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Mi LLi ŞEF 
Anadolu · dahilinde tetkiklerde 

Memurlara taksitle 
erzak ve mahrukat 

bulunmak üzere seyahate çıktılar Istanbul umanı memurlar 
Anfwra, 20 ( A.A.) - Rei:.icumhur Milli Şer 

Anadolu dahilinde telkıklerde lmluıır..ıuk iızeı-c bu 
akşam snat 10.30 da ~ehrimizclen müfarekat lıu• 
~ ı1r.1,u5lr..rdır. İstasyonda Bnşvekil, Genel Kurmay 
Ha5kanı, Vekillt;r, ParU G.,neı t;el-rcteri, Parı, 
ıd:ıı c bcye:i azaları, sener:ıller. mehuc;Jar ve ''e• 
kalcller 1iıksek memurlan, Ankara valisi, enınl1·el 
dm•k1öru \'e merkez komutanı tarafından teşyi 
eJ;lmi~lcrdir. 

Baş muharri
rimiz seyahate 

ç 1kt1 

l\llLJ.1 5EF F..THEl\t MEXF.MENCIOGLUNU 
KABUL ETTİLER 

Ankara, 20 ( A.A) - Afganistan h6k6meli ta• 
raüııdan hukCı.mel hukuk nıöşavirllAine tııyin edı• 
ı~n h.ırıcı)·c ,·ekiıleti hukuk müşaviri EUıem Mene'" 
meııcioglıı )Jugiin Reislcümhur İsmet lnönft tara· 
rnıdan kabul bu~;urulmuştur. :Ellıeın Menemenci· 
oğlu )ar ,aı yeni vazifesine mihak etmek Ozere 
Kabil'e hareket edecektir. 

Gaz~teın.izin b~muharrlri HU
. e\ in C:ıhid Ynlçı.'1, İngiltereyi zi
'aret etmek ilzere davet edilen 
'.ı ürk gazetec:ler heyetine reislik 
etmekte bulunduğundan dUn ak
f.am 1~nbuldan aynlmıştır. 

Bıı.şmuhanirimiz Am.erikaya ka· 
ılar uzadığı halde bir ay kadar aU· 
recr-& olan bu seyahatinde y::ı.zıla· 
rını mumkun oldukça yoldab. da 
~·azıp yollıyacak. okuyu,c11lamn1za 
bu bU\1lk styahat intlbalarmdan 
bnh!ledecektir, 

Türk gazeteciler heyeti dün 
akşam hareket etti 

ıasn~re llDllfmlıetl tarallnUD, ~ •wt .na. ftrk P••~ 
dCD mtlıeldLt'lp be,et,. 4'll akpmJq ekmprellle Aaku'a;ya sttmittlr. lleJM, 
Hiiıieyln Cah!t Ya~, Zekt:rlya Sertel, Alıidln Daver, Abmet Emta Yal· 
maa'dan m\trekkeptlr. UJll9 mabarrlrlerlnclen Ahmet Ştuail Esmer de bey. 
ete Ankarııd& Utlhak edooektlr. Tl.rk pzetecllerı tereıflne ba akpm Aııp. 
rııııa tnıtlteıe Bllyük El\ıllliinde lılr sb'afet verllecektlr. Heyet, ~na 'ro-

111# ,,,,,,. ....... ::.:r ~~ 

Çamlıca tepesi 
satıbğa çıkarıldı 
Belediye harp sonunda burasını iinar 
ıç,n beş on kat fazla fiyatla istimlak 

zorunda kalacak 

Finliler 
Şimdiye kadar 1035 Rus 

uçafı dütürdüler 
Vlfi: 21, (A,A.) - Ru&Fiıı har. 

binin ba§la.ngıcmdan beri 1"Dlller 
t&Dl 1086 Rııa uçatı tahrip etml§leı
dir • 

lzmirde kültür park 
eilenceleri 

lzmııde on lkiDal kOlttlr park et· 
lencelert dün akpm binlerce ziyaret. 
clDln jft1rt.kUe açılmlflır. 

istihllik kooperatifi kuruldu 
idare heyeti dun seçildi. Vilayet bir tamimle her memurun 

kooperatife girmeğe mecbur olduğunu biid ~rdi 
~ bir (villyet umum 

memıırl&r iatihWt kooJ>ffttifi) ku
rulmu.,tur. 

Dün vil!yette, vali mua\lkıi Ah• 
met Kmı'k'm rarlili aJtmda } apı
Ian bir toplant.ıda idare heyeti ar 
çimi de ya.ptldılmdan koore-ratif 
bu .ı.hta.n itiMl'fD faıll:ret: ge~ 
mit bulunmaJttadır. 

SALOMON 
ADALARINDA 

ld&PJC h~yt>ti rcislılğine Arapoğlu 
Hayri, iki!tci rcislife llurat For • 
tun, murahhas azalığa da Şehir 
Meclifinden kimyagıcr Hulkı sct:ıl
mtılerdir. 

Kooperatif ilkolarn.k villyct da• 
bilindeık.i bütün Memurlıu-a 50 bin 
çelri odun, birkaç bin ton 1<ömılr 
verecektir. ~atııı'ar, tP.bltle :;apı-

lacaktır. Burulan başka bar,'l yağ 
olmak tlze~ n~mUTlsm n:aliye-t 
fıyatı Ye takait esuı d:ı.h?ıinlle gr 
da maddeleri aııt~lan yapacaktır. 

Vi!Ayet, bütUıı dairelere y:iptığt 
lıir tam.1mde her memuTun, bu ko:>o 

peratjfe girme~ m~bur olduğunu 
bıldimıi"itr. 

Diep baskını 
~merikaldar 

1 
Müttef ik~ar'!rgô.-

te!"ızıeme hareke-. hl· gen 1 b ı r 
tında bulunuyor 

1 v.,ı .. ıo.:." ~~ rapor neşrettı 
menilerilli saclamlattınmkla ...
IUI iken· birkaç Japon harp aıemiai 

1 
takıma.dalana cenubunda belimılr 
tir. 

Amerikan bomba uçaklan bu 8e"' 
milcre hemen taarruz etmi~tfr. Hr 
n fena olduğundan neticeler belli 
olmamıştır. Bütün uçaklarımız geri 
dönmlltlerdir. 

Londra, 21 {A.A.) - Blrletik A• 
merikadan alınan bir habere gllre, 
Amerikalılar Salomon takı.madala
larındnn birkaçını IMal etmişler • 
dir Bu haber, bl\yQk Solomon adr 
ları muharebesi buşladıktan tıem 

15 gOn sonra verJJmlşUr. Temizle"' 
me ameliyeıd devam etmektedir. 

Kara harekatını 9 milletin 
tayyarecileri korudu 

tondra, 21 (A.A.) - Miltlelik
leriıı mü?terek harekAt lkararglhı 
Fransız sahiline yapılmış olan çı• 
karma hareketi hakkında diln gece 
U.k mufassal raporunu ıneşretnılr 

tir. Raporda, kara. deniz ve hava 
kuvvetleri orasında mevcut s1kı ir" 
bfrlilf belirtildikten sonra şllyle 

denilmektedir: 
"BQyük bir askeri kuvvet. nakli• 

ye ve harp gemilerine bindirllnıış. 

pek tehlikeli bir deniz mıftfakası 
aşılmıştır. 

1 - Bu kuvvetler, şimdiye b • 
dar yapılmııs olan akın hareketle
rinden daha kunetll bir taarruz 
hareketiyle ve fe?lcallıte ıntld:ıfoa 
edilen blr yerde dü!}manın sebil 
nıüdafansını denemek ıstiyorlardı. 

OskUdar sulh mahkeme•!. latan
t.ulun -en gü:Deıl ve bUyUk arazi par
~&larından birin.i c;~khrın td.iebı 
iızerioe şil.yuun izaleai için 118.tı!ığa 
çrkartml§tır. 1ııtanbulun meşhur 
mesire yerlerlndC'n başlıcası olan 
KilçUkçamlrea tepesini ve seraaker 
Zıya Pa~ korusunu içine alan bu 
1:,UyUk arazirıi.n satş ehemmiyetli 
1:.ir hMi&c teşkil etmektedi:' 

mevcut fntıaat malzemesi tedarl • 
kirıckki mU6kllllt ve palıalılık d. • 
layısile harp eonuna bırelulmııtı··· 
Harp eonunia. burada otel yapıl:ı
bilme&i ve imar projelerinin tatlıi· 
kJ için belediyenin Çamhca tepesin 
de gen$§ isti!JllAklu yapmuı icap 
edecektir. Fakıı.t ı;md1 atılmakta 
olmı bu arı.zi, hltl'MUlt ellere geç • 
tikten ve ha.rp de bittikten aonra, 
imar projelerinin tathlkm'l baıla • 

Ruslar Kafkasyada 
yeniden çekildiler 

2 - Man~ı geçen miltteflk va• 
pur kafilelerine yapılan taarnu -
Jarda .mühim bir rol o~-nryan n.dy'l 
dinleme istasyonunu, sahil batar
yaları, düşman askeri lestaat "'' 
m:ılzemesini tahrip etmek. 

3 - Sorguya çekmek için esir
ler almak. 

Bu tearuz hareketi e•nasında 
dütmanın bütün arazide mOdaf.

<Devamı S tbltlde) 

Binl~rce ağacı, kuyıılan ile bu 
l..onıluk Pen<Wk sebilinden BC'y • 
ı.·oza ve Ha.lioe kadar biltUn lstan· 
bul kryılarmı görmektedir. 

nacııtı ~ltLea bil'kaç misli kıy • 

=ke::n;: :!~~te ~~~~ :~ Kletskayanın cenubişarkisinde 
ncı Brezily 
vapuru da 
torpillendi 

Diğer taraftan hatırladı~hmru 
J'Öre, belediyenin Çam1ıcanın ima· 
rı c;in birtakım tuavvur1an ve pro 
Jf'leri vardır, Bu arada Kilçllkc:am• 
lıca tepe!inde bir otel yapılmas: 
ıls kararlaşmış, ancak bu İ! halen 

Baıveıtta mlblm 
glrlfllıelerı 

l'işi, 21 (A.A.J - Reis Ruz"c!l 
l' e.raz c;arayda, amiral Cun"linghanı, 
,1mlral Klng ve Hop'lclns'I kabııl 
t lmfş; kenrlıleriyle uzun bir gc;. 
ı • şıne yupınıştır. 

100 milyon lira 
sermayeli idhalat 
va ihracat şirketi 

kurulacak 
Bunda.-ı aonra ihracat ve 

ithalat hirlikleri lafv 
olunacak 
(\'n~" 3 Unrüd .. ) 

kıymetle iatimlik u.ruretiyle kar • D h • • Al 1 
:~1s:1~!~rı:~t::::~ :~ğ:: on ne rını g.eçen man ar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e imha ed i 1 d i 
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Dalkavuklar 
Saltanatı 

TARIHl ROMAN 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
ı 

&aradealıdekl ınıet Umaa11İ'ı 
•ltemadtıea •omllalaaıror 

Londra, 21 ( A.A.) - AJmaoı.r 
Stalincrada kartı taarruzlınnı tl<I
detlendirmekle beraber. Ru.slar, 
düşnıanı tulımala devam ediyorlar. 
Sim•ll Oafkaayada Ruıla~ yeni 

menllere çekilmişlerdir. 
Dl1n gece yarısı Mos~ovada neş

redilen resmi tcbJile gi\re Rus kı• 
taatı diln s:aliı\ı:radın şlıuall ıaı

(Devamı S Unctlde l 

Aşil Jlzladaa 
kaab bir cıaa1et 

Halileni11 sarayından Mogol orduauna iltica eti~ :.ı 
Arap dilberi - SerMrlıanJ lıapılarında tlallıavald• 
ortlum - Bir ırürıde yıkılan tahtlca/ - C~ 
koluna bükmek idiyen lıadınl - Selculı aaraylannda 
Qfk gecel•ri - Nurluıyal kimdir? - "Bir Mogol atluı e·ır Rum 

na bin Arap müUıii leda olsun, laalıanıml,, 1 genci dun gece arkadaşını 
bıçaklayıp öldurda Yana •ıan ııtaaıana11a 

. • ~ DllllJ8C8Ulllll ==• . a ... ıııdde> 

itin A••ıa telta· 
ııuıa memlelret· 

ten çdaam 
••nedlltll 

'\:afinolon. 21 f A.A.) - Bir elbll
cı Brezilya ,.aJ'UrU da.hı torplllen
mi~lir Gene, her sefor!nde olduJıı 
gibi. torpilleme hldlsesl Brezilya 
kıyısından bir kaç kilometre illede 
olmuştur. 

Hllk6met, bOtiln Alman tebaHı9 
nın me.nılekelten 6ıkmamaın yolun• 
da emirler vermiştir. DlploraaUar 
müslesnadır. 

u.a: 11. (A.A.) - Pvon Urle 
cl19 DUD'I Bresllya h&riei79 ıauınna 
lılr ....,, s6Ddererek BrailJ& ... 
mJJedıM karp mihver denlultdan 
taratmdan :papdan 1l09Jroa taarruz 
lal' Jlattm ... kt ~ tfUı&k 

~~-~---ftllar lıa1drmda wı brdet ~t 
ldn duyuZan MmpatSJi de bıb&r et 
mektedlr, 



lngiltere nasıl 
iaşe ediliyor 

l lngiltercde. ekmek esmerle,mis olmakla beraber serbest, 
ha• plen cvvr!kine nisbtle çok farklı değil.. Bütün fark, 

zenr;;nlerle fakirlerin ayni sekilde karınlarını 
d oyurmasındadır. 

Uir lı gilı.i ıııulıeı ı iri diyor 1,1: 
Oiıim. g[iıılıık ioşc E:··İh.'llliZ. \C 

ıc' lct iaşe mesele i, buıtuıı, ııek n 
ı.adar dıışiındürcc-ck bir hııltll' ık· 
"İldir. \llaııtık lııırhlııc rıığmeıı. 
l ngiltc redeki iıışe Hı Zileli, ıncJıtrııı• 

ıl:\cli ıııucııı olarak lıir ,· ıziycltc
lir. 
Doııııtz y::ıRı. P•'Yllll. ıı: ,yağı ve• 

ııre ~ılıı bıı~lıcıl ı-:ıdu ıııııılılelcri· 

r.11., lı.ırpı ı•n C\\ el ycılıklcriııı i.· 
:~n pı•k ıı;ı: Iıırklıdır. Lt islılıkııkı· 

ııız J!ıl', hoft.ıd::ı, iıııııın başın::ı, biı' 

l..ilodıııı f,ııl::ıdır. Hııllıııki. harpten 
t•\\tl ııncak hır kılo yedi yiiz el!i 
,.rom t I ~ i~ orduk. 

