffak oldu • .ı sa:ıt su altında 
ve kudrelli müdnfna edilen Kronş. 
tad limanına girdi. Bu girişi yalnız 
deniz:ılhnın muvaffakıyeline nr
nıek do#nı değildir. Zira ncaip 'bir 
geminin suyun içerisine daldığın 

ve biraz ileride tekrar çıklı#ını 

gören hüliin askerler sılAhlann 

attılar ve kaçtılar. 

Muğlaya bol 
yağmur yağdı 
Muğla: 14, (A.A.) - Uzun mUo 

dettenberl devam eden kuraklık dUn 
öğleden aonra yağan sttreklt yağmur 
larla sona erml§tlr. Bu yağmur:ıa.rdan 
ot ve boıtanlar çok i•tifade edecek 

tir. 

Garbi Anadoluda zelzeleler 
Ankara, 13 < A.A J - Muıbtelif 

yerlerden aldığımız haberler dün 
gece yansı Te bugün sabahın ilk 
saaUerinde garbi Anadolunnn bazı 
kısımlannda Ye bu ar:ıda İzmir, 
Balıkesir ve Akhisarda »er sarsın. 
tılan hlaedilmiflil'. 

Sarsıntı fzmirde şiddetli olarak 
dulfUlmus ise de zararsız _gp~1 • 

lir. 
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Gunlu,, spor 
Tam Sthhatin birtncı şartıdır 

Vücudun zindeliğini 
çevikli~ temin için, 
c. gıda olduğu jnkAr 
h!klkattlr. 

mubafau ve 
sporun b\riıı
edjlemez bir 

B1rçok klınaelcrlıı doğU,tan vücut. 
ları gtız.el \ c mütenasip olabilir. 

Fakat hiç kimse bu gtızelllk ve 
tenasübü hiçbir kuıtete katlanmadan 
muhafa.za eLmeııin sırrını bulamam11 
IJr, 

Sp_,ru hareket ihtiyacı doğUrdutu 
lçln bir kUllet dcğl!dl.r. 

Bununlcı beraber, bırçoklarımız, 
aabahle)uı l atakı.an kalkınca, ten • 
bel tcnbel gerinmekten ba~ka bir 
§CY ;} apmayız. 

Bunun sebebi basittir: ÇUnkU 10-
15 dakikalık kültUr fizik bareket,leri.. 
nl eabahleyiD yıkanmak kadar be.alt 
takat lilzumlu takdir edemeyiz. 

Ha.~bukl bu her aabah 15 daldka.lık 
hareketlerden ömrtımUz uzunluğunca 
elde edeceıımız iat!!adeleri dllJilD • 
aek buna dört elle aarııacağmUZ ıup. 
heslzdır. 

Btriıl çıkıp da 70 yqma. kadar 
dlındlk ve dinç kalabllmek için bir 
Uulr icat ettiğini. eöyleM, hemen p&

rasmı verip muntazaman lçerjz. Fa. 
kat ayııi ıeyl teınhı edecek oıan ve 
kendi arzumuZ& bağlı bulunan çoru 
yepmayıa,, 

Belki de bedava olduğu lçln! .. 
VUcud üzerinde en faydalı spor, 

nbah hareketleridir. 
Vücudu tatlı 'bir rehavetten tam 

çevikliğe geçirmek ıçln yapılacak tıa. 
rekeUer vücude en faydalı olanlan • 
llr. 

Hem ııabableyln yapılmaaı ıumı

geJen harekeUer o kadar kolaydır ki.. 
lııaan ıöyle gezinirken biraz da hlrn. 
met edip bu gertnmesiııl muntazam 
hareke(.lcr halin<hı tekrar ederse spor 
yapmak (kUlfetl) bertaraf olmak o. 
lur. 

Jılu.bakkak kadın ve erkek bUn7e
lerj 1çln ayııl sporlar faydalı olamaz. 
Erkeğe faydalı olan blr spor kadın 
vücudu U:ııcrlndo menfi tealrler ya.par, 

Fakat, tarif edcceğlml:ıı aabah td. 
ma.nlarıııda kadın için. erkek fçjn 
aynlml§ hareketler yoktur. 
Kadın erkek, bir aile efradı •JD.l 

hareketleri yapabilirler. 
Bu hareketler açık pencere öntınde, 

havalandınlml§ blr odada 'Ve blııı.... 
açık havada oıuraa da.ha iyidir. 

Birinci hareket: ııyaltlarmız yanın 

adım açık oldugu halde cıtmdık du • 
rwnuz. Göğüs dıprı çıkarılmıı karın 
btraz toplanmıı olacaktır. Ellerin zı 
yul,ardan bjrtsi çcklyormuıı gibi 1)'1 
gerdikten sonra belden yukarı k1ıınıı 

parmaklarımı., baltA avuçlarınız yere 
Getecek ,ekllc!e yere doğrU lğinlz 

DiZ.lerinlzln kııtlyen bUkUlmeme.ııne 

dikkat etmenla lbımd.ır. Çok d ğll, 
bu hareketi beı defa tekrar edlnjz, 
kl!i ... 

ikinci hareket: İki avucunuzu en. 
senlzde kavu~lurup, dlreeklertnlzl ge. 
riya doğru gerdikten sonra 'Ucudu 
sağa ve sola doğru bükllnUz. Başı • 
nızm dik ve dlrııekıcrtnjztn geride 
durmaama dikkat ediniz. 

Bu hareket ek her iki y&na beşer 
defa tekrar edllccckttr. Ayaklannız 

gene .>arım adım kadM açık buluna. 
caktır, 

S Uncil hareket: Gene ayaklannız 

cmuz genlııttt kadar açık olduğu 
halde, kollarmrzı iki yana gerdikten 
sonra belden öne doğru yere utld ıe. 
kilde lğildikten sonra, sağ elin u • 
cuyla ııol ayak bamuna ve aol e!ln 
ucuyl.a da aağ ayak ucuna değecek 
fekjlde vücudunuzu belden kıvırm .. 
Bu hareket de her iki ayak üzerinde 
befer defa olacaktır, 

Nihayet 4 Uncu hareket: Yere bağ. 
dq kurarak oturduktan cllcrln1zl 
yu'kan doğru ve omuz genlıllğlnde 

iyice l:'!rdlkten sonra vücudu sağa 

dofnı eaneteceluılniz .. yalnız dlkka t 
ediniz.. Bu hareket belden bUltUlerck 
yapılmıyacaktıt'. KoıtuğUnuzdan bir 

JcarJJ aıağıya kadar olan vücudun 
krınnmı esneteceka!nlz.. 

Odada, yahut bahr,:ede !scııJz bah. 
çede doluarak ve derin netea hare • 
ketleri yaparak \-Ucudunuzun harare
tini gidereblllrsjn}z. 

lşte günlUk ııabeb idmanmız bitti. 
Şimdi lce.ndlnlzi daha zinde ve daha 
çevik Jıiııaedlyoraunuz değil m 1? 

Saa lnlze bllkabfllralnlz: BDtun bu 
hareketler sadece .JO dakika IC{nde 
olmWJtUr. Hiç al1,11mamııı otanlllr bl. 
le, kend11erlnl zortıyarak bu hareket. 
lerj bjr hatta muntnznmım J.npsnlıır 
ııeklz!ncı gün yataktan kalkınca bir,: 
dtlf(lnmedeıı ayni hRreketıcrl daha 
kolaylıkla ,.e arzu ile yepmağa baş -
la!Jıklannı hayretle göreceklerdir . 

Saelt Tufnıt oor.r 

Arabaya dönüt 

Esk! adamlar araba ile yapıb' 
okuluAun ıriizclliitinl •nlata an. 
hılR billremeıler: "Bibeniz nrabıı 

yolcuhıltu ne tnllıdır. lns:ın etr.ı. 

fında hrr dnkikn ddişcn mnnzr.~•. 

lan rahat rRhat seyreder. Akşa:"'l 

olunca bir köyde bir hana rııhatç:ı 
yerletir• lahiRhn ortasında rahat 
bir uykudan &0nra ertesi sabah yo'• 
cuJı.ığuna <le\•am eder. Hıılbuki l)İ• 

mendifer, otomobil, bilhassa tr.-·. 
)are böyle mi >•· Göz yumuı> a. 
cmcaya kndor ı1iıı:l istediliniz Y'• 
re 11öıürüyorlnr adetA seyahat edip 
ctmcditinlzin farkında olamıyor

sunur..,. 

Arabaya hurct erken l'~kt 7.8. 

mnn insıınlnrının murııdmı Al! ~. 

Yerdi 11allbn, Mcml<'lı!'tlmlz de < • 

hil dünyanın Jrer tnrnfınrln nr lı"• 
lar yeni baştan görünme!ic h:ışlad~. 

Bilhaso;n 1s,·icre dnğlıırınrl:ı 'ııır 

Tııır işleyt'n otokarl:ır nrlık lama 
men •ok oldu. 19~2 ) ılı haııınıtor. 

heri lsvicre k(ı lcrl nr:mntlnkl 'ol
cu nakliyatı dört allıı çekilen ~Pai~ 

ırabıl11rla 3·npılıl·or. lhli) ar kol lfi• 
ler ve köylü kadınlar bu orabaların 
geçişini ~ki bir tıınırhih ı:oren in 

ıınn]ar gihl 1rlizynşlnrh le J,nr$ılı~ oı. 

lar, Ye dünva romantizm ılcvrlne 
dön0)'or. 

H A B E R - Aktam Poıta11 · 1 AGt'T~TOS - 104" ...... 

.4. Toplayan: 
Eolenme telililleri: 

Muzaffer 8-ea 
"' 21 yaııııda, esmer, kara 

turecel' olan t1andal ela ır;elmiıti. . kara göz!U, uzwı boylu, ort,&m 
Sılleoy.man Pata nndala binmek u- mezunu, ııerben ille uğraşan. • 
zere yalinın 1tlt katma indiği vakit kazancı net 70 llradan aşağı dllJ 
iki ya,;erl~ beraber zırhlı ıtthariı1l yen bir genç namuslu aileye me 
karşısına çık.'\rak Serasker ı•a:ta· ku: veya dul bir bayanla evle 
ııın 8 1Qbat 1208 tarihli bir emri- istemektedir,. (Şen GUlnocu) 

"B:ı5lmmn."lı1an harbin b\ltlln 
m~sull)elini üzerine nlmı~tu. Ku
rnrgiıhını 1<entli i ta~ in eder, ı;dir· 
ı•eden rıl.m:ı.."lll arıu edivor.mnu: is• 
tifnııu knbul ediniz. O \'fll•İl isle
diğiniz yerde nı.if.e gö~rüm.,, 
Hunun üz.erine harp cephe,ıne ~\· 
clebibneın İ!:İn C:ı5kumandıuıhğın 
Rauf ı•n a uhtle ine 'erildiği emri 
ge!di. 

nusırada Şıpka kolordusu esir. 
oldu. Ve Süteyınıın J'n;-a btanbul• 
c:ı Bclayır kumandzmlığma tayin 
edileli. Bu suretle SUJeyman l'a~a
nın Uzerin• Ucğa:ıb11n mfülar:ıa ı 
v.ızif~i teHl\ edilm11' oluyordu •• 
~iilc)nttm Pas:.ı 18 tkinrikinun 
1:?!18 <le Gelibolu)'R geldi. Ve h • 
tanbulclan Boğaz.lnnn milılafaası
na yardım etm~k U:zere bil'l<aç 7.ırh
lı i tedi. 1Jalb11ki, t tanbul bu •w 
rnd:\ mUtareke imınlanmr., oldu • 

l•unu lıildiri or fnkat. Ru .. lar no-' . ğazlnr:ı J;:ırsı ileri harcketlcrinı 

tur. SUJeymMl Paşa haWlcati gtz.. 
!t-ınemiş ,.e bu konufUladU iki ,..Un 
r.oora üç lngiliz zırhlısı 'e erte"iİ 
;;ün de diğer Hç tngiliz urhlKı ..ie· 
libolu inlerine gelml tir. BIUltar 
clııcı ikisi, GeollboJuda kalmılj \'e 
dördü 1stanbu1A hareket etmiıtir. 
sıu~~'lllan Pata 2 ..-batta bir tel· 
grafla buna 1ııtanbula bildimıiştir. 

lnp;iliz r.ırbhlanilm lnunandanı 
Amirnl Kornere), Pntıııyı :ti!arel 
etmiş \'e 4 ıubatta Pata tngilrı ge 
milerlae iadeyi 'IİYaret etm•yi dü· 
t;oünmüttür. 

