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1 ari.hin büyük dqvalıuı 

Varaa pulun 
olurum kulun; 

Yoksa pulun 
kapıdır yolun! 

Dan ton 
davası 

AKŞAM POSTASI 
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r=--BAŞVEKölL , l'eniGinede.fa-
1 Sivasta çok veciz ve kav· ponl..or k~çıvo p 
v tıı bir hitabede bal anda , ~ ~ & 

''Kaqheiliğimiz zamanlarl 
hamleli hareketlerle kazan

mak için yola çıkmış 
buıunuqoı uz,, 

~~~Yarım adanın ucuna sıktşlırılan Japon 
askerleri suratla yok ediliyor 

T ank lar ve iaşe 
maddeleri talırıp 

r 
Rus tayyareleri 

Berlini tekrar 
bombaladı lar 

jlkril Saracotıa s. vaıta geaı, tetilkle 
yaptı ve Erzlncaaa bareııet etti olundu 

Şehirde bir çok 
yangınlar çıktı 

Sn·ao;, SO ( .\.A.) -: Başvekil 
~ul>:ü Sara.çoğlu tetkiklerine cliln 
de d:v::ı.m etmişlerdir. Burada 
hC:y cnsliti.lsünU t~i.f ~den Şük-

. 
;Ji et aAşam. ~ - ... ,_. --......... 

Almanya ile italya 
Arasında bir tezad 

bakvı tırık 111 

Ha,'&S • Ofi ajansın.m Rom:ıdan 
,·erdiği uzuııc:s. bir telgraf ltalya 
Hariciye Df'zaretinin yan resmi 

, t.it!.C~il sa),lıa.n (Jurnal d'İta.1. 
va, br ·ımharriri Gaydanın bir 
~.ıi.kale ini hulasa etml,tir. Bu 
maka.le h:ırp içinde lta.lyımın tn.· 
leplerini bildiriyor. Gaydaya ~öre 
İtalyan to..Jcpt1?ri a) .-\k leınıde 
lıareket serbtsti~i, b) Okyanuslara 
ı;erbe!4t ı;ık1s, c) .·\ktleniıden 
Gkyanus3 ;;iden Afrika toprakla• 
nntn İta.lyay& i·erilme-;i, d) Duna 
jii.veten t'lprağt, maltsuli.i, il.l.; 

madde'Si hol, diğer mfüıtemlckele• 
rin de ilhakı e) Doğu Afrika..;mda· 
ki İtalyan mü-.temlekelerinjn ken
disine iadesi f) Nijerya İ!ıgili·.ı: 
müstemlek~lrıin de gene İtalyaya 
,·erilme"'i. 

Bu ta.lepler yalnız yan resmi 1· 
talyan sözcüsünün it':< defa. ortaya 
koyduğu şeyler değildir; Nijeey:ı. 
~bi bir iki y.en.Uik bari!; olmak ü
zel'e İtalyan devlet adamla.nnın 
harp j~jnde her fmıatla. tekrir 
<:ttlkleri iddia1a.rdır. Bu ~bep!e 
Gaydanın <:öderini, re~mı İtalyan 
mn.kamlamun da. arzusu ola.rak 
t.ııf!ı.tik etmek kabildir. 

Bu noktad:ı.n bakılınca ilk göze 
ı:arpan ~ey, harpten bekl~en ga. 
yeler h:ıkkuıda. .>\Jmanya ıle İtal· 
;.a arasmd::ı.ki usul ihtil!fıdır. 

Çünkü Almanya üç senel'ienbe~ 
misli gi)rll~miş hir harp ga..vretı 
gösterd1ği, bu uğol"d& varın~ yo • 
ğunu ,.e Jki riç milyon askerınl te· 
lef ve feda ettiği halde harp ga· 
Telerinı henüz izah etmemi,, me
~eleyi istlkba~ bırakmıştır. 

İtalya i~ müt.tefildnln tam ıı1d· 
dına olarak, ba5ta Sinyor M?soti. 
ni ol<tu!?:u hnlde gerıtk reo;mı nu. 
tuklar, ~er.~k g:ızet.e ne,riyatı ile 
l•endi harp gayelerini bir di.1.zlye 
i illl el1ip durmaktıı.dır. 

iki müttefi!< hül:iımet arasında· 
ki bu vaziyet ihtilaf ,·eya teza.dt· 
nın al.'aba sebebi n.e<lir? 
· Sebebi ~udur ki Almn.nys dün" 
~·a t.akc;iminden bahsedebilmek 

iı:in: 
t) f{er şcyibn C' 1·e1 bir kel'C 

(hn.rbin fi,.z:>.nılmasr) lazmuı;eldiği 
fikrindeılir. Bö,yle dii~ünme.kteki 
ihtiy:ıt ,.e isa~~ti de .. a~ikardır. 
lfarbi-n netİ<'t'Sı ı!W! henuz pek ya-

1\m ~öı iinmüyor. 
%) 'l:nanya m~zaff:r ol

1
or<1a 

rniittefikinP. 'errceıı:i mııstem elıe
leri t:ıyirı iı:;in rnüstcrek ~a!ey~ 
, nrmak n~ru.ndB ttalyanm şımdı: 
ı.inclon d:ıha fazla har! ~!l~etı 

f tın .._. laA "'Jnl<"elecegı fıl•nnde. 
1-1:r e e"ı 1

· "" • d 
·ı· M 'i . <:eferbcrl!k halın e < ır. • u<;o. nı 

10 ltal~':\ll orduı-ıını"' milttartnT 8 ~ • 
nıifyon sün~ fliyc J?:n'>termıstı. 
H:ılfJ~ıi cı:!~h a 'tmclaki asker ml.k
tan iki milyonu c;'llk (J"eçncmiı:ıtır. 

(Devaını S llnclide) 

rf Sara~oğlu yanla.rmda kaza kay 
makamı \'e belediye reisi o!duğıı 1 
halde ka:ı:anm bazı köylerine gi. ~ 

• (Devamı S tinclide) Sayın Bafveklllmlz Şükrü Sara~o;l'liıJ 

30 A(Justos bütün v urdda 
hevecanıa kuttandı 

Harp Okulunda 
Yeni Mezunlara Törenle 

Diplomaları verildi 

ılfellıurn !t -( A.A) - Avu!'ıuralya \ leri de dahil olmak ilıt>re dilşma. 
daki mütefik umuml karargAhının nın bütün ağır malzeınesi lahrip 
hususi tebliğinde l\lilne Bayda ya· edilmiştir. 
pılan temizleme lıareketınin sür'ııt. Mil.ne Baya yapı1an karaya çıka•. 
le ilerlediği kaydlllunroakt~•lır. A· ma hareketi Port Datvlni hedef tu•an 
merikan ve Avustralya hava kuv. dil§man projesintn yeni bir eafha~·~ı 

''eUerine mensup birliklerJe de~· tefki1 etmekteydi. Bu mevzii OvPn 
tıeklenen AYustra\ya hücum kılala. Stanıey 9&ğlar .BiliıUesı. !(orumakt3 .• 
lan düşmanı yarımadanın dar hu· dır • .Japonlar evvel&. Lae ve Sala • 
dutlarına, üssün şima'ına doğru mouadan yani soldan ~lıyarak dıt!
sürmü').lerdir. Düşman bura do. s~ı.r. la.r silsilesini çevirmeğe te§ebbll• et. 
atle yokedilmektedir. Japon kayıp- tni.§lerdi. DU§tnan bundan aonra !:.D. 
lan pek ağırdır. Galip bir ihtimo.ile 

1 
yük bir kafileye bindirilen kuvvet'et

bazı düşman unsı:rl:ırı kU1'tul:ır:ık le tnevZUn gerilerine taarruz etml,fl'. 
geceden istifade suretıyle den;z Bu taarnız Mercan denlzl:ııde yapr~f'D 
birliklerine binmcie muvaffak o'- bir deniz ve hava muharebe•i net:co. 
muşlardır. Tanklar Te iaşe madt.lt.• sinde d&ğitıtmıştı:r. Bunun flze!'ll'e 
--------...,.-----~-:"· dUşman Kokoda _ Bound mlhverı Ut-l· 

30 ağu.et03 bUyü.k zaferin 20 inci Fde cepheyi yarmak ı.atemişııe ~ 
yıldönUmU ve tayyare bayramı bUtUıı ı:ı:ıevziini.n açık ol.ma.sı yUzllJ:iden bU. 
yurtta heyecanla ve OO§kUn tezahU .. ~ ~ilk ha.va. kayxpla.rma uğra.ın.ı'ltu _ 
ratıa kuUarunıştrr. O. Son dU§lilan tf'.,ebbUsU :Milne B&)'ll 
Şehrimizde ve Dumlupmarda yapı • lrı>.l"fl bQo tııı.slwıl& •I ceııahlıx.n 1 

lan meraalıııt dUnkU nüshamızda YAZ ,. hedef tutmakta jdf. :OU§tn&nın böy:e 
ınıştık. bir harekette bulwıacağı tahmin fl'1il-

Bayram, trıklllbımı:ımı ba§ ~eh.."1 'd'~.nden ona göre gizli tertibat aı..o. 
Ankarada da b\lyük mera.simle kutl"3 lrı!ştı. DUşman bu 1JUretle tuzağa ~U. 
mıştır. tpodromda yapılan aak~ri tö. i~ .rlitmtış ve fe!Aketıı bir bozguna ns-

ı rende Ankara garnizonunun en kldeıa- : ıatılmtştn-. 
sjz subayı Sabahattin Selek söyledi • 
ğl bir nutukta. bUyük harpten zafer SAL01'10N ADALARffiDA 
gUnUne kadar geçen devre lçindelri Londra, 31 ( A.A) - Y:ısins;cto.ı· 
hA.dls~Ierln bir hUltsaamı yaparak 31J rı;ın aldığımız bir habe~e E'.~ire, ~~ 
ağustos bUyllk tıı.a.rruzunu ıu ifade • I niişman uçası SaJomon aılıı::ırınrh•. 

80 ağustos TUrk varlığını ve kutJ. C'lm işlerdir. Bu 111,-akları:Jıın yed ısı 
lerlle yaşa.tmı§tır. 1 ki A mcrikan ınevr.iler : ı•e l11;urıı~ 

retini bütün dünyaya tanıttJTan, bu. Dun Taksimückf merasimde kahramsıı ordudan bir piyade krtası ~lyor t:ıhrip edilmiştir. 

Londra, Jt (A . .f.) - Rus uçak• 
lan dün Berlin, Königc;berg Tilt.ts 
Ye Danıig ,Şehirlerini bombardı
ınan etmişJerdir. Berlinden bir çok 
YAngınlann çıktı.ğı Eıöriilmüştür. , 

Londra, 31 ( A.A.) - Sovyet yülı. .. 
~ek kumanc!anlığ1 bir haffalık uçak 
kayıplarını bildirmektedir. Ruslar 
bu hafta içinde 206 ııçak kaybt?t 
mişer, buna.karşı Almanların kaYt• 
hı 498 uçaktır. 

3/sveçgemis i 

YUNANiSTANA 
15.000 ton 
buğday getirdi 

Beı laveç gemisi ele 
Kanadadan hareket etmek 

üzeredir 
' 

Loııdra, 31 (.L4.) - İc'erinil~ 
15.000 ton buğday bulur.an 3 İsveç 
gemisi Yunanist:ına var-nı~tır. Ge
milerde tevııatı idare edecek oltın 
fsveı;liler için bir iki otomobil bu• 
lunmaktadır. 1 

K:ınatlada, l\!ontreals'ci°a !'ı fsvcc 
gemisi daha Yunan islan isı ikamC" 
fınde hareket elınck üzeredir. 

tün bir milletin zulrn~ ve lhtil"!'."3_;~~=~~:~_:::;::::::.::===.:.::;,.:_ __ .:...:.:.=.. ____ ..:;_~-.....:--~-.,...---------

~~~~~l~~~ R u S ı ar ·Rijevin şi-ı ~i~~~~L~:~a~~~ 
=~§:If:? maıı·nde ı·ıerlı·yor 'A::.a~f:::;-;:~:7·:: 

tarafından yapılan taarruz Kosko\ 6 
kon!era.nııının verdiği kara.rla.r ctlm •· 

Yen., Partı• Reıs·ımiz sinden olarak te!Akki edllmekted.lr 
Rusların güttUkleri l:'aye §Ud"'.l ~ 

Ba ıabab çabtmlJI Stal ·, ng rad mu harabesi bütün =~:i~::ın~:PI:ı::rt::r: m!~:,i! 
b&fl&dı garp ceplı2sjndeki kuvvetlerinden bir 

kısmrm getirmek mecburiyetinde bı .. 

C.H. Partı,,i İııtanbul vil!yet idare • d d ta 1 e d ev a m e d ı• y o r raknıak ve bu suretle garbde iki.46' ~yeti reisliğine tayin edilen El'zi'ı - ş 1 e 1 y cephenin açılmasıtıl koJayl8.§tırm&lr 4 

can mebusu Suat Hayri Ürgllblti tu tır. 
sabahtan itibaren yeni v&.2.lfeaine b84- .:ı ~ ~~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!~~!!!!!!!!!~!! 