Harpten cwel. hıırtadn ~ l'diiji ınız 
lcrc l:ığı, MargJrin, iç \'n8ı 301! 
gr:ınıdı. Şimdi pek az bır fnrkhı 

250 gr:un alı~ oruz. Şekere gelınrl', 
en eke hlr litre sarfedcrken, şin.· 

di 22'> gramla ikllfa cıllyoruz. Pe\· 
ııirl lııırplcn cn·clklndcn fozln o• 
lıyoruı: 80 grama mukabil lOtl 
1;r:;:.m .• .\~ır işcilerl" el yeıııil enler, 
hnflııda 250 srn·n ı>eynlr alıyor

lar. 
Jtınbon. doınuzyağı da pek nzal • 

mış dc~ıldir: lGU r:ım:ı karşı 120 
garnm. Bizim ]lCk üstilne d!iştüğii

ınüz ı;ol ıı ı;elinl'C': lfa •·p' en en ,•1 
haftndn 80 gram arfedis oruuk. 
Şimdi 60 gram alı'.\ oruz. 

Koı:scn·e istıhknkımıı ise, harr.· 
lt>n C\ velkindeıı lılç fnrklı değildir. 

En elcl' de et koııscn·csl, rc~·el, 

-urup vesJlrcmız n~ da bir l.ilo 
tuhı) ordu. Şimdi de bir kilo nlıy<..· 

ruz. Sut, memlc~ elle bol deiıildir, 

'lmo l..nrtn tnbi de~ildir. 
Bu hesaplıırı, dikkntle rüzdeo 

"ecirirceniz, dikkate şal an bir ne"' 
ticeye varırsınız: Zenginlcı, f:ızln 

•niısriflik cdcıni;rorlnr, ama fakiı

lcr ,.e :ımcleler, hnrı>ten evvelkin• 
ılen İ)'ı heslcnlyorlar. Znmanın 

ıc:ıba:tı, bizi, doRrıı yola SC\ ketti 
1 abiatjylc1 bu vnzlyct rbundan son· 
n d ı ıdıımc edılecektir. 

Hnrplcn ı.onrn. lngiltf'reye çclıı· 
'>eoiı, herhalde yıyecck fıdclleri
nıizdc bir çok değişiklik olduAunu 
ı.:urccck<ıl niz. 

lngillz muharririnin bu )'azdıı..
larında, çok eminim, yalan ve mli
h.ıliığn )Oktur: cünkü fngillercde 
işlııışınd:ı buhrnanlıır, harp işlerı· 

ııin aksine iaı;e \C idare işlcriııi 

ııek miikenunel yurüliiyorlnr. Bir 
ıle, lı:ılk1a da anla~ ış v·ır. Hodkfun· 
lığa, ''urguııculu~a sapmı;')<>rlar. 

Harple olm:ıdıMımız halde, sıkın• 
lı ifinclc bunalm:ıınız, (ınlnrrn ak-;i· 
ne, iki cihetteki noksanımız.dau i• 
leri geliyor. " 

* •• 
Yine lnı;llız mutıarriri )'a?ıyor: 
Ric'in yahut Klari.ç oleJınin Q

nilnden secliAinı :ı:ıun:ın, ho~ bir 
his içinde kalıyorum: Eşlkler~·ı, 
kollarında .-.e:IH!ller. yahut fileler. 
zarif, fık kndınfor allıyor. U'ıın~; 
hayaliniz<lı•n RCCirebilir ttniy-<Jiniz1 
Bu muazzam h:ırp, blziln oburl:ırı• 
mızın dıı, mOmtaz nilelerimi:dn 
de itiyııtl:ırıııı ali üst elli . .Size, ia· 
şe dn\·aınızın, icllmal irrkılı'lp çn• 
rıındo ~ ürudüğünu söylers<'m, mQ. 
halıljl.1 ~ll ilUmc hnmletmeyınlz. 

HarpıAcn C\ vcl, aristokrat Jrndın· 
hırımız, ıl<!ğil böyle serıetlc zeııbH• 
le ııokn!l:ı çıksınlıır. yemel-lcrınl, 

ancak, eicek ,-a~lariyle süslenmiş 

ofrnlnrınd:ı görürlerdi. :\§cılar bl· 
ir, ynırnc:ıi;ları lcmeklerin listesi• 
ni, lcJe~ııl.ı nldıkları emirlere RÖ· 
re vücnda gclirlrlerdi. 
Şimdi ise, bu mutfak kokusu 

duym~ımş hnııımhır, kendileri gı• 

ılip, kMıı ız u:rntılıın bnlıkl:ırıtnı 

'alıcıcl,ın :ılıyorlar. Ö:\·lcyn .• Kı'ığıt 
kııllanılnınsı şiddetle y:ı(nk_ Satıcı· 
1ar. ~ki l>ir sazctr.yc hile bir şey 
c;nran•:ı7.lor. 

Tuh;ıf tlcı'til mi? Şimdi, orla Jıal• 
lilcr, bö.> le angnr)'alnrdıın mu:ı( 
lıulunııyorlar: çOnkii harp i~lcri, o 
liadıır haşl•rınılnn :ışkın ki, yemeı..
lcriııi knntinlerıle, )ahul hnlk ]o • 
k:ınıtnl:.rında yi)·C'rl:ır Hemde nasıl~ 
halde ''erdlklcı-i para hiç ı;:ilıi bır 
~cydlr. 

1.ük denilen kıbntnlard:ıki ye
'Tlek mıısrah J .. e. )alnız iki şlllnge 

dlr (bidnırıaramızla 65 kutu~ ka. 
dar). .. "' ı. ' 

Harp'-t nTel, ecnebiler. bizim 
yemeit yeme~i hilmedlAlmlzden 
hahsedcr~rdl. Haklıydılar; cOnlcii 
en iyi ellerlmfı, en lenctlı sebze• 
lerimiı, en nefis yemjşlerlnıil n~ 

: dır ki konserve ile, ııınhılut Y.!9 
ııı~klcrle \'oklt geçirinlık. Kndıııh• 

rırnız. hlrkac türlü ycınl'k plşıı ınc-

1 ınılcıı hJ)rn bir şey bilıncr.lcrdi. 
, Teze .. ehtelrr:n, ,·eınişlcrln l İİ7.iine 

lın!rnn kiııull. !~çiler, l cml~ln ne ol· 
ı!uğun ıı hı lmczlercll. 

!'ıınıli lit·rkcs \'İlaminin ne oldu• 
ı'.!111111 !Jilivor \'C hcsnp edi;>or, r:t• 
lcrılc. seLz ·lcrdc, :\ c111işlcrt.le lıol 
l..ıol yenili) or. Kııııc sor:ırsc.11z ~ı.· 

rıınıı:ı:. C vıl:ıminin portokaldn ,·t· 
~ıurc•dc bulıındu~11n11 hılir; fakat 
purt:ık:ılı p k gl>renıı·ı. llıı, orlık 

iın;.i):ızlı olJnlnl'lınızın, mini mınl 

y:ı,·rul.ınmızn tahsi cclılıni~lir. 

Ben, iıı:ıılın:ı, k: tı'nltılnrımdıı por· 
l:ık:ıl reçelini sen·riııı. Diğer rece+ 
ler vıır nmn oııun H!rınl tutmuyor. 
l'ıünHimü sörcıı lıir hnnı'!l, nsıı • 
lrırrn portııknl yememiş mıllctler 

'':ır. diye beni lc!.elll etli. 
1.orıl \'ullon i::şc lşlerlmizi çok 

siizel ;clıı re .!cliı. or. . Bize l fi \omı 
ı.stlhk.ıl.ım 111 rlağıtınnkln kalınıyor. 

Buıılıırdnrı ne urcı'le, eu b i şcl:il· 
lle, ıstifadc cdel'f'i°:imizı de ö§reı:• 

~·or. Hemen her yerde bulunan 
inşc bijro:nrınrl:ı ~emek yopmn 
ılersl11ri veriliyor. broşıiı ler, yenıclc 
listeleri dnğıtılı)·or. Bu •ayede, 
şimdi, knhrnllıhırımızda, ekmek, 
salalıı, sut, peynir yiyoruz .• 'e)di, 
o eski knh,:ıltıl:ırımızl Donıuı 

vnRlı yumurta ,·esnlre ... 

Bir :\emek müıchossısımız ' r: 
Betli KampC'I. Olı:o NctcnoJ'Ja lılı • 
ilkle, boy·unıı konferans ,·erir, lı. I· 
l,ımıza yemeklerden istifade ımıl• 

l~rinl öaretlr. Üniversite taklJe.sl, 
ı.lehsclll bir yemek propagandası 
yapar. Pntnlesln gıclaııı knbıı~undn. 

~imdi liyle yeniyor. Kırların kuzu· 
kulnkJnrı, Uiba_rd; .• Salııtnsı l apı!ı• 
yor. 

Yumıırla .. Bu biraz mesele: C{inkii 
nydn. insan başına dört l..ıcş yumuı • 
ladan fa~ll\ bir ~y 'lierllmc7., fakat 
ıır:ı sıra bizi memnun eden .~İİ •PJİ7.· 
lcrlc l:arşılnşıyoruz. Snbııhlc;\'İn Sil• 
zcteyi acınca, ioşc nnzırının nıilj

des'inl okur ve: "14' milyon kn~· 
sana yolda''. Oh eviniriz:· Hazır 
oınlel! 

Hııziron nihaycllnı.le. Amcrikatlıın 

~elen, 12 milyon kullu yııınur1n ı:;a· 
lntosı dnğıtıldı. l>aha da 12 milyon 
kuıu ilıtiynlla dııru~·or. Sını ınılo 

dıığıtıl:ıcak. 

Elimizde, yine kuponlar var Allnh 
rıııı olsun, Amerika gönderiyor, 
biz de. onlnrla et kono;cr..,.e i, mc,~ 
va konservesi, 1rnnı Udlm. c.-rik, 
kahvaltılarımu için hububat sola· 
ıal:ırı alı)·oruz. 

Bıızan insanın halırından seci• 
Yor: Böyle kartla, kuponlıı erıak 

almak zalınıeliııc kall:ınnı:ıkt.aıı•ıı. 
ılc,•Jel işlerine, hnrp san:ıyline ya
zılsın. Xe erzak galJesl, ne hir 
şı>y; kantinlerde. halk lokantaların• 
d.ı )e, iç .. • l~eyfine bak! 

Olmuyor işte.. Serbest mcsJc-~in 
de d)İr zevki, bir de ,·aıifesi var. 

Resmi t.ehliği okuyup mana !;I· 

ı.urmaya çahşacağun. (förümiŞe go
rc Almanlar J<'ransız-:Belcik& hudu 
donda bir gedik ~aya ,.e MaJİ• 
no hattının deniıe doğru uı.anan 

kuyruğunu ,;ec:meye !:&bahyorlar. 
.liu 1870 de tutulan eski yoldur, 
Lcngiyoa·Sedaia yolu, kllslk yolu. 
Diin bana PeztinaJmn bah~tlii 
!l.A>ngl·inin :Wı resmi teblll'dtde ge
tıiyor, fakat ıi131'ırin Almanlann e
line g~t.if;i ~ıkça yazılmıyor. 

Çörpil verdiği demc.~d~: "1.'ari
~in en bUylik muiıarebeıı;ı ba-:ladı'' 
db•or. 1989 nis:ınma ~ar <:ol< u
ı:ıın zaınnn mecburi askerlik usu
lüne muhalefot tıden .Atlinin, 
Senklerin, Grim·uduıı girdiği hir 
İngiliz kabine!Iİ hakl<mda ne dli
şuneceğirni g.estİTellliyonım. E~er 
l.ong\ inin Almnııltll' tarafından a· 
lmrlığı tnh:ıklmk e<ler<;e Fransa e.e 
lik istihsalinin mühim bir krmıın
dan mahrum kalaraktır. 

J<"eoa bir çıkmnıdıı olduğunu ~a 
h:s!'fediyonını. 1':v !:ıtlıihim oln.n ~•a
dın, gelini. memedeki lriiçük ı;oMI
lu Ye cephedeki kocası bu dakika· 
da bmrle-n nefret edJyorlanlır her
halde. Fakat İngiltere ~nim ~·n· 
.ınntlaki iıı"8.lllon askere !:Ağrmıa
ını15a bunda benim ne suçum ,.~~ 
Sonra harptf"n lfl a'· e\"VP.1 hir 
kttm ~eçinlim, aya~nn kınlıh, 
~imdi ıu·a..<1rrn topıdh~·omm, Fal<Rt 
hiitlin honlam ~ğhıcn bu iki ~ .... 
drnd&n biras utaaıyonım. 
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işrndeki ihtilaf 
M!lteaU?ıııt mah'ıe

meye mlracaat 
edtsor 
--<>--

Belediye pilanları 69 uün 
geç vermit 

Milte:ı.hhltle çrkan ibtilür ti.teri • 
ne ;ıiır.JJ durıııuş ol~:ı :.tı :rçnrçısı 

tc.mir ve ıslahı i. in n :iıı~ 3clme • 
den ikmali için ç:u ,ınm müte11:1hıt 
ll3Dl Ve hes:.ı.btra b:-şka \Jir mtitc• 
r..l hide ''eri:ere!t İ-!!C dcv.ım ı.dılııı!• 
~ine b:1cc!i} ::cc knı·nr ''cı·ilm ·t,r. 

Çare da belediye fen hcyetı tcı • 
r<ıfıncian yapılan ı:eşi!" ne~iccdnrlc 
ceı.ha 170.000 ira1ık oi~ iı;in YD!'ll• 
mağa ihtiyeı· ~ü~terdiği :ınlsş:lınış
tır. Bu suretlı: m.iltc:ı!ıhide verile· 
cek p:ırade.n bu rr.öztnı kes:ı~rek 
inc;:ınt yuptırılncrlttır. 

Diı:er. tar:ıl tan, bckrl:re ılc ınü· 
ttalıhit o.rasındr.ki ihtilaf ad1ıyeye 
iııtika 1 etme1tte:d ir. Bc1ediyenin 
iddiası, Mıcırçnr~ısı inljnat iıı cr.ni 
ilzerinc ııle"' miltc:ıhhidin \'nkit ve 
:.sımnııiylc tanhlıildıinil ye:·inc ı::eti
rcmcd@ gibi ı:.zım gelen çeıkilde 
ele her~ket etmcdiğid'ir. 

!IU1ca.hll't ise. bc'e<lipnıc işe 
bıışlnrl:.en kcndicıin.e ''erilmeı1i ie·~p 
eden in')<-ı.?.t plan ve proJclerini 69 
gün tea~hur:a ve>rdiğini. biııaenn• 
leyh, evve'ce ve!'~lmi~ clnn mlid -
dete bu n.üd:ielin ilave&i 18.z:mgel• 
c!ıgi!ı.: i' eti sUr:n,.kted•r. -o--
Peti'Oi o~Cst Anka. 
ıraya ~at;ledllecek 
Gcılo.tnda Kozluhanda ça.lışmektR 

l,u'unıı11 petrol ofisi umum müclür 
iılğilnUn Ankar'lyn n,. 'i takarı'\ir 
etmişt '!", Ofis, İ11tMbul ., c lsken • 
derund:ı birer PUbe açacuktır. Ofi· 
sin merkez ,kadrosunun d<ı b iraz 
<iara.lulac<.ığ• söylc:ı.mektedir ---o-- --
Tramvay selerıerl 
arurııamı11acak 

Tıra.mYny -ve c Aktirik idnrcııin • 
um verilen malf.ımnta göre, yeni 
den 350 b:ırıdnj ısmnrlnnmıştır. 
Hıı.,en eldi'!' bulunan· l>::ı.ndajlarla 
tıramvay seferlM"i f!'inıdıki tarife • 
tiyle bUtUn ki§ mevs'mindc nok • 
~3l"!!IZ olnrnk i.~emcğc devam ede
bllceeıktir. An°".k ihtiyr.c, ynlııız 
l:und:ıj etrafmda toplnnrramaktn• 
aır. Tm.unvay ve elektiriğe 'lit di
ğer :nmlc:ı:rrelcr de w.rdır. Bunla 
rın temini ic;in de teşebbUs!crc ge
ç:lm:.Stir. 