Erlesi glln salıehleyln f1'tanbal 
tarafmdan ~manlı bayraKıuı ta• 
~,yan bir urhhnın gehnelıt4 olcl11· 
ğunıı Süleyman PAf& •leni,ı; kr. • 
nannd&ki evinden gördü, \'e zırh• 
lmm kumand:ınınd:ın ziyaret etmek 
üzere evine ~el~lni bekledi. cra
kat kimsenin J;elmediğini g3rünce 
<1ııireslne ,Ottl, itlP.rİne ba"tı 'e 
öğlen U74İ'i e\'İıne döndü. .Dn sıra

da kenc\i&ini 1nı;illz zırhlısına JW' ilurdunnuyorl:ırdı. Bunun üz.erine 
t·:ısa maheyn b~kltlphitine. Ba,. • 
,·ekile, Sern.-.ker.e ve b:ıhriye na• \ 
nrmn 26 tkinciklnun 1298 de şıı H b ,. b 1 
;elgrafı yazdı: "Ruslann tnoısı ~ok a er ın U macası 
a."'ker ~onderdiklerlııi kat'i olarak 
fığrcn<lim. Ufal< bir Rus \'aporu • 
nun Munm. lim:ın"'da dolaşt1ğuu, 
~ii~Umle ~örılüm, RHların bu "ör· 
feze torpil dii!<tlik1crlni his .. ediyo- l ı-.+--+--+--
rum. Karada birçok ıuıkerimi7 ,.e 3 ı;.;....._+--+--
b.tnnbulda donanmamız "ıırken 
ım~m:ın1n J'alll bafOIUzda ,." ~ö7.U
ınUzlln önünde torpil dokmeıti '• 
elimi7.de bulunan Muanz limanına, 
vani istihkimlarmıızrn &Ol bqınA 
İmrnkol ltoyacak hir .:emimizJn bu 
lunmamn"ı kiyamete kadar ağlana 
ca1< bir h'J.ldir. Zrrhlı istiyonım, 
gondenniyon:unuz; bu ha~~ . bir 1 
aün ~·anaı:l<a.leye ı.,oıdan kuUıyet• 
il Rus asltı•ô gettiiini hnber ala • 
caksmız. itti gUne kadar zırhlılar 
f!eJmv.se ist.lfa edivorom. Ku:nıın • 
dan itime 'erirseniz veriniz. Dln 
\'e ·,atP.n ı.ıırd~ lerimi gfö.ünıUn ii· 
nuıule eli bağla, dü.omnna te!ilİnl 
t.d~miycr ~imi ve btınıı nu.ı nlaD" 
l:ınlan o'madığmu aneder. lütuf 
'e merh:tmct;nb.l beklerim.'' 

Soldan .•a~a: 
1 - iskambilde bir kUıt, 2 

Ateşin yandıRı yer, bir 'kuma$• 3 -
Bir mu•iki Aleti, bir ednt, ' -
Bir yere doıtru hareket etmek, so
ru edalı, 1 - Hazreti Ademin I'• 

~uU:ırındnn blrl. pn5ta cin lnrl 
6 - Jlitnp edatı, öjffit, 7 - Bir 
memleket, sab:ıh aydınhftı, 8 -
Ters çevirin re bir cdnt olur, m:'. 
ta. !) - Znrif, en yüksek dıııtımıı:, 

ı O - Bir d:ı"ctl kaimi edip git. 
mck, bıızan püoıkülHi,fi de olur. 
ı ı - Y:ıkıo ~an, haxret edalı, 

Bu tcl .. r.ıfm bir &0reti nasılsa 
Sclfıni'• 1.ıı;:huc;u Mu,tafa beyin u!l
nc ~CC'_,tni!J. Sl llkklnun 1293 tle 
nıe .. li de trursUye çıkı\l'ak ııilla~-u, 
ağl:ı~a okumo<ı. 50 nıebas Sera' • 
&.:er 'Rauf 'e bahriye nuın Sait 
Pıt~Blann hemen nıledilerek maha• bir renk. 
ıı.eme altm:ı :ıhnmalan hald.,ndA 
1 ir t2krir 'ermi ler. Müzakere· 
lerdon sonra Rauf Pqn 2 uhat ta• 
rlhinlle jzah:ıt ,·erme:< \b.re nıecw 
r~e d:net olunmu,. 

Bo kn.mn haber alaa Rauf Pa• 
~l) h'!meD l\fabe~ kOfll'UlJ Ve Pa• 
dlsııhrn ay-.ıkla.nna kapanarak : 
"Siıle\man Pav. mcbu'lanla maha· 
herev; ~id!ldi Mithat Pap ve me
h• ı;ırJa u ru~k Slıltftn A7.~ gi• 
bi "İZİ de tahttan jndırecekdi.r, Bu· 
mı. dnir bir ((>&< delillerim u.r,,. gl• 
hi •dzlcrlc Padi~ln ku9kulandır • 
mı"' 'e <lorita! mebaun meclisinin 
cla~tılrre.51, aza"tndan 10 kl~iaia 
tıth i ,.c SiileymRD Pa.,.nm Gelibo
lnda telkif edilmesi haltkmda ira• 
de almı tır. 

K"nunusaninin 29 unca dnö 
lnr!iltcnmtn tı1t:ınbul ate§emiliteri 
.., li~lm,oq Fın f Gelibohn'& p;elerek 
Bol:ıyTr istihkiiml:\rnn ıtesmİ!J ve " 
kiden tanıdıi:.'1 Süleymnn PaıtMlan 
Bn~z mfül:tf:lasrnda donanmadan 
nir.in iı:;tifade etmefliiini !lormu • 

ı - Bir meyva, 2 - P•halı ıle
Ail, horap evleri satın alan. 3 -
Bir devletin merkezi, kışın lıitirr. 
lt.rlnden, 4 - İrancla eski bir hu • 
kUmdar süllllesi, pccterln \'Rrıs1, 

5 - Nişane, parça, 8 - Vası!n, 

birini yenme, 7 - YannrdııAın fı~
kırlhjlı, kale, 8 - Arzu (zor~ ·ı 

yok) mAnasına 11elen tabirin te"I. 
kalın kumaş. 9 - YOkSfMcc )er, 
bir de,vlelin merkezi, 10 - Es!d 
bir Türk hAkanı, mükemmel, ı ı -
Dü#menln 11eçtiği yer. ters çcvlr1n 
bir hayvan olur. 

4! numaralı bulm<Jcnmı:ın halli· 

1 - Kötülşler, 2 - Atinalı. lk:ı, 
3 - .Ler, Barem. B, ' - l~ken, C'• 
ta. 1. :; - Ki, Üs, J.c, Ot, 6 \. 
Amil, Kova, 7 --Poıur, Ş, 1-':ıl, 8 -
lirnaraı., J..a, 9 - S, Ley, Mi)ar, 
10 - lra, Elam, M, 11 - Unutaıı, 
Hav. 

111 !>Undular. Ser:uıker bu emrinde ne mUrocaat
SüleJIDUI Paşaam muhakeme a.ltı ,. S2 ya~ında, yUkaek maqlı de" 
~ abndığlnı bildiriyor, ancak memuru bir bay, temiz bir yuva ııj 
~imdilik \'2zlyeti hazıra ylliilnden mak emelindedir. Zenginlik mev~ 
muhakemesine balulsnuy~lın - baha detııdlr. (Ok> remzine mu 
tlan Çanakkalede oturmaıH müna· at. 
Pip görlllnltlş olduğuna ilave edl • 41 Yat Sl, boy l,8t, kumr&l 
yor ve kendisini Çans:kka!eye J;Ö- gözlU, devlet memuru, ay11& 130 
tUrmek ttı.re ıhıı ıı"i bir upor s;ön kazaııç!ı 1Yi bir aileye mensup 
(]erilıliği jlih·e e<liliycr(lU. genç: kumral veya B&rl§m 20..26 

ıaruıda bir evl bulunan bir ba 
Süle~'l'.Dftn Pıı,a t~kP.reyl aynk· 

<'la olıudu. Yavere: "Şimdi Amirıı• evlenmek ıstemekted r kız. veya 
olabilir. (Yalnız) remzıne mUra 

le gidlyonım, göril ol"9Unuz ya, • 28 ya~ında, balık eUnde, 
tugillz urhl.ısmın !landııh da bek • ortad&D. UZUD boyıu, mUtenulp 
liyor. gidip geldikten Mrıra Jh - ıu, ev i,lerlnı tamame:ı bilen. uae 
hryn Bs,kltihine b!r te1~f )'117.M" idili. ciddt. kibar, her erkeğin h 
nm, gelec~k cevaba ~öre hareket 
ederim!' declikten !lonra a~keree sföebl!ecek bir tiPte franaızcaya 
lıir !lelim ,·ererek undAla bindi. kıt blr genç kız, YU'<aek tahailll. 

tet memuru, lç1'1 kulJ~nauyaıı, 
tngiliz Amir:t1i Komerel. Paşs ·ı rUat. karakter sahibi, azami 40. 

kar~ılat1ı, o \-akltl:i, 1n~iliz filo - gart 2~ yaılanııcıa bit bayla e 
ı..onan en ka'"'etli. gemisi olıın E· mek 1.1temektedir. Btr de çocugu 
cinlıur zırhh~mm her tarafmı ~t'z• b!l(r. l'l'Urklıı> remztne mUraca 
dirdi, kona,tular. Pqa Amirale ve • ~ yqmda., 11" mezunu. 
ela ederken: "Artık kumandan ele- } .an bqka klmaeı1 otmıyan bir 

i.ilim. ÇanaJduıleye gitmek th:ere ·ı ~uh ye uzun boylu 2~ yqından 
hlr menfiyim, onun itin ı;emil?en yUk otmıyan, muhtaç olmıyacaıı 
ı;ıkaı'.:;:en top atılmıtm:t'4mı re«".a t' dRr ııervotl ve oturacak k&dar bl 
derim'' dedi. batunan dut veya kız bir bayan 

Aminıl: "Peki, fakat mU aaıl ıennıek istemektedir, Alla ve 
buyur:unıız da sizi bütün diinyara ,.,,Rr tercih edjllr. (Tek) r 
tıuımm., bilyl\k bir asker sıfath • 1 ır11ı. 

le yine &elimlıyaynn, bundan b•" 
ka anu ettiğiniz tekilde muavenr- sf' arıyanlcrr: 
te de hazınm.,. cevabım ,·erdi. J>a· I Slr oeker Ucarıu.haııeli totn 
~n t$kktir ettı ve: "hiçb:r1e1 ~~ l .&r bjr t.ahalldar aranmaktadır. 
teomem, yalnn bir ... aılan \"ar, İ'.!1- ~erlJkle al1kaaı oıınamaaı 
teyinceye kadar busantlıjl Mklar 1 Posta kutusu :No • .U!i!! Galata 
anız minnettar kahrım." ı sın'e mUracaat. 