LonCfra, :u ( A.A.) Stalins- \ AJmanJar ,..un gece neşrettikleri '! 
lamıştır. .. •• ta rad'ın dıcında muharebeler sıddtt. bir demeçle StaJingrad Ş1'hrin 11 

Yetı1 relıı valimiz LCtti ıcır.._. · v • hk 
ı T'l lenmiş ise de Almanlar ~eni bir ır.üsta cm mev~ilerı, blokbavz1..a-tanbul komutanı ve parti mensuP ~ ,, k 

kendisini ziyaret ederek tebrlkler!e ileri harekette bulunamamışlardır. tJ}le bir ·aleye benzet ldığini SÖY"' 
Celin çarpışmalar sonıında birçok lcınişlerdir. 

bulunmuşlardır. K ı ı ·•· A ı "d 
Yeni parti reisimize muvA!takiyc:. Alman taarruzları geri ·ah!mıştır. o e nııı.Ov<>da iman ar yenı en 

Düşman a~ır zayiata uğramı~tır. taarruza geçıni~lersede, Rus kuv-
_ıe_r_t:_e_m_e_n_n.:..i _ed_e_r_ız_. "-"- - ----- - ------- ---- velleri muvaffakıyetle bu hücum• 

Röportajcılarla 
röportajlar 

]ara dayanmıştır. 
Rij.ev şehirnin şimalinde Ruslar 

yavaş fakat durmarlan ilcrlt"mekıte. 

1 dirler. l\Ioskova radyosu burada y<,• 
nı bir mevıiin l'igal edıldi~ıni b:ı 
sabah biJdirır.işlir. Şehrin batısın. 
da, Yo~a olıiuğu söylenen bir 
nthrin batı kıyısına Rus kuvvetle
rin in ayak bastıkJan ıddiıı olur.. 

'I'tirl• matbııatmda röportajın her türlllsti yapılmı~tır, fakat röport:ıJ. maktaı:lır. 
c.ılarıa röport;,1.i ilk de.fa ~·aptlıyor. 

1 

1 Prolabnayada !;iddelli bir car-
Kn şöhretıı gimalan borguyıı. çeken, perde orka!5rnda kalmış kıyoıı-t. . pışmad:ın sonra Ruslar bir meskun 

lerı ortl\ya tı ı.ara:n, e>n çekingen ln!IBDbuı bile dile getirmet11ıli bilen rr. mah::ılli geri almı~l:ırdır 
portajl'ılıırıı:nuı, ilk dela ı.orguya çekiliyor. 1 Röyter ajansının muhabiri, A • 
Bu röport-:ıj en genç röportajcı Kadri Kayabal tarafından .

1 
m:ınların Kercten taşıtıarlıa asker 

yapılmıştır. getirdiklerini fakat Rus Karadeniz 

Ya... d au•a ita la d 1 donanmasının müdahalesiyle bu alD 8 ., S D flD 8 grmiıerdcn birı:okıarının batırıldı· 
okaıacakıınız ~ını ve böylelikle karaya asker c:-

._ ____________ ________________ • kardamadığını bl!dirmci.ted r, • 

1 

Haklı 

Keodl ·Aramızda f 

azar 
.., Artist bir miitelekklr • 

AkagUndUze cevap 
Sayın mes'fektn.şnn, 
Ömrümde uçüncli defadır ki ki. 

me neŞe \.·eren bir azar işitiyorunı. 
Ilonla.rda.n ikisi ~ocuklui:rums ait· 
tir. Bir kere babam, bir kere de 
~c\'İd hocam, hatırl'UD1lSJ ~iiniJI 
t atlandmr bir yolda benim wla· 
ğnn.ı çekmişti. Şimdi ~nin kaJe.m},n 
flJDI tıeYi ya.pıyor. Çok ~~?r 
ederim.. Yazd'ğm mt>ktup, ışıt. 
mekten har duyduğum en h~kb a· 
ıardı:r. Hem kalbim şenLendı, hem 
l\alam aydmla:ııdı. 

Yazan: Fazıl Ahmet AYKAC 

HüclUD etti~ın mnhte.Jiir, tt!nlı 
t;im.;elere kru't't kullantlığım dili 
ı::e\·ş::-k bulnyon.un, ve bana klz•. 
vorc;un. Bu ıt~ık ihtarından sonrJ. 
ben de kendi :u\'frma ı.iuirlendim? 

Azizim, -.enin yayla rii7.g:arı gibi 
kayıtsız ~n bir ifaden ,·ar. Çok 
ııefıı sı!o bir poyrazla baslı~·nn bn 
csi~ln him.i kimi kam.yel Jı.adnr 
:ı.orla5t1ğıuı bilirim. 'Fakat pD.\ 
bl"ni bim'l "iltimas'' etm~ ""tf"' 
mişsiıı. Çünkü ısÖ7Jerio tatlt bir 

(J)evamı S önclde) 
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lngilizlere göre ...... ııııiiii._ __________ _. ................ _ 

Bar, d 
ize inde b 

z 
ec 

l,ngiliz harp nakliyatı müsteşarı, bir merasim''· 
"e~er kah miktarda gemimız o.saydı, Toprll.\ 

sukut etmezdi ,, demiştır 

A NGLO • S:ıksonlar, Pnslfil;tt" 
Japonlariıı harbcdll orlar. Ru~. 

lıır da. AlmllO tnorruzunıı gôğU gp~'f 

yorlnr. hk bakıııta, bunlar, iki ıı.yrı 

Jı:ırp gibi görilnUrlcr; rııımt. haklket~ 
te, ortada bir harp cereyan etmekte·· 
dlr. Bunun içindir ki, bir ikinci cepııe 
davusı, sUrUp gidiyor. 

Bu ikin<'! cephe, \"Ucudl\ getlrllrLL 
l'"'cck mj? Bu sun le, milteh:ıssıslr.r 

Tonuj mc cl~sı: diye CC\"llt• \'orlyorl!lt. 
Bu tonaj drrdl, zaferi lmzıınmnıı: ı· 

ı:ln hnrbl ldıımc mr elesldlr de; c;Urı. 

JcU l>aradıı cereyan eden hn harbi, de 
rılz. bcsl(b·or. Tıınk, top, tayyare, liıım. 
yon, ordu l rtl5tlrmelı: İYİ §t'Y• n··ı3 
bu..'!lıırı, bıırp 53luılarınn n:ıkletmel< 

!Azım. 

AtlantJk, Pn lfik harpleri, Rus, 
Llb;> o, Çin, Hindistan harplerlyle zu 
bur edecek bütün harplerin man!.t'. 
lAsı halinde bulunuyor. 

Bunun !~indir ki, !ngllU-ro df', Anıe. 
rika da, Jn.ponyn d:ı, gemi lnşıısınıı f\ 

hemmjy·ct \"eril or \"O AlmAnya dıı, 

fazJu gemi batırmııyıı gayret ediyo. 

LOltD LEATllEH . 

Ç ônç:tL, bu meselc>ı halledetıl" 
lecek çnre)1 bulduğunu znnne. 

diyor. 
Martm ı ncı gUnU, dnlrc!'ilne LorJ 

LcnthenıJ dnvet ettj ''e ona ''ton:ıJ,, 
yUkUnü yükledi, 

Lord Leo.thcn;, e lcl ln!'"lllz n ıı,_,. 

delerinden dcğHdlr. Lortıuk tımınnmı 
d:t., bUyllk scn·etlnı de baba!'lından 
tevarüs etti. Babası, lordlnk payeıılnc 
.) iıJiselmedoo eV\·el, marangozdu. A. 

nıuıı da, Londm ,·nroelarmda yaşayan 
hjr bakknlm kızıydı. 

Ocno Leathers: yüksel< tahsil c?ir 
ıııeden, Londmmn, bJr mUl"Ss"seslne 
·~frdl. Orada, btr masa haımdn. Ça.'ıt. 

1111.Jda llerledl. S2 yu&m:ı geldiği ıra -
.n. n, bUyl\I{ bir deniz inşaat kump.uı. 
~as mı idare e(llyorc1u. Emri nltnı .a, 
:.ıınlcroe işçi, memur çııhıııyordu. Dün• 
\anın deniz ticaretine alt bjlmeı''ğl 

ı;ıey yoktu. 
O, halkça blllnmlyordu, ama Jbıl. 

snsını, erbabnın tanıtmıııtı. hem de 
zengindi. Servet, ı,, ııeyahat)er, &na 
Insnnlnn ijğretmı,, lı:mdlslnde. ln.;1 
lidere mahsus dinç bir karakter ya. 

Leatlıers, ı;-Ulümscdi, b:ı!jını sall:ıw. 

Bu tasdik l~areti, mucize yurat~mı 
.)"acnğını bilmekle beraber, elinden ı;~. 
len} ~·apacağıııı gi.iııterıyordu, 

Lord, Ç<lrçllln ) nnındnu 11) rılır n \" 
rümnz, 60 kumpanynyu, i'll'rlnln b~. 
:ıından çcklid)ğlnc dair birer istifa. 
ıınme günderdl. 
Martın 6 ncı gllnU, kııblne ıçttmnın:ı 

ılabll oldu ve bu llk ıçtfnıadnn çılı:h~ı 
aımnn, dostlarına: 

- Bu benim i:ılm, Gençlikte, kenG.ı 
hesabıma. yaptığım e)I, :ılmdi ml';ı 

mlkynst.n ynpmıı) n ~::ılışncağıın. 

O, lnglllz fnşıuıt tczgfıhl1ırının n:.' 
zarf kııblliyctınl blU;) ordu: 2,5 rnllyoo 
tonııato. Halbuki rncdo, 1,5 mily<•n 
tonlllıtoluk gcmı ı,ıışa cdllrblljyorfüı. 

O lıalde, bunu 2 milyona çıkarını.•. 

IAzımdı. Almıınlar lııe, bu Iıııdar gem" 
yl, bir enede imha t>deblldlklerlnı i L 
dlıı cdlyorlnr. Harpten enci, lngllt . .. 
renin 16 milyon tontlflto hnemııufo 
gemileri vardı. 

Lord Lenthers, bir taraftnn gemi 
iltşaavna g-ermı \'crmckl~ bcrabl•r, 
Aml'rllm nılltchassıslnriyle ıuılııı;ınrııJ<, 

Atlantlk nnkllyntını, dahıı s:ıllm b!r 
eekle koydu. Bund::m b.'lııka gemjlerlıı, 

lnglll:ı llmanlıınndnn ltnlkı:J müddet. 
lerlnt durtto bire indirdi, l'n:-ıl buıınlt

ma, ) Uldt'tmc 1 lerJnl dilzrlttJ, im 
ı>n)cde gemllerjn Aınerllıuya dönm~. 

Jerinı hızla.ndırdı. 

MUAMMA 

G ELGELELtl\I, tngllb.lerln yar. 
tılthın, Alm:ınlnnn b:ıtırdık' ı 

rı ı;ıı.mı mlkt,arı, Jıüldımetı;ıe, bir s•r 
ballnCle muhafa7.a ediliyor. 

Bir müddet <''"'el, hill>i\met han bir 
oolsede, gemi vnzjyetlnl, mebu hrıı. 
anla.tmıııtı. :Mebuslar mahremi)"Cli 
muhnfuza etnılye ffil'Cbıır bııh~nuyor • 
lıırlar, ama ortaya, l lnc blrtnluın 

haberler 1117.<11. Bir ı;os>111lst nıet.ltS 

da: 

- İntizam ızlık \'e ı na tesknlt 
lşlerı karı,tırdığl için, bugüne kad.-u, 
memnunlyet verecek bir netıce' rlıle 
edflememlştlr. 

Dlyerelc, tngUlz umumi efkllnı llıı 
hcyt'Cftn uyandırdı, 

Harp nakilya.h milstcşıı.rı Noel ifa .. 

ker de, bir bahriye mcktt-bloln kliı:o.d 
ratmıştı. Golf oynuyor, mallldlnesin" merasiminde: 
de aşa.a.lı bir hayat y~yordu, ama - 7..afer, ln~ etmekte olduf,runıuz 
ıımınnlc doğlldl. gmııllcrln mlktannn bnğlıdır. lDç oL 

ÇörçUlc lı:nr,ıılntjttğl 7Jlnuın 15'7 Y"-· mszs:ı, ynphı;rımız ııll!ıhll\n nnlı:l~ılı:ı" 

17md..'lydr. bflocek laıdnr gemimiz olmalıdır.Ever 
Çörc;ll, polltlkncılığa. ba§vurma<!nn, • ldıft miktarda gemlmh·. olsny<lı, Tt.b. 

süzo ba&lfldı: nık sukut otmezcll. 
- SJzln poHtJkBCtlarclan nefret &t Diyerek, tnglltcrede, tonaj mes ... c· 

U~oinh:l b(llyonım. Size politikadan elnin henliz hallolunm:ıdı~ ı,nret 
bafmıt;mlyoocğtm. iz.dm, gemı Y"P· ehnlı:t,.lr. 

maoııc: ls()yonım. l\L R O 

·Milli Piyangonun 30 Ağustos 
çek·liş dün Ankarada yapıldı 

Milli piyangonun 80 ağ\lııtos ~! .. r 
kctidesi dlln saat on bc~te Ankara-1 

de. çckllm~Ur. Kazanan num:ını.l'lr 

ııunlardır: 

90800 lira kHa a 

379950 
Bu biletin talihlisi ı tnnbulda

dır. 
20000 Lira Knuı.nan Numara 

251619 
Bu biletin talihlisi Bandmna. 

dııdD', 

10000 l.im Knznna:n Numanı. 
190061 

nu bJlctln t.allhll 1 Uluborlu,•;!.. 
dır. 