KiCıt tevziatı 
Devlet ihtlyaçlnrı ve bamıı istih· 

knkı hariç olmak ilzcre kağıt kaı· 
ton ·e muke.\'va. tevziatı, badema, 
sa nayt mUd1lrlil~Unde tc~kil edil
miş 1.ir cnciimm tarafındnn ya.pı
ll!caktı ... Dün, Ticaret Odasıncln 
Milli ~:ınayi Birliği U!mlllll katibi 
Halid GUleryüz, Mmtalro. lktmıt 
Uüdü:ii KeYr.al TJkici~lu ve diğer 
hlıikado.riarın iştirl'.lki lc bir top 
lantr yapılarak tevzintın şekli gö
ıilf)UlmUetiir . 

Y.uan: 

Alekıander Vert 

Bu gece Parise havR JıUcunıu 
yepılmndı. Fınn nbimet. Alman 
btımôanlmıan uça.klan başım '·er
Jer<lf' çok meşgul galiba. Ga7.ct.cler 
~mniyet \'cric.1 havadis \'etıniyor
lar. FcL;nenk krnHt-esi, hıı.neda.nı
nın Jlollaııda tahtı Uzerinde sulh 
~inde gcÇen 150 8enelik bir dev
resinden SOflr&-hükfımcti ile 
beraber J..ondrıı~·u. sığınmış. 

Rot~rdanı ı bombnrdmıanı c:ok 
korkunç olmu~. Biltlln ge-1.ctelcri 

okuma'ic idn ''çifte maymun,, kah· 
,·esine ;;ittim. l\lodern scmt!~re 
hiç ben1.emeyen bu Puisin e.11kı 
kö!'jfM!ni çok eYcrim,. Kah\•ede 
bir~k biklikJerle Jcar,ıla.şdrm. Ed
\ ar Tay1or orn.dıı.. Vcnizeloc;un ya· 
nında t:ınr<lığnn ihtlynr bir nım e
lan Apostoli11 orada, Nev kroniltl 
ı:azeteııioden ihtiyar Burden orada 
l'al'İfi;n zllrn'!'SlZ delisi l.A>p ora.da, 
bu adam hiçb1~~-e bem:enıereıı 
re!!imlf"rini bnna satarak 20 frnıık 
al<h ve birkaç ~Un iç.ersinde Fran· 

Halepli Fuarlın 
f i.rıldaklarından: 

Bütün dolandırıcıhklarından 
başka kadınlarla macerası 

Jll 

GENÇ kız, mahk0 me<le11 içeri ' nun llzer!n~ ma!ıkeme kendilerinin 
;irer girme.z, folll!ı&l:Mlı, liı·!,;ek ~;nğırdıruı.sı jçjn muhakemeyi bar 

, iıı',tcl< mübaşirin i::.-:lret et(iği yere liıı bir g\.ne bıraktı. 

duğı u yuriidü \'e clurdu. ı "' *' "' 
Bu genç Joz, ı~u:ulın tiirlıl jğrtıl· Fu:ıdm marifetler~ bu lcaılnrla 

!erine alcltlnıms 'e Jc~m.ıı-.ı~ 1 e e\- bit m~mektcdir. Du genç kızla ni • 
lencccğini sll-nar:ık 8 a\' lıernlıer ~.ınla.n:!ral;: e\ le-nmek Yandb le üç 
~ ns:.uuıı;tı. Hunluğu l:uyal kiitilde· 
ı inin birbiri ardı ıra yıkılnııı .ı keıı 
tıM:ıi bir hayli !'arsmı~ı. 

füınbilir, belki de, l1ütün bun· 
l:ı rıı !'!lğıneıı <lo!nn<'lırıc: niı7,tıJ lısı-
111 yine ıoeuJek te tle.' am etruiıt \'e 
l ine kiınlıilir kaç geceler ı;:ıbnhla 
rıı kndıı.r ıığl:unıştı 'l ' 

- Adın'! 
- !J:ıtlce. 
- Kaç ~·asındaı.ın \ 
-22. 
- JMi misinf 
- Hayır, beklnm. 
- Nerede oturuyorının? 
- Kadf.ıtöytitıde, Moı1ada •.• 
- Sntlu ile daucılardıın I:.im. 

1 tri tanırsın! 
- Yo.lnrz suclu Hakkıyı tanı-

rım. 

- Hangi Jialckıyı ~ 
Gene kn, Fuadı göstererek: 
- İşte bwıo. Yani ı.~uadı. Bana 

kendisini fen memuru Hakkı diye 
tanıtını~tı. 

- Dol;,rnı söyllyeccğine nama -
bun, vicd:ının üzerine yemin edc•r 
ınisin f • 

- )~derim. 
- N .. biliyorsun 
- Hiı;. 
- Hiçhir tieY bilmiyor nın11un '! 
Genç laz ılü~ilndü, AC'nrn başını 

ya\ a.ı- ya,ıış Fuada doğru çevirili. 
Gözlm-iııi Uz~ri:ıe dikti. 

Bu. öyle bir bakı~tr 1<i, kin, ne[· 
ret, pi..:mıınlık, tnzalli'un, • acımalt 
,.e. ... her 8e)', her teY ile dn1uytlu. 

Fuııt, bu bnkı,Şm altım.la ezilrujş 
~dirgin bir ha.ide rnziyetini dei:;is· 
tirmiı;;, fn.k:ıt ~n~ kızm bir clefa 
l:i' e ~özlerine bakmalc cesaretini 
bttlnmnmı~tr. 

Ge~ kız, hala Fuada bakmakta 
dcY:un ederek: 

- Bi:diJ;im, dedi; bunun mi< • 
ti~·le benim ni,anlım olmaıııd•r, 
Benimi.~ 5<>1<akta tıımştı. Temi.z, 
lcibar bfr ad~m intib:u"brrnktı. Bir 
k~ gün sonra tla geliıl bahamdan 
beni lı1tedi. 

Kendisinin fen memunı. arlı,11n 
fla Hakin olduğunu ır;öylerli. 

Rilılil<lerim bundan iharf'Hir. 
Rei<.ı, Funı?n hlt:ap etti: 
- Şl\h:ıde!e J;arsı bir diyecel;i 

oiz vnr mı! 
- l'ok Vahın hen onlnr:l nıl·~ 

mın Hakkı ıleğil, Fuat olduğunu 
~öyledlm. 

ıo 

Gen!: im: 
- Yalan, R&ıda, deılin. 
Reİ!'I: 
- Gidebilirsini7. , 
Diğer ~?titler g-ehnemişti. nu -

Çeviren: 

Muz.al/er E•en. 
&I\ diktatörü olo.cağmı hah~r \ 'er. 
di. Sa~cin Pnrisden son haftnhır. 

Pertina.ks ve kansı aeat tıir ha
çukdıı bir tnklli ile geldiler. llcisi 
ıl~ çok endişeli. Ka.rboninln cı·i.·.e 
gittik. Biz konu,nrlten Korner de 
geldi. Komer ve Perti~ Gıkın
tdı 6'ir bvll'Ja birbirinin elini sıkt'r, 
llilmem neden bu iki adamm nrn
&ıntla. bir anlnşamaılrk \"af, ı•erti

ııa'kı; boyuna. varıiyetle m~gut olu
yor. Belçikalılara Ji.nel ediyor. i
kincikanuııda Framınların At 1lt"r 
kanalmı işgal t.eklifinin Belı;iltıı 
tarafından reddedildiğini unutmn· 
mış. Pertinakla göne Belı;ikanın 
bugUne ka<lar it;ı:;.ıl edilmemesi 
Almıuılann l\fajinonun arka.cımdaki 
lt'ransrz ordusundan korktuğu i
çindir. HıılbuJd bu~tin Fransız nr
dusu her tere rağmen Belt>i'kaya 
yardım etmek üzere sonu meçhul 
hir nuıoeraya atıhnı bulunnyor, 
l"ok yere hinl~rce er ,.e he"a~ız 

mUhimmat i"raf edilecek, Perti·. 

u~· kendisiyle beraber yaşadıktan 
somn, birıtenbirc ort:ıcllin knybol· 
tnUS \'e dolaııdmhğı paraları a\UÇ 

nvu!.) ho\·ardnca s:ırfetmek sureti • 
ltı noı;'ll:.tiçinde temiz b'r aileyi iğ 
fal cderc!k Jail!ıriyle eYlenrueğe 

nıu\':?ffak olınusı ur. 
Bıı nrud:ı Jlii0 .eyin adıncfa bir ~c. 

törden 180 lim, l mnil ndııuln di· 
ğcr bir şoförden ele ı;;o Jinı <lo -
lıt11ılınnıııt1. 

Nihayet, son tlefa S:ıim nıhntla 
hir benzinciye müracııat ederek, 
kendisine zeng o bir tacir t'hsU 
Yermi' \'e: 

- Sana gizli olarak 2 biıı lira· 
lık ~niin satabilirim. Anc!lk pa. 
rayı Petıin isterim, denıl,tir. 

Saim bu ıtifabt mukavele:re razı 
olmuı,t ~örtlnmıı,,. nncak bir tınar 
tan da za.brtn), haberdsr etnıı~tır. 
Böylece de lturnsız dolandıncı 
Saimin 2 hm lirasını a1rrken cür 
ıııilme,but halintle yakalaumı,tır. 

Fuaılın ~·:ıltalanma!lmm gllç olnın. 
ı;ı, hem k.end~lnin ~nbıkah olma.· 
masmd:ın, hem 11.e s:ı!ıtc nürııs kii
ğuh kullanmnsmdandır • 

Fakat tilkinin dönl\p do a,ıp nİ· 
ha:ret geleceği ~·er m:ıll'ım. 

~111AT ŞAZİ 

Ağır işçi 
çahştıranlar 

--.0-

e eıo11y ye rer 
cetvel verecekler 
Vali ve hclcdfye 

lebll(j edilrniıtlr: 
rlyasetfndcn 

1::1\mcık lcnia1ındn k:ırt u~ulünün 
tıılbikiııe müteııil!k tallmatnemenin 
20 ncl madılesi tarlfatına uygun 
ağır fşdc cnlışnn işçi istihdam eden. 
!erin çıılışlırdığı işçilerin adı, soy. 
n<lı, doğum tnrfüi, işe başlndıAı 

tarih çalıştığı ış. "işçinin calışıııtı 

işdcn m:ıksacl ynplı~ı iştir. Calıştıtlı 

kıstın daire \·eyn makinenin oe\'i 
de~ildir. "Du işe bn ıgi tarihle hnş· 
lııyıp ııe karlar z:amnn çalıştı~ını 

bildiriı: iki nüsh:ı cetvel tanılın e· 
dcrC'k Relcdiyc 11,lısal müdürliiljiln 
den niimuııeslııi nlncnkları hlr mek 
lupln birlikte 25. 8.942 akşrunınn 

hatlar Belediye lklısat ınüdürlüAfi· 
ne getirmeleri vr. hundan soıırn 

vuku bıılııcnk mürncnallnrııı kahul 
cdllmiyccc~i ''c lıi!iifı hııkikııt lıe· 
yanda bııhınnnlıır hpkkında tnkiLnt 

• ynpıl:ıcn~ı iliın olunur 

03.lıs Monmedi-Lingvi ara!Dndakj 
gecllf,e de çok UzUltlyor. 

Sordum: "Bu hur.eket Fran a~ 
nın isti.li.oımıı bir b:ı~lıuıgıı: mıdır'?' 

A!llk ceh:-e ile cevap venli: 
"in11allnh hayrr. Genel kurmay bir 
balta e\"\ el }"r:ınsu ordusuna. rok 
gtlveoiyontu, Fakat bugün bu iti· 
madtnr yalcb.ttrııi~ b:nziyor. 

Bununla beraber Amens-Lu..,.en 
Nnmur-Mcıiyer hattı U1.erinde tu 
tuııncağrnı iimit eduim. Fakat 
ıııUtteffü ordular arnsıncl:ı ~rl.ı bir 
ishirllği yoıc. Buna c;ok canım ıu
ı.,Jıyor. Fr:ı.ruıız ve Belçika karmay 
Jorı ilk temıuı cıınuı. akımmı yaııa
hi1mi5'.~r. Bu re1.alettir dO!'ltllm.,, 

Rüroy:ı. döndiim. Regi !\lı-.ynnr 

telefonla innnılmayll('.:ık bir haber 
\'ereli. Ilir Alman J>ara!!iitçiisU 
~la.dlcn meydanında ~ere inmi~. 
ililb:r bunun ovdunna oldoj;"'ınn. 
kııni,Ur. B:ısluı bir Jıll.\ :ırlic; 'fa.ha 
ur, şüpheli olarak topla.nan AJ
mnnlıır Bufl\lo ıntndyomunda. açık 
lııırn.<la tııtııln~·orlar diye Ingillr 
ler Fran5a hUkfiınetini protesto 
etmiş, Fran•nzlar bu Almanları 
toplama i~inde !:Ok mant!i{!IJz bir 
~el<ilde h:ıreket e-ttiler, şüpheD 
bırçol< Almanlann kollarını cı:ı11a
~·a s:ıllaya <lol:ışmac:rna mnkı-ıbii 
yakmc'lnn tanıdığım \'e numucılan
nıı itlruad ettiğim birÇQk Almanlar 
toıılnma kamptnıı. ~önrtzr:inıek li:ı
re yakalanqıı,1 bulunuyor. 

(De\'llmr var) 

Mubaclr ordular lııa 
1ngiJtere'rleki Polonya htlkfinıc· 

tinin B:ı.o;,·c1.iU Ocneral Slkor~ki, 
gurbctt.-e \C ruuh:ıcir Polonynhlıır 
tarafrntfan kurulan milli or<ludan 
fır at dü<ıtlil:!:e bnhseder. Şimdi~·e 
kadnl' J>oJonya deniz hirlikleriııın 
d(· şimal <laıizinde, Akllenizdc, At .. 
ilinti'lttc, hnrplcrc lstirak cttllderi" 
ni resmi tebliğ:eı·Je ajan<1 h:ıbcrk
rinrlen öğrc.nclik. 

Nnpolyon'uıı emrjncle bir Polon· 
yn ordu u vardı; kUçillıtü, fokn t 
ııe ele olsa bir ı.m·v<'tti. 