AminııJ \'Sadetti \'e sandııt .,.. 
1 

• Ttca~t orta okulunun 2 ın 
c:1en alarak :ınmlıya getinnek lli:re nıtına kadar okuınut,, daktilo 
terellmanmı Paşanın maiyyctine 1 ıcımse.11.ı, na.muaı·J btr genç kıs 
'ercre4\ Paıayı uprlaclı. 1 <ruret doıayuıt14t ça!ıııınak mecbU 

Slilcyman Paşa e\'ine ıfündll!cten tinde oıdugtından, t•tnız blr 
ı.onra mııbeyne ,.c '8era kerJik mn· l makt.adu-. (S. H S.vımın re 
kamrna birer telnrf yunrak Qa - • moracaat. 
nakknleden ha,ı.a b1r yere ~fıncleril • 1'1' JS§mda Ortaokul mezunu 
mesinJ \'e ail~ainı :rıınma nlmsyn, •.SS. daktilo bUen •• muhaııeb• 
mliuade b"yrulmasmı re~R etti. . lırlDde tecrUbell l>ir ırenç, il 
Fakat Padişl\h ~a tel~rnfa hte o!e• maktaC:ır. Taıraya gidebilir. o( 

'llP ''en:ıedi. Stra lterc. Bo1ayır. gW) HDlZlne mtltr.caat,. 
da fırka k11manc1anı ~ahit P11qya 
bir t~ı~r yu.nrftk Pn"':uım der - AIJınmsı 
Jral Çanal:!.:ı~yc <".6nc1rrilme~jnj ''c 
muhalefet ettiıti t11krllrde hn1dnn· 
<la ct=bir lntJlanr!maıımı "mretti. 

SUleyml\n Pa,'fa Çanalikn1e«13 
b'r odaya haredildi ve Mlrlh-a 
Rıfat Pasa clört böllik a'lkerle ~ü· 
lcyınıuı PR~mn muh'tlaı:noıı iı:ir, 
Catalcadan Çanahkale~·c gönderi'
ıli. 

Süleyman Pıuıa Çanakkale«le 
28 ~ün mahpus kald"'.it•n aonra 4 
l'tlart 1294 tarihinde, Mirlh·a -ı•· 
f'ıd Pnsanın nenret ,.e muharaza· 
eı nltmrla kcndl~tTtl Cana.kkalen 
ı:iitlken ayni nrh 1ı ile l!Jtanbtrln 
gelmi5 ,.e Sirk~ i'k~let1nde ka • 
peb bir kir:ı arabuına binitiril~
ft'tc Bibuler:ı•kerid~i Tat ~ı .. 
ya k&dar ~etirilmi' ve orada hap
!Ht()tlmiştir. 

Paııa f ,tanbu"' "°elinr• 1cenı'li~I· 
ni muhakeme edettk divanth11rp 
heyetinin kimlerden ibaret o1au • 
b'UDU SOnnıütu. 

(Devamı var) 

-'t1t•1da "mtalf!rt yaab o1a• 
ıuıJUelllaruDallll aaru1anaa 

mesctuplan ldal'fohaaemt.adea ' 
tan urt~ 1 ııereua •t»ııı.aa 
kadar ...... n - ..... al 
tan. 
(Aylı) (A.lıl,) (A,T.A.l 
(B.V.) <B.L.M.C,) (Durg 
(Dilrnev) fE.0.) (E. Ural) ( 
(E.N.S.) (Gar) Ui.R. 888> (H 

lH. Onul) <Hamra) (H, 

ıtD. 26) (l.N. 3241 (.Kılı~) (K& 

(JıLT.R.) CM.E. 'l9J (Kavi me 
(Mutlu) (N.N,) (8.C.K.) ( 
(RO.S.) lSarı gllU ( 
(Sahire) (~Yıl) 1.Ş C.K) (13 
(T.A.) (T.A.Ş,) (T.H R.Z.) (Te 

t'I'alltm kim) (V.Y. 23) (Vl 
(Yedek denizci) (Yuvam ve 

Dikkat: 

Uzun zamaııdanbert aldml 
Uln edUdltt balde, ııenta al 
aııı bUlunan mektuplar. bu & 

ncl &11J:Une kadar. 11& aldırı 
buıunuraa laıJıa ed1Jecek:.tr. 

--------------·----------·---------------·······---·-···----···-···--------~ Fakat sütninenin mabake • 
meı1i ondtu1 öteye gitmiyor ''e ll. 
mid.e nasıl bir <"e\"aP ,·ermesi la • 
mn gekliiini t•Jin edemiyordu. 
Sonra çok yorganda... Hena ~ 
~n başa ~ıkamıyacağını da :anla. 
mı"11. Bir cl~A ok yay<l:uı çıkmı:· 
tı. Maclt'm "i onu tekrar ı:-erı çek• 
mek imkinı yoktu, o halde yapıla. 
c n.l< lc; somurtup tepinmekten 7J. 
'ade ban<hn sonraki hlt1i4'elere 
ı..t~miyen bir i in olmamasına dik 
lınt etmekti. l'aatddara tamamiy!e 
~omtilmeğe talL,.rak ~n defa sor 
du: 

- Sabri Bey bizi beoklfyor ma! 
- 7.snnetmem .. nf'reden hile • 

cekf 
Zanlh sütnineye rahat etmek 

galiba n:t.."İP detı1di. Yerinde s~. 
rayarak: 

- Ya 5imdi~ ... Dh·e bağırdı. 
Ah, Omid.. Ah.. Ya bi7im ;;e11~i· 
nıizdeın Sabri hey memnun olmaz· 
:t ! .. 'h lııa hftreketimiıl bize ya· 

111,tnm.._!' Yd1lt ltiden ~eki• 
~ "6a .._,.arleri ''!'!la! .• 

Ba ...... '-rine timld mtu -
hiın ta\'mlf .,lrdenbire attı ,.e dö· 
~ huır bir boru aibi kr 

11 ... wak: ~ 

- Eğer mi .. atirleri, hem de 
ltizdea rahatsrı olacak cimıteu mi· 
Mlirleri \'ar da 'e onlan rnhnl • 
!iJ7. ede~ bence ~ok b i olur ... 
Diye llaykmJı. Anladın mı! .. Çok 
iyi olar.. Bera onan yanındakilere 
lıiç elıemmi)et \'ermem. 

\'e yeni bir ip ucu \'el'm~clcn ) 'R 

n mllumuab ''e yan klığın hal
de kendisini Şe\ kiycnla 5i man 
ıı:ö~Une blTaktt. 

Knyıt~nz bir ~~izlikten son· 
ra yak-.rdı: 

- Knmm •iid nine .• Ben' «'11-
dll'tms zaten intrlerimin ma,.llt· 
hı ,,.r bo~n .. 

Sabriye bahe"rn<lan kıtlan bn 
uyfiye, valuıl otlar ''e yahıtnl fi· 
tlanlarile, baltl\ ırlrm .. mi<ı bir r.r 
manı anclll'1UI bUytik hir h:ıhçe iı."n 
de , ~il,~I bir bina icli. Ora<ıını dil· 
7.eltmi J.er, mahir bılhçhnnl"rın 
hlmm ... ti1,. o orman ~ll7.el, rit't-k • 
lel'le 8rtUlil ı:öz ,.e ı:önUI nhrı hir 
bahr.e ''e 'htr lmru•uk olm•ı41ttı, ır• 
na da tamjr ef'ilmi!ll, konforu ta
"'a.m 'nnmı!lf•, B'\"ttk hir 7:e\M: 
f'Ö'!enm"i de epeyi uzun !iıllrmllıc • 
tU. 

~}JJiifuiifi!i • ijijj ! •Ü ;I 
• 34. Nakteden: llualler llD 
tlmid ile sUt nineAi Kartaldan muhtetem sütunlar, ince, oymalu 

bir olomop!le binmi411er buraya s;i- başhklar,. 
ıliyorlzırdı. 'trrnid, otomopi&ae, u~ hafta e, .. 

Cı: hafta ewel Sabri Pek'in lıı- ''el gönllilü bu manııaralan yen"• 
rnrı ile burn~-a gelmlt'er, mU,tet1• den görüyordu, katblnde btiyle bir 
nn bir ~ün geçirmi1'1enli \',e o de• ı.:ıyfiye sahibi olın&k iı;ln kmkan~ 
fR B'\, an Naime de bu yolealukta bir arın duyuycrdu. TahayyUt ~c
lıerııherdi... , rj15ftıde hfth~e knpl'mun önllne ger 

Yaz r.i\n.ıi a'tmdn. ~çeklp,nen, diler. Genç im& şoföre para ''ermek 
yeniılen h:ıl nr ft(l\T' 1:ibi renklenen' ~n ~tığı mini mini para çanta • 
dallar. n~nı:l!\r çok renkli bir dnn- t:mm "•ldadıjl mllte,·azt yekf'ın 
t;ı;l gibi kö3'kU knTrmlı bir ka.,ak• :• luarpsmda bayiilerinden •llklndi. 
la çe,innl~. hu ı:içck, ziya ve renk-• Yetti bir tune1i ~ sonra, 
t4'n öriUmü, his;ar, iı:inı1e yn..qyan yaseminlerin sallmn sallmrı koku
binayı Ju!!kanc; bir ıııe'·~ili t:ibi •k · Jn snı;ııklnnnrn saTiandıf1 H1taya 
Jnmıık i"t~ml"ti. 

1 
girdiler. Gftll~rin bulandula bah• 

Yolun bir lm•nmmı «llinerlerken s; çeye sat tar:tfa döncJlllel', Da ynt 
uznl<tn.n bn tnt1

1 ormn111rk lı;incle l'lı bütün iç hahc;eyi at nAli ~kllnde 
~ ül.:<:elen beyruı, lıo'!kli ı;örilnNt, 'ihate ettlkt9!1 aonra tekl'ar batla• 
hir sana.t e<Jerile karşıls~nnı. gibi • «lığı yerde. clhnle 1'1'pmmda nlha • 
ltayran !tir hb iı;inde kalıtı. yet lııala)'Ol'da. 

Mcrdhen1erln menner knm • Vmid, C'tlftm <ıf!-Üne koşap ~e • 
koluklan , ba.raonlann dayandıir len 1llJBiı t&lllJorda. Bu adam on 

lıe~ Reneden beri. ~abri Pek Ue 
dlinyanm en uz~ ea Karili yerltı" 
riııcle dola5mı, bir pmf'ktar<lı. 

Adıımeafr~ eff'ftdisinln himan 
ettiği Ribel kw. kapın111 1'8l'ma1'· 
lığı ıırluslnü:ı -:;örüne". tlarhrme • 
fiel hükmüne giren ciddiHtinl bir 
lahza nnutap ıtülüm!llemi,tl ~ 

- Bay e,·de yoklar, fnknt. •• 
Genç im birıu yortan bir te" 

ll(>ffUsle: 
- lJza.ğ:ı ::itmedi ,..~ •• »iye 

!'iOrda. ~övle binız bir yere tıkı • 
''erdi delil mir 

- EVet elenı'lfm, ıııaraM'ktt- bir 
'Y~~,. gitti. Hem f'Ok blmaz, ~mt1i 
gelır •• 

- Orıe mi• .. O halde kendM· 
ni h4ll'T"e:vim. 

- ı;,·et, e\"et ııimdi ~elir ~a· 
ten o::ttiiij k6y ne kadarlık ,.er! ... 

CmJ«f. a:nkl:trr.n topuklanna 
kaılar "1Jmnq}{ ttiyterine ıt6men 
ln•1mm tl7.e1'1nde Te !lel'İn Jrfllgeli. 
lo!' W.lr Mlond& nerden l:'P-l«liti an
la!llılmayan t,,_th bir koku lc;iaı1e 
bir kae adnn atm""-

tJgk pıel'l!elef'f kaldmaralr pu 
rorlan iut Of1Rya birdıonhire bil' 
ziya, berrak blJ' ~ dalga'! hll• 

cum ederek salouuo bir autu 
3·a le\ hayı andır.... muntuaııl 
ahc:ıkli, ~iuehiğtni hütün iht 
wiJe fttığa ''Ur(lu. 

l:ı;ak. cJlerini upftora 
- Sinem kö)'de bir kaza 

nıu'), bir (ocuğ.ln ba~atı kırıl 
tıiılm Bay bnnu haber al 
hemru otomopile fırladı, bir 
tor bulııp ~ötünJil. 