5000 J.JRA KAZANANLı\R 
39GGO l 849778 8468 t 8 88~!l90 

100 LlRA Kfü"ANA?o.'LAR 
Son no rnkıum 705 ile clbnyetlrnen 

numaralar yüz.er llrB nlaro.ktır, 
50 ŞE1' 1.1.RA KAZANANLAR 

Son Uç rakamı '78' ve 491 ııe nl.b1'. 
yetlcncn numaralar elllşer lira ala. 
cakt,ır. 

10 AR LfUA n:AZANA.,,..AR 
Son iki rakamı 86 ile nlhayetımcıı 

numnralar nnnr Um nl:ıt'aldrr. 
AMORTlJ,ER 

Son mlcnmlnn 2 ve 15 ile nlbny'-'t]c' 
'nen bUtün rınmaral:ır lklşrr llrn n. 
morti nlamldnrdrr, 
IKRAMl\'El.UR NWWU.RF t;IKTI 

50.000 lira hih'ük ikrruniyeyi 
kıızan'ln 370050 numaralı hilrt t~ 
tnnbulda k nrny s::ıtıcıl:ıruıdn " bi .. 
risi l:ırnrıncl:ın satılmıştır. 

20.000 lira knzanan 25161!) nu .. 
marnlı hile! nandırınndr tılııııs· 

2000 J.,fRA KAZANANLAlt tır. 
.880881 21~ S2596ı 2lH688 10.00() Jirn ltnz:ınnn l' ' 061 nu-
10045, 1@1646 m::ırnh bilet l'Julııırlud'l sı:ılıJmıştıı. 

131899, B2DD60 B49SIK, S7~4. 5000 er lira koznn:ın 1 ik'llr rin 2 
1000 LltA ICA.7.ANAN NUMARALAR lıınesi Ankara, hir taneı:ıi fstcınhul, 
896886 288017 29U-09 G69-I 2180 bir tanesi de Alnc:ıdit s!'fılnı şlır. 

OOS~ 2Z835'7 M7278 48590 12!~ 2,000 er lirn ikrnmiye knznnan 

Erzuruın D 
Mem:eket ve şehirleri 

arası !ele~on şebekesine Şiındi koridor bir anakız kavgasına 

Erzincan, 

Öğrendlğl~~~ı;~c1.Y§~dl Sjv~qn sahne olmak üzere idi. Kadın, 
kadar uzanmakta olan ııark lCll"~on • 1 d 
hattı yakın bir zamanda Erzlnc·•n kızının üzerıne atı ''" 
tizerlr.den Erzuruma uzanacaktn. Bu 
mühim telefon hattına aıt tlireı.1~~ - B;r <lefıı. inadım tuttu i5t.e, Jste efendim, şöyle imu de, işte 
ve malzeme bıızırlanmış bul'.lllma" • diyordu, \ernıiycc~ğlm tle \'ermi • efendim böyleymL <le lle<li, cluı· 
:adır. Bu yenı hatla Erzincan ve Er- ~•eceği~. du. Beni atlattı snndı \ 'e erte i gu· 
zurum hUkQmrt merkezine \'C bü• ı·'l - (,anım hnnımefendi, bırn~ıim · niı de ortndnn sır oldu. 
memıeket <1Chtrl r arr ın Ş<ı~kcsir.e :-imdi jnat gibi bos §eyleri de, me- Kıı.ımın dıı; ya~ı kütülii. Tabii a{Joo 
bağlnnacnğı gibi mllletlcr arası mıı. 1 sut bir yuvanın kurulmasoıa miıni tal bunu dü5ünemedi. İ~te mtidcle!· 
haberat şcbekestle de irt ibat trsts t>•.. olmayın. uınumjl.jğe bir i tidn ile bru~nın. 
miş o:o.caktır. - Olncağmı, olacnğon, bte. lıi.iyl~ i<:lcr açarım ben :ıdıuıım. 

Az 011 yah'nrdım hınzırn. Kulak Amttır<lun, tıırnttınlım, bulduı· 
mı nsdı ld, ~imdi iş bu raddeye cium Jiendisini. Hava Kurumuı a 

is anbuiun 
yardımları 

J.,'irincc nyaltlnnmın altını öpü~·or. Şim~i ele ~ev!•!f ol~nunra l:cl· 
Amn bo~, inn<lnu tuttu bir kere kcnlcrı suya ındırıyor. Ben ettım, 
eliyorum. Dünya t>iribirinc girse, , sen etmo'' diyor, Amn, dedim yn, 
,·11.ı;elir hana. Vemılyeooğim ona 1 I~ İ';t~ r~ti bir ılefn. Ktı. benim 
ınznnı. 1 tfoği! mi? Yennil eeeğlm işte. İnnd 

- \:'ıı.pma ımncci{;-im tnm lOln bu, ınnd ... 
ı;elmi,ıu~ .. '1 onu da ooyd~mıa... Yüzü silzülmU , gözlerinin etnı.· 

- 8<'-n us 'kız benim io;;lcrime fı Jm~ ~11dlır nğl:ım:ılitnn mornr
lmrısm:ı. Kızdın k.:Zdın jste bnşınıs ııııf:i olın li1zcağız bir<len ellerini 

n- bu i~leri n!:tın. Şimrli otur otur • ~rcsizlikle silkti: 
dıığun yerde. Alimallah eni şu - Ah bir de bu an!'em o1n_cal• 
ndliyetle ayaklanmın nltınn nlı:r. hıı?., Dakın beni nasıl ınnfü ugru-1 
ezerim :ınl:ıdı mı? ıı:ı fecla cdec<."k., 

Delikanlının iki nrkncln~ı, b!r Bana b:ık anne, beni baskn ı ile 
Zafer \'e tayyare bnyrMlt mUna .. e. komşu hhnmı, 1"zı vo l<0ridonl1 iııftillnı yok e\'len<lir.emezo;in, an • 

bctUc lstanbuıdaki bütün tic.uethnne pcydnhl:ın:ın bir diğer gözliildli la•lın rnı1'. B~n mutla~m Ca\Jcll~ 
müessese ve esnaf Türk hav:ı kur~: • 
munn. her sene göıtcrcgcldlkler1 bU -
yük hnmlyct nlt-anesini bu sene C::ı'ıa 

geniş mikyasta gusterm1§lerdlr, B'.ty .. 
ram bu sene pazar gilnUne tcsadUf e~
tlğlnaen pazar gUnU açık olan tic:l
r~tbanelcrln sahipleri o .,une ıı.it 6afi 
kazançlannı TUrlt hava kurumu· n 
tebcrt'U ctmiıılerdlr. Fakat pazar vü 
nU kapalı bulunan ttcarothane~r.n 

sn.hipler1 de bu hamiyet yardrmmd:ıın 
geri kalmıyarnlt bnyramdan bir g\ln 
evvelki safi kArlarmı hava. kurumu!la 
terk ve teberru etmişlerdir, 

Cumarteııl gUnleri umumjyctlc b!\.f. 
tanın en haro.retll iş günU olduğund~n 
~u sureUe hava kurumuna karıı g!h
terllen alCı.ka dttha cand::ın ve tebct'"'.l 
olunnn mlkt:ırlar da dah:ı. dolgun "L 
muştur. Bu teberruat kısmen dUn t"P 
lanmııı, kısmen de bugUn toplanııenk. 
tır, 

1stıınbullulo.r, TUrk hava kuruml!.!la 
tf ber~ hı.ıs-~uodı:ı dalma muh'l!:ı 1 11. 

ettikleri ycltOn rekorunu cwelkl t,. • 
bcrrularile daha. fnzla kabartmış ol • 
maktadırlar. 

Rozet kutusundan 
para ça arlten 

lm<lm bir hoca efend; -ki bu ho- .cvlcncce~. Jlem benım :ra.şnn d:ı 
en ef~mliyi her meraklı <ln\adn, 18 llir. Sen hüçük c;ılmrtmı':lc;m, 
bır klişede hacı yağı koku ıı ncş- ~falıkemeye müracnat ederek ynı;ı· 
re<1erken görlırdtim- bu gözl<"ri mı dii;r.elttireceğinı ,.e Cnficli lmr -
hiddetten dönmüş, inadın doyul · tnraca&mı. Bnhnhm o zaman <ln 
maz tadı ile karsısı::ulaki clunııı ,·erme beni ona. 
lmdına gence ba,~u nlcsj nlcsl snJ· Şimdi ltor1!1or bi~ ana·lm. Imv~-
lıyn sallıy:ı: bına sahne o.mak u7.cr ~eli: Kıldın 

- Şimdi ™' ben knı sana Yet'" lmmrn üzeri™' atıldı; faknt k~zı 
nıiyonım, iı;te. Oh ya. oh ya. Git daha c\'\'el da,~nnrnl• knlabnlıgn 
1-ıı,c;ını han"i tas büviıkse onn. \'tır" lmrı~tı. Etrnftakılcr knılmı tuttu • 
diJ~en k:ul;ı bi~ tU;lü yola. getire- Jar Ye güç bela yatı tımınğn çalış· 
miyorlardı. tılnr. Gent laz İ"e bıı c;1rnıln, bun· 

- eaiınn olmuş bir defn işte tün bunlar:ı rnğrnC'II, mc, lruf bulu· 
nrtık dönülecek, inat edilecek gibi ıınn gencin ktll"'ısına j;ifmiq, onun· 
değil, lCızmı fedn edemezsin ya, in konuşuyorclıı . 
c\lcndir git-Bin. - Görüyor musun, hanım, <le • 
Kadın bunu öyliycn hoca efen• <1iler. Bu muhabbet lm~lnmıı ayır-

tliYe döndü: mağn nasıl .elin \"nrneal•. 
·- İmkanı yol<, kızım nğlnyn Fnknt bom innrlınılan bir tilrlü 

ağlnya lmnclınldıi:;'lnı :ınlnttığı zn· \'azgeQmiyordu: 
mnn bn5örtlimü giydim ılo/:'Tu cd· - ~iz bonim j~jmc k::ın mn~ın. 
ne gittim "oğlum blrl ele ~Une ,·cTmiycccf."'.I\ diyorum, venniycco· 
knrşı reziİ etme. l\fudcm, ld birbi· ğiı,p,A;yorunJ, l".ol1Pi1·ccej\ii,ij,11.,. 
rinizi sC\'İyorsunaz, bir niklilı yn- ){ndmm heceleri uı11yan feryn<lı 
ıınlım olsun bitsin!'' <ledim ele.> be· milbaşirin n5rnsı takip etti. 
nt dinledi .:ıi ! - Aliye, Oa' iil, Allyceeee .... 

para alırken, sandığı lğrf tutenık, 

tı:el'i düşmlycn paralıı.n tekrar ı;ı\ıo. 
nrken, kendilerı Galıı.tadn Mumho.nc 
cnddeslnde 185 numaralı evde otura :ı 

J\fuhn.k~e, nnladıf;'lnrz \'e~lıile 
gizli duru~nyı icap eftlrir mnhi· 
~.ette olduğundan salonun knpdarı 
lmpıınılı. Bittabi ben de inatçı ka • 
tlmm ;rumu~:ı~,P l,ımtı<oamadıi{ını 

öğrenemedim. ve hjç kimsesi olmadığı için hayatını 
Yakalanan iki musevi gazete satmak suretlle kazanan H 

~ocuğu mahkum olclu yaşında Re§lt Erdoğru ne 11 ya,m .1a 

NtilAT ŞAZİ 

Dün §Chrimlzde, Ud muscvı çocuğu. Hüseyin Akançay tamtından görUl • 
nun yaptığı bir emniyeti ll'Jlisttm.ı.l mtııtUr, . . 
vakası .. iki gl.U'.cte müvezzii ~nrafın • Musevt çocukları, yakıtlandık!an·u 
dnn meydana çıkanlmı§, mesele adıl. nnlaymca 50 kunışu kutuya atmısıar 
yeye intikal ctmııtır. Htıdise gudur· ·dır. FaJıat Umrlalndc 93 kuruş bul ın 
Knsımp§nda oturan ve çarapçılıı.. •muştur, Bunlar, suç delili ile berat.er 

yapan 16 yo.şındıı Nesim Yuda Çityo:ı dün mUddc\umumHiğc verllmlştere!•. 