G*n biiyi.ik harııteki muhn<>ir 
onlularm r.n büyUğimiı Çelm~lo\'nk. 
lnr kurmu~lardı: 
Slm•ak bir papasın Mililn Stefıınlk 
mlımln bir oğlu \'ardı; me l.nr bir 
J\ozmoğrnfya alimi iıli: Fr<ın .. 17. 

tnhiiycıinc g~mi!:ti; harp rıntlıı• 
ymca. tnyyare taburıınn yıızılılı; 
hayatmı yıldızlar h:ıkkındn tcfüil•
lerle geçlrmi5 bir adamın tayyare· 
cı olmn ı her halde pek uygun hir 
ı:ey olm:ııın gerelc. Bu adnru ısırbi~ 
tanda rlc:ıt b:ı3l:\dıb'1 "ırada yn• 
ral&ııdı; tt&nilt edildi: ttalynnın 
(lcYlet merkezinde b!r hmıtu~ııne
de tedavi gördü; sağlam olarak 
!:lkft. 

MilA.n Fmn"ız ordusundan te· 
kaüt e<lilmi'.;'ti, ama kcndi;ı;ni l:.en. 
di kendine Qekoslo\•ak milli or,lıı· 
Mini\ bir numara ile yazdı; sonra 
nere<le ~'e~coshwak muh:ıclrleri 
varsn orolıın dola~mağa bnı:;ladı: 

,·afan<laslannı h:ırbe tc"'ik ediyor; 
onlnnn bulunılııkbn memleketle
rin tclarecilerini bir Çekoslo\•ak or· 
dosu kurm:ı.k için kruıtlınnnğa ça. 
babyonlu; mnvaffnk ıla oluyor, A· 
)aylar meyılnna getiriyordu. 

O uım:ın Çek~lovnklar A \'Us

turyn, M:ıc:ırl• tan inıparatorluii;u 
lıuclucllan içinde idiler; bu de,let 
tnrnfınd:ın nskere nlmmı~ln"'cı1 •• 
Propa.g:ı.n<la, çok slirmeden te."irini 
gösterdi; Rusl:ırm Galiç~-nya ynp. 
tıklan lfH6 ta:ırruzu sm"mıla bir 
denblre 400,000 Çdtoc;lo\'Blc Anıı.
tury:ı cephesini bıral,tılar; Ru ln
ra teslim oldular; bu, tarihin ya1. 
dığı en bUyUk haklı ihanetlerden 
blrJdir • 

20 Ağu~tM l914 de Kly~f'de, 
Çek gönlillU taburlan kuJ"Ulmu~, 
bunlar iki flene ııonra bir h:ğay 
-0Jmu5l:ı.rdı. Falcat Ruslar kendile
rine sığınan A\'U'>tnrya Çeklerini, 
itimatla kar§ıladıla.r; bunlar<tı~ 
disiplin yoktıı: bunun i~in fn 'ırıka· 
Jard:ı çalıştırmayı tercih ettiler. 
l\lilln Stet:ı.nik, bu sırada Rnsyaya 
ge!di; Çele fuı\"\·etlerini t'ransız 
cephesine götllrmek istedi; uzun 
nıUzalıereler olı.lu; netioe çıkmadı. 
Ancak erte!I sen~ RruıYftdaki Çele 
nla~·lnrının ordu l 1 nline ~etirilme .. 
sme izin ,·erilıli. Tnrihçj Nuarik'• 
in Pnri§te bir milli Qeik hllkümeti 
kumınsı da bo tarihtedir. Rmn·a 
yıkılmcn, Çekoslo\ nldar ihtilal ~ı
rnsıncla garip rolle royna<lılnr: bir 
S,1 .. nıı \ ilitdi\'ostnk'daJ1 dolar;arnk 
meml~ketlerine dönebildiler. 

Kadircan KAF LI 

Ay tutulacak 
Üniversite rasathanesinden al

ciığmuz mnlfunata göre, 20.3•1942. 
~3l'Şe.mba. gllnil güneş doğmadan 
evvel ay tutııl~a.ktır. Yaz saati ;.. 
tıbarile sn.:ıt 5 de ny arzın tam göl 
{i'tsi.ne girmeğe lx\.'}lıya.rak Raat 16 
yı t d:ıkika geçe gölgeye tamamen 
a:ılmış buluna.caktrr. S3at 7 Yi 35 
dakika gcçcye kadar ay arzın tam 
ı;ölıgesinln içJnde kalacaktır. Ma
amafih memleketimizde ay crkr.n 
l'Otacağmdan tutulma eonuM ktı.• 
dtır görUlcmiycceilcUr. Muhtelif §c

hirlcr için hesaplanan ayın batış 
z:ım:ı.nl:ı.n §unlardir: Erzunım sa· 
at 5 i 38 dakika geQC; Antalya sa• 
at 6 yı 5 d:ıkiıka ~. Ankara saat 
G yr 12 dakika geçe, İstanbul saat 
6 yı 27 dakika geçe, İzmir sant 
6 yı 38 dakika gete. Buna göre, 
mem'cketimlzin en doğu ~lgele • 
rinde ay lcısmen tutulmu5 i\·en ba· 
tl!.C:ak ve memlc-:ketimizin diğer höl 
gel:crinde tam tutulmanın ilk krs
rrJ da görUlebileccktir. 

Sıtma mücadele kursu bitti 
!stanbu lda açr'an ve bir buçuk 

ay devam eden sıtma mücadele 
memur yetb;tinne kut'Su netice • 
lt'nmiştir. Bu kunta muvaffak o • 
lanlarm tayinleri ynpılmL,trr. 

S:hhiye Vekfile'ti, çok iy1 netice 
vaen bu lrul'Stan &onrP. lzmltte yi· 
ne bir buçuk ay devam edecek bir 
kursun açılmasına karar vermiş • 
tr. Bu ~ orta mektep \'C eski 

rüc:cliye mektepleri mezunlan ka 
t.ul ediJcoektir. Bu kurauıı d!l ik
mnlini milte:ı'kip sıtmıı mUcndele 
memuru yetiştiıilecck kursların 
c.iğer srtına I\lÜMıdele mıntaknla· 
nnda. açılnıa61 mukarrerdir. 
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JUyom davaııalla Blama mtldalaa eden 
Gala'la 16Jladll1D• gire 

Tarihin büyük davaları 
~ ~~~ ,.......,, --- ,,_,, .-

~~ 
(Gasetemldll ldrbMıl •! 

tnşlılıı yaamdaed ıarlll ontı" 
llyerı:k ıtönıte~lıı olnl~L 

tı~r1 oıabl)'t'ta lıalı otm.~ 

!Anlan J>l'l'IUID Dl"IJf'Ohuuır.,a 

_ _,/ .. 
BLUM, MUTTEFiKLERiN ZAFE-
Ri KAZANACAKLARINA EMiN ! 

Alman va·purundaki 
~casusluk~ 
~ -

it ve İfÇİ anyonlar: 

• Yüksek lklısat ve Ticsı 
tehine dcvnın eden riyaıiy 
gilizccsl kun·etli bir ~en 
bfitfin gün \'C clers ~ene: 
öğleden sonraları herhanı:ıi 
scsede çalışmak veya iı;lenf 
ı:ııımck ımrctlyle fngillzı-c 

ziyc dersi vennek l!liten 
(OR • BAY) remzine mür: 

ingiltereye kaçıp gelen Guin F rans~z- ~ 
ların müttefikleri beklediklerini söylüyor 

.4. 
:ruro R!\mrihin doğru s<;yle<llği

ne in:ı..ııuı5dı. Onun İçin Şlut~rle, 
Jeni Hofmam bir defa dıı. tayfa-

Londra, 20 (A.A.) - Afl diktan .t01lr& Franaız mllletlnin ı,endi l:ır arasında aramayı <föı:üıulü. 

Toplayan: MazaHer ESEN 
GIZLl ŞinE etmek laznn olduğ"UJlu, korkacak 

J~niden bir»e,YJer öirmmek oka birley ohnadığını, llitlerin arka
<iar kol:ı.y oJmad.ı; 'Udıu Alnwı· mızdA olduğunu iJin·e etti. Ben ele 
)lldan her ge~&ı. Rünırihe 7u \iabul ettim. Vazifem Ncvyorkdnkı 
dolar getirditini ~ etti. Uo aja.nlarla Alnuuıynd&ki teşkilat a-

Aldırınu: 
Nlyuz Kı::onikl gUnlUk lnıl.llz gue. ,etlerini bizzat ıeçmeSi hususunda Gemi mürettebatının llstcsine 

t~lnin hususi muhabiri, son günler. verdiği vaadı tutacağma emln bulun. bakdı. 'l'ahm"ninde yanılmanıı:Jı. 
de general Dögole iltihak fçin lııgU _ maktadrr. Karl ~luter ismi bu li~ted~ ya:ııl-
tereye gelen Fransanm Ekaanpro. ''Blum flradlye kadar, Fransayı 1 nıı:ı fak:ı.t s!linmi~i. Kenarındn <ln 
va.na mebusu Fclika Gu!n ile yaptıfı terk i'ln kendine yapılan teklifleri ~u ı;:erh v:ır<lı: "Bren Jim1tııınJa 
görU~meyl anlatmaktadır: reddetmiş, Fransanın uğradığı feıa _ ı;emiyi terketmlsdir. ,, 

Guin şöyle deml§t!r: ketin, kudret ve nüfuzunu arttıldığı nu listede .reni Hofın:ın h.mi 

l perayı Şluterd.en a1dlğu11 :Jııyl"'li. J"Mmda e\'rak getirip görtirm~kdi. 
l•ukat Şluterit. ~ ni.ı;in :ııv& Uu sefer getirdiğim mektuplar ka
' ertliğini bi.lm.ediğini. ilave etti. maramda y:ıta&·mun altında me
Huyutmn. dıt.ir nxun uttdıya i1.ahat ~jn bir !,lant:ı. i~rsindedir. 
, ·ermekden ~ucdi. l!Jll de ı \'e sonra ikinci l{llpt:ı.n Uanrih 
doğtluğunu, çocıak.kık ylllacrnı o J.orenze şu melttnbu ynz<lı: 
ı:ehirlle geçinUj:.~ ilk okulu, li~ I " Azizim, yat:ığımın ııltmda.ki 
}'i ve t.:ıhsiı oı~ti )1~ M-ne olan \ meşin ~ntnyı bu baybrn \'eriniz. 
l>erb:rlik melı.teb~ hitirıliğiui, Anahtan yazıhanemin soı ~ek· 
birisi üı; öteki 1 l ya.;ında iki kar- . mıer.esin•Jedir. Beni tevkif ettiler." 
tle5i olduğunQ.. &bluının bir deniz 1 Bu kBğıt ikin~i ~'\pt:ın:ı. götUriil
bUlxı~ ı i~ se\'i..~ intihar ı::t.ıiği- l ı..lüğil \'akit ll!lptan Jeninin niçin 
ni kendisiııind~ -.kdan )'"&DA tali· tevkif edildiğini sordu. Polisler 
hi o!madığını UJ.!l de AlmMyR iir. kmac:ı. "lm~nkçıhk yıııı<lığı ı<:ın,. 
t\\ rupn ar:ısmda oleycıı Ur~mca 'le<liler. l{am:ıraya g'rilc1i, e,·nık 
'upıının:ı. kadm. ber~ri ,~lı\ralc gir- 1 alındı. 

ı\ .. ğtda remfdert J&Zllı ıt. 

kU)"UCUlıUWlfUll QAIDlal'W9 

mektuplan l<lllnıhaaPndıule• 

lan bartç) ~tırpa •balt'-• 
Kadar ve .,..., 11 d.- ..,.,... 

lan. 

(A.G.) (Bira~) •(B.F.) ''Fransız mil!eU Franaanm ııtt.lkb&- alyul bir partinin §Cfl bulunmak mu )tl.iclu fakat Yohnnnıı. llofrnan j ... 
Jinden emindir. BUtUn Fransız iıçile. ruuıebetile, her §eye rağmen ve her mı geminin kadın berberi olınak 

rı Almanyadan nefret etmekte ve ne oluraa olırun, vazifesini, Fransada yazıl;: :ui, '"~ çizilmemişdi. 
müttefiklere taraftar bulunmakta • kalmata emret~fğl cevabını vermiş. İlk ıs olnmk hu lt:\dtıılıı tanışmak 

dır • ., Ur. . t-.tcdi.. SU\ nriye mıirat'nat c:derek 
Riyom davasında Blumun mUd&fil "Guin, Fraruıız pe.rıa.mı.-ntosıle a. - bütiiıı müret~b:ıtı üı;üncii me\'ki 

olan Guin. ke.ndlsinl daima m).hpuı bu yan meclLlln~ki 808yallst parti&ine ) emek snfonun:ı 1-0'l a.masını rceı& 
lundugıı Bumuıo! ıatoııunda görebil - mensup ıeo azadan 36 ıtmm Peten a. ı t.Uİ. e:;u,·nn bu tck•iı i kabul etti. 
diğinl ve son görüşmeleri aın.aında leyhinde T'CY verdiklerini, katı auret. Gemide bütiin çalı~lıır poliııln 
Blumun, tngilterenln tutunacatmdan te Vlıi aleyhtarı ve iş berab<ırllğl lmrşısrndn. toplttndıl:ır. .Johanııa 
ve Amerika ve Rwıya ile birlikte za. yapmağa muhalif olduklarını, 100 a. Hofman da ıırnlannua idi. 
feri muhakl<ak surette elde edec•l'in- :&anın da, açık bir durum almıımakln . .. . 
den emin bulunduğunu aöyledijinl beraber, müttefikler lehinde bulun. 1 Bu l~zıl saçlı, mavı ı:ozlil ~ok 
tekrar etmııtır. duklaımı ve yalnız 2• ki§tnln Vişl le- güz.!.!1 hı~ k:ı?.ındı. · Üzennı.l~ l!e~ı-

"Blum çok nikbin oldugu gibi faal binde fikir beyan ettiklerini U'şa et- beyaz ~ır gumlck vnr~ı. 1 ollı.ın 
bulwıan demokrui lrunelleriDbı to. mlıUr. hü~~yetme ;1n.lr so~u~ı l;;u~~~~~e 
taliter rejim!eleri devlrecefine de •1kiDcI bir cephe kurulması tak- sa ·ın. cevap :ı~ \'er 1•• 

0 ı<t • • ı
ka.ttyetk kanidir. Franaanm d6rdUn- cllriııde Fransız milletinin alacağı um sımasını lyıce tesbıt edebıltn~k 
cU bir cum!ıurjyet devrine daha ula. durumdan bahseden Oufn, bunun §Up. i~in bu nınnacıız ı.•ıallerl mUmkun 
§8.C&lmı ve fktıaadl meaeleıertn alya. heye yer bırakmıya.cak kadar açık o'duğu kadar uznttı, sonra kadını 
al DM?aelelere Ustnıı gelecetln1 tah. olduğunu ve bUtUn mllletln müttefik. bırak<lı. 
m.Jn etmektedir. Blum, D6golll cld - terin gelmelerinl beklediğini söyle • Ru sırada gemi nhtım:ı ~·annşdı. 
den takdir etmekte ve zafer kazanıl. mıotir.,. Bütttn çıkL<ı ~·olları sıkı bir nezıı-
----------------------------- r.et altına. 1llınmışdı. Memıırll\r 

Ortaşarkla Amerikan Uçakları Komutam 

GENERAL BRETON 
Hin<lislanı Cinden ayıran•huduq na sirdi. 1912 den beri de ha\'aCı 

üurinde Uzak şar:JC ıgökierlnde bir hkda ç&llfJDakladır. 
Mlı:.da. Bir Amerikan boml>ardıman Btl7ilk haf'1)te cesaretle çarpıştı. 