Emel,tnr uşak, bir:ız dnrd 
tan eıonra !l()ziinU tamamladı: 

- Da adamın kalbiniu 
yetslz iyiUğini hi( kimte tam 
bilme,; .. bile!lltt.. 

Vmid en tatlı edulle 
Jadı: 

- Den bilirim... Ben bili 
Genç kız, up~ kendisine 

mdle Hnduğu meyvnlan red 
rek, banlan ge(lrdiii una 
juatuklar ve heyecaaJan11111 
ra , clinlenmeğe ,.e yemeğe 
yacı olan , zavallı Şe,; kiyeye 
tUrmesinf tenbih etti. 

l.'f&k istenilcliği gibi ha 
etti ve ~ kız llalonda 
kaldı. 
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Çörçilin 
24 saati 

Dük d •• 

68 qaşınaa 
• • 

olmasına, mütemadil]en et 
ıçmesine, 50 seneden beri 

yaprak cigarasz kullanmasına rağmen 

can 
Mililn Kaied1°a l 

qı9ıp şarap 

Çörçil hala dımdi.k ve canlı yürüyor 
Lond rada muhafızl:ır kı,.asıtıı !ı 

•Üyük saati 7 1 vıınıyor. 

Uu kışlanın kar-ş1~1n1ja f nµ ;: ·:· 
:ış,·ekiller inin 1731 den beri res· 
ı ik:ımclı:ııihı olan si yah tuğladıııı 

11pı1ruış eski bir ev varc! ır . İngiliz 
ıı şvekili Yen~ton Çörçil bu evin 
.k katlarındaki yatak odasında iıı 
ııat sesi ile uyanır. 

Hskiden bu odadan kışla meyda 
ıında ta lim yapan askerler RÖriin ' ·r 
ü. F akat şimd i baı-aj ba lon l:ırı i!c 

ıtntrsııvar to'plardan b:.ışka b ir ~. ~y 

lir ünmüyor. 
Cörç i1 yatağından çıkmadan e··,, 

~el bir defa rlaha döner ve bu se · 
'er de kar:ııki , pent erelerdcn baka~. 
uradan da 25 sene içersinde ça • 

.ışl~ı b ahriye nazırlığı l>inasıııı s""
ür. 

Ci.irçil ıiU çalar, 
Birdenbire orlası bir çok ııdanı · 

arla dolar. n a,vcldl henüz yata~m· 

a iken işe ha ~Jamıştır. 
Bir uşak, gümüş b ir tepsi içer· 

inde Başvckinin sabuh kahvaltı 

ım ı:ıetirir. Sabah kahvıılh~ınila ''U 

·et kuvvetli pişirilmiş kahve, d,.,-
uz ya~ında ~-umurla, i çer si ne ktı~ 

aman bir parça et yerleştirilmi~, 
'lir kaç sandöviç nrrlır. Ba"Şvckll 

lk iş olarak sandöviç!eri yer, Çör 
"il eti çok se,•er, "İn:;an kötii haber 
e~e karşı kuvvetli bulunabilmek i• 
in çok et yemelidir •. , Sözü Çörçil in 
ık sık tekrarladığı b ir ~ümlcclir. 

tince ve Rumca gibi hiobir işe Y'l 
ı~ınayen iki dili öArencıek için Vl' r 

tlikleri erneği lngiJizceye •erdim. 
Tam saat 10 da katipler çekilir, 

Cörçil yatağın dan çıkar, tuvaletini 
~·:ı n:ır ' ' e giyinir. 

Fakat tuvalet yapar ve giyinir • 
l;en, d e odasının kapısı açıkdtr. O 
odasında burnusu veya kısa iç p:u: 
lalonu ile gezinirken katiplerind{! • 
birini ça;tlrtabilir ve ona unuttu. 
ğu b ir noktayı d ilcte eder. 

Trnş olurken veya giyinirken d:ı · 
ha mühim ad:unlarla görüşdüğü de 
vakidir. Şimdi İı]4Jiliı istihbarat 
nazın olan eski ve tanınmı~ gu;e
tecf Branden Br:ılcken Başvekilin 
yalak odasına kadar girebilen ark;,.. 
daşlarındımdır. 

Saat to u 25 çeçe , Çörçil huır . 

dır. Birlnei katlnk! tıusmt dairesin 
den C1'kar. Başvekalet daire:\lnin Te 
konferams salonlarının bulul)dulu 
zemin katına iner. 

Başvekil Amerikanın Lonclr:ıcl ı 

ki irtih:ıt m<.>mımı olan Harı Man · · 
- Bir.im Ba'lvekftlet binomız bi· 

le ' tüccar birmiİlrt olduitumuzu i!I • 
hat eder. demişd i ? Zir:ı dü'l&Aneı • 
farın evleri de ekseriyetle dilkk~n .. 
larının ihtiinrlcclir. 

1-lere baıım, genral Arşibalt . N!, 
lı:.ı na da harbiye nazırı Sir Ceyınls 

~riç iştirak eder. 
Siıır Cc)"Iİıis Grik 1939 a kad:ır 

~naliy• neıaretJnde orta bit lni!lnl:ır 
du, Bir gün harbiye nazırlıi!tına bir 
hesap tel.itik etmek üzere neıı::aret 
l>inaıana gitmişti. Çörçil de ora-i-:ı 
bulunuyordu. Maliye metnurunırı• 
dinunik ha~tıeı-J dikkatini çek• 
di., bu simayı Te bu ismi unutma. 
dt, ve günWı birinde .hbinesi.ıi 
yaptı. Bir gaıeteci Sir CeYlllise, 
.. sizi nitin harbiye nazırı seçtiler?~ 
sualini sorunca. fU cen:bı almış 
tır: 

- Res~ işleri iein lıubiye ne
zaretine ook gidip .relmi~im.dir, ne 
zaretin girinti -.e çtkmtılarını ook 
i:vi bilirim de onun için. 

Ba~vekilin harbiye naTirma iti• 
madı pok fazladır. Onu yalnı7. 
naıır yapmakla kalmam1f, büyük 
kızı Diyana Çör'çfli de ou '\'ermiş · 
tir. 

Bu işler bittiği vakit yeme\: sa:t
tı da gelmiştir. 

Bqvekil. öiJe Yetnetini hnsı 
JJe beraber yer. Kansı 68 odalı h ir 
evi nutvaffakiyetle idare ~deıt bir 
kadındır. Sofrada daima yarım 
'1ftıinc mi~afir btıluntır. Başvekil 
haf'J) kabinesinin içtlmaında bile 
haJJedilemeyen mahim meseleleri 
softa başında halleder. 

Donetz 
R OMADA "lı:timai Ahlak" 

~ölerinden birini işgal 
eden Prote9i>r Enriko Düro, " Evli 
adamlara aı uygun meslekler" 
bak.kında bir kitap nesretti. 

Bu profesörün tetkiklerine gör~ 
en iyi kocalar, basit köylüler, köy 
~r&fl: ve ziraat mühenrtisleri ara.. 
sınd& bnlanurmuş. Sa.nayi ile meş.. 
g.J olantar, tilccar ve mağaza i~· 
letenle.r de kanL:mna rahat Ye 
ıtevkli bir ha.yat ya.şatırla.rmı:,. 

Profesör, biUm'>sa alimleri, tam 
bir içti.mal kot'a nümnnesi ltabul 
ıedfyor Ye k.ailmlar:ı., seyyar tiiccar. 
lardan, aktörıJi.den, gareteciler • 
~ ve te~efoncular, tefgraf~laria 
m.tı.. mürcttiplerlnden "Rlnn• 
nıal&nnı ta\-stye ediyor. 

Evli "11.dmla.rA gelince: Profe • 
66r, iyi aile kadmlarm1n izdinç 
hyatlarma zarar veren meslek ta. 
avvnr edememektedir. O, yalntz 
t-ek ola.ra.k bu1tma.n kızlar•a, otel· 
lerde "e aite pansiyonlarında faz. 
la yaşam~ bzlıı.rm, kolay kolay e,· 
kadmı olanuyıu•ak1:tnnı, kocnlarm, 
onlarla pek gttç geçinebileceğini 
ltaydediyor. 

JJABAMANIN "~EKER DA'BA"SI 

B ABAMA, Filipinlerin, tngi!. 
tereye ait olan toplu adala

rına Yerilen isimdir. Bu toplu ada
lar, Küba. adaı.mın ~ima.lin<7e<lir. 
Adalar, adacıklar ve Mercan kaya.. 

Bir profesör, kızlara, 
gazetecı lerle ev enmekten 

saktnma.armı 
tavsiye ed\yor 

lanndan ıbaret bulunan bu S,077 
pnrtıı.hk t npln adnlnnn merkezi 
l\asso ~dir: Bütün adaların 
niiflL'ıU 60.000 l;isiclir. Ru Jııılk, 
~ üngercilikle ya.şarlar. U:ristnf Jio
lomb, 1492 ele, Yeni Diinyn ile ~u 
ndalardan biri ol:ın "Sa'ı Sah ador' 
da lemasa .,.elınişti. 
CoğrnfJs.sır..dan Susnt'.n, b:ıhsetti

ğimiz bu toplu ndo.ları, bugün, 
tınnd&n birknç s~ne e\'\ el tn~iltcre 
Kıralı bulınımmı olan, o cıeU fıc;ıl<, 

Dil!< dö Vindsorun idare e~tHUni, 
bilmem, bilir mi lniz '!' 

E vet, Diilc dö Viııdsor, uğrunda 
tacmı Ye tahtını feda ettiği se\gİ
li ka.nı.-ı \'alis Simpc;onln, lılrlikte, 
bu toplu Dllalttnn meı'k.ezj olan 
Na!'~ ~elırinde otumınl{ta Ye t-eb:l· 
aı>ı'nı idare etmektedir. 

O, 194() scne:-inde burayn ı:{el • 
Diik, bnııun füerine, tcl>rat ve 

~kisin~en ~iyaclc, se;yahatt\ b:ı..c; ~ 
lnclı. E n ziyade (le, Kann fa<lsı bn• 
luo:ın "Alberta' ' lsml:ndehi çiftli. 
ğ:ıte g idiyordu. Her gidip "eli tc 

rnişti ve halkm 
oldu. 

"Şeker Ilaba.''sı 

* ... 
Dük llo Vindsor, Ö:)le, blr yenle 

Iıususuiykı Na'-<ooda uzun nztm, o
turab·leccıı: bir aclnm <1eğildir. c;j. 
;vaset nıcraln, onun ezeli bir dert11

-

tlir, o, "Prens dö Gol" yani ''eh· 
aht bulunurken, \'.ıtl>tini, dilnyanm 
dört bu,...,!?ım ge7.ID.eklc, me<;hıır 
pilfı.jlardn. o 1nşm:ıldn. ~irirdi. 
~a soda i .. e .. bnhl• m'l ile golf• 

tan b:ıcı!m. eğlence yolc. Hele ;Jn .. 
ponlar h~rbe gfrcl.dcnheri, eski 
lrrr::ıl. C.'ln <;rltmt• mdan bunalıyor. 

Japon harbind n ev' el, bir de
reee~ c lmtlar, dnh" iyi \'akıt geı:i
rebiliyordu; ciinldi Arnr.rjka ZA..n
;:inleri, bn me:?lıur kım koı.>:ıyı, zj.. 
~'lirette, birbir1cn1e ynns ediyor • 
Jnrdı. N c;o lim!ı::n, mi1yarderlerin 
nıilyonetlerln yatlariyJe doluyor • 
clu. 