ın ayni rerde oturan 17 yaşında dolr~ - ?Wbct91 cQrm~but mabkem<'sl 

Parti genel selcreteri hu 
akşamgidiyor 

Bir müddettcnberi şehrimizde bu'u. 
nan C.H.P. genel sckrctrrl Mcmöıı'1 

Şevket Esendal 'bu akr;nm Ankarıı.y .ı 

bııreket edecektir. 

eni 
macı Anjel, dUn sabah erkenden TUrk olan yedinci ruıllye cezada geç vıı.lrlc Gene ndliy~::ilcı imizJcn Po~of 
hava kunımu namına rozet dağıtma.c kadıir devam eden muhakeme sonuıı. mfiddclumumlsi Sadi \'iiccl ile P. 
ü:ı:ere kendilertnc verilen mUhUrlU p:ı. da parayı cebine koyan Yudn, em • tc~. Hikmet Sezenin bııldızı :\IcJ:ı. 
ra kutusu ile rozet sepetini ala.r ... K niyeti sullstimalden bir ay gözcü!'\"-c hat Konuralp'ın niş:ın törcn1 dli"I 
evlerinden dışarı çıkmıııar, köprUnUn eden Avram da 15 gtln bapcc mahkf'_n Kızla~ındnki cvlrrindc nkr:ıbcı vc 
Kadıköy, iSkeleııine ı;elmlşlerdlr. 1 cdllml§lerdir. Yuda derhal tevkif e- dostlarının huzurlyle ynp1lm1Ş1ır. 

Burad:ı. Yuda ve Avrarn rozet verip dHmljtlr. • Snadel ve b:ıhliya·rlıl<Jnr c1ılcriz. 

Fransrz ga7.etcleri 4 snhif eclcn i
lti snyfnyıı ineli. 

Bu :tk!jnnı sansür biiro u neşeli 
haberler verdi: Pnri Le IA>n<lrn a • 
r-.u;mdal•i lıütün telı;rnf \'e telefon 
E;Örilsnıeleri kesilmiş, tellt"r koı\• 
nm.501ucı; bcsi~i 'ml mu f:ıa1iyet· 
te, yo'ks..'\ baska bir sebep mi ,•nr? 
Snn ür bu hımıdisi yerirlccn tt'CS"' 
&üflerini de bildiriyor. İngiliz ga. 
zetele:ri hnııı yuttıı demektir. ı~rnn 
.. ız ve lnı:iln htfüfun,.tlcrinin bli5" 
l;iitiin mubnb .. re-;iz knkıroldannı 
rnnmryorum. H~r halde hliltiımet 
ler için sn ';lam bir i'h.i hot knlını';i 
ohtcak. 

Harb!y(' nıı.zır1ığıııdn hn' a hula 
bulnnıq•. /ılbay Tomn C\en l<cntcn 
\"c P~ron ctrafrnlla şiıldctli <;avn~· 
hır oldnı::,'llnu 'iÖylecli. Alman ilcr • 
k~i<ıiniıı nğrrlıl:'lm, ı:<>stcm•iye r,a 
lınlnclı. Süz c;(iyleyic;=nc dil<lrn.t et -
tim, fi'fm \'('rin etrafında ınnhnre
beler oluyor drrkcn o yerin ılils • 
ınan eline g~m·5 olduğunu hi set· 
tiriyor, 

20 Ya%11Dl 

Aleksander Vert 

ı,ütüphanesinin n\'lusuna girilil•: 
duvarlar eski, ~ok eski; C.detıı 
küf kokuyor; asma filideri Jmpı· 
ııın Uzerina tınnanıyor. I\ııpıcln ı;on 
motlel Alman utaklannı giJsteren 
bir illin ,·ar, Jlcııkell~, Lomiyeler, 
''· s. Akademi 1rum torhalnrlyle 
fütülü. Korlmnç bir mıın.,nra. l'a· 
lmt kubbe nelmılar ~ü·tc! duruyor. 
Ge7İntimi:r..e <le,·am ettik. Bllttln 
kitnpl:ı <llil•kfrnlan •mp!l.h. Açık 
bir clükl<fııııla satılığa t;ıkıırılmıo; 
tablolara b:ılrdık, ,.c rcsc;nmlnrın 
kıymeti hn.klnndn fil<irl,er yürüt-

Çeviren: 

Muzaffer Esen 

ıoosss 10568 T7DSO 200-058 2otl7ti hilctlerin bir taııcsi A nk:ıra, bir 
M'7141 240100 M9886 80l9%2 2055%'1 tnne.'ii İstanbul, bir tanc'ii \lcr!;in, S:ı.h 21 mnyı<ı. 

tiil{. ~falıılıe nhtmıı Ur.erinde yü. 
riifliZ< Ye Nöf köpr\!sünile tahta bir 
bankoya ot11rduk. Kum torlınlnriy. 
le örtiiJü rlördtincü Hıı>:ırinln hey• 
ı.elini görclül•, kum torbnlnn Uze· 
rinde yn.pı5dınlan: "'ıı.t:nnl'I:ıı;' hnrp 
bonolanm nl :, rc'klii.nıı y:rtılm15, 
yerinde bir diinyn hnritncıı ve altın 
ılıı su elimle "yf'llcceğiz, eUnkU tla 
hB lrııv,•etliyiz'' llnritıı ıtri ta n~·ıı 
'-c l"ransı7 impararorhıf:'llntı, kocn. 

nıan kıntnzı boy:ı lnrla ı;listeriyor. 
müttefiklerin bu muıı:r:ı.nm toprak· 
larm yanında siy11h boy:mmı Al· 
ııı:mya, küçücük hir lcl<e ~ihi lt11-
ıuyor. Dn leYha ino;ann. lmnn:ı.t 
\"ermiyor. Pario:in bu kiişcslne, cnn 
!;ekişen Pnrisc bakıyorum. YUrc. 
füın Jla~n. parçn ohtu. Pollin kli• 
Çİİk )o'kantnS!Jl!I. knclnr ı:ittim. J..o· 
lrantacı l<:ıdın J~~yi l<ötii görü
yor. Ren <liis\inüyonını: Arclenlerc 
Ç\nclnr ~elen Almanlar şimdi tere. 
yıığ, et, şnrnp içinde yiizüyorlar. 
İkti"nt harbi mi? l<:sk'clcn Rol c
\'iklerin ne olduklıın idn canlnrr 
ııı dif;'erine talmrak döğü tıikleri
ni \"c bu :)'iizden Denikin orduln. 
nm yendiklerinı c:öyleyenler ,·ar
dı, Eğer Almanlar <ln. 20 sulh sc
nef>inde k:ı.mılıınn1 <1oyurabilmiş 
cı:"n.fordı bı,~n ılalıa insan olacak. 
for<lı. Biz ele şimdi !!\iz.el bir ye. 
mek ye<lif;imiz i~In hel'ı'eyl JditU 
sc.;rilyomz. Lıı'knnt:ıcı l<aclın yeılil;i· 
miz ördel<den memnun oluıı olmn· 

145810 l~ 829147 26!898 116~ bir lııncsi aydın, Knstnmonu. I~ur• Erk ... nılen knlkdım. lfnm \'e 
231642 SSS549 %6lU8 114228 ~1571 sa ve Diynrbal.ırda salılnı:5tır. Sen n~hl'lıün gorü!l'Ü çolcgfrı:el. Ga-
7607'7 2098!0 :112718 08608 ı 14556 1.000 er lir:ı ikramiye kazanan zete1er geıtcn günlere nnzarnn tJ-.. 

324293 28S9G7 88919 49190 'J2':J1 ı biletlerin (8) t:ınc~I htnnl ulda. 4 ıha cmnhet \erici. tr•i mnymun 
600 l'Vz LİRA KAZANANI.Al< ı· tanesi Ankarnda, 4 tanc~i h:ınirde, lmlı\'e<;in'tlc l\lnri:ronln bııiuşrlul.· 

Son dört rakamı 74.88 ve 0917 ı·c 3 tııne-ıl Mersiııcli', dı~crlcri ile dan sonra Volt . r \ 'c talakı rıh
:tJhayet;lrnM namaı-ıdıır b<JOer ;ytl7. iL yurdumuzun muhtcl't şJhir vt kn• tımlan UzC'rin<le ıloJaı::chk; Fnın
rn ıthl'.aktu. • sahalarında s:ılılmıştır. • 1 ız nkndemislne bakclık; l\fnz.crin 
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ELKt her gün gazetelerde 
bir ,.CJ'8 birhaç hırsızlık 

lınberini okuyoruz; uıbıtu hnber• 
l.eri bir memleketin ufnumı nhlii!u 
hııJdanda pek mühim hlr ölçüdi!r: 
bu itibarla ilzü!mcmek müml•iln 
<leğil ••• 

Bir dostum nnlnttı: 
- İlii buı;uk yn§İ!h'1I!cla bir o~· 

lum \'nr; :ıfnc:ın, yaramaz bir ey. 
Hir dnkikn. yerinde uslu öurdu!;'U 
nu bilmem. Çocuk ruhunu b i nıı • 
lıyanlar bu m:ıhl\ıldarın hareketli 
c;)u<jlnnnı s:ığhk ,.e sağhımh'it ala. 
nıctl s:ıyıyorlnr; bu yiizlleıı dilim 
ihfi.yete \':ırmı) or; <snj;;lanı ol un 

ela varsın yaramaz olsun, diyo • 
rıım. Faknt bu yamıırea~ın fena 
bir huyu, cannnB tak, dedi, Ilallmn 
clıı oynarl•en ynlıut ııcnçercllen 
bakarken e,·del<i ufnk terek esyn. 
oan bir ikisini solmğn nttycır. ~uıı-
1,ı\ pe"H: küı,;Ukken bir llefa clUşUr • 
müs; hianetçi onu nlnrnk ı,;ık

mı ; diışcn scyi almıl!. Solmğıı bir 
ı;ey ntıhnca. dısun çılmrı1dığmı gö
ren çocul• lm'>ten nt·ı•:ığn haşla • 
mıs: önUne ger;emedik: huy celin 
c.Ji. Diyelim ki, eh, atarsa iner alı· 
r•; ! 1~ i nma. soknk boş değil ki ... 
Hırsız dolu ... Dli5Cni knıup lmçı • 
yorlar. G.eç~lcnle yeııyeni bir çift 
trrliği atnıı!;; kapıyı ntıncayn. luı • 
ılıır terlik uı;:tu; balkondan bir iıı 
&nrkıtnrı"\k oynu~ ~rmn5; birbi lp1 

ç.el•tl"i gil>i ır ol<lu. Hu ne bitim 
ahliil•tır? Gidiıı görenlere inan
mnk li\1ınıgelir~c Anu:ında asla 
lıi.zdelci lrntle r lıırsızlıl• ''e cinayet 
~·olnnu5! Ciıınyet ornlı\l'd.., pcl' Sıf:Y 
ı·Ek, yıida, -blrlmç yıtıla. hlr defa 
olur; ort:ı•ıl<ta clel1-;et \lynn<lırnıı-.. 
Biz<le hemen her gün ı,;e~idini dku· 
~ or, dnyuyonız. l\lcselii Finlfındi -
yada sok!ıl•tn düşürlilen lıi~ ey ~ 
znmnn gidilc;c aynı ~·t?rilc lJulun:ı· 
bilirmi5; evlerin ka.pıfarı• hcnıcm 
lıer sant n~tli lnı.hrmış. HıNızhğın 
ne oldui:'lmu bilmez.lenni~. Bizılc 
<lemir Jr.epenkler Jmılıyor; Bnbtl 
lmlesf J;:ad:ır yüksek apnrtımnnln· 
nn mutrııl• pencerelerinden vcyn 
ballconla.n:ıcl:ın içeri giriHyor: şöy 
le giindliz bile bir arnhk Mlk hı. 
nıkılc;n feH'ı.l:et hnzırclır. 

Dostum tıı.mnmiyle hal.hilır: bi~ 
<le hrrs17.lık \:c cinayet ı;:olttur. 
~iddetı; CCZ!ll.'.U' bunun ijn\lne ge 
çcmiyor: geçmıez de... lln talığı 
baslın taraftan teda.\i Jih:ını. Vn • 
tandaşlnr.ı. iş bulmak irin te-;ldllit 
i .. ter. Es1•iden n .. ıa. böyle değit<li. 
Diıif.e Jnrsızhl• yolctn: ylİ'z ene C'. 
,·el İstnnbuhı görmüş nlnn Yim:!r 
Kotinin "İst:mbul Ye l\lı ır'' isimli 
<!!!erinde şu satırlan okuyoruı: 

"Tiirlderin içlcilcrj cıaf suılur: 
lıırsu:lılitan lıiç lrnrlmlmnz ,.e snt:
cılar n:ımnz lıılm:ığ:ı ::;-lclerken ılUk 
lhimdn bel•çi bırakmazlnr; dıı.nrdn 
olnn esya Ureıinc bir fi~ atmaJ't 
k.5.fi göriirler." 

Esl•i Tiirlder nnc~k nsrnuo; ,.c 
şeref için lrnn dökerlerdi; çiln1ı:ü 
bu l~ketcrln nncnk knnin temizle • 
ııt.-ceğine inanırlardı; ~imcli \iç 
lıeş lira için bıçak \'e tnhanrn ç"• 
l·iliyor; öltim tu.zaldıırı Jmruhıyor. 
l'dalnn bir o;eyler mi \'tır nunlnr 
llt'lertlirl' Dir mes~Jc ki c1e.,•lt!t n· 
dnmlnrrmrzı derin derin c1U5tinclilr 
ıne'"ri, teşhi~ ,.e tcdn,·iye kostur 
mnhdır. 

Kadircan KAFLI 

öığımm soruyor,. İl•i :-.:ıyralık ı:;n· 
zctelcr o1cunm:ı.yn deh'llliyor. 