Joha:nna llofmanı yakından taldp 
f.l1iyo•l:ırdı • 
Kadın iskeleye çıkar !:ı'dm:ız tev 

kif edildi. Ve sorguya çekildi. 
11k sorulan sual &O oldu: 
- Karı Şluter nerededir':" 

Kad!nln gö:tleri bliyüdü, ce\·ap 
,·erdi: 

- Bu l!liim<le kims.eyi tammı)O-

uçağı sıkıntı içerisindedir. Dqarda bir ook nl.-nlir aldı. Genernl B~ rum. 
kötü bir ıhava ''ar. Koca uçak saal• ton üç aene Amerikanın Pnrh •efn - Rümrihi tıı.nl\'Or musunnz,. 

- Hayır. Bu ·İtJnıi iŞltmedinı lerden ~rl ras;ele uçuyor. Nf.hayet retinde ateşemiliterlik )aplı, sonr:ı 
neme olduğunu nnlayablldl!l Taklt dQnyanın her k~esinde -vazHc :ıl lıil~ 
benzin hıızineleri hemen hemen bo· dı. Fili.pin~rde çnlıştı, Cavn:)'D git• J."akat adliye Fnrayma gelindiği 
şalmışlJr. Rasgcle yere inmeli mi? ti. Avusturalya semalarında uçlu. \"Ukıt Johannl\ Hofman ifacleyi de· 
Bunu dilşilnmeye bile imkln yOt.. Hinditıtanda vazife gördü, şimdi l\Jı ğiştirdi: 
Yere inmek düşman eline geçmek sırda bulunuyor. Kendisi ile görü - Eğer tayfa Kari Şlnterde:? 
demektir. O halde tek :bir >çare al- şenlere şunu söylfiyor: "Burada isi· lıalısedlyo~nız onu ts.nıyorum. 
dı. Tayynrcyi mümkün oldultu l<a· mi bitmU.1cten s<ınra Tokyoya gidt'· Hıknt izinli olduğu !c:in g~mide 
der 'hafifletmek ''e bu suretle Ja• celim,.. dcği'dir. 
pon işgali altındaki 1opraltlardan 2l lkincil~rln 1941 de Amcril.n Kaılı:t herşeyi inkir e<,i~·,,rdu 
uza:klıışmak. Cephaneyi alııyorltır, nın uzak şark ha\·a lrnn ellerine kn· ı Bunll';'I ÜLerine snlona Rilmrih ı:ı;e
zaruri olmayan Uletleri atıyorlar. • mutan oldu. Noel sabahı, merasim 1 tiri'<ll. Hi!mrih kndır' görür ~ı;r. 

ı;iz ~faniladan a:rrıldı ı: e nöcl 3 eme- mez ~ 
Yıwaş y:ıv:ı~ kora ku'; alçalıyor. dô· 
nen m<>trölcr yava~lıyor. t~ıe Hin• linl Cavaıia Surahaya şchrlnclc l c - l\lerhaha .leni diye haykırdı, 
dislan, işte Tcıpur hava meydanı. . di. IJurdn. ne ijln \'ar? 
Benzin hazinelerinin kadranı sıfır Cavadıı ''e Avusturalyadıı Gcner ıl ~ef sordu: 
\;zerinde, soluyan motor dunnuş " Breton Vıı,•elin kurmayında ~·nlı~lı. --- Bu kadını tanıyor mu"-nnu7.! 

Cannın ho~altılmasındnn soıır.ı. _ Evet. Jeni, dnha dolrusu tur. 
Pilot çok mÜ')kil .mane\'rallr ya• 

parak çok zarara u~adan ta1yn· 
reyi meydana indirebHdi. Tayya • 
renin knpısı açıldı. eski Amerikan 
onuncu ha'"a tümeni ke>mutnnı Gc · ı 
nernl I..e,•io; H. !'keton hayatının a• 
nın<ıa cnnı bahasına vazifeye koş ~ 
makta tereddüt etmemiş olan Ge • 
neraJ••bugiin Mısırdadır. 28 hazin:ı 
rlnn beri ele Orta ~rklald Amerika:ı 
~nva kUVTetlerinin komutanıdır. 

bozulan hııvıı kuvvellerinlrı ·enidcn l'ohann:ı. Hofmanclır. 
tanzimine memur ol<lıı ve hu suret• 
le Delhldeki onuncu Ameriknn h.ıv l 
tümeni kuruldu. 

General Brclon kt>ndi!linln y:ıpa

madıjı hil' şeyi mıılyyetindcn f$lr.-
meı. 

Anctaman adalarına karşı yapı · 
lan hareknh biızat idare etti. 1'cn<li 
tayyaresi hücum eden t:ıyyııreleriıı 

en başında gidiyordu. 
Gec>en 2' tıu.irenda Ruz.' elt kcı• 

General 1890 da Pıınsilvanyadn f ıilsindenıoelinde bulunan hnıün kııl-
'Pıtsbunr şehrinde dolldu. M•sleline lanılabiıir tayyarelerle Mısıra sit ·· 
deniz sulı:ı\'ı 0111nık beoladı. Fakat mcsini f'ltedi, General Rekor denll
ııçık .denizlerde ilk ~·olcululıtan soıı r~k kadar..(kısa bir zamanda Obil' 
ratdenizden vazgeçtı, knra ördu~ı #ın Jcuvv~rine iltihak etti. 

- Kari ~luterin yanınıln s:;ôr
ui?ğünliz k:ıdın bu mudur? 

- E\·et. 
- El 4':t:ıtnsmda size gizli ta-

limat <?>~tiren ~aclın. 

- Evet. 
- tö;•uter o;ize A lmıın hilk\ımeti 

ımmın:ı bazı ennln <::ı.lmayı teklif 
t:ttiP:i 'aIJt bu ~ndm yanmı7:da 
mıydı? 

-.- E'ot. 
Rümrih 4"ıl\an1<lı. Jeni yorgl!':ı 

blr tavırla: 
- Oyunu kn~ bettim, clcıli. Ben

den nn ö~cnmek istiyo~unuz·: 

1 
(Değirmen) (Emekli subay 
N.) (E.N.S.) CF.D.K.) (İ. S. 
(324 1.N.) (İ.D. 26) (Kayna 

tliğini, 1931 da (marr.na nımruııa : Çruıf3nın içersinde birçok mek 
p.e.çtiğini, Mn<11\,, :o;ari1e1e \'e Cu· tuplar ve bunlardan birisine İb'lle-
mya gittipai. Slutorl~ OJU\yxtı& lenmiıı 70 dolar bulundu. Fakat 

\'tıpurıında. ııaDt1Jtıfıru, ontta.n ıtonra mel<tupb.r gizli bir şifre ile yazı!. 
(\ropa vapısrana -'tlıettiğlnl nn- mıştı. 
llllh. Ve Mm,.. hilc:Ayeı.ine ~öyle Jeni bu ~ifren"n aııahtarını bil-
ılevam etti: :nediğini j,lclin t:diyordu. 

- Birgün nr.nerhaver limanın. Şifreli -0lmn~ n:ı ;r,j mektnp \'111"-

dıı. Şluter bana Alman ıôzli istih- ılı. Bularcl:ın birisi Nevyorkdn Mnr 
b:ırat te5kilitma mensup oldugu- len Şat ismfnde birisine y:ııı.ıl'?lı5-
nu söyleyerel< bana da bu teşkilii.- dı, idi bir iş mektubu idi; diğeri 
ta iştirak etmemi teklif etti. Al- de Nevyorkda Şarl< sok:ı.ğıudn 5f. 
manyanm yükselmesi için hfzruet numarada doktor Grible :rıızılıyor-

llu. Bu meklupds dol•to:-oan !\ıhha· 
tine dair haber soruluyordn. 

Haber,·ın bulmacası .. ~ofisler çn':'lt:ıyı sabilıi?!n t;li:a 
oniınde boşaltırlarkcn hı:- dr ka-

Soldan aa!Ja: 

l ~ıt parç:ı.sı buldular. nıı lmğıt 
parçasınd:t. mektı:pbrclnld i"'3retlcr 
\'e herbirinin altıru:la Alman a'fa~ 
lı~lndcn bir b~rf bulur,u~ortlu. Jhı 
kiğıdı gören Jenj cs':<i if.nclc!-!ini 
ılcği5tirrcrck mektuplar:, "'irre a
nahtanna bakmaya bile hir.um e,ör 
me<len birer birer okıım'l;rn basla
dı. BUtlln mektuplar l'lluternıli. 
tık mektup Oroponm hareke in
den iki giin ewel ılcn:ye gijnderil
nıiş)i. 

"S"v~ili J e:ıl, 
''Mis J\Iuğı1 bul, bu ziyRretin dok 

tornn olmadığı santte olsun. Dok
torun h!rbirşeyclen h!!h-.ri yo!<ilur. 
YaJlzl!!rini lımr.ırln. Bt':~<İ b·ı~ün 
Crem~ rrlcliyonız."' 

Bunclan so~ra!,j mektup Mi~ 

Mıı~rı ynzı·mı•rlı: 

"Azizim mis ~;lJj;. 
(De,amı ''ar) 

cin) (LA.le 11) (M.E. 49) (M 
B.) (Ne§en) CN.C.D.) (Ok) 
(TUrkA.n) (Yuvam ve Eılm) 

MI o,. 
Feıt 
21 Atı 
ma ... 
diye J 
DOSU 

yoktar 
Konsonıaıyon fl§lert 

gışelerile Festival yapılacak 
ıarda satılmaktadır. Her ttı· 
hat Telefon: 23340 

Veni Eserler : 
Foto Magtuin 

Bu yegAne salon ve atııen. 

muasının 86 ncı sayısı ze.ng! 
ı;un bır ınUnderlcatta çıktı. B 
Sadr1 Ertemin bir fikir l :ı• 

Dllligı!ln U~ :ı.troınuza da:r g 
Lellclki vardır. HlkAye, slneı 

ber!erl, ııktlıalite resimler, kı 
gılı.-rj, doktor gcizU ve genç . 
!arın şllrler1 vardır. OkuyuculL 
tavsiye ederiz. 

12,30 Pro.;ram 12,33 Saz eıer 
4u aj'lllS 13,00 _ 13,80 Şıırkı , 
kUler. 18,00 Program 18,03 faı 
yeti 18,40 dans müziği Pi. 19,0C 

t - Bahçelerin sOs!l, burnun 
llu~ duğu, 2 - Güzel yazı yazan, 
kocası <nmllş kadın, 3 - O!mıanlı• 

<0 nda "şa,kın", r!iizıün de~ll. 4 -
1\oopcr:ıtif, ~rapçadn "akıllar", 

5 - Bin gram bir arada, noln, il -
Gelir, 7 - nir işi hııllctme vnsıtac;ı. 
ilişik. 8 - Sakat, kuvvetJi E(filrnc 
sesi,~ - Bir çeşit bez, pas:ıportl:ıru 
verilen şerh, 10 - Düşman oraya 
bakar, incesi ıııı:kbuldür. 

l'ukcırıdcm aşağıya: 

Ş~beye dav<!t 

Fatih :ıs:;rrlil< ı;ubeslııden: 

, tnU::lği programının fklnct kıaı 

30 Haberler 19.45 kllsik TUrk n 
programı 20,l~ radyo gaaeteal 
Şarkılar 21 00 ziraat takvtmt 
temsil 22,00 radyo aalon orke 
22,80 Haberler 22.M katıanıe 

Aşağıda 1ı:imleri yazılı subayların 

açele eubemjze mUrnccatlan: 
HQsnU Oğ. Nuri (49Wl) P. Teğm 

Nlyazi O~. l(adlr !<4173) P. ~ğm, 1 - Tt'rbiyeli demir, dcni:rcilerln 
al:ııııl':i, 2 - Bazan yüz Mr st'nc
~ c lalnıl olunur, hakır kııplıırm 

lıorno;ı. 3 - Bir ilkbahar Hmişi. 

ıııuvnrukal, 4 - Püskiillfisü herh:ı,• 
lır, li - Nota, ekin onunla biçilir, 
i - Koyun yavrusu, zom, 8 - Su 
orııdnn okar, 9 - Dinleme v:ısıtn<;ı 
10 - Akıl, süzeJJik. 

T>iinkii bulmacıımı:ırı halli: 
1 - Bilezik, Bu, 2 - Edıı, A. 

1 ('sıi, :J - Şah, 1.ı\ti!e, 4 - Eramil. 

1 

Mck, a - Hen, l\!Ryu, J. 6 - l, Ak. 
l'ol;ın, 7 - Eribe, Bar, 9 - Talak. 
Dnına, - Yek, KalM 

AbdU!kadlr 0ğ. I->cmnı (49679/ P 
Tcğm, Emjn Oğ. C:ıfer (4S4221 P. 
·regm., Kamil Oğ. Hlil t49586) P 
Tegm,, Enver Oğ. S:ı.mlm (496081 P 
'l'eğm .. Ahmet Oğ. Nuıret ( 49778) 
P. Teğm .. :Mustafa Cğ. Faruk (17617) 
P. Teg-ıtı. 1rmRil Oğ Şeıif <3S3 176) 
P. Teğm., Tevfik Oğ Fettah ( tl t;Sli) 
P. Tct"m .. Hakkı Ot';. Talat (50590) 

1 Top. Teğm. ~usu.ıfa Oğ. Ahmet 
(46145) Top, Tc~m.. 1brahjm Oğ 
Muharrem (501153) Top teğm., Aıl Oğ 
Mükrim (50550) Top. Teğm, Hilmi 
Og. Nurullah 1507 40 Ölçme Tetm, 

--------· -- ----. 

ZA \'t - Slileymaniye nUh! 
murluıı;.undan aldığ•m rıUfus le 
O'm ile SU'eyıusniyP askerlik 
bt-einden aldığım askerlik tezlr 
mi 1411 numarnh arahact ehli 
nnmem.i v: roknı,..k karnem; :?1.l 
de çaldırdım. Bunların yenfııını 
ine-ağımdan eaki'3inin hl'kl'lft ye 
tur. 

Ko:n".A:ıfıt Cinci rQOydanı Kull 
r.okal• 43 N o. dl\ Salih oilu 30K 
, ·ellütlil Da\ut Dozbay, 

••••••••••••••-•••••·---·-•••••••••••••••••••••••·------··-·o•••••••••••N~•· 
Zira evlenen ba"ka knlan11 aıtne. 
leri, babe.J•n, akrabelan ol:ıeak. 
l{alblert, parça. ~· bulllara da• 
ğıloak; fakat benim ondan bapa 
~.-ımsem olmıyacak, ona karşı "' • 
gim de n nishette artacaktır. Onu 
lıerke« için, ka.lbinWı biltiiD ibt1• 

yaçlan için sen<>ejim. Ona öksüz 
knJbimd9 acı , .e hain ölümlerin 
ısoldurduiu bütün kadrnhk se,giıi 
ni götüreceğim. Ona halimi bir .rr 
miden denize dilteD bir zanllmm 
ellne.geça-ı ta~ta parıçaAına sarılır 

gibi aanlacaloıı. 
Geeç toz. sustu, ~i son derece 

baflfJemJ,ti. Bir mınlt1 hRliıHle 
biraz 80lmo~ dudaklarmda.n tlökü· 
len >ıJııellmeler ancak anl~abili • 
yontu. Kalbinin derinH,erincJen ge. 
lm~tıcete baş'lta~ yük~k bir n'şe 
'ardı. 