Vnlls Simpson, bn inzh ncla ha. 
kiki 1ara11arlı:ı. tenl!l<ıtı gelemb or, 
ııntıı önünde, bircolc "dondoml· 
mu!'ö ölrUz <"ti'', •lJrutu c:orbası,, ve. 
ı:;afre lcmı.harrnm e~iltı' ğini gorü
ycırdu. 

Of. l\t l\t 

Dille dö \'indsor, dedik ya, ,ı;c. 
ynlıat mernklıcırdır. N.a55-oya gel • 
di.'kten sonra, lıer c;tlı.'tlclikc:a., b"nn· 
c.:mı alır, Nl'vyorlm "İclel'<li. 

Uşakla beraber başk aları da oda. 
•a ~ i rmişlerrl i r. 

Siya1ı caket ve rayye paııtolunu 
ııu 1tiymiş olan ~Mhler Çörçil mastr 
sı ha~ın:ı ırrcer ve pencereden ba~· 
çede krokct oyn:ıyan en kü r:ük kı 
zı 19 yaşındaki Meri Çörcili zev!..Ic 
~r»rrıler. 

M6o;yö COrcil o1dukç~ obur bir 
adamd1ır. ' Çok 3'W .e tok içer. S · 
~ıt Ptini, çok pişmlıj \uzu pirzolası·• 
nı, midyeyi, Amerikan istridye!lr ıf 
ve pudtnk deni~ ln«lliz tatlııı;ı• 
nı pek eever. Yemek ~nınd:ı 
Bordo veyahut Burgonya şarab , 

:r~met ftttMnt <te rfleJ"a ile her·. 

l•tanbul Belediyesi ilanları 

O, böyle bir Nevyork ~e) nlın!İn· 
de bulunduğu blr 7.am:ındn, Ntwıo. 
dn. bir • met~ nlhruı.y:iqj oldn. Go
knl tayyal'c mc:rclnnında ca.hş:ın a. 
mele, ~ e\-nıb eier;nin 'ntmfmnsmı 
istediler Ye bu t:ı.lepler·ni kabul cl
tirmeJ· ic:in <le b'r nilm . ·,ıı tertiı• 
~c~k Dıil fut boq cam.rı öniinılen 
ıteçtiler. he, polis 1 :ll'ı h. l\n\ gn. 
lar old , lUl! lecl(..n i'n"'i de öltl" • 

nunlnrrlan bfri ~i kıvırcık saçlı, 

·o yaşlarında. uıun boylu, saıtlar< .. 
uıü kemikli. burnu sivri, aflzı u 
~k hir a<lamclır. Bu 20 seneden be
J Çörçili muhafazaya memur Skrıt 

c :ı nt Vart mürellişl Ron;sondıır. 20 
'" ne her aber yaşamak ikisini ~ok 

ımnı iml Lir dost yapmıştır. Ilaşve • 
\il en miihım de\"let i~lerinde bf't

Saat 10.S da harp kabinesi tıZ:l'>ı 

iceriye girerler. 
Dıırl ·~ın rlıın fırlayan sivri dişi,_ 

riyle Mister Antoni Eden en bşş~a. 
riır. Arkasınd{ln nyif vücudu 'Ve 
miyop gözleriyle hi nbaşı Allı göru 
nOr. Onun arkasında kendisin ı' 

ı:olc emin .L'i'iriil'f'" Sir Stnfo:-t 
Kri~ ~lmclttf'ôir. Erne.;t Devin ve 
Olivye Litrl<>n,· Kripsi takip eder • 

btr Portb şarabı i~r. 1 : l · 
Cöreil: · .... ' 
- Sarapsu 

deyildir, ~rina 
~iryemek, yeme't. 
af!zından diişür · 

Tenılsll.k tfMriJıde kcUanllmak w:ere almacak ( 4-0) adcd .Araba hay
vanı ka.palı Zlll'f usu]ı'lc ekııiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin be· 
dert 02000) ;,ıra •e ilk temmatı (900) liradır. Şartnamesi zabıt ve muame• 
llt m.üdllrlüğü kAJ.~mln.ie görülebilir . İhale 21/8/942 Cuma .glinU saat 15 de 
naı..mı Enclhncınde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ma_kbuz veya mek· 
tupları ve ka.nuı;.en ibrazı llı.zım gelen diğer vesU{alariylc 2490 No. ıu ka· 
tıuııun te.rif&tı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü 
;,:ı&t H. e ke..a.r Da1ml Encü mene vernreleti. lA.zmıdır. (8421) . 

Eski kır:ıl, t:u 1 A li<;e üzerine, 
Na soya. don··ü. J\Ie<>elc, ~abucnl 
lınlledilmişf. Amn D\'klin başmu 

b ıa getinni ti; cUnkU tnl!;ilte~:lc, 
im lıii ·sc 'c: ile ct1ile~.t, :Xe' yor
im qidip gelişi hO'l oriilmemiye 
basln.mı"ltr. oınson a dıınışır. 

Tom~n efcıı<lisinin yıı1:ığı üze· 
.. ine o gün çıkan f ng ili7: gazeteler· ı • 
ıen !harcı koc:ı hir rıııkt"t kor. 

RAŞVEK/f,/N 6 l\.4TIB/ 
VE DAKTiLOSU: 

-:\ri-;ler Çiirçil yntr~·n rJ,, kahva!· 
ı., ını y:ıpor ve gazcfelerin i okurken 
omsonla b~· raher içeriye girmiş fi 

cütibi ile şııkaia~ır, onlara sualh-r 
ır:ır. 

Bu 6 krıtihin şrfi Misler Erik r .,1. 
.lir, Fakat idedııde en enlercsan o
lnm Misler ::'lt:ırtrn isimli şakacı ve 
• ki bir kMiple d11kfilosu olan • .. s 
•ıts<>ndur. fl ı; Vat~on ıHiny:ının Nl 

rntlf yatı y:ıznn daktiiosudur. Hu 
adar !<i Urııte rağmen yar.dı~ı yaz•tJ :ı 

ıt bir yanlı~ hnlın:ılc kim'!r~e l" 'l 

p olmnmı şlır. 'Mic; Vat~on Çörç·~ 

nba5k'l ik i O:ı 5,·ekik, Lfilç Cırc 

c Roıınr L::rvıı da daktiloluk ctm ;ş-

!er. • "' 

En' arkada harp kabinesinin kAli• 
b i S ir Edvard Briç gelir. 

Toplantı bittiktrn sonr;ı salonu 
en sonra yinı Sir Edvard Briç tı 

keder. 
Çok eski bir an'aneyt' göre, harp 

kabinelerinde naıırlar lçtimactan ay 
rıl<lıktan sonra salonu düzeltmek 
Ye temizlemek vazifesi umumi kıiti• 

be aittlr. Sir EdYard ~riç masa u .. 
ıcrlt"rin<l,.11 ki\ğıtJ:ırı toplar, knit•.t 
scp<'tlerini, biltiin kurulma kal;ıtltı. · 
nnı kenrli eliyle atPşe atar. 

Çörç il lekrnr Başvekillik odıı~ıı • 
na ı;(eı:er. Y<' or:ırln haki üniforma .. 
sı ile qc1en hir ,<ı<'n!'rııli kabul ·eder. 
Ru ""'" 'I knrnıay bnı;lrnnı Sir Alleıı 
Rr tikclOr. nıışvl'kiJlc h~raber askcrf 
ınr~elelrrl tclkik ederlrı·. Busör•ı.t• 

r. Hnfır.:ı sı çok k tı nctli otrlnpu i Jlllll ... ___________ _ 

i n :ı;on 2:J St'nrllk tn "İli7. ,ı,·ıı c;I ~ ,. 

hi nin c :ınlı ${A71'fc~i s:ı~· ıl cıhilir. 

- Vatson, S imit, kanunu ııc 

akıt n r 5rer1ilm isli. '! 
- 25 Mıı rt 1!127 Sir. 
- Tr"C'',kıir erltrinı Y:ıt •0n. 

6 KAii rı oııecr aelcrı kM~ı ll:ırı " 
•ırJ:ı r . Başvekil lım::ın onları dp ı· 

trıır .. YA7ılıu·ak cevııp h:ıl, k ı 

:ıktilıı ~ u na kı<;"' bir not verir. •· 
onrıı 1-;r <lP VRlll ~ ' " ~ 

Ru -.ırA<ln miHetti!'I Tom~on ~\.''-

Polfs llmiri Semlon ftyfç Pr~ç. 
l.; in, çalışma odn<ıınrla bir aşa{tı bir 
· ııkarı dolaşıyor ve 1tô~sünde kı · 
· ııl rln·:ın n,hoş hi ~si bojbtıııya <'' • • 

<ıyorıtıı. Dün, iş icabı, şQbe reisine 
ıitınl ş, kaıara kA~ıt oynoma)'ıı olur 
mnş ve sekiz ruble kaybetmişti. Kw 
1ıedilen pııra :ıs .,..e ehemmiye";iııli, 
~oı.at cimrilik ' ..-c rıırnfMlpcres!lik , 
~f'ytanı, poli.'> Amirinin kulağına yer 
lesmi~li ve müsrlnl!:le lth:-m edlnr 

. ın rın bir 1 ı ı lılo lmltı'".l :ı « nıı~hr. Btı du. 
Jllida uzun ve kalın ~'aprak c 1•rn. Pt'l ı;'<in, na sevloni. susfurmaYll 
Jarı v:ırrlır. Rıı rı~ara l nr Mek <;fk r cnlışarak : • ' 

mez. 
Ölle nmeAitıden ~onra yanm 

ıı .. t .,..,... Rsş~kil im Adetini, 
yaprak chtara!'!t içmek A<Mti ile 
beraber 1~95 de tt8niHlü olartJc ir 
tira.k ctti~l fspanyıı-Ameri1uı har • 
binde, Kuba ada-sındı:ı. fspanyol or
dusu s1'l'lan aras ında kaMnmıştır. 

Bundan sonra. Çörçit 30 yıldan 
beri giymeyi Met etti~i kürk ya• 
kalı siyllJh parde~ibünü ı>ırtımı. g~. 
cirir, eşi kimsede bulunmayan şap. 
kasını başına kor, altın saph bas • 
tonuını eline alır. (bu~:ıııstonu eski 
Kr:ıl YNlind Edvard Çörçile düAiin 
lıediyesl olarak .;ermiştir.) boynu 
na gaz ma1'kesini ~cçirir, Tomsonla 
beraber sokaAa çıkar. 

68 yaşında OlınMnııı, miUem:u~i · 
yrn el yiylp şarıl!' içme!!inc, 50 ııe
nedcn heri yaprak ci~arası kullan• 

masına ra~en • dimdik ,.e canlı 

bir yürüyi.i~Jc p:>rHimenloyn gider .. 
Hüktımeti lemsil edecek b:ışkn n :ı• 

rırlar da bıılundı·~u halde Çördl 
hiçbir parlltmento içtimaını kaçır

maz. 
• Parlamcntocla toplantı olmadığı 

Eünler Çörçil ö~ledeıı sonra bom ~ 

balardan za:-m.· gören yerleri, bar11 
fabrikalarını, ortlu karargahlarını , 

hastahaneleri, tayyare meydanl:ı • 
rını ge7.rncyi !lcvcr. 

Saat altlda B:ışvekAlet binasına, 

döner. Günün hadiseleri ne olur~a 
olsun so)--unur, yalağn girer ve bi r 
saat uyur. 

Akşamın saat )'cdi~inde ÇörçH 
milll hir lnijiliz şarkı sını mırılcl:ı• 
ıınrnk y:ıln~ıııdnn kalkar. Simol;ini 1. 
ni giyer ve ilk visk isini i r; rr. 

Keyif sizlik. 
Yazan: A. ÇEHOV 

Ru~an ~n: SERVET LUNEL 
ızetecller blrli~i tarafınclan betli - Sekiz ruble ehemmiyetli 1>1r , 
, edilmiştir. Tom<;nrı knru bir c'· '1:ı ra dc~i1 ki 1 ıliye sllyleni)·ord •ı . . cagına vergileri zamanında öderse, yumalanna n:u.ıl müsaade ecli:ror .. 