J..olmntadan çıkınca Ayan mec. 
lisine Jföııo söz aldı, nasvckil bo
b'llk sc<ıle sesleniyor. Gnzeterilcr 
loC',ası doııclolu. Röno: ""ntnn teJr 
liltcde<lir." Ycıygnnclın tayininden 
bnhsetb. Sağdan ~1er ~ ül,ı;e1 ıli ~,, 
!;Ok geç k:ıldmız,,. \"ey~aııdın Je 
Petenin ndı r;cc;tı1<ce nttuşl:ır M· 

diliyor, heyecansız alkıq!ar. Bu 
İ"'iınler nııılıncn aya~a kııllmnlar 
da \'ar. Röno in~ilh uçııldarıncla11 
bnh ederl•<'Jl bütün meclis alkı~Ja. 
dı Ye ny:ığaknllitı. l<:ı1.:nt mccli"ln 
üzerinde bir ölüm seso::.:r.liği nsılı. 
ı:öno Arm; Ye Amyenin Alman• 
l.ırcl:ı.n geri alındığını lıabcır ''erin<'e 
bütün ruıecli<:d<"n l>ir SE'S ylikseldi, 
sc' inç set;j dryil hayret sec;f i<li. 
bn. Ayım :ı.zasm<lnn müh!m bir 
l\ı<;mı yok, Çc:ftidnn pal~marlnrı t,:Ö7. 

m\is1~r galiba. Gn2ctecllrr lcwnı;;r 
.. mm ynıım<ln a~'tllHl!ı duran me • 
lm1>Lu nrn"'ınıl:ı ı::ap nn rehresi i. 
le I~on Blumu ~ördlim. Avıın.1an 
ro1 R :mlrnrun l>~mbeynz açları, 
TJa' nlin 7,cnci kafa.'iıntı ~n~ven 
lınc:;ı "Ö'L"' ç:ımrYor. Rei~ .Jnnne ö
lıı ~ibi s:ın. Rônonun nntl tıod:m 
Mnra l -;'I• S$i ile hir;eyler l'ÖY"" 

liı~or. Rönonun mn<'17.cl~rtı itimn
clı bnno. Tnnenb<>rS?; mryrlnn mnha. 
relıec;1nılen sonral•i bir Ruıı t('bli
ğini hatırlattı: 

(Devıum var) 
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SON HABERLERl~~UNUTMAYINIZ--.-....... ...... ıs··-
•·klntankuı 

..... JWI Yakıt U•Uıum 
A80llll fAKTLAIU ... ..... .... ...... 

ftlldıe ...... 
H.• aı. n.11 ... 

Nant şehrinde 
144 llo•lalıt t lla•• 

•allllt• ltllldl 

Çinliler 
ilerliyor 

Orta şarkta 
IOODO l'raa111 
malll'I' var 

Yenilik peşinde koş ııaktan 
bıkmayınız 

1.11 • "·" • ,. . .. .. . .... . .. .. . Lolldra. il (AA.) - Dün •fce 
V1fi radyo.wıua bücbrditlM rN"e, 
Nant ,.hmde H4 k1fl ıcomlbliatl'k 
lddlut jle idama mükba edllmlftlr. 

Londra, 81 (A.A.) - General !:lfl. 

Dünwı ihtiyarı/ar. Bizim ıibi nieelerini rötürmü,, 
ılaha da t:ötürecelctir. 

1•111•• tarrareıer1 
Jüı•da Çlade 

ııaıırete 19990111 

GenUhomme, yaptığı bır dem~e 

Ortaoark ve Afrikada 60.CIOO muharip I 
Fraruıwn bulunduğunu blldlrmift1• . 

Bunlımn içınde 6000 bahr yeı1 ve 21!!l'O 
havacı bulunmaktadır. Havada M) 

Franaız ölmllpe de ~ Alman uçal(t. 
run tahrip edilmesine l>cbiYet "l!r • 

Dünyc..tla simJiye lttular nela almu bulunanlamı 
yaptıkları birbiri.ne HQemİyen yenililtleri• daha nic. 
nice yenilikler ltlltİp edecelıtir. 

AWenim• bir miltuet 

O •• d t tlenüaltın batırıldı Londra, 31 ( A.ıt.> _ D~u Çir· 
Çankayşek kuvvetleri ılerı ~uı \J. 

yOşlerine de,·am etmektedirler. 

YenWk pesinde lıotanl•, bilmeliJirler iti tattulıla 
rı yol en iyi yollardan 6irülir. 

un en ti Laadra, 11 (A.A.) - Ka.blttdcr a. 

8 •• 1 tınan blr batıere JÖH, lnlills im• • ugune "'etıerı AkdeDiade bir d1lfmaD det.tz• 

mi§lerdir. 
General, bUtUn Fraftaanın gUnlbı " • 

rinde dö Gol emrinde dU mana 8ca,. ı 

taarruza geçeceğinl söylem tir. 

Herkeıin yenililı IMtİlttl• Jıo.nwuı, yapılacak yeni. 
lilrlerin ıonunır •etiree.ff Nmlmamaltdır. 

~,..,..,.._....,._.,... __ ,._ &ltııımı batırmqlardlr. 
Cunkinc teblijl, Cin tuvvetler • 

DJn Nançang'ın 18 kilometre cem,. 
bunda bir noktaya nrdıkların1 bıl· 

Dünyado yapdacalr yeni bir fey balanmaaa1f/ı ze .. 
ltôya lüzum kalmaztlı. · 

•• , .... illa leJaJl•tl dlrmektedir. Dl~er bit. Cin kolu 
• • •KJnhvaya dolru lerlemeııı;tedır. 

Framada bazı yolcu 
trenleri kaldırıhyor aa tanarelerlala 

aluaları 

- t&nanlert Alma.ııya U.r?n.~ 
~ deY&lll etmektedirler "7 
....... poe.ı Bovfet t•YY~N! rl 
ı.. MftJ& ratmeD Bertin, Dan& g, 
Jrıllllplmk f8ldrlerlle dufU. 1!.m&1 tJ'l. 

.. ,. -ıa Almanyada cllter but 
z " • dairi uker1 Te a.ııal bedef!crl 
ıı 'H"•n •tmifU. Bu bomb&rd • 
..... ~de Berllnde 9 Kö • 
wl.....,.de, 10 ve D1.ıızıate 1 yan .r:r 
G*tıll lertllmtlft11r. 

(Battanf& 1 adde) Cenupta, Çinl11er Kan.on domır. 
~rek halk ıle görütmuı köy e· yolu flzerlnde m6bim bir fe)ıri ıcrl 
ğıtmenlerine yapılan h~lık ar • .alımşlardll'. 
dan dolayı memınmiycUerini bil· Londra, 31 < A.A.) - J\öyter a-
dirmiılerdir. aaı~nın muhablrıne ılke, yak1n<l-
Bqv~ilimis donlltte çimento lnıılıı . uçakları Cinde faaliyet 

fabrik1$1DI, aakerl dikim evmi. ıeçecektır • 

V"1, 81 (A.A.) - Bir eyJllld<>"I 
itibaren baZı yolcu trenlerı katimt.&s 
caktır. 

Japonyaılalıi airlere 111tla 
maddesi 6Öntlerilemi;)J8Ce ~ 
Loadra. il (A.A.) - Amerikan kı. 

zılhaçmm. Japonyadakı ealrlere bit• • 

1 

Hak'' 
&el'ldl Aramısfa 1 

azar 
vilayet •Y811' df!J'Ollunu ıemril •e .-.-~--......... -.-.-d-e 
çımento fahrikuanm biran ene! u yw 

rat blr gemile gıda maddetll gör.d:.ır. 
me tekllfiD! JaponJ& reddetmlftlr • Arttıt ............ ~ .. . 

faaliyete re\'llleai içm ıerekli ted- llU--•la'-
liir~r hülwıcı. fabrika mlkblrb· •-- • 
den izahat ~lardrr. OfJeyjn Londra, 31 ( A.A.) - Balı ('(ıltın. 
bt!ltdiy• tarsfındlln Ştıkril Saraç de, karada, du11JUnluk devam et-

Vali muaoini uaileaine 
bafladı 

Bir haf\ada.Dberl muun bulunan 
latanbul vatı muavin! .Ahmet Kmtk 
bu aab&h tekrar vulfuine bqlaw~ 

AkagOnd82e cevap 
c.ğ:u ,erefine bir ziyafet verilmiı mektedır. Bllfllıa Alman~,,. ara .a 

..... 8talp.ro. Trepl.OT, Tt•ı1•t. 
ll&ıalp,.. rta.'llt.enn.loeae yansmıııır 

GlilU'dmlf ft lafll&kl&ra Hbeblyet 
.., S'lllıfUr. 

ve bu siyafete vali, komutanlar, lnailiz harp ııemilerı denııdcn 
Parti erklnı hamr btılunmqtur. Eldabba hmanını yanaı,ırak mev. '"'· ,., tanfl t lneicle) 

Yag..., murtar ın~ltem halinde... Verdilin aati-Ziyafetin fonuna dotN beledi· sileri topa tutmuşlardır. 
h:ıt beni (Ulas)da bahtlettllim 

llt,o»olmdan bUdirlldjfbıe r;ö: • 
-...... .AJ&rm 8 H&t kadar atirmt f. ... 

Ye reiı v~ili Siv11 hallmun Bat, İnlillı bomba ueakları muhare
"ekilim.izl aralannda ıörmekten be sahasında taoklını, motorllı ta. 
duyduğu eevinci ve dilekl~ ni ifr şıt kollarına ve l'obruk limanına 

Rtuatlaane meusıi malaiyet•e •~onaya tekrar ~almhlr içbt ...., .. 
olJ-Je...-· .öyliiyor uiyoram. 

Bı<n a. Ru uvaldarmm bu~ 
..._.. "'lrmda '61Je deallmektedi•: 

de eylemiftir, taarua etmif)erdir, -.-- A~ıkca luıllatıabm; 6tedenbui 
Kandll11 ruatJıanutnden ıtrt roıı. inanan tadar: Maddi alanda kea. 

... 8"J9t IMllnba llC&k1&n (' D 
poe .-.ı ft dolU Almanya topr'llı·. 

1as1 a.rillde uomutl&ı'c1ır 

Şilkrll ~flu veroiti cevap. 
ta. bybedilen ııama.~m ancak baJll 
leli hareketlerle tellfi edilP.bıJece- 30 AfMtGa · 
tine iqret ettikten sonra demiş, (- tualı ı incide) 

dllr dnam eden yatmurtar hakkında disine sajlaua nimet her.,. oler 
malillnat rica etUk. Ba huausta aa aa oı.an; eler 1'ir ~ 41Q'• 
cak meteoroloJl i•t.uyoınmdan mu • 18 tenb'eei, llltla mill . 1 1Wer 
faau.l maıamat alınebUecetl, :maama. taade 

~,.... •• lnliWl bomba 
IUI •••i19t,lla laaar yıpm1ftP.'. 

tir ki: Yennlf detwll arls&dqıanmm da"~· 
··11ua bqlaım4a JUID& ve ça- aıak bolcalllUlllıır, 

ftll hu Jl<lm+ıknn JM ,atmunı '" • ook.,... fikirler ft -canlı. ... ı.lert ........... ). 

- - tanan - JUUekt.I\ uçnaıJc mnt11e BB'JlıllD dlf çemoerlne ~ 

bemaam htm illfft, hem de ~- _.. ..,., , ..,,._.11&11 Btlvlik lılna-eleJh ....,,.........,.., bur Yf'"9 .......... o,......., 'ftıtd3le hil lıir 
ful& bul 7U8 • ,.....,.. )'alabU•. fa7da .....,. delil. Yr ._.. •• 

.,..... " c11f ma•aıı.ıen tek tt!k 

........... a&1DJltlr. a..... - .... 

mal&ra ~ ... .,.. T81di- Kmtanm~ .............. .mqdAa,. 
linl 111 '* tok illll'la a,.z ,.. .._.. _.., ~ ı 'c oıaa • • 
....,. dalcblım s&mlt ve Jıa • Mllbq -. , , a , UlJDak tc1a 

~-: .ı;:- iP pire ..._ • pdıdir. K• ..... -..ıtll ela· 
... ..... .... ,,. ....... mt: 

VilldlD ... Jaab llleN IDNı 11' • 
pu. ~ nnUri pOI J'nmılnm 
,._. ,.. 

1 tı • JOIOll tnatDl bom. 

18DU1 bir n4flilk Halllukl ~. 1* ~ &J&lııta dunbm. dmlJIUr. 
hmiyetle beıar teflerimia sa· DllSalılr ~ ...-. ....... a... 
me, ctinne ve a&llmeye, t11eri 'JC"' tb w:t&"WIM IMJl1l'a :ııorpa.rsı 
rinde teti* etmeff! yer &yıC'tı Btaıml JIC8ıt"""-bellne devam eae. 
mlll ve hepimize bu yolda,ştt+ t • ,., &#ut.oa zaferini :ınlatmı, ve 
oanu~l..vdır. Onun. - ben ._.._3 mltM'kip bir geoit l"eııml yapu. 

de,.~ ..... Y"- O IU'H0 .. .-0 \?916< .. ilid, -
dide ST,I, 'bu •"* ı • ltıJ•mn:.. aJlf' 1 .. ...._ Ve 1 ... 7aı-_metre __ tdl. __________ dan bynaldılr e.ı.. bir ha· 

W ] } F W maldnelfWek &tellJ!e 
t '' l&tr'llr, • -..ı mmo,. bir çok 
idil - JU&laıunlfbr. 