Birdenbire fL'lıldadı: 
- AJtdc deyAm edemiyeef't\m. 
Ytmllntl arkaya doğru çe,irdi. 
Pen~ döktilen, lmmrat bir 
ziya-~iai aydmlath. Bu kaçı· 
lld flıııılılt iclnı1e hbri, cenç kıun 
f"bcıu& •de bfr a~IP'la hazırhtı 
ıı ı anlata ...,.._loıila doLattılt
. ı~n!I. 

Gen!: adam zalimce denecek bir 
inatla: 

- Nedeb, niçin! cliye scmtu. Bft. 
na her .. yi ııöyliyebilin.ini:r~ .• l 'ok. 
• bu& itimadınız mı yok:' Ghr • 
mlyor maunu ki... Siz'n ne de
~ere ~r sadıl: bir doeıtumu: 
o'da~u ~örnıü yonnn'ltınnz':. 

Bu dost kelime<ıine çok lrn\ \'etli 
bir m!ınıı ''~n ağı?' 'e dııl~•n hi:
~ı!!ıle konuııul orclu. E<ıa"en hı ,:;ene 
adamın içinde korkusrı; \e zalim 
bir merak uyıınmı"tr. Dimağtn1 tı'k 
ıuR!ıbyan, kalbini tırnak~ı\·an hir 
men.k. .• Artık kar,;;rc;rnda"d he.rıt" 
lntın k'm oldoitf,,u tnmıam·y·t' ıı
t:Utmuıtır. Söz ~öyliren hu kcıhn 
~inin ~h çekinrt'n . ~t\h ta.~'kıo 
d•l~Lvla cnınr.dılbnı tlrıvıJYor, 
fakat bu çırpmı~ı hac;lr:\ bir!Jeı11. 
~n gelen bir s~ gibi <lin'i~ orrlu. 

1Jmlt, dar1Llan nef.:einj dibd t • 
mek ister gibi geniş gonlır ıooludn. 

- Beni belki ~k <'1}gm ,.c ~ok 
hayalpe!"<'ı&t bul~aksmız. t•'a'dat ne 
«'hına oJaan mad.tmki söylemerni 
ifr.tivonanuz bat de hislerimi mUrn 
klta o~up kadar tu,·ir ,.e ifa<l~ 
Y• ca)~ Nlpnlı ,. koca.dan 
qnladığun minalan \e bunlara dAir 

R~~iM!·»fl 
, - *E»AUU&WE::!ıf 'C:t:IC'i4'f44i lii(lf'*:ı+i+ıSiJFZFif"'l ,..., 

• 41 • Nakleden: Mnz ... er ESEN 
kurtluğum hulyalan bir bir a.ıılnta· 
ca~mı. Bıınt:ır benim yar:ıth"'..'lnı 
nıalılfıklaıdı, fnkl\t be.rı onları ı>~ • 

'iyorılwn. ctarip "~ derin bir a,ıila 
fe\ iyordunı. \'e bu aş.le h:ıyRtırud~ 
yat anmnmıı; u~knlıı.riı.~ llcleta. ro • 
nıar. gibi bir ı:;cydir. Billyon;ur,u:: 
~·n bir 1.ıımanlnr cirkindim ... Yok 
y-0k h~di.r etmeyiniz. Bunu si7. de 
bi i on.ur.uz. Dihr.~diğiniz bir ~ey 
'ıır a o dcı benir.ı çirklnli~im, ru
h·•m•ı bUtfüı n~I• ı;~mnlurınclan 
mahrum eden bu c;irkinliğim ;\'İl • 

ri..ınden ""tırartlıu ic'nde kn·randı • 
ğıını1ır. Kı.ç gec·e mıtlıayyilenul.eki 
ınU tnkbcl koca i'e benim llrftlll& 

hu çirkinlil< girmiş, beni sabııhla. 
ra liadar ağlatmı,tı. E,·et beni nu
"11 S!:nbjlir..1i? Beni "'C''IIlefltne im 
kan yoktu. Imzı p;ünler n kadar bü. 
yi/< blr iimitsizln< içinde kalırdım 
lci alemflen ka,.ar r;özvatılarl!11ı ten 
hac::. <löhe<'ck bir kö~:: aral'fltm. 

Uazı p;Un&er de iıoiall'e kunetli 
bir tızimle blF lmit a1aaır: "0Uzel 
oıuuı.k i•tıarim- Beai .. nn .. ini i,.· 
terim •• " diye keıdt llendlme ıttiy
lenirdim. Bil analan •İa 1'irnbilir 
111.\"!I b:a.h edersbtis. J"a.bt bcı arza 
lıütün mllfettin!mle ben.her bü • 

ti\n benlitil"e. ·~ etleri • 
n:e, hUtmelerilne 'ftl'llcaya Jmdar 
iıılemJs, hlSrizn. bir be!l olmw,.tu. 
t• tar?bulJa biru da.ha ba..tıkalaştmı. 
ÜfT'riimiin eo~na ayq knlJl!lnlıtl1t 
t ıırıınmaJt. ~1eemek, taftleUe • 
ı;r.ııe uğra(ıarak ~o~ etnı~ 
!iv!-: g;t!tiri,rordum. OltUJaoıe ,;iyin. 
m"'< hmılU'Ullda b~iın artıyor, u• 
l•im in<'eljyonbı., Nihayet Ta!llciğtm 
üvle bir giln geldi ki, arbk keodhu 
de •.• Cirkln otmadrıwnr ~rftp tQı\n 
ılon, Bu, bir macbe .a;nlAımzdl. 
ÇoC'ukluğu pt'k •ıtr ilerli~en 1m • 
Mıi{rz niluıyet bir ı:enr )<r~ bttlin.e 
gelmiı; halı bir açdma ile ..,-pil • 

mi!jti. Bü)iimüştiim, ren~im açıl • 
mı'ltı. YüzUmUn <'İZ~ileri me~·dana 

çıhmı~. incelmişti. Bu tabii bir hit· 
VL<ıc i<ll. Maanıafih şunu rl;ı jlih e 
edayiın l•i bu hfı.1isc ruhumdaki l!ii
ıel olmak :ı7.Tlll olmnuvdı, h.!!r hal• 
<le eksik ks.lacnl\tı. Gii1.e1 otmnl• '"· 
tiyordum. Ve bunu ke-nclim iı;:ıı .le 
~il, kendimi hecli.)c edert'~İm meç
Jıul sc,·giJim itin istiyor, 4'i<'idet1.e 
ihtir:ı.sla i.,;tiyortlum. 

- Onnn için mi? .. :Falcııt zn\'nl
h !:OC'U~:, o bir h!\~·n.1 , hl r rUyn, bir 
h;~ten haskıı. b1r şey mi snT1lıi? .. 
Uu 'ücut lıcll<i düşünmeniıden hft: 
ka bir yer<lcı :,·asıı.mıyan, bir ha . 
yalcll. 

- Görme<liğim, tannna<hğmı. 
lıilmedi!:-im fakat ;vaşıyan, bir r.lin 
mutlaka ~lecek ol:ın bir in .. andı 
im. Zihnimde beliren haynı ,<Hır. 
~-aıun h:tkil<i nrhklan ic;inclc.w:ı Mr 
~Un dot~up gelecekti. na esnndn 
lt8.tfyon kuıiim J;i o, ~öriiyor, işi. 
tiyor, tcneffüc; ediyor: ben naınl 
\ılJ'5ftlll, me,·cutsnnı; o llıı öyle wnt 
1a.1c bir hakikat ~~?dlnıle ,·ardır. 

''~' ben, im lı!ıyall se\"~lliye. c:ı.nı· 
mı '\"'c '1l<'urlnmn \'ermel< i<'in ya -
pdmı. Bitı bir sabah bir gttn mu-

hakkak ~eleoek o1an bu •e,ıcili;, 
p;izlı dıııılarımdan birini yollanuı 
cian u3 an:ımunt1'rmdır, Ne nk. 
gliıcl, Ahenktar bir elblııe ~İ)'ıen 
!lk saniyede hatırıma gelea l•Y b 
ı cnk \ "e kuma!fı, bu biç1ıni onun 
Mı,·ip se\'miyeceği dU,Uncalaclir. 
Herhangi bir iei y:ıparketı o be • 
nimle beraberdir. Bir tıadaka , .• ,
ı.em, iyi bir harekette bu'unum, 
bir f~lakilrbl• etMID iradem?a o -
uun iradcc;iyle tema• ettJiini , .• 
Lıütiln bu hayırlı :ı:eyleri ancak o • 
nt•n yardımiyle meydana getirdi • 
ğimi kuw•tle hitotecJerim. Onun 
'Uoudunu yanımda, ruhumun, ka! • 
him'n en derin, yerl•rinde hiııset• 
meden ne ftÜZol bir s:ıyf a okudum, 
ne de bir sanat karııtında hayran 
lıklar getir<Um. He'e ak.,~ ıra.'lt. 
"1:rinin o hcrkeı.in, yani kalbi in -
cclmiş ins:ınların bik'liii tatlı , .• 
ş·lrli hüznlinU dnmla damla ~1mde 
ıluyarken onun, o daimi yo•chışm 
n mahrem arkada.,m yanıma yalr' 
laştığmı, tekarrübthlil, ~ 
damar;anma, f!tlerlme airflili•l 
Jıer zamandan ziyııd• '"• aoak ltir 
ı;urette duyanm. Bilttln ha 411111-
celerimde. hareketlerimde .... .ı. 
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At yanşlan 
At )'U'!Jlarrrın yedincisi ciııü

mü&deki pazar yapılacak. Bu haf. 
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ta ~uları da diğer haftalar ı:ibi 'I Q 
entere8311 ve heyecanlı geçeceğe 
btuv. Bllb111a otnt lmın koşu
'" QDk oallbl dUtltıttlr. Uc hartsı
dır bttbitl Ulenıte ırı mu.hun ra
ltlpltlinl 2Ufl<lp tdtll Oıtıemir 
b\1 lcotU4a di nıu~&ttalt oltı.bile
cıtJı mU Bunu Al&llM ıncıliye

z • .. 
i;I) 

Ahn Sahibi 
1 lsmı 

~;i:1
1

~ metre. · I i l 1 Senenin En GOzel 
1 

1 l ~ _ Gezintisi Olacak 
. Aabalt'I 

debas1 1 An Ken?' ! >-., 
--.... - • lıı ... 1 1 

» - W 

lamt 

1 H. Kuru N'erinıan Al dişi Zoronga Cemile ~ s ll, kuru 1 1 
~ H. Özen Al ceylan Al At Olgo Yerli 6 t NaJ~ 3 M. Vural Perihan AI dişi Paris .N evyorlı Firdew in t_ At.Qi 

Dlrt•~l koltat 
Dört Vt dAhl ~M )'it tül 

~·erH )'artın .lan tnılUaJtrt mah. 
t\11, bu ban4tkapa pl'fllramda aö
rıUdUl\l ıtbl U~ bayvaa lltmıktt• 
dit. ltrf bir Jultlılt ou Hırimmu 
tıtulılt dit kllo,a talmtn bttra· 
da fa'\'Ol'l ıddttmtlt llımıdat, 

2 nci KOŞU (Satış kOl'usu) 
tkl ıqmdaki yerli safkan tn.ıti'iA etkek ve dbi taylam mahst11tur. Anınf •tlt fl;att 116o Undır. lk" 

ramfydi 400 lira, mesafesi: 1100 metre, sıklet: 80 kilodat. 

1 

1 S. Ktl'aoemar lteht lböru ttıtı Leıaıter Rasıoea 1 s. k.araoiman 1 u i 1. XırtfliftıAt 

bdul koı•ı 
1k1 YA4h hıımı taylarma m•b 

Vldo A) t1itl 01>11at Siberlu 2 S. X&t101maıı 
M, Turgut 1· JUlH'ttll İJOMI ff. Claud ôap Ma~kı ~ Baha 

4 A, H. Albora Gl.lt!Oy Doru tt. cıaud Cıap kdq 2 Z.ltl 48 
1 

'"'· mlldllt ıı 00 metre, 
Dört ıay k~t4Uml•\lf, ... 

rı1ttlt tAY kof\llatlna ltılllt ıdt. 
lem11, VU)'ltUut ıöntl ıtınuna 
u~ı)'ln bu ldlQ\l.klv U'Uln1• fa. 
vort •••k bll'Aı r\1""1'. ftUralt 
td.rtk Aın, Yldo, Ytktıl"tM, nur. 

guncll KOltJ (Ceııtltmen kota11a) 
l't ft Cllha Ynkarı ,.att•kt t1afkan lngUiı at ~, lnlraklara ıMhıuıtur. lktunlJtll IOO llnı4ir, ~ıkUıt~ 8' 
)1&11bdaldltt '95 k!lo, dttrt )'Rjtnda ldltt ,O kUÖt bq ve clıha JUkan rattaidlet 11 kllo -11M&lltardll'. 

Moso.r..ı ı HoO ~tre, 

aoydaıı 111 111 atuu Vtdodur, Vl· 
dodan IOftr& •uHQ ıt.nll Yttdta 
rımdıdır, . 

1 Dr, ltltrof 
~ H. A.lallq 
;\ A, Atman 
4 A, Atm&n 

Köm!1atJ 
baııd1 
Öıdertıtr 
Gönoa 

Al at 
l..'<>ru ııt 
Al at 
Al ltııı. 

Obfftta 
l•avora 
Onnlx il 
Onnbı II 

Buıfa 
C.a.tlem.alnt 
Ll~ltr 
Mllmrıafft• 

7 

' 5 

ltr. Wtrot 
M. M&t 
A.Atıu.n 
A.AflMfl 

UettMI Uta (Olntbmta ..... 
••) 

Mttaltll MOI) mttrt ola b1l 
kotf\l~ dt»-t at llrmtkttdir. Blnta \ 
otk oJııı ootlllulltr dt tunlu. 
dtrı Dandl)fl (lalt Aaon). o .. 
dtınh•ı (Öıdemlt Atman), XO\"lll. 
ıar3ı (Doktor Btfırof), Qno~ı 
(Aslı). 