•ara ~ç.er -ve ona Çörı:ilc Jtiitı° " -,. '1a:,.kııları daıhn fazla k:ı~-lıı~tıikln;-i daha 'iyi eder .•. Sekiz ruble, am:ı 1 lar, .~en bilirı;;in »:ı rablıi l Bütün o · 
'k çil t"f~:ır:ı" rn• dı>rin b1r mc:ı~· halde aldırış hlic elmiyorlnr. Ht'm, ne mühim şey! ~ekiz bin değil yat. yunu olliist eden, muhal,kak ki, on· 
ın i yefle yakar. Bu onun yat 1 n y para dediiUn kar.anıla hilen !':eyler · ne zaman olsa telifi edilebilir... ltwdu ! Ne"redc ıı ıtelip elime sıkışt ı. 

8 kııdar iç~('C~i 15 • 2() yaprak ci· <lendir ... Fabrik:ıyı, y;ıhut nııov'un - "OnuA atı !::>r hissederek .. K:ır ReJmez ofanlı! 
:ırıı -;ının hfrind<iidir. .n t";)hanesini şöyle bir ~i)nret et ~ 'ıı lı~ederek, şöyle böyle gidiyor . ... , - "işte köylü çocuk koşu) or .. . 

Vinston Çörçll kokulu <lüman·w ıı i , işte sana 1>ekiz rub}t'. hatla rlo• - T:ını clörtna!a giclrcek atı bul· Köylü çwuk , Fındık"ı kuıağ:ı bin· 
içers lne g!Jmillerek y:ıt:ı~ındA r. '1 'ın rlıı fo7.J:ı! dun! Uyuz J..öyJ"i •tınd:ın dalca fa · · r!irıniş .. . hinrlirmi~ .... 
Jıflllasmn dcvcım eder. Bir ş"fdor • Bitişik odada. polis amirinin oi:r· lası beklenir mi? .. DtişUııc:e.~lz Mu• - Mademki koşup yarıım nlık, 
"cstra ~ının işaret o;opası ı;ıihi kul . lu Vanya monoton bir sesle: jik rle s:ırhoş kafayla alabilclil!in<· y:ıpıyor, k:ırnı lok demek .. Ana lıa 
ndıilı <'İ.F!ıt rıt~i1f' "Ontnk cm lrlcM· - "Kış .. Kö»lii muzafferiyetle.... ı-ürmekten 7.evk .,,Jır, sonra da bu" bası 1:oeu~s bir i ş RÖ~t crınc~ i akıl· 
a tlı ve Tt'nkll d ilivle kiıtlhine <li:< "~ c C' 7herliyor. "'\öylü muzMferJ · ("Ökürı dereye dtişünce, yahut ucu !arınılan bile ı<eç irmezlc r. KöpcJ;ı 

(e erler. Çörçilin ıı~zınd:ın çıkan !:ıi Pt)e yrıl açıyor..... runıdan yuv;~-ıanınca işın yoksa u~ kızokl:ı gczdireceğine odıın ;\arsa, 
tün mn5vr.d rlcleı·rle rc:r;mt dev!• - lleın hn p.ırııyı ne ıonıan ol• raş 'lur onuııl:ı ... Ben varken alını yahut lncil okıı sıı d:ıha iyi t'dcrdi .. 
el ilinin kn•e olmıı" 'kel imelt'ri yıı•.. ·ı rıvıınrla ,.,• .nr-ı lıilirim ... "'fu- • ·'iir ele göreyim seni, ıırkana öyic Bu köpek cl cıı i leıı pis ıııuhllık lnr d ' 
ur. Bu mfüıv~dCll'kr hcrhnngt I)• • .. rh"l'llr., ... Nr mn.,.l'treri:·t>1i '! neft ya~ı sürerim ki, beı, on Y11 Pek ço~aldı.. Sok:ı 1c l an geı;mck ka· 
edehiya l kilabın:ı örnek diye gc<;ı>- - "Köylü , muufferiyt'tle yol n · uııutam:ızsın ! Neılrn o~·tnıa küçük b il değil! Akşnııı ··eme'tin<len <;oıı r:ı 
bflir. "ıvor .. &('ıyor ... ,, kağıtla başladım? ispatı beyini OY• O) una oıurıııamalıyclım .. Ycnıc~ i ye:-

Bu"t'ekll JiıınunJa iftihar eder: Pra('.kin, dO,üncclcrinc deyam e-- nasaydım. kayhelmfyttekthn... yemez kalkıp Ritmcli .rdim ... 
_ . İnıtiliueyi çok iyi biliri :ıı · t'r<'k: i - "Pamuktan evekler açarak, - "O. he.m njtlıyor, hem ıt :.i?ilyor 

Halbnll. 13 yıışınfl:ı Harovds 1alr - .. Mnz:ıfferlyelle .... diye sö'.'·· kııalc Tar ·hı1.1yla uçuyor ... Pamuk · anne~ i deo ... anne~i de pen ~·ererfon 

ıı: '111 . 

Akşam ycme.ğinde de bir çok mi· Dlil TA d t 1 'dl • • -
!'>afirlcr i huhımır. Hn1tit i1nr.:ın kral .. •,Nıuvn rnd nm en cı ennl ~ ~to.. 

K l
. . . r runce, • s~ an s.yn mmn.n { ıs e-

,.e rl) ıç.c de Unş\'elnlin so rası · ı <li. Ne ynp-:m, na<sıl rnlüt gedrstn? 
n:ı ~eref Ycri~ler. Yemekten sônr. Golf, tenis nıeyd:ınlan nçtmmya, 
Porto şaralıı1c beraber şampnnYa, :rUzme ha\'ttl.lan ynptırımy.a bn" • 
ve konynk içilir. Yemekten sonrnı Jadı. 

Başvekil cigarıısı ile beraber vi ki Bn.hamn 1llllumi '\·ntisinin, bu fi'. 
içnı ckte devnm eclC'r. Yemeklen son rn!ltmıh, f:r a~a l~tıi:"lnı gören 
r a içtil!i Yisld;)c Soda '\c buz i .i" maiye~ rncmu:-1an, on:ı., büyuk bir 
etmrz, ~11 ne lcnrııı• rnk i er. Son neznkct'e toplu nd:ı.lnr idnre i 
ra 9 dc!';te isk:ıml ilk hcr.ik 0~ nar .. lıiitçcsinde, bu i-.lerc ma hsus bir 
Arpsıra ti;ı;a l roya gider. Bcrnnı·. fasıl ve madUe balunmadığrnı an• 
~nv ı n komcdil ' . . ve hafif opr· la mıyn. mnebnr olduln.r • 
retler i rıck sc,cr. Gece saat yn " de, Ncvyorka., Ya m"'tonn. uğruyor, 

·rnl\lt "'ef;İri oron. 
rım ı1ıı lekrr.r B:ış\ ~' ·ıet od. sıncl,ı 
:ırJ..ııdaşl:ın ile tonlnnıp ı:ıümin m:i 
h im h:1ıliselcrinl letldk crl<'r G •• 
cenin saat ikisi ııde pek yorğ.ıın 1 ır 
halde ~atak odasına çr-1,ilir. 

llı'• * • 
Japonlar. harbe giroelidenbcri, 

DüJ· d \ ind'>Or N !'! oda. sıkt<otı, 

l·ıtfdı. .\.rtılr, sryahnt1°rc im1':f 11 

bu'n.. yor, sa.ııı.~ md:ı., memleket 
idar i,)Jc ll\kıt ge(nniye ~alıc;ı • 

_ ______ ... ....,:.:a:m ___ "'ll~or. f;;·mı1.1, yalnız bir tesellic;i nı.r: 

Şiiyle: çıl•cıt! çıt-ç ıl ! Bir iki tane 
rnpıştırsan frnn nıı olurdu? Bu. 
parın:ı'. sallayıp tehdit ctme!drn d ı 

h:ı iyidir ... Bth·tiyünc-<' :ı\i3a~ o'nr 
sa görürsün .. 

Praçkin, nğl un:ı :!.iiksek e l ~oı 

chı: 

- Bunu J-iın y:ıımıtş? 

- Puşki n , h:ıb:ıcığım'> 
- Pıışkin mi? Hım!,. \ııJ 

~:ı rııhet meraklı'iı hır ndnnımıs. Y'.l 
ma~ ın :ı ~·azı:-ıor'ar nmnıa. ne 3az • 
d ıkların ı kendileri de anlny;ımıyo 
Jar. Yc-tcı· ki, yıız~mlar! 

Vnny:ı: 

- Baha, C'ıhıjik un getirdi! 
lı:ı/:ıırdı. 

- tı;eri :ılın! 
Faknt un (! ... ı.' 

!\ıırı r Vn.lic; Sinıpson ynmn<l:t .. yi. 
ne c kic:i nföi .... , 'l'iiyorlnr. 

•İntind 1 

tie fken ınıfın clilmencisf idlnı. lP.ndl. Ben ona hlr M>P• atıltM du lan cvekler aearak. .. ., parmak sallıyor ... ,, 
Ve 0 ~n<' de -ıınırta kalmıştım . F... hrı'k:ı lım o 7·1 nı :ın muuff!!rly&t d\ı. - ":\ç;lrak. Evel<ler açarak .. F- - C:: ;ı Jl rı , s:ılla Dı şan çıkıp döv " pcnçcrcnin c:ımını, 

ı· n f bmı el :ı n nı ~m n ıım 1 m . ı;-ii n k ii, '1• ı.".;.., ." İıımeıiıı 41İıı· •'•' '•"•"•'•f "•'"•'•' ." .. ' .~ .... ~.".··.' "~.;.niııc.;."-•vİırİIİkıİİ· tıİlf'ilrlii. 'ıiı' ıılB•ıiııı ıiniıi<'İıııııll' '.;.i.;..çi;.;m .... ~o.;.;· z;..le;r;.;!;..;.R~u;.;.n;.;.•1;_.;.;'11,;.;<';.;i~~· e;..,;;ii.;;:,~ r~n~i~r.;.s,;.;i n.;.;.İıı· .;P.;:ı;;l,;,;1 o;.;s;,;;ııliiıı~ıı~k.;,;:ı.;.;ı<t~r.;.;m.;...;r,,,'...iıı'ı•· ,;.' ;,'m1i;,;m-..,' mz;ııuı:r=cım-===,,_,,, 
s:ıyede çalı,Jrnn &rkada~lar.ı.mın L\i · 

h 1 



HA BE R-:4.l<şam Postiiı 
1 

Bu haftaki 
yarışlar 

6ıncıHAFTA PROGRAMı 
BlRC\01 KOŞU 

- 1 ç ya,-ınrl:Lki yerlt yanmkan lngi liz erktk \'e dl~i taylara mah~s tor. tkramiyeel: SOO liradır. Sık. 
J.et: t.a kiloclur. Mes:ıfcs;. 1,800 metre. 

l!r&ns HaUmin ~~----------...-----------------------~ l Abn Sahibi ___ _, ___ A __ T.,..--l_N __ ..,...._ __ ._ 5" Anb-en6r0 ~ l 
Htimayunu acaba 

mağlüo 
edilebilecek mi ? 

ciS lsmı Rengı 1 Babası 1 Anası >ı v; 
1 1 -L'-----~----------

1
1 \ S. Karaosmar Tiryaki 1 Doru Er. 1 Vrega.sko~ ,. Aln1zlı f 3 's. Kar&OO!r.an! 
2 j Tahir İşbi!tn Kader 1 Doru Er. Erl.g MUberra 3 A. Sofya 
3 { S. Kar:ıosınnr Meneviş [ Kır dişi 

1 

Vres a.akon 1 Mis 3 s. Ka.rnoNnaıı 
At yarı§larınm aıtıncı ha.fta ko-

1 
4 M. GUler lkbal Doru Er. Fatalis Yerli 3 Zeki 

• 58 . 
58 
565 
56,5 
56.5 ııuJan ö.nUmUzdeki pazar yııpılacak 5 /İbrahim HaJill Cevher / Ktr dişi ErO$ Yerli 3 ı t &Hl 

ve muhakkak ki, yine heyecanla t ll.- ·--.:...-----ı"------ı.------..ı·-----~---------.ı.._ ____ ...,,: __ _ 
ldp edılecektlr. 2. ci KOŞU (Kabatepe koşusu) 

lld ha!tııdır mUşterek bahis me . 
rakltlannı tatmin eder mahiYette ge
çcı ko§ular, bu hafta d& ayni merak · 
lılan tatmin edecek mahiyettedir. 