- w.tt ... __, .. ı..-. --
lan ..... ~ ilk - dolan 
..,,..,. dlr. ı ma,..wa • aıuto• 
lladu ,..,..._ lıuDdan enelld bBcu~. 
IUd& OllDD 1T ldfi 5lmtlf, U ktfi 
79wıanm~. 

.... blidm•t1 lnrtUs plio&"'I.. 

- - teoawadDO baber alır alıı:I.•• 
1-dra ~ ııldeW bir protoa 

te ............ k bleblr --~· 
- ~kolan bu ıtlııl t .. 
eavl , t1u muum ba&k arumda IU&.. 
,..... ..... t Yerdlti .. Jl\'aa.ıl& 
-- tanımdan nefreti• .ırar.ııaıı -
~ tebartls etttrmiftlr. 

,.., • ..,.... ...... A .. -.., ... , 
1 

laaeciea btldtrSldfltne sere C.ba
llttM*ta kıMlf bir bava f&!.ltYtıt1 

- lılıtrao ~ dikkat ;ek -
__..., Bıttanıa ban ıa.ıvvetlerine 
Mjll llQÜW -.IMdl,_ müatah • 
... -..111 ...,.. QCm&ktacbr. DtlQ 

1ılr - ı..-. ftpul'U Qmua dellliJ'
....... o.wettank pnmaau ta\. 
ttıe ..==et ..._ l.IOO uırv çıkar. ..... 

'ı.,a. .. otıaeatlk llWı1ı Jcunet. 
llflll ~ lnlnetll mtlbuen 
- ...... CebeHlttarık plljlarmda 
.... mıM tt= •• kar&7& ClkDf t,:ı. 
--:Si ... 

.... C&I& -·lltı 

her akşam 
yolda ) lk'IJ ' memlelrdmiSbl -.ar. (lllıltanfı 1 iıM'lde> 
ubld .... WJ'S'ıl'lt•ı •••U!l••ilill&olD. ._._ , 172 ...._.. ..._ 
lrrin ~. 8lrenmü .. -- Hlnat serileriıl6t, ı.n---•v &llııi ..,, 
betti#imls zıunan1erı !(amleli ba- Harp okutuau blt,lnD eoo den fula ...._ absktm ~ ,.ı.de 
reketlerle k8aDlnak tc;in yola at- ıeıac 11Ubaymmm lıreılınman ordunt.ı.. ,-e,a. ..-....... 
!Dil balwıu~" sa iltlb&Jd&n mlnuebet;Ue dQn GOe • .._.,.. batlıa Abnula. 

Samimi bir hava iande geçen den ._.. AAkara barp okulu lılllum- na filaiae 36ıe, • harpte ltal • 
bu liyafet~n eonra Sivamt elelr- u beyecanlJ JIW'UilD Japılımdlr yaa ıılonanDNMH da 'Jimdikillden 
tri1r ihtivacmı t~l~ eden barajı Okulun bUJ1ık ..ıom da.,.pa.r1- -9aıba fıma itler ıorebilir, Akde
ve f'lıelttrik eantalnu ıewı ea.. Jım••mo doha1dU. Ba arac1a xecua, tir"eki tn&llil flloHnu daha 90k 
Yeldl, IQIH Wln gocuklufanda o- Nllll. ~ nm.t. mllhat.,.. ic;t'. ~al'9aWlir "• INtlld de t••fb'e ede
tllldalu eYe liderek bir mtldd.et mal wTWt. m' 'hıJ&t •eldll.r:ı, bilirdi. Frwa behrif•ine mwlil 
kamb"8r ve m tmtitMnl, hu .wı mtıcWaa erkbı ..ıonda baluDıJ. laatt.& laik bir d...-1e '*tıit t. 
taıw'yf, .nlyet tıdan!JJım rezmifo 1Wdu. Jı1eıutme ..at ıı c1a ~ W;rua ......ı ~ billOk 
lerctir. ~ektllmis din s.oe or- ma,.Ue baflanmwpsr. B11Dc1ım acın ra defalar U91i ........ olu ba do-
du evinde l"'eflfrine Ytırilen li- pnç ••71&1'&. dlPlmnalan Kectta ..... ..- müdad buı ~ıluılar 
:raf ette ve onu mOtea.klp tekrar Nil t.anDdaD ftl1lmlltlr. Daha Ki!. 1*"' ollmk ben, limsnlaıd& mu
ordu tvl salonlAftnda tctip ecH- ra 1ıltGD mutt.a. lıılrlDel olarak de"°9 ...._. edllmesiııı.1, Almanlar 11arp
ltn auva1"e buhınduktan ..na a1aa ı..... ...,_Sedat Glde"'Jp ıen siyade. harp 90Bl'UI İC)İll ı.. 
Eraincana ıitmf'k bere .. t 23 tantr tt -.... ,.. JdttQlttDe C!'vi sap edilea bir ı...ı,... illti>'a~ 
de f-.hıiml!dta ~. oaa.ıwr. bil 417e --.tlllektedir. Alm8a. 

Bqmi'in etin eelırlmisd4t yap· Ktlt-"1- • ' , aıay unca • ı.,.. kendi ~ilderi ..,.... 

~~l:::ı:.=-' .:.:e i~ == =::ı:ı: ,,..,.:: = ::-(=..:::. ı:...-= 
llıılDel ...ı t • ı. ~1* wl• n <air w) Wi cleilNir. On dra-
be111 alı: ._ .. ) ......... 

:rtllı larnetler ...... ...a. 1lalp olne"mm ---amı teeı•m 8) Harp 8IQ'eleriai JMa et.melı 
bede 1ılr ,....... tete'*-'INe ...,..,__ ..., ... .... ... rbl ve etm•ek svetilade ......... 
JDUftV. .... lnanetllltr:ta ,.,. ..., oaea .,.., ..... .es ••• rea AJmaa 1 ıtaı,.. llatiJMm• di-
mi11• J&PJlan U,.. twruslarda clıaU Jir, UMt ıo-t.., Jl: ,....,. j9r bir sebebi de lolA mitab da. 
bafka lltlcumlar ~" Dıaba 80111a oaa ~ım bnııy MI irili .ıüb J 1' a etler aıu•· 
IU.je• ~ '* •Jta•bel1 .. ,.., ••• il ttla .. " ~ 1llftCll- ... hlklm ............... timdi .. 
yaa eche mula&Nbedeıa ..,.. • ..... Ju'daa laawıoı , t im• a.traılbohılU oiia V111'1DaJI Aaıı- riealinia mü· 
dme dlrt bef .. 1il-. 1lulaııtP .,. 'l"aMQ lıılNr' fttak ..,kJllllM'. g&lmet tHe ..... dll', Mele 
SovJ'etlel' Aban oepb.-S ,.,..,. •1r. • s.lbik tlsthdelri Alman, ttaı. 
muftftak o&&mWJllardlr. Dlfm,.. llerulaı. ,...._....,111m 111r ı-. ve Bulpr analan birbirinin 

ı._.. 1ıdllfa llUll1ltmDI malt le temin ettlll toprak NMaQlan tatil tlt ....... l1ıa ı ıa 4ımlfllr, cJelildir ~'Rllya hakkın• 
.. t ı " ,_.tnn'o •••daa a... ,.. '" banket ba.......,... tmat ,. DIOGIAJ ~ • deliJcBr, :.a.--.-.nya hülon • 
dlııa ...... .,.... bir nutukta 1k'n mahıellleOI ulndJtr ayıplal'Ja ~ Zat• 1ıı&,JrUDI .. ,... laalkeftMle 11MU' • -.u emetleriat.. 
al n .. tn ...._ .... •-• 18tl?o. bir Di•lıetalsltk .......,.,. ~ • blJQk lılr-.. lelade kutl•..,.••·•. · De bıJar aylan oldV" 
1111 ,nt P• .. • V&llllu4ırmlf. mandulıtmm bil' J'U'ma llal'elıııetl ·• T6Nllde Jat l*l'tl Nlııba Bm.t.. Hay ~ Nimi afer el&ı 
• "' 1 ...,. ki: munlfalaJetle lııltll..,.... dair oı.a I rl OrsGPltl. PIU'tl a-eı •kntHt 1 eilillill talrdirde AW..i.ıe teret1· 
••-. ........... Udaot "Pbntı. 'bllttbı lddlaJan JUblbr. o.,.. ..... lllmdü ~ •11 Mim reftlıallU'I alm eltWi nnllltemel Al-. ve ı. 

........ 1111 ~ ftlp.._ ed. • ..ııau bir ,.ldlde mneut durmakta. ve «Q9r uker'" llh11 erkin bahnı. talpa vuiJetleri, birbirine •JllU • 
-. ~ ..._ _... ... M n. m. ı>aeımuun 1n1nıetJ1 Mcun att aQfblr. )'U $8kiU.rde mütalb ol...-k • • ...,s • 1ım dlllJdlr, O,ıe sa. lide asabulrtadlr. aı ....._.. ıw ... t 18 de tılttkW maqlle m81'U'.Q tadır. lfarp PJE"lerlni ,tmdidell 
• IJ ·--..... ....... ...,. 8o\fJ'9t taDJa ~ aaaaa ..... - ı.,ıam .. dD, tarlb ,,. edebiyat le() 1• ixah, ba lribi teucDan art.,. ~-

..... alllll R • 1 1 ıttnltlln balkm çalan tarafmclul. '- l'Gllll • I. " .,.,itam tb8an Arif Gakptnar 11 rarak ~lll iltisak UdcUeriai bini
• .-..a ..-ıv. Kom!- ıo- ,.,_.. tul& ~ tlk111 barlılmn w t~~ ya~ıı • rine dtiştirebllir ki 1aa da cephelıer
a11• * _... Gllb "' •tdmunıa 1okedlbDlf, 174 ...,,_.. dle••=•• rü IO alut• lıa)'l'Wmm mana deı döiilşen A ...... ya kin bir nlıat
w .....- ...._ ......_ olmı tir. Bts il ıanan b,WttlL .AJmaa üeml,.tt Qserbule dllft1'1lk eP.el\m. ton.ide. bir gaile, bir •'f teşld1 eder. 
,.._ --• • illade it ar.., ınlda'M•• •tltlftt w lleft lıuT. le ctemltttr ki: ~hn&!lyarun hup caJ•leri b:ıh!I n 

YetJeıtD1D tun r ..,,. .,_ mı.- :•- Rlo .-. ;:ro'lı: ld JıGylk an de 'imdilik sülr6t etmesi, mtttefik· 
tam tarda maı.e .. Jmlnd-• Pııale ,.u. mlSl1l rubu bqGn ea wıt ve lf! lerinln de böyle yapmalanaı i•t•• 
._ .,....... ....... ~ l'llmlltlr. Bu n•••r IO -w'I•• '\flaeR aalannı ~. QOnJdt ,.,. • mt'lJi bu gı'hl se~en ilf"TI at• 

tal t he aıapedllen telaqda lııu9 • ...._ adar olu ......,. dtlr tıad& eawnıdan tok andllt ınutetl 'JU. lir. 
kit 1A 7 n ........ t "'9)0I': es, ........ _.,.....,. - ....... .... -- 'bll;rtllı ..,..ertndla blrtnl Bunun yanında ttalyamn lıarp 