1 l,Kut.OllH 
eımAl •• 

H1m Al et, ltamdanl A1 , ! 1. ltU'lıOIMlle 85 
l,SNM 

t>abf Al er. Kuhey Dabi Al. M. l\\abty. c. B&Jte 60 
3 alnı I{ıt tr. Ktihıylb MırNn Sıı)'l'Ml 

1 M\llt, B&yr can Al et', Derk Mal4e lh, Atgt o. 0.1\Q Ceı;yhun Kır er. P'41&tun eada.n a: A,Wya 

Ctntllmen Jtotutumda 1\1 at 
f1Yorld.lr, falua .t bl&nunu 
demek kadar prtp bir ltY ola• 

N, mı.oy 
N', 'l'eml11t 

Veolft Def'\l dffi Poruj an 1 'fJ. Malim 

i rtthat Kıt er, S6tkurt K~ttıllu N. 'l'tmller 
mmın PU Ot~lln Al fi". :mtı&tun Leyll a Ah. lotya 
X, OrıttJ)IU KOlll' Kır ditl Hqmet Tıvp.n X. 'OrctpUt 

mu. lllo tllphı 1* ki PYtlM'l 
b'rltıol ttlmtk olan bta Otntllmt1l• 
lırin ıa IOllUftlU iWat. 1"111Ma 
nııfa deler amatlt btnloldtr, P• 

a lail kot1' (llMtlbp> 
l>8tt " dllaa ,...... )'lftakl saf bil ...... at Ye ................ .....,..t 190 Ura, ....., ... 

ı IOO mıttı.. 

er. A Y n ••il memltktt atorltlrna W.ıt ve 
e,atlJrler arumdul 'bialolllll 
tet•llttır. a.a 9'beple 'bllSm totn bu 
Mil ıaY•Yt Mmltt e4tn oentll· 
menler l.!'lllllda Mrhıot a. ..... 

JC)t ... Kurq •"'9al 
Al at KUl'tll K--
Xır 4fill ArmUI OvJfa 1 

cu .,..da '* flltl J'Clhlf, ıra.. 
ıtb tft 1111 l'POfll olın ıtoıhk \&• 
hlundu hPll .. ,.am tt)l'Rldr. 

Xlr .... Nnftlt =. Al at Kamdull 1 
IJoıra at Ku 

....... kola t (llantlkap) 
Ut ylflftda arap et1re1r •• dltl 

tt)ftata mııhllü.I, mesafe!! 1200 met 
n . llu kOJuy& eedvel balthdl'kl ,,,..,....... ........ 
dok\ıt tay lf~dtlr. xuanc Ul· 
tlmıll klmdf'l!Jrf 

Ptnsrtmda 88rd4llttnUı Ye tt•tn bt t.& ba•;a ııten Hunr ve 
Dllbt uumdı ylne bir ha)11l kl16 
farkı Yardır, AJ1l'1Ulft4aA ın 
şanslı olank C3D gelmektedir. Fa. 
kat bu kın tne!lafede diğer bir 
iki tayı da uzıutnwna.k gerektir. 

C~inei koşar 

Dört ve daha yutan yqtald a
rap atlarmıı mah'!US handikap. 
Yedi hnyv:ın iştirak etmekte. Şans 
pek nazarda Bora ve Tarzanda 
glSrUlmekte t.e de bunltrdan Ook 
daha az kilo ile kopcak ve bu haf 
tadan evvelki ko1111lanndan -:ialıa 
ıYi formda olan Bahttyr, Ktı.ruş, 
Murad, Kısmet ihmal edilmeme· 
lidir. , .. 

811 hafta oifte hahlsler: 
2-:-4; 4-6 inci koşula.r llzerin

de, ikili b:ılıislcr de: 2--4--5 in
ci kn-ulardadır •• 

"' ~ . ' . ,_ 

' _) ) 

lota11 ,.Uıerek ıeome 
mUaal»akua 

&lt11 yftzete't getMte tnftnlfıw .. 
sı 22.8.942, Cumartesi ~ünil saat 16 
da Anadoluhlsan ııe Bebek arasında 
yapılacaktır. 

Bütüıı amatörlere açık olan bu 
mttsabekeya hertres serbetee Bire
bflir. Birinciye kupa ve birden 
altıneıya kadar cJerece alanlara ma
d~lya verilecektir. ffUrAk edecek 
yflzücfılerin o f6n Bebekte Galata
saray klilbilne müracaatla yarı~ 
Matine kadar kayıtlannı yaptırm .. 
lan lazımdır •• 

RASID RIZA 
UTATBOS1J llallde Plflltn ..... 

YlJlıltJBOAK 

~oc1v0 - a - .._., 

Boğaziçi liseleri mudurluğunden 
hnl 1tt1•.ttnleı:ne tmtllıanhmna 81 Atoıtoı Pazarteıı gilntl, Hse bltlrmt 

tmtıtıanlıana.- 8 EyUll 8sb gttntt, orta kıınm eleme ımttbanlar111a ıo l:ylDI 
l:'e~mbe \HJ olıunJuk lmtlbanlamıa da !4 EyltU Pertembe ıtlnb baflana.. 
l!Mhr. M~k'Pp Tetrtnlen~lln birinci gtbıO aodacaktır. 

Devlet Demiryotları ve Limanları İşletme 
Umum idMeıi ilinlan 

' llubaınnıe• bedeJı 211! (lkt bin ytız on lkt) lira olan 4800 (cHlrt bin .. 
~kl.ı yüz) &~et 24 t28 vclt ~ vatlık lokomotif tenvtr ampulu (8, eytUl 

19-tS) perter.:ı.:>e cllnU ııut {H) on dörtte Baydarpagada Kar binam dL 
blllıa1ekt ito::nta~or. tarat~aıı.D açık eksiltme usuWe aatın alınacaktır. j 

su 1fe rl• mck l.ltiyeıılerin ıGS "(yUz e!l1 sekiz) ııra .O (kırk) kunq. 

ıuk muvak~ ıt:!llın&t •e kanunuıı ta.yln tttllt veııatkle bl.rllkte eJullt.mt 
114 ~uıe kadıu ko111~7oıı& muracaatıan ttzım<llr. 

Bu , .. a.!t prtııameı.r komlayond&ıa paruız oı&tak dafttılm&Jı:tadır. 
(8918) 

Siirt vilci1eti humai mcı.huebe müdürliifünılen: 
1 _ G<''Zer ı:uyu kenarnııia bulunan huatıal idareye alt ka~klıktan on bin 

a.cı.t u \"a!C atacuıın kelllerek aatnmam k&.pab sarf tlılUlllt' arttırma· 
p Olkanlmıttır. 

ı _ Arttırma s.9.H2 salı ırtıntı llla&t ıo d& *ıet d&tnd eucttmeıımde tc. 
n eeljlecektlr. 

1 - B1r k&\'oP.ll aıacuım aıtıJla,mmeıı ~ ddfer nra olup meom11111l1111l 
ı.cseu 20000 ıtradır. 

• _ IOOO aıaot.an &f•fr oımam&k p.rtlle a:vn •nr uıtptere de .ıııaıe ecU.. 
lttıllir. tat.oklUertD talip olacakları miktarın muı.anunen bedellntD 
~ .reeli buçulta Dl!bettnde D1UY&kkat ttmin&t ft1'1Deleıt IU'ttll'· 

ı - tarttıame beflb men.! eaaUerl.Ma Tillyet daim! enctıme • ....., 
cı. tıe~!ııil gOrWeblllr, 'l'alipteria vill,et encllmeıS!ne mtıracaa~ ':_ 
ıu oıuur, l8781.>. 

nhlıarıu~u, MttclürlUtGncleıu 

C&lll • r- ~ 
~tt.aa llıUııatıll t(I • tt 11/a ntft BW"l t aMt 
&l~! ince demir tel ta.krlbt t1 mim kutrıuW.). !SG ~&t 
·Çatal P1riDL (8 ve 2,G mim kutnmıda) . 1000 adet 
hsWz mrmıı 10 kilo 
Olftta rondel&m (16 m/:llll •k) JOCIO ... t 
Telefon teli C" m/Jll Jmtrund& catnnlld:l> aoo metre 
Tatıa çubuk (telefon pOlerı için) _.:_ ıo adet 
ı - Yulııuda alna n miktarı yazılı malzeme pUU'lık tı1111llle •&tm 

alDIM&ktır. 

t - ~ U.M2 11&11 sQD1l Mat ı.ao da Kaılı&t&ft& lnamm l1abe9SD 
dek.J merkez alma lıiomtqonund& ya.pılac&ktJr. 

a - ı.t•~ puarllk lQln t•nn olunan stın ve aaatte tıüUf ede. 
eekleıi ~t t:Mrinaeıt Jllzde 7,IS gtvenme parade birlikte meskO.r komi• 
J'OD& m~tıan i1IA olunur, (8788) 

-- ....... 

Corap i1eiai aranıyor • 
:ın,oJ>fUtt&nc!& 1* No: bl ukeıt 4Udm ft'tnde pap~ ~

ı.t-k&Uerbı meııctr dlkJm m mUdQıtOgbe hemen mtıraeutıan m.IOM 

-
Denls Lewuım labaat•ı 

Ko•llJOIİ• lllalara 

Ka~ mU-tı • .ımaon kerut. '" mara.qombw ..-. 
ıntıd aoıJc ebtltme:re Jcomılınuıtur. Kecmuunun talımlll bede1a 2'111 Ura 
:ıo ınaru, Ye ı.t temınatı (~08) Ura (81) kuruıtur. Şartname Zabit Ye Jlu. 
uaell.t KtldU1'1'11\1 llalC»lnde ıortıı.büir • 

!bale h;8/H2 Puarteaı ptl aaat H, de clalmı ~ ,apdao 
caktır. 

T&llpl•rhı Ulr. teminat mak'bUS veya mektuplan ve klD'ı&Ull lbnm ıa. 
11m pı.n dJ.lt.r wllkalııı.riJSe uaaJe sUDU muanen ll&tt.4 dal.mi enalbMade 

* • • 
-rnekaıpYN!ku?e 7'01mum Kev16nelmpı ~edllade ..._.,m• foM 

\Jlf&&\ı JrapaJ.1 arı UIUUle -..0tme18 koııulınUftV. Dllf bedeli mıo Ur& 
78 kunlf ve~ teminatı GaeCı Ura '11 kuruftur, 

KukaT.:e, ekalltme. Ba;vırıdJı'llk lfJerı ...... lluall ... faal fl'l°f'la· 
meı.ı1. projl. U,U llOJ•n.n. tıuna mltefenl dllW' eft&Jı .. ._ Jlııa ""11,. 

karat muk&'Xlblde ...u.,.ı Nam KldllrlQIQndlll wra.ceıcur. 
Dal. IU.MI l'uartffl ıtlDI llat '115 de Bews,. Daimi Jlnicılmnl 

OdHIDd& JalM°laoütlr. 
'l'allpı.ta ilk temtnat makbaS ...,.. ıaekt.uplan ._.. tıUtldllıdla Do 

S'1D evvel w..:,.t N&fS& lltldtlrlqtlne mllwtıa aaacaklaft tald ebD7et. 
--~ ft -- ......... l'bna .................... . 
'1ttlktl ~-...... ._. tu1tm oemı•• ~ _.. 
ıu•tuplaftDı Uı&le ıUnQ .. t 1' de kadN IJt6IDı llaoUw ~ ı.ı 

\ --· '.(88'7), 

~ le.Ilı- ........... b gtlsel, netell ve en nezih gezfnttat ola.. 
........ Çblılt 08tat~ ftt,ttak edecek olanlar lıuaotl bir ""'8rla 19 
l'Qe& tAMl ...... .a.uı. lıtlear htanbullolann c•~ Botum -t.._ ,.._. (JdıUdatakl Jbll•'la koruau ve •rayına gldeeeldel'lllr. 
Mı...,. ~ ~ MttıuılAde olan bu aaray, htanbol gibi güzel bir 
........................ )'tHae kurulmuıtur. itte IJO snuı •ha, il 
~ hıer ... , Vlkat ~lanna tabıda e4Uecekttr. Oezlntlde..., 
lil• .. ~ Mlkht 191,twi gıınıpu bulııaacalrbr. 

Festival Grupu 
• 

~tl•M ll'lftll*t btllb •Mnım oynnlart, kıl19 lcalkaa oyalan. Ka.. 
r.debla o)'t*1•ft ~ h)'-.k •ıtanları göaterecektlr. Altı gen~ kız mlUI 
kt)'llbtt;ltıttfte aetllelr nrttnlart tömterecek ve davetliler aaat it ye kaaar 
......_.. ~eotkltıntlt. ....... bir bttteGe ~ledlJe tartrel!'rl berbldeu 
~ .. ıteı.wk bulunıt!Mtat. 

Mehtap llemi 
~ ..... ft IUUlillll ..apul' "'"1A klprGyto, 90111'a Marmara,,_ aftla.tak 

•&ıelln ea gllet mehtftbai 11111tettiffcektlr. Vapur lloda "9 Kadıköytble 
dP a~ ... ,. Mkrar 8of:ıza döaeeeır. ;yolcular .. ,.. fılcelelerlae 
.........arta. 

......... il llll 11111111111 ............................... . 

Sürprizler nelerdir 
Otıalıl~ lftlak &fenler ille baarlaaan lllrprJzJer'..!' lıılt lnsmmı yııı . 