İ'lil ,.Acrnôak1° yarlı' sarkan İıı!!'ı'liz erk•k \e dJ•ı" ta,·!a- mab.,u .. 11tr. tk-... :~·-ı·· 1 400 U d ..: kl t · ,, •e,J r. ~ .. ,. ,, • .. • ...... ,, v-~ • ' ra rr. .:;ıl e : 
5:! kilodur. Bu ko,uya gelinceye l.1ldar 400 lira kszanmı, olanlara nltı,ar, 1000 lira kazenmıt olan. 

lua sekizer kilo ila\·e edilir. l\le ıufesi: 1,200 metredir. 

Diğer taraftan iki ya§lı lııglllz 

lerin en mUhim 1.mlihanı geçlre<:ek• ı 
ıeri, koşuya, geçen koşuıarma nisbe 
ten daha hazır bir vazjyette altı tay 

1 
yazılu:u:ıt1r. Acaba HUmayun bu haf• 
ta da raklplerjni ma!Op edebllecek 
midir? Şimdıllk bu hususta kaU bir 

1 1 P. Halim 
2 F. Si.rnMrcğlı: 
3 1F. Sim.s:ıroğ'hı 
4 F. Ath 
5 F. Atlı 
6 A. l. Aytaç 

Hilmayun 
Pulat 
Destegül 
Vant 
Varadin 
Nilüf~ 

Doru Er. 
Kır Er. 
Doru dişi 
Do!"ll Er. 

1 
Doru Er. 
Doru dişi 

ı Ronflon 
Blaz.onry 

1 

Carrif 
Claud Cap 
Leg:ılfer ı 

1 Vinalot 

Churbara 
Pommelee 
Chines Girl 
Noee d'Or 
SpringbMr•l 
MutıtendE.'\'.'i 

t.l'ÇÜNC tlKOŞU (Hnndit<ap) 

2 1 P. Halim 

~ , ~~ 
2 F. Atlı 

2 ı' .. .. 2 A. 1. Ayta<: 4 

60 
58 
56,5 
56 
52 
5Q&_ 

,ey qJenemez. 
XOfUlar hakkındaki mütaleamm tlç ya,rndaki ıafkan anp erkek ve di'i taylara mahsustur. tkrnmlye E.I: 190 lir:ıdır. :'Keolafeıı.i: 1,RIJO m. 

a.p.trda krsaca bildiriyoruz: 

Birind k°'a: 
hogramda gördUğllnllz gibi 5 

hayvan y:.ıvlını:ıtrr. BuTBda yine 
Suat Kamoeman ekllrisi şanslıdır. 

tJdnci koşa: 
lki yqtnda İngi~ taylarına 

1 A. Kceebir 
2 S. Karaosma.n 
3 A. Ersa."l 
4 C. Böke 
5 M. Bayram 
6 Osman Genç 
1 N. Ensoy 

I. Nisan 
Hmr 
Rind 
Da.bi 
Can 
Ceyhun 

l Dont Er. Mahbub 1 
Al Er. A. Hamdani 

1 

ı 
Kır Er. Kilheylin 
Al Er. J\üheylA.ndabi 
Al Er. Berk 
Kır Er. Eflatun 

1 Doru dişi 1 Pauxrouge 

Al Er. EflAtun 

CeylAn 
A. Ay 
Meram 
Mimruh.iye 
Maide 1. 
Sadsn 
Cin 
Maha~ 11 
Leyll 

3 1 A. Kese bir 7 5 
3 s. 'Karat>5Dl&n 63 
3 Bayram 60 
3 1 C. Bake 57 
3 ~ t Atçı 55 
3 O. Genç 53 
3 1 P. Halim 52 

mabam, bu kopya altı tay i!ti
rak edeo:oktir. Burada hl.ç t ilphe 
yok 1d\ yek nazarda Prens Hali
min fflma.,.ınu göze ~akta -
dn.,Füat y.ığan yağınıır ko§U pis
tini Ur hayli ağırl8fJtı!'mll§trr. HU
tiiBJWia diğer taylardan Pulat, 
Deıısteglll ve kendimnden 9,5 kilo 
nokBa.n ıaşıyaca.k okn Ni!Ufer de 
tdılikıeli :ra.ldplerdir. En fazla ga. 
lılılyet ihtimali HUınayunla Fth· 
mi Simmroğlımun Pulatındadtr. 
NiHlferden de bir sUrpriz beklene-

1 
Al Er. j Küheylln ____________ ....; _________ ~--------_;,,,, 8 A. 1. AYt!M$ 

9 Emin Pak 
Bahadır 

Ceyld.n 
3 A. t AYta~ 5() 
3 l Emin Pak j 48 

bilir. 
~kop: 
Uç yqmda Arap taylan arum

4. tlNCt.l' KOŞU (Tayyar koŞU!IU) 
Dört \'e daha yukan yaıttaki l'Bf kan srap \'e kı"lraklara maht.1n!i tur. tkramiye!ll: 400 liradır. Sık. 
let: Dört y&frndakiler 56 kilo, be' yatt'fld:akiler \'e daha yukarı yaş taki1er 58 kilo ta,ryarakl:ıırclır. !Ue

safesi: 2,800 metrellir. 

4 

1 A. Ersan Tomurcuk \ Al At Gıı.:ıdi Süade 6 Bayram 58 
2 tH. Tek~ Tuna K:ı:r At Kuruş Sübeyhi 5 l. Atçı 58 
3 !H. Tekçe Sava ) Ktr At Kuru~ Fındık 5 ~ Atçı 58 
4 M. Mudi Bora \ Kır At AlceylAn Bulut 6 Davut 58 
5 İ. Ay-taç Tarhan Doru At Kunış Mebruke 4 l. Aytaç 56 

__ 6...,. __ N_._T_em __ i~-r_...._M_ura ___ t ____ .._~ ___ A_t __ ...,. •• N __ en_·_ak ____ .ı.,..ı_~_y_JA ____ ..:.,_4;....ı...;N;,,;.;...~Teml;;;;~zer~~56~~ 

5. ci KOŞU (Uzun ~ayır ko,usu) 
dak.i bu ik~ya dokuz t&y yam • o~ ''e daha yakan Y'&§taki safkan 
lft1'tU-. Burada I. Nleanın aldığı 715 Jet: Üç ya~dakller 58 kilo, dört 

İngiliz nt ,.e knraldanna mabsuE! tlll'. tkn.mlyesi: 500 liradır, Sık· 
ya~mdakiler 58 kilo, be' ,.e daha yuşan yaştakiler 60 kilo ta,ıyu
ı•ftklardır. Me96fesi: 2,100 metre. kilo ile koşınıyacağmı tahmin e-

deriz. Diğtr taylara gelince, ka
ti olar:ılk bir ~Y söylenemez. Acs.
ba Hl'Ztr 63 kilo ile ağır pistte ne 
yapabilir? En mlihim rakibi Da. 
bi 57 kilo ta.ş;tmaktl\dır. Fakat biz. 
cc diğ~ haf!! l!ı'klet tqryacak 
tayiardgn kerhR.ngi birinin bu ko. 
"1Yt1 rahatça kazanm:ı.sı lazrmdır. 
Ba'kalnn ~ns h nn"'i taya yar ola
t'dt'! 

Dördttncli ko,u: 
Dört ve d aha yukl'.n y,ıı.§taki a

rap atlarına mahsu~ oı•n bu ko
şuya altı l> :ıyvan girmektedir Bu-
rada yine en ba"ta kazanma!!ı ih-

1 Dr. Seferof 
2 H. Ala.kuş 
3 A , Atmen 
4 A. Atman 
5 F. Atlı 
6 A. Aynagöz 
7 S. Temel 

Komiaetj 
Da.ıı.dy 

Özc\emlr 
Gonca 
Umacı 

Yetiş 

Çobankm 

Çifte bablller : 
ikili balllsler: 

Al Er. Obert~ Basl:ı 7 Dr. Seferof 60 
Donı Er. Favara Castlem-:n 9 M. Atlı 60 
Al Er, Onnlx Il. La Bordon ~ı 7 A. Atman 54 
Al Dişi Onnix il. Mistnyngııette 5 A. Atırwı 5.!/ı 
Al Er. Bar le Duç Alan 4 F, Atlı 52 
Doru Dişi Carrif Lithia 4 A. AYnagt:z 50.~ 
Al Di~ ____ c_a_n_o_n_ıa_v ____ v_a_ı_of __ c_ı_.,,_,_._a.--.3.._ .... s •.• T~e~m•e•l--.:..4~~.L.:.11 

Z-3 ; 3·5 inci koıaıar tlzarladadlr 
2,3 , 5 inci ko1alardad11. 

timali olan atlar Tuna ve Sava- flir. Fakat ne olurs.-ı ottun gUıöi-

Sümerbank iplik ı:e dokuma fabrikalaTı müeueıelİ 
Nazilli baama labrikcuı müdürlüğünden: 

cirr. yeti bu ağır pistte genç rikipleri-
Betinci ko"u : ne nisbeten yine adaleleri daha 
nı: v~ daha yultan ~taki tn- olgun ve daha mukavim olan bU

;?illz atlarına m11hst'1'! nlan bu ko- yük atlardan bckl~mck lazımdrr. 
suya yedi nt girmektedir. .Acaba ' Bu hafta mna+trek bahisler şu 

Fabrikamız ısahaamda mevcut ve m&bzenleri~e çrrçır dairesinden çı. 
ka<.'9.k pamuk toz ve di:lkUntUlcri bl.r sene mUddetle açtk arttırma Ue aa.. 
tıl~ caktır. 

iki.ha.ftadU' Roımsrun m:lğlüp eden ı """ 
öidemir yine kazanacak mıllrr~ 

1 

~ekılde tee~it ~ilmı§t.lr ._ . . 
Bu halta yine ba1'ta geleceği zan. Çifte b.~ler . : 3, 3 5 ın~ 

3,8,942 tarihindeki katı ihale 1,9.942 tarihine müsadit ealı g1lnU aaat 
15 e bırakıl!nıştrr. Taliplerin mukarrer ıUnde !abrıkamızda b'izır bulun. 
mal arı. 

nectil!"'lı bu atl!l ihnit edilıniyen bir kt'ş~ ~dedır. . 
rakibi tt>..l"f'.fmdan mağifıp edilme- 1 1Jnli babiUer : 2, 3, 5 incı k~u
.si mç de uz:ı.k bir ihtimal değn. lar üzerindedir. 

Satıı prtnameai mul\me!At ııervisinden tedarik edilebi)jr. Poat& pulu 
gön~erildlğl ~akdirde taUp'erin adreslerine de g!Sndel'.ilir. (8626) 

ı:_arkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 8 - 8 - 942 vaziyeti 
AKTiF. Un P.A..SJE 

a-: 
Mtm: an kUbpam 

"' Balmot • • 
• ıı 

~-' •• t 

Uıalr.lrlr 

DaltUdellt MılbAlıılrlsı 

Rarl~tek1 Mabablrfer~ 
AJıtm: 8efl KBoeram sa.HS tıs 
AJ~vl11° kabD ..ıtıut l)GT. 