Af811 S 7 m omalıaDda AIDıuı ~ lnJtlu7or. RIO ..... J'Cll1r 1d bly'lk PY•lerini -.....clM ilh etm_., 
- lı:ılllan dCP'""" inine• Ladop , ...... eenllallda dllJllPI Atammın nı.. bu9la 'fttaa aMrı.,ı İtalyan devlet ac1Mnluile mahar • '* .... ... ,.... ..,, ua- dtba ......... ..a,. 79Ptfll .. ı-. n.tGncle fiil '" _,,,.. dolafmakta • rirlerinin harp hteklerinf bil' ... 
lld9 1 2 sktetM&r. ltdJICl'ad o.'l. illa JUi lıtleumlu -•llDta n mla1r dıT. ~ C111UD en 9"dilt en ~· zlveeôyleyip yumalan, banlan 
._.,.,. ._,,.,. Jmnetler!J!f tank ~. Bir llW Qr.k ı-dllf w • tnuıdJll Tlb'k, bllTftil bir kimsew d•1UJ'llU'k ve hf"m de 
dııll?' \ plJdl -enJarJ " ~ 111111111 ~ 819. ım 'lef ı-t !nllaıl 'l'9lll auıet! iyi duyumak anaAanıta o~ lannı 
... lıfil' • dllplP' •neti! IM'f 191 lMllnlıa •ı Mıw .... • ata ''' t t ,.. '!'Irk mDletf on•m ı::ö ~rlyor, A~ kime ""1aJma•• 
.u.ıtat ıaılDlllu' 99 IMdla Pfl'M maa,uı lwfllde >• ••• •ı*t a ...._ 1ı1r .,. 'lllra1ımll".., ln&iltere •• Amerikap mr• Daha 
ouı z ..., ..-• dllflllU ı;ın. yapmıfJardır. _.,... Udaa ---.. llımdaa IClllTa mnn ~ ... ~ --. delil! At'!a• mltttf"fllr AL 
UmlU'l8da bir pdlk aom2'1ardrr lal"ln tulrt1e ,.... ...,. srusrw .. 1Mıi .,.. •=aalMe .. Y"'8 • __..,_ mf BeJld t •. ,....... ........... ~..----•ı ..... ~ ~iri-

yır pman olma; tma.'lıbi ohır. 
ı·ani cemi,,vetla ..,....,., r.emiyeti 
umek isthıecek, kü "•klM«l· 
g&mltiJna yaver di1e · kwllı n rü 
....... -"*' 
)'8111 ... lllmdl! llltlı ... 
meseı. .......wm ...atiı', WI& 
daha tehlikeli. • lıltiJor9I td 
501da1 ve ymttapna, bnaNn, 
zengin ve ''arbkh olsn. Yalnıs yi· 
ne dikkat etmeli., kUçWı "• ıs.
ruhları 'büquttbt Uilettirip ~ 
yetin 1-tma mmMJat bir baJaidlk 
bel&sı baline IOkaa para, ... din
den .,...... .. , dltlım-, ıtinUe
rin eakanm• .... k\>ttllet!1' ZI. 
raoswabag.....,blllllM.n 
ııtmab bir dana w. ..... dö· 
ner. Menfaatini • lttılens k"'8cle 
yabl....-k icla dlrt A4,Wlall söa 
,.~ ... Ull:lann hiç ~ 
"-• almu, tiblı Mr ı.na yr 
tilir. Ea ~ dana nede9i ele 
.......... ....ıdf eilenef', ..w 
....... 1111'111, ~ft ~ ... 

n.. 9Üdlrlnla, mbevl tel'hiye • 

....., fikılaılro --- •jruuf 
~ dalla bitik hir kerte,e .., 
ter •• 1914 hıvbiai mtmaM: o 
--.. Ji9e ailll bir endiM ile 
ppdan bul ,..... ........... de 
beniz h~ ... ede. - et. 
du~,, Bir c~ e ıı b• 
t;önlll balı ..,.......... ,..... 
bir zenpaler Mndl tin,._. •&J 
ınilkıtia laallılıe! ....... İfilllİS' 
deki bam ..... ..,.. .. ba 
~in mlJIUlal pek bi lıiEi*. 

DHDOkrasi. ller ....... ...... 
... , ... ,....... İlllİ1W· ... .,..... 
hiı ve ~ ... gt.ı. .. ,..,_.., 
her balmndan kOnmak clileJ• llİI' 
tuur verllmedlkce d•ellr• '* 
rejim ideUille JlldalllYI ........ 
JUZ. OlaDlan g6rtlyons: ll8ltrıe • 
•in ............. , ... t ....... 
yollarla .. ,.t ...... kaMIİJ'et:İ 
ill&q.rlarlıa ....,. lıılr Jil1' .... 
tir. '9 ...... ! .. Cıeftp •e,laırtv 
...... IJ• halde .. itt*larla ....... 
dae lnldulatu ............. inin· 
fle mue\1 lıl)awtlerln flrall 119"• 
tİ)'ol', o.~ .. ~· 
temel day~ bir pm .... 
i'itiJoraz, Hepimla lr~tİll ve M 
karanlık dola bir dMir itinde •11 
maa aydınlatmaia •vafll"hk ... 
?Um. o amaüi telılls ftdu'i
miz, biaim ell preek ~ ına • 
datyanusdı,, Şimdi 1llJ9lı ltir kala· 
bahk 6yle chn*ra ı&Wr. i•ı 
timdi ~ larll bt ...... 
ıa_.,, bir hJ .,.._ ......, 
idillilnl, .. deri "•rı ur z n 
nlll!&k kadar a-i llir a n D" _. 
'"' her na....,. bWo'.nııınlll' 

ruu: Faıl Ahmet AYKAC 
utbilDa, imtiyaalı !llnd ta.nımıyan 
oamiMmsda Jepyeni bir tip dojar • 
Bir le ll&Dtlrgecller, heyeti >•ti ir. 
l' ani pa~tab bir haydut t~te•ı 
ki, teninden koralldutamuz 
bana VV111JlC111• da rahmet okı.• 
tar. Öyle delil mi! Biz ırkta lan· 
mama ticarette, f•nde, endtl tride 
Jllaıelmeeini milli bir ideal aydr. 
jllDa ida balUı yapma~ aa' • r 
yons. Y oba banea 'ııtsn rb 
ppetinMJri ....,. anll)'Ulllya. 
nlr, ...._... itil' 1ııeJlllet 'erai"ı 
............. ..,._..znnaıı· 
kir '9n,..... lllll'mlan donınnak 
itiıa dıillll (lllllıtl öyle b'r euaek 
ıri,ar, yalan kaba hir hamcıkat 
delil, &J'lll zanuı.nda katil bir •la 
ı;-aflet ohlr, Likia gil:rihratkU aça• 
hm. Mylelerin ~laltma ~ 
'enHii t.6biye de yama sönıUl'tidt 
bir ~glslt?ı rahadar. İTİ 'itilelim. 
ablUrıça ~vbt>f'.ı911 b r TUrk, ar ... ,... .... .... 
...... .., braaftamu. Benim 
"ut."talri ınakalede a nlıt.ttıiu'n 
~' timdi u görü~n mah-
16klar l'anmuna.11. 

Girlr Wr gide, davar bir aö-
nlll, _. lıoprildell BtQtlk 
adap kadamk bir meeafe 
e•M9da glnlercıe dlitbtlleoek 
bir lotilMI JWlapna manq.rua 
ıil4ll'. 11•hlwnal'711: medeni ı.r 
bqenln .n, kant* ve ince, ilmi 
-.:e ,.....,. meftamnlannı bVl1Ullak 
...... ~ve eioi bici nezaketi 
J"apmalr 'batb! Kim ıte dene de. 
•• ( ...... 1), Mtı ... flell, ~ 
1-. derl.tr ... Ba cllvlda ,....,. 
l'e!llDI irfan muJaitleriai it ..._. 
9MI ııalr ntmes.. Bitin Wr ,_ 
f1fJ8lia, U.riJI lmDıuuuıalr _... 
nar ._ ... ~ ..te olnallarm dr 
~ı. .. .... 11 -1.Wyatm, ....... 
ailellİll ve llMftelerle, ............ 
rm, °is 1 o1a,.., h'r lwiiraf. ite...., 
MJİll ,.... 'Ylll'. ......... ~ 
....,.. ••• "Fıılr" elmalr! Ullill 
'1aatr"°'"asll! herlhb'~ 
t~ m -11 ve "*' le dlselli 
W.ttif : ........ lla ... bntdt 
llend .. ha--. ~ ...,..,,. 
mak-. 

BWm ~ bir taliimil vari 
._.riraisi lrola;rea d611elh1 ..... 
ınls 1111' rejimde 11«9•n. ._. 
) ......... vicdanlanada - ki-
- ..... e,ıe tradret ~-
bıttrh ... lr•hat ........ 
~ ..... Ntlı ••lllderittl iri ..... ,..._!, .. detin ...ı.lr· 
... -. stb'llttlııls, ,._ d...-. 
b olanılr .. ,....... .....,.. 

~ Jlıettale IMlndMır. Ts;ef "'
lerfml tebaılanm .. ,. ..... tir .... 
Anhra. ldanbal trenl.nnJ• 

tadilM 

....... • (A,A.) - - ...... 
IMlılUData sön detiet ~. .. -anlarda~,. ---+Is 
... t...a,t ifllt ..... ,.., mar,..a 
katan lfletm• ...... lallmdlfın • 
.... ADlıaNdall .,..,,...,. - • 
..... .-art cGDlnl --.t UI 
dl )l&Nbt -- 1 ......... katar'b 
~ ~ aab, "". ...... ......-ı .. t 8.IO da ban~ 
.... t lfQ. k katarlann aeterleı3e 

..... 19DDndM itibaren Dib&Je• ' 
NCelr w Qnl tarihten ttllıaNn An 

JllU'a • ar-,... - .bbra --
da lfJi1a 1 ,,. 1 Dumar&lı ....... 

katutanu birtncl ... dd8cl --"" 
)'Olcalan tem tU1& 1ıı1r ..,_ ._ .. ........... 
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H A 8 E R - Akşam Poıtaıı s 

ne 
KADINLAR LONDRA f'.JIM 

Son siner1ıa 
faaliyeti 

Gözlerinize ivı bakınız 
Güzel ~özler, güzel olmakla beraber, cazibe 
kaynağı ve maddi ve manevi bir SRadetin 

·~Ruzglr bile bu kadar suruklev,ebilir,, romanı sinemaya 
aundı. Roman kahramanını KıArk Gabi ı temsil etti 

Kadınların, gözlrınin sıhhati ~e 
cazlbesi"ylc uitraşır görmekte şaşı• 
lacak bir şey yoktur. llerkeı bilir 
ki, güzel gözler, güzel olmakla bir 

aynasıd1r 
' şıışı bakmak" denir. Bu suret,le. 

harekele getirilmek ic:ıbeden ban 
adalelere idmım yaplırllllf olursll" 
nuz. 

Nermin Çatlayan hanım, birkaç 
ay e'lr·vel, Londraya gltll~i vakıı, 

gazetembe, lnglMerenin son slnr
ma hııvadıslerinl yazacaJını va.ıd 
etmf,tl. f\radan epeyce zaman ge<'
tiltl halde. kendisinden bir habt::r 
çıkma),nea, dnilrusu ttmldlm11i 
kesmiştik. Eh .. Harp, fırtına gibi 
uiyor, post:ılar kolay kolay gelı..· 
mıyor, diyerek Nermin ÇaAiayen 
hanımı mazur görüyorduk. 

Ne1 Her>imize.. Bize de. size de 
mujde! Londradan ilk mektuhu, 
mem de ha'f&dislerlc dolgunca 
mektubunu aldık. Me-klubun tarilıi, 
ilç harta evvel .. Loıwk'adan, lsıan· 
bula mekıtup gelmesi kolay mı? Bu• 
na da şükrettik. 

Stmdf, sevgili okuyucular, Ncı
min Çağlayanın mektubunu hep hı• 
raber okuyalım. 

NERMiN ÇAGLAYAN DiYOR Ki 

Ben, aylardnnherf Londradayım. 
Size vaad etlijım havrıdisleri ver
mek fçin, daha şim~i. kalemi elLme 
alabildim. lstanbuJdaıld dostlarla ve 
bilhas'Sa "HABER" in slnema oku. 
YnCUlar,na bir ''merhaba" demekte 
bu kadar geciktiijimden çok fizu. 
Jiiyordum. Neyae.. Hepimize ıec

mlş olsun! 

M>.odraya .ııellnce ,Uk evvel, a· 
ı>artman gaflesiyle karşılaştım. f c.
tefitim gibi bir yer buluncaya ,-c 
Yedetiucen kadar epeyce ~ruı, 
dom. Sonra, sıra, atfnabklara. U78t 
ro, ıinema Alemlerine geldi. Bunda 
da. epeyee ilerledim. Bu sa• 

hael Povel" hazıı-lamıştı. 1st~hba• 
rat nezaretine meseleyi bildlrinc:> 
her yardıma mazhar oldu. Bu fi~ 
mi11. bütün harici m::nzaraları 
"Kanada' da çevrildi. Kanada hii· 

1 kıimeti de hiç bir yardımını esir• 
gemedi. 

Filımin dahill sahneleri ise, Lond 
rada ve çok defa bombalar allındı 
vQcui:la getirildi. 

Bu filmin, bütan rolleri, hattı\ 
en ehemmfyetsfzlerlne kadar, yıl
dızlara emanet ediİmişı· Bunun 
icin .,49 th Puallet" tami, ilk de-

fadır ki, J.esli Hovard'lıır, Raymo:ı 
Massey'lerl, Anlon \•aıbruk'ları, 
Lorens Glivye'leri bir araya toplt.• 
mış bulundu. 

Bu erkek ııan'&tklrlar araııncla 
yalnız, ''li:rik Forman" iımJnfn hıı· 
hrda tutulmasına işaret etmeden 
gecemiyeceğim. Çünkil, "Sevimsiz 
şahsiyeti o kadar hakiki bir şekilde 
temsil ediyor ki ... 
K&dın san'atkiirlara gelince: Tek 

kadın kabramanıtemsi} eden "Gllı 
dis Jons" isminde, 16 yaşında bir 
kız var ki, bilyilk bir kabUiyd 
dolnısu. 

Bu roL enelA. EUrabet Berg. 
mer'e tahsis edilınitti. Glı\dfs Jons
un teJD6illnl sönince, insan, hıç 
de teessüf duymuYor. 