•Q'Oftl•t. 0\üıet bit ml\Ma.ka .. lllllda gftiDftye l\ltıral: ecll'lllerden lkJ 

klllftl bııınlrt!ı kadat l'llllt> pi• blrlacıl mevki vapur bileti verllecek, bk 
ldt119 M ki~ mDtekkıp it* senıta bir k Utöpbane bedlJ'e eclUecek
Uf, ~ tir vok .....,. ... iti arda buJaaacaktır. .... 

f&rkld .......- u --.ıı -.apuru uat tam a,ıı; de klprlballn 
aôltı .. 11•111•• MDll1Ptı 1.10 da Bet1ktat. uo aa 1"aktWar, e da 
...... ....,.,... MI • OUbkJuya •racıütrr. Koruda, 81rkecl4ekl 
..,.... ........... Wlllıl ~. ber tllrlll )'l)'eıcek ve lcecıek, lo. 
....... t lltt'Jt ............ deD ftl'lleeektlr. Lokantada ekmek de , .. ... ,_, 

....... lıılıt ............. -- '91ıeri&ı &ol'll '" wa7 ......_. tam 
........ _.... ....... ~ .. lllM•le ve mua kili mat1arta temla ~ 

·~ ~·'- ... - ,..._ otarmü .... 787P ptlıe. 
~ 

11111111111 LlllRlllll 1111111111111 111111111111 1111 1111•1111111111111u111 _ V• Ahlkoincl~n verilmeitedir. Gedn. 
1'1e ..,..,... ftda• Wfli lratltn yolca almacafıntlma 
vaMt ......... ,,,. ••• 

--- --· ..... --- -- ~ . mı 
ı1 

RA ·DY· OL······N: . ·. . 1 .. 
Sabah, öğle, akşam 
Her yemekten .oma günde üç defa muntaaman 

. clitlorinisi RADYOLIN ile fırçalaJDUS 

r. iŞ M.HllA81 
il. TA SABBOT 
B&SAPLARI 

1 tldacltetrln 
Ke=1dulıı• &11'JlU 

lkramı,..1eı': 

1 adet 1000 lSn1ık 

1 • GOO • 
1 • 2GO • t• • ıoe • 

LO • • • .. . . . 
..... fil 



Bu 
Günl~ü 

Askeri 
Vaziyet 

Harltama.m brmızı parı:alar:, 
Japonlar tarııfmd!ın bgul cılilrui'.: 
Çin topnıklarını ~ôsterir. Bu hr.· 
rita3 a bıı!ulmca Japon · i!c:r?eyı5i 
11irİ nakliyat immnl:ı.r:ylc ı;cu]. 
hir ölı;üde oldu!:'11 görüler. G\.m·. 
lerin ;;-eçn:~ :ne u:il.~it ol:ı.n Yan. • 
~-kiy ıng 'c Honnlco n.:ilrfori bo 
yunca Japon kun et erin~n i!erı 
ı:itliği görillmek• etlir. Es.ısen bu 
iki n~ir en iyi ıl•i ~oldur. l\:iynn". 
ı.i• 'e Ku:uık 1unk gibi dal',lı!.. \"ı
Jiı.vetlerde ('inrler s:ıhile çok 
,·ulan olan me\ ~j!c ini rnuJ.:ır ... ~ 
~tmckle\}irlcr. Japon '.ır ) >'snzlul; 
, . .e Çin çetelerinin i Mı ~üziımlcn 
bu noktalarda i'erle~·cmcm:~ıeı <lir. 
- 'Kırmm c.•.·l:u bıı ıbl~ıdc en 
şiddetli sava.~ar1n yapı!dı:.=;t yerle 
ri göstenn:.~:tedlr. B11t:ün Çin<," 
ayrı ayrı 4 harı> oepho"İ ınc\cu?

tur. 1 - Dnire!erle g&.ıteıiler ,i 
ın!ll c~pheı1i. Ilu.."Sdn J~nçuyu ÇM.lc 
tU\'I\ birlestiren ~"'keri yol li:r.crir.· 
d; Tunk\":!.Da doğnı hir gedik w·. 
maya ın~:ı.şyorlsr. Buradaki .f:ı
ı•oın ku,"\etlerlnin karşm:ııla ko 
nıünist Cin ordusu ,·ardır. Bu or 
dunnn Çar.':ny-~eke "l:ıclık nlt:Jı ol 
madığında 'IÜphe f:ılilmekt aır, fa• 
kat iyi dö~~:!ğli mulı:.ı:.'.ııl.Hr. ':! 
- Vçgenlerle gi.15terilı:.-:ı Ynnk .,.. 
ceph~i. Japon1ann bu rcp1ıeite i~ 
hedefi Van ~!ırldir. Buraılan <lbG 
rıadan doğruyn. Çunkinıı;e tııarru .. 
e.diht>ilir. Falıat Çinlller haradr. 
c:ok sıkı <"hıYMJlorlar. En iyi Çl!t 
kunetieri M:ıresal Çaıı-ka•· •. ':kin 
dosttt olan General ('enk•çrn'k ku 
mandasında o1a?:'al< bu cephede bu 
lunayor. S - Kareler1e ıı:österileıı 
Şaı~ ee~i. Bu cephe ayn ayn 
d(irt mmtskaya ayrılıyor • .Japonlar 
Kantondan, Si)'Ullttann !tiden d' • 
nnr yolu boyuaea bir lmılta.; yaı • 
maya çall,a,-orlar. Eğler "imalden. 
ve cenaptma hllcum eden 1apo• or 
dalan Ss11~a biri-ecel< olnrlar 
a Kfyanlı. i eyaletlerind-s bulu
•• höttin Çin orduu tıarılmı~ o· • 
lecalıtrr. Fakat bmadaki Çin ol'" 

dulan 4;0k gUzel dayanıyorlar ·1 -
Cenup cephe!li. x lıarf:I it~ ~~t-criP .. 
~tir. Binmmyanın .Ja.p&:-lar tr. 
nlfmdan İ!'Jallnden sonra ~u rep 
he kunılmu~r. Şimdi Japoolar 
YtJM.D ıtehrioi gerideın t.ehilit elli• 
yorb.r. Bu IDllltakada General 
Nonk·yan ordubn .Ja.ponlaııı nıı·. 

kanmet edlpr. Fena ha\"& ~rt • 
Jan bu cephe<Lı:1<i hareketler: cak,, 
ajlrlqbl'llUltlr. - ·, 

lktiı1:uti vaziyet. 

Çinin iktindl •ukan:metl btt• 
tnn dünyada hayret u:vandınnıc-. 
tir. BUttin lirtıanlan ve har~le bü· 
tün yolls,n J:ı.ponlnT elinde bulun· 

·ç .. 
1 

7 TEMMUZ 1937 l'/ 1C TEllllUZ 
19.'fi YE BAÖ1 •• 4l'.4N GECE 

Dal.a 1933 de bir Japon ord:ısu 
Çinin eski payıtah!ı ol:ın Pekinin 
kapı13rına kararsiih kurmuıtu. Ma· 
reşalı ~ankayşek'ın akıllıca siyaseti 
sayesinde Çinliler J.ıponları.a lıir 
mütareke in11t'layonık, muvakkat 
bir zııınan içın olsa dahi Japonların 
bu ilcrlcyı~inl durdunnuşlardı. Bu• 
nunla beraber bu tarihten fübal't'n 
bir nııktıır ,1apoıı kuvve ı e"kl (,n 
payitahtının civarında daimi ola· 

<luğu halde Ş:m·k.. • ek h~ hir 
şeyden m:ı.hrum <leğUdiT ve driğüş• Japonyadan Jt~tinneye !Qıeebud•ı• 
meye devam ediy()r. lııl'. 

Çiaee konaşalnn ~ Bu saretle .izah edilebilir: l -
Çinlllıer çeki '<likleri yeri gayet mu.. 
kemmel şekilde ~tr,orlar. Düı· Cin hueklbnı dalla kol.,, ta
mana bırakıla.o ıııehirlerjn bötun kip edebilmek kin birkft~ Çine. lle· 
mueMeMJeri, bt9Uhı ahalis;, en lime ·•ireanıek faydaJılln-. lwt. hu 
ufak eşyabn it. b,.raber ı:eri ~-. k~llıneleria li'tesi : Ho yalıat, 
kiliyor. Japon ~den enc·l kıyanıc - nehir, si - ı:arp, 
Hanki-honan 1,15 milyon niifustı, tnnk - eısı~. pe - şhnal , 
vardı. Bugin 1nı tehirde 40000 in- r.an - <'ı .. n•p, to - ada, fönk -
t.an \ardır. Bana mukabil Çar&in· tepe, çinlc - ••var, a -· ...... 
~in nüfusu yarım milro•dan iki hu y.L·ıut hav - ıöl, onk-~ 
milyona çıkmıştır. 8> fabrikRnı:r tink - r.a.rnlEoe, ~J' - iltih• 
bitöıı parr:ıl:ın ~iter hııttii ki'. kam, H11k - boinz, Pn -- dağ, 
rekJe ytlrüycn ~nıuln?~Ja ('un • ı l•inlı - şehir, yun - ..._.,.t, 
kinge rıetfrilm~r. 2 - Çin top. kuo - imparatorlnk, tiYea - ıök 
rajı harp •anayii için lbım 0 , 0 Ba kttçük diksiyoner hlUAt'ua bi
nıedeınler balunundan met149la ba· 'ı ~ Çank"ndn o~ ~h!r, .Naüin· 
ku demir kal:ı'· 'P. "inko itibar· gm cenup ~brı. Pekıngın ıtınaı 

' , " .... • h • y , .... -= 
le \'Ok zengindir. Bütün maden 8a• ~ rı. llftR91lm M'llUP mem ~ 
L-ı.. 1":-•!1ert ,. de ı ... 1 t Şantun9,11n Mrk d:ığlan deınM o• .-n ,,,11UJ n eııın a« nus ır. d .ı;... •• rl 
Bu sebeple ç;.,, tanklar , .e açn'k • 0

!!>•119 ıı:~te r. 
1ardu bq1ıa biittin h:ırp lenzımı· 
ur kearlki yapmaktadır. Uçaklarm 
ha\B yoliyJe gttlmesi ko!a)<llr. ç:. 
11in sılantr;mı çekti~: !!ilah yalnı1. 
tanktır. S - Çinin yiyc<'e ..,, bol• 
dur. ç:n elinde buluaan toprnk • 
'-da 15 milyon ba!J b•plık hay· 
Yan 'arcllJ'. Elcilmeyen Çin tor. 
rakl&n "imdi ~cıtaub:ı~a d<iliılir. 
Halbuki, .Japo•ııl&r Jileceklerini, 

lı1a.rctler: 1 - clilpon taarr:ı• 
zunu gösterir. 2 - .laponlarm ~ 
u«ve kara yonan. 3 ·- Demiryol 
Jan. 4 - A!lkerl yollar. 5 ..._ Ja· 
pon J,ontroHl altn,da ba1anan •~m 
su de' letk.>r. 8 - Harp, naayii 
ın.erk111zl~ri. '7 - Ba~da.y 8 - •· ı 
lnr, 9 - KabJ, JO - tdclr.t kü
milrü, l 1 -·- haJ'·ıın, t! - l\emİ•, 
l :'i - lot1'-.. 1 t - .,,. •-~• 

il 

e ID • 

n Ne Ha ı de ? • 
rak kalmı,tı. Çin hftıln,meti. Jnpon 
t~hJidi altında bulunan bir hüku• 
met merkezinde kalmayı uyıun ıör 
miyerek daha cenuba Nnnttin Ş<'h• 

rine cekilmifM. 
7 tenwnuz 1937 yi 8 Jemrnuıa 

bağlayan ıece Pekindeki Japon kov 

velleri şeh~ ıtimalfnfJe talim yo • 1 
paı*en &zerlerine ateı, açıldı. B1I 
ate,t açan muntazam Çin kuvvetle-' 
riydi. Dundan biraz. sonra chcnıll'i• 
yelli bir Japon filosu Şankay sula• 
rında ıörilndü ve Cin tdpratıaa 
muleaddit ordular çıkardı. Harp 

aakınılmıyacak bir hal almıtt.a. 9 
aAustoa 1937 de Şaokav tldd .. lli 
çarpışmalara sebep oldu. 

HARBiN SBBBPLERI 

, 4Anlattıtımız vaıkalar harbin u• 
1riri sebepleridir. Asıl sebepleri si• 
ha çok derin. Bu aeiıbeplerin baın
da Şaırkaytek'in yenl bir Cin mille" 
ti yaratması ıeıtr. ŞankaylfCk 1928 
da HkerlHt ve siyaset sahasına atıl
dıtı nldt bir asiydi. onra Pekine 
karşı isyan eden Kanton kavvetlert• 
nin l>qına geçti. İki seııe sonra Pe
kin Kanton kunetleri tarafından 
ifıaı edilmişti. 1129 da Şankayşek 
kendin Yeni Nankiıı hük.6.nıelinln 
reiai intiıbmp elti, O vaklttenbttl 
Qali ı,ef mmilni her bakımdan 
... ı.mıaıtınnak'tadll'. 
lt•,!lfl ıtarafınd~ Çin cilmburlyc.• 

~dnla Jlurucusu ol:ın Sunyatsen aile
sine batlı olan mareşal siyasi bir 
dehaya malik olan karıunın yardı
miyJe ıaıt>in itimadını kazandı. 
Madam Ş:ınkn.} -;.1; hırlstiyandrr ve 
kocasına da hıristiyanlılı kabul et
tirmiıfUr. 

Madam Şankaytek tahslHni Ame• 
rikada yı;pmıı, olduAundan y~nl Çin 
hükftmeli Amerlkıı<la da iyi karş1 • 
landı. Büyük lilm Hu Sihin dosta 

I olan mareıal bu Alim sayesinde Çin• 
de satl111n temoılere dul anan yeııi 
bir mHll ahliık ve ann~ kurabildi. 
Binnen:ıleyh Çin ıcı.:, nül :yolunda 
lıızlı gidi)<'r. Japon.}a k4r4.sında te 
şekkül eden bu yeni kunetl kendi 
Asya heıemonyH namına tehlikeli 
gördiı. Çinden kopardılı parçaları 
kaybedecetinden korktu. Bir taraC
ton bu yü:ı:den diğer tarartan d:ı 
1937 de çok tena bir halde olan Ja
pon iktisadiyatmı bir harple dii"' 
zeJtmek için Çin macerasına atıllı. 
lfEll Z.4.FER HEM ZAFER DEGll. 

5 5..ae sava.ısıtan sonra Japon)·a 
Cinde birçok zaferler kazandı. Fa
kat bu pl.ebelerln hiçbirisi kat'J 
olmadı. flk harp sene~dnln bllliğl 
Ta-kit b'itün Şimali Cin JapoayaıııD 

elindeydi. Fakat bilttın Cin lUJTTet
leri muntazam garbe, memleketin 
içine çekilmiı bulunuyordu. 

1939 tonunda Japonya Ceklyank 
ve Fukiyen vilayeUerinin bllitaç 
Umanı müstesna olmak üzere bütün 
Cin kıyılan Japon işgali altındıl\
dı. ffaynan adası dahil oldulu hal
le Japon IMllli çot senillemiş bu. 
hmuyordu. 30 aylJık muharebeden 
aonra harp PIAnoosu şunu gösterı
J'Orda: 250.000 Japon ve 1 milyon 
Cinli ölmilşttir. Cin topraklarmm 
ft~e biri milııtevlinitı f'linde bulU
nu:yordu. Cin b6tt\meti munkkat 
merkezi olan HankeuyU 1909 da ter
kederek Cunking'e çekiJmJşU. Nan• 
kinde 1939 da Vankçln.kvey'in re'" 
i~ıli#i altında Japonyaya tabi l.ılr 
kuıkla Çin hüıkametl kurulmuştu. 
Başta Conkin« olmak llzere birçok 
Çin şehirleri gayet alır ıureı.te 
bombardıman elHdi. 

YEN/ VAZIYET' 

1941 de fflndfçinl hAdiselennde11 
ve bilh&Asa 1942 de Bfrmanyadakl 
Japon taarruzunun zaferinden son
ra YBZİNet çok deli,U. Cinin medent 
Alemle birleşme yolları tamamlyle 
kesildi. Japonlar için fyl lsti!A )·ot• 
Jarı açıldı. Fa:kat yine luıt'I bir Ja• 
pon teanıza yapılmadı. Bu taarruz
dan birQOk deralar bahsedildi fa.. 
kat tat.btkat sahasına çıkmadı. 

SlllDI ISB 

Reş ııenedenberl devam edn tiu 
savaş hiç de bilec~e benzemiyor. 
Artık Çin hiıdfseleri ayrı bir hare" 
kel otmaktan çıkrnı, Cin lslikballnl 
dünyanın lstik:bııline ba#lamıştır. 
Şimdi Çin demokrat devletlerin 'Ve 
Rirleşlt Amerikanın müttefikidir 
Bu dünya yarın Çinin Asyada h~ 
kiın .bir devlet olaca~ını ilan eı
miştir. Şu halde bugünkü çarpışma
nın mana11 Aııyayı istikbalde ÇI• 
nln mi, yoksa Japonyanın mı ida• 
re edeceli meseles(.dJı:. 