Dltv, döYl.Z.Mr " Borçlu ld11rlq 
baldy~•n • • 

llMIDe Tab.ulerl. '! 

Dendıte edltİın enalD aalr~ 
kaıwı1111 • • 
Kanunun 6--8 tncS maddelertne 
te-rlıklln Hazin• tarafmdar. Hk' 
tıedipt • • 

s-eılat oa.auaı 

Tlcar1 senetler • , 
Esb8m., ~ Taln1l&t Obdmu: 

,f -
Deruhte edilen evnlo nak.. 
diyenin karfılığı eab.am " 
taMİllt (1Ubaı1 kıymetle) , 

13 - Serbest eatıam •• tabYill t • 
&nulMı 

'-ltm H d6"Z llzıerine an.m 
~lt tızerlDe &Tam 

Hazlıleye kJA vadeli ı1vanıı 

Bufııeye l860 No. hı ıwıuna 
açılan alto\ karFUlr.1J anu 
llbeedarlu ,, 

D 'O•W' 

-

• • 
• • 
• • 

• • 
• • 
• • 

lM.914.MS.08 
9.M8dl89r
n2.aırz,1n 

M.saı.ıu.so 

u.nı.nı.-

886.861 .sıo.-

w.m.ın,9sı 
10.306.441,45 

1,096,Sl 
, .986. '7%8,46 

-.-
260.000.000,-

"' .... 

8ermaye: 
batlyat Akoe-lı 

Adi n tnllallde 
ııuıa.oout Husu.r 

• • 
• • 

) 

Denôte edilen eYl'BID aalı:dlye • , 
Kanunun &-8 inci m&ddeler1Aa 

1 

tevflkan Baa!De taratmdan fakt ' 
tedlyat • • 

l&OU.910,18 Deruhte edilen eTr&ID nakdiye 
bakiyeli • -; 
K&rfılı~ı tamamea altın cııl&ralr 

Ulvetftı tedaTWe vazedilen • , 
Reeskont muk&bUI naveten tıed&,. 

vme vazedilen • ı 

Hazineye yapıl&L altm ltafllbldı 

ıu.m M!,- &Yana mukabW 8902 No. b kanun 
ml!clblne lllveten tedavwe ,._ 

3".861.320,- zedlleıı 

MEVDUATJ 
rurk Lira.aı 

Altm : Satı Kilogram 

• • 
~ 
• • 

8'7'7.422 

3850 No. lo Kanona ~öre ba:Wıeye 

63.339.588,38 açalan avanı mu.kabW t.evdJ ola. 

25'7.968.819,76 
uoo.ooo;
s.su.999.s.t 

989.491.M8.12 

na& altınlar: 

san KJJogrıım 5:1.ML9S9 

Döviz Tasbhnd&t.ı: 

Altına tabvOI kat!tl dövizler 
D!ğer dövizler te aıacakJJ 

ring t>akly,!_leri 

MDIL.teW 

• • 

• • 

1 Temmuz 1938 tar!ntnden itibaren: iskonto baddf 'Jfı 'I Attın 11zerlne 

uıuu,ı 

e.~ooo.-

158.'748.383,-

u.nı.eıı ,-

lU.6'6.MZ.-

to.000 000,-

288.600.000.-

H4.600.000,-

118.Ul2.71t,62 
1.214.J64 .o: 

'78.12U8'7,~ ------
-.-

28.689..20-l,9 ' 

avana % 3 

1 

·' 

13.ll0.000,-

1Ul%.133,'7S 

60'7.ü26.9t2,-

119.896.8'73,6'7 

'78.124.16'7 ,90 

28.889.201,91 
186.SU.016.91 

999.491,843, 12 

~y-4 EUSTOS - 1942 -. .. 
Türk Maarif Cemiyeti Res· ı 
mi ilan işleri ilan Bürosu ı 

Limited Şirketi 
Tasfiye memurluğundan ~ 

Temyiz ticaret mabkemeıince tudik edilmia olan~ 
lıtanbul aıliye üçüncü ticaret mahkemeıinin 942/123! 
uu ve 942/ 38 karar numaralı ve 6.3.942 tarihli ilim 
mucibince İıtanbulda Yeni poıtahane kanuında Erzu. ; 
rum hanmda icray1 faaliyet eden Türk Maarif Cemi 1 1 
veti Re•mi ilan hleri Bürow limited tirketinin feıil 1 
ve taıfiycö:ne ht~nbul avukatlanndan Necati Yalımn ı I 
tasfiye M"muru tayin ve int\habına karaT verilmit vt 1 
tasfiye memuru tarafından münfesih tirkf:\' muamele 
tınm kemafi11abık tasfiye memuru nam ve hesabım· ~ 
ifa olun~'a,.ı v~ şirket müdür, memur ve müstahden: ~ 
lerinin vazifelerinde kezalik eskisi gibi İcrayi vazif ( E; 
edecekleri ve miinfeıih şirket alacakhlarınm tirkettek r 
hukukunu bir sen~ zuf ında bilmül"acaa iıbat etmeler 
•;iTl olunur. (8751) l~ ' • • 

-~-~~~--------~----~~··---------------------

Deniz Levazım satınalma 
Boml17ona 11a11ıarı 1 

1---------------------------------=--------Kmt-..,_._,... 
30 adet emniyet fenert (nUmuoest veçbUe) 

Yukardı\ clnı ve miktan yazılı emniyet fenerleri 20.8.942 P'rJembe 
gtıııU saat 13 te pazarlıkla satm al:ı:ıııcaktır. l.ııtekliiertn beLli rtın n -. 
atte .Kaaımpa,aöaki ko1111ayonumuza gelmeleri. (862T> "' 

* * * Tahmin 
Bedeli 
Lira 

5000 Adet hUlr sUpUrge 1(;00 
6000 Adet çalı sUpUrge 1000 

Kat'ı 

Teminatı 

Lira 

2500 316 

l 1 - Yukarda cins, mikdar, tahmin bedellerile teminatı YUlh lkt ta1em 
aüpUrger.ın 15. Ağuttc! 942 cumarte!i günü saat 11 de pa&arlJkl& elrıo 
lliltmeat yı.pılacaktır. 

2 - Num•melert görmel: lateyenlerln her giln ve puarlrfa \ft!rak edeo 
ceklerln d9 belli gün ve saatte Kasımpapda bUJuııan komlayona mtır. 
e&aUarı.(8709) . 

••• 
Deniz; CikJ.,mevf lhtlyACI için komlı;yonda mevcut ııtımun..._ sere 

~060 metre iJlbet,in 15, q_ 94~ CUmarteııi günü saat 11 de ~ b1Jo 
lunan Deniz Levazim Satınaıma komisyonunda pa~rlığı Y&pılıı.C&fmdan 
isteklilerin oelll gün ve rutte mezkllr komisyona. mtırscaatıan. (1708). 

~ ~ 

.»evlet DemiryoUarı •e Limanları ~th:trne ' , 
Umum idaresi iJ.anları 

·- ... ...A! - " 

Muhammen bedeli (266926,10) Ura ola.ıı 1906 M3 810 Da3 lcereaıe K. 
8.9-l~ pazartesi günO aa&t 15 te açık eksiltme uıullle ye mlltealıb14t um 
Ye beaabma Ank~rada idare blnaıtnda toplan&D merkell 9 11.DCU lcoııaı.,o. 
DUDCa Atın &.ın&caktır 

.Su ite Jirmek laUyenlerln (H.427.04) liralık muvakkat t.ellllQat De 
ununun tayt:J ettiği nal kalan ile blrUkte ' ayni ıtııı saat U ı. adı ...:en 
llollllayonda baztr bulunmalan lAaımdır. 

Ş&rtnamaıer ükar•dA matzeme dalreaind•, aayd&rp&pda t-.Ullm 
ve KVk ten!ıl\Jıde görUlebilir. (8t33) 

latanbul Jandarma ıatın alma komiıyonun:!.an: 
Demiri .ı.sta.ubuı J. aııbanndan verilmek uzere nUmuneatıe l&ı'lıı&. 

rıar;ne göre ( 4 tlO) giyim nal imaleyisel 2.5.8.942 aalt JÜDU l&&t 115 te 
btıtnbul Tal:simde J , ~a. Al. Komisyonumuzda açık eksiltme ile \hale e. 
dlıt.eektlr. Bel:ıer giyim nalın !maliyesine mubaınmen fiY&t 36 k1UUft&ır. 
ı.~t klilerın gerek demir btıdeli ve gerekse lmallye için cemaııı 2"3 lira ü 
kur'U§luk ilk teminat makbuz veya mektubUnu koınll!lyoııa venn9111 " 
evv~Jce nal t:uaı ve teallm ettiğine dair vealka lbr&Z eyl~Nt lbımdır. 
Nürrune be:gfln komisyonda görlllllr. Şartnamesi paruı:z alDUr, 

lateklilerln yazılı veaika ve teınlnaUarlle eksU~me Z&m&nıııd& ko. 
mi.1yona geloelerl ( 8.537) 

·~~~~~--~~----~---------
Çanakkale Deniz Komutanlığından: 

._ - Mikckn Cinai Lira Krı. 
20 ton Zeytin yarı 1797 • '5 

16 .. .ZCytln 743 76 
ı - Çanalıkale Dz. K. thtiyact olan 

a~k ekailtme ile ııatm aluıacaktrr. 

tııale JWıll S&&U 
24.8,942 ıs 
2u.9tı ıs.ao da 

yukarda yazılı lk1 kalem enalr 

2 - Bunlara alt prtnameler her gün A.nkarada DeDLa lıltlatetartıız 
ı.v. Şb. Md. :!lğil Ç. kale Dz. K. aatmalma koıııl•yonu ht.&ııbuJda Da. 
Satınalma komisyonunda gbrWeblllr. (62291 (8380). 

lstanbu 1 Deniz Komulanhğından: 
Deniz liıeıi ve deniz ge dikli okuluna girme tutlan 
Deniz l!•uı: il 
1 - Deni& 1!8e8lnlD b:rtncl ııuıfuıa gtrmefe tsteklt okurl&l'd&a ......._ 

le lı.alanl&r &l~ktır. 

A - Uee birinci ııındta ikmale kalanlar cı.ntz lilelll tııtrtnal 9IDlfma 
B - O~.a oku! aon ımıfmda ikmale kalanlardan denlll U.... blrtnea 

11ınılına talip "'la:ılar ıkmıtj lmtlhanl&nm ftrdiklet1 talrdlrda aımm•Jr 
lluı~ kayıt ~pııacakt:r. 

c - 1..1.tıe tlr!ncı 811Ulına yao haddi ıa • 18 dil'. Alb &J ldlçQk oaaa. 
ıar kabul edll!r. 

DenlZ ;ı~<!lkll okutu: 
2 - Derıl7 gedlk!f oln'Ulunun her Ge sınrfırıa ort.• olndda fluaa!e ta. 

tanlar alm"Jcak~tr. 
A - Bu!t:ıı.duklan awıflamı muadili ol&ıı J•<1ikll okulu 9uutıanDa 

ka:f,t edile~"!!Uerdlr. 

B - Gdtlikl\ okul:ın" gırt,, 11.f baddi, birinci smı!a 12 - lT. lklJlOI 
.-orfa, 13 - ıs, UçtıncU amıfa u - 19, yao•.annda ol&lllar llabu.ı edlleoe• 
lflrdır. 

8 - l.1tanbul Ye ıl'!varmd& bulunanlar • t.tanbul deniz llomut,a.rlbllo 
na, latanbul haricinde t:ılllunanlar meo.aup oldultlan aııkerUk tabelerlae 
mü:acaatıa~ı 

t - l'•.Yiıt mUdde~ ıo Aj'uıto. 942 ak§aauna kadardır. (llOI). 