"General Jı'ilm Distrib" şirketi, 
bundan evvel cevirdiAi "Paris Cal· 
ling'' ismindeki fil:nid~ muvarrd:~ 
~~lh\~41 ..... ~ .f!i'.fp'd" 
mmiy e it'U>ıinnı fa.de etU. • 

SON SÖZ cazibe kaynağı oldukları gibj, rnııd-
''Forti Tusand Horsnıen" ismiı. di ve manevi bir saadetin de :ıy

deki Avustraly:ı filmini de seyrel· nasıdır. Güzel gözl1!rin, berra.k 
Um. "Çarls Çovel" in rejisörHi~il keskin bakışını kim takdir etmez' 
altında çevrilmiş. Hlc fena değıl. Bunun tein, gözlerin, bu mezi· 

Sebep •• ve 
çareler 

Gördüğüm filmlerden biri d~: yctJerini ka;y betmemiye dikkat et. 
''Shiıts Vith Ving$" dir. Bu İngiliz nıek IUzımdır. gözlerimizin küçük adale ve sfolr 
illmi, teknik cihetiyle Pepyce geri. Bir kadın, biraz fazla okuduk• sistemlerinde kan cere) anını nrıtı-

Bu filmin, bir harp vesikası plar. tan, yahut bir örgu ördükten sonr• nr ve onları tazele.,tlrerek gen·· 
tarafı dikk&te deler: Cllnkb, bir muhakkak, bir göz yorgunluğu hi.s- leştirir • 
tayyaregemi sindeki b:ıhriyeli h • seder. Bu 1orgunlultu, Jhmal etme- Bu göz idmanlannı yapmak için, 
yatını anlatıyor. mek icaheder. Hele, kı1armış gı;,z. bir sandaly:ıya, dosdoğru o(nrunuz. 

Gelecek mektubumda. dıll!r fn, !er. kadın için ne kadar Qzilntülfi Birinci hareket: Mümkün oldııi}ti 
giliz filmlerinden bah .etmekle bf!"' bir şey ise, göz d<ıktorlarını t'ıı kadar yuıkarrya, havaya bakınız. 

'raber yeni havadisler vcrmıye Çil• uğraştıran bir mesıeleclir. Sonra. :ıyak uçlarınızı seyrediniz. 
lışaca;tım. Bilmem bu saydı ıın, fş böl le olunca, bu mahzurlarr. Bu hareketJeri yirmi defa tekrıır 
sayacağım fimier görcblel·e'k mi .. i· çare bulmak, tam yerinde bir iştir. ediniz. 
nlz Bu harp, ne berbad şey! lnsn.ı, Ta.sviyelerimi.zi yaparsanız, henı İkinci hareket: Milmkün oldu~u 
lstfkbalf için bir şey sö~Jemf;>or. gözlerinizin sıhha4ini, hem de ha· kadar uzağa, sağ:ı bakınıı. Sonra 

NER'lrt/N r.AGl ... AY A.\' Jı:ışlorınızın cazibesini, yaş kaydı sol tarafınıza bakınız. Bu hareket. 
Bir Amerikah fikri 

1 
olmakıımn, muhafaza ederseniz. 1-tı•i de yirmi defa tekrar ediniz. 

Btrleşik devletler Amerikasının HattA. göz idmaniyle, miyopluğu- Üçüncü hareket: Havaya, sağa, 
eyaletlerinden biri olan Teksas'ın nuru ve çocuklannızdn başl;).an rıyak uçlarımza. sola Ye havaya 
Dallu şehrinde bfrahanecinin bir:. miyopluğu da epeyce ıızaltabilirsi• gözlerinizi gezdiriniz. Bu suretle, 
müşteri celbi için Amerikanvar· nlz. baluşlaırnızı tam bil" dairr. dahi• 
bir usule mnraoaat ellmfş, 60 sanı·m linde gezdil"fJliŞ olursqnuz. Böylece, 
kıymetipde "bira bonosu" di7e b r B/RINC} CARB /' on defa, bakışlarınıza daire çfzdiı· 
ıitril_ bono butı~ bunlan "60" rnekte devam edin.is. A~ı mrekeU, 
santime halka satın Garaıbbt fllTa- Bilirsiniz Jtl, cok okudalunuz. aksi istikametten de yapınız. Yani 
da lı\f.. ~ c•GO" aetJınıHk bono yahut Grcü 6rd lllırilz n.man, 1611 1 bav~ sola. eyak uçlannııa. ısla 
b~ bq ad.aı. bfr Mat f inde, Jeritıirf kffal)ıniıdan yahut lSr«O- Te havan bakmak suretiyle. 
ne. fada·r bira içmek bterM '\Je fçe. n!izden kaldırıp da, birkaç saniye Bu hareketleri yaparken. par 
biJine içiyor. uzklara baıktıitıınız vııkf;t, bir f~ ınaklarınızla şakaıldarınızı da dar-

Bu ust1J, birahaneciYi .mAs elti· rııhlık duyarsınız. Bu hal, tahll, bclerseniz, mükemmel hir mıısaJ da 
rir, ama ta:biatiyle, bir .defaya nıtıh-ı ur.un müddet aynı vaziyette kalma. yapmış olursunuz. 
smı mahdut miktarda bono dağıl· nızdan ileri ~len U) uş:ıklığı g\• Dördüncü hareket: Burnunuzun 
mıştır. Bu sayede miişteri rlde et- dermek için scrınmeniıe, biraz ucuna dikkatle bıikıUız. Dil bakıft 
~ fli eski sara~na ;viae h r~et el!ôıeni•e \>ep'zer .ıo. e t!'!&r.: ~ .._ 
~ elkarm tadır. Gaı ill!tısbı da, vücut .dmanı ıth• um etmelidir. nhı, bna 

GÔZ BANYOSU 

Gözlerinizi .böylece, hareket et
tlrdikteo sonra, bir g;;z kııd lıine 
tuzlu su koyunuz ve güzelce !bir göc 
banyosu yapınız. Bu tuzlu ı.u, bir. 
tatlı k:ışığı iri deniz tozunu bir 
lılre snya koyarak dört, be dakika 
kaynatmakla elde edebilir in'z. 
\"aJnız, su soAuduktan sonra kul .. 
lanırsınız. 

Her ı:ıiln, ba11A gilnd iki defa 
RÖzlere tuzlu su ban~osu )apmat_ 
ı ek rcwdnhdır. (, izleri hem kuv
~ ctlendirir, hem de rahat eli iri . 

1 Bazı kimseler, E:Öz ban~ olarını. 
bir defasında tuzlu su ile, iklnc[ 
defasınd!t gülsu~ u ile kar $ık asld 
borikli su ile '.\':ıpmasm• tercih c. 
derler. 

Böyle yapılac:ıksa, bir Ufr;? gill• 
11uy11nn. be~. allı çimdik -asıdborit: 
lro~ malıdır. 

Gözler icln ikinci bir banyo 
mnblulü daha: 

Bir bardak gilJsuyuna, bir çim. 
f\ık çayla 7 ha, pn.paha koy:ırsınııo;. 
Bunu, on dakika kaynatır · ., 

H6:ylece, koyu kahve tcnRI 
meydana plir. Suyu akıtın 1 

ıOzOlmfiş suya, berrak sarı oh a· 
ya kadar bamamelrs flAve ediniz. 
Sonra banyo yapınu. 

Bundan ba~a. saf halde gl\buyu 
ile, yahut papatya mahlt'ılil ne. ve;. 
ya llık çay suyu ile göde"re komp
res yapmanın da faydası vardır. 

Eğer g6zlerlnizde arpacık, kırmt. 
--------------------...:...-------------------~--------:------------ rıhk nna, yahut kirpikleriniz sr 

Yede, size, munıtazamca meklµp ıp•---------- ------------.. hahları yapışıyorsa, bir r.ıütehas. 
~ısa mürııcaal etmeniz daha doltnP göDderebilece~im. 

NE YAZIK Ki 

Londraya geldiAim gQnlerdeycll, 
llanlarda. ydtın bir ifadeyle tercü .. 
me edebilecelim "RüzgAr bile bu 
kadar sürilkleyebilir,, romanınm 
sinemaya ahndıAı ve Rfç'de oyn&• 
dllını göriince, koftwn ve seyret
tfm,. 

Ne yaıdt ti, bu filmi, harp bit• 
medell' seyredemiyecekslnlz. bi!• 
mem ıtnıa. bana öyle ıeıtyor. 

Film, tam dört saat dna.m edl• 
yor. Sıkılmak mı? Ne gezerr lnson, 
dört saati nasıl irecirditlni bilm'• 
ntr- .. •eon." Jcellmesfnl 1(6rftnce, 
filmin blttiğiJt tldUl)'Or. O kadar 
gflzeJ, o kadar süriiklcyicf. 

Filmde, t'Oman mevzuu 9Gk hır• 
palanmamı,. Reni:. m6kemmel .. 
Te-msfl. harlkulAdt. · 

Filmde, ''Ret Bfttler" roUln'Cfc 
Klark Gabi .. Ne muvatraokıyeıtll bil" 
san'aMcar... Roman kahramanını, 
bütftn hususiyetleriyl~ canlandırı • 
yor. Ne nefis! Ne nefis! 

.. Atley"l, Lesll Rovard temısll 
ediyor: Enfes! GJJvya dl Havı. 
land da ~uip, ama Vlv~ Le)', 6"' 
midin de fevkinde; o, tam "St~ 
let'9 in ta kendtsf. BGrc>lb, Bet 
Dav.lf'e )'llbut Katıerln Bebplrn'eı 
v~ de, deha mftbtedllik 
d~ 79MPD ba sanatkara Te• 
ril...W cldtlen bJr ukl eseri. 

ipe, Loadnıwa 'ilacına muvaff • 
kJ,..U bu. ...... .ulaltım, çtinkü 
cUba ba~rı.i .... 

l'ROPAGANDA 'llMLBR/ 

(Baıtarafı dlinkli ıagımızda) - Senden o kadar nefret edi)o• 
Yabnaya hazırlanırken Zinocka, rum ki! Sana temenni elıliAim fen:ı 

Jıer zaman ol<lulu IJfıbl, elbiselerimi ~ğı hiç kimseye fomenni etmemiş-
çıkarmadan uyuyup U)'WD«dılımı • tim.! Bunlan anlamanı istiyorunı! 
ve dua edip etmedft:mı anlamak Anlıyor musunuz, mehtap, ıJehP." 
Ozere odama Birerdi. Onun fevkn. vi, so~un bir yüz, ses&fzlik •• Ha!tA 
IAde güzel, rnesut yflıitne baktım ve ben keratanın bile botwna gitmitU. 

dlfimsedtm. Öltrendllim sır, beni z l N o ç K A Onun sesini dinliyor, parlıyan göı 
içcrden dlirtOyor ve dı!Jarı çılm•ie lerine ba'kıyorduın ... ıu. anlarda bıı 
istiyardu. ima etmek ve yapac&Rı benim Jçin bot ve yeni ,bir Jeydl 
tesM-in tadını att!MD&k IAzıımdı. fakat .sonra korku aldı, haykırdım 

Gilliimsiyerek: Yazan: A. ÇEHOV. ve ba~ığım yeri görmlyerek bir 
- Ama ben bllfyorum 1 dedim. deli gibi eve do~ru koştwn. 

Hı• hı· hır Raeçatlan ~eviren: SERVET LVNE.L Anneme şikayet etmekten batka 
- Ne billyorsnnod care yoktu. Ben de şikAyet ettim, 
Hı • hı 1 Safa ile s61fttlerfn ya• bu arada Sa~a ile Zinockanm öpü • 

nında nasıl öı>Gşlülfiniiıll aördüm. O, Zinoçka gibi cebin değildi vaş yavaş sarardı, dişlerini sıktı ve tüklerini söylemeyi de unut111ad.ırıı. 
'.Sf%fn peşinizden gltmfşftfm, her baından dolayı bekledilim tesiri artık hi obir şey yemedi. Ayni gün, BuılnJa oldulumdan ' bunun dolura 
şe1f: 16rd8m. görmeye muvafrıık olamadım. Bu akşam dersleri esnasında Zin<>Qka• ca~ı neticeleri bi)mlyordwn, yois:ı 

ZlnOçıka titredi, yüzfi kıpkınnm beni dnha ziyade kışkırttı. Mııdcıu• nın yı.izü değişmi ti. Bu yüz dalı~ bu sırrı ifşa etmezdim. Annem bani 
oldu. Benim ıözlerim onun ü~rfn- kf Sata korkmamıftı, demekki her haşin, daıha soğuttu, tııpkı mermer dinledikten sonra öfkesinden kıza~ 
de yıldır.Jlft tesn;l yapnııtfı. A7&kta feyi RÖrdtliüme :ve bildilfme inıın• gibiydi. Gözleri, !bakışı aeaylpti, dı ve: 
duracak takati kalnııyarak üstünde mıyordn; öyleyse sabret, ben san:ı doğrudan doğruya benim yüzüme - Bunu söylemek senin vazifen 
bardakla ~u ve şamdan butunıın fsbat ederjm! tevciıh edılmiş-ti, Sne namusum O• d lflldl 

. 1.erine yemin ederim ki. kurdun pe Ce r, sen daha cok kiiçilksO.n., 
srındalyaya yığılır gibi oturdu . Zınoçka bana ölleye kadar ders şine düşen ve dişlerini lırtJatıns LAkln eocuklar için qe güzel misli! 

lchı için IUlerek ve onun taşkın verirken yüzüme bakmıyor ve ke- , geçir.meye hazırlanan köpek]cr de dedi. 
blından zevk alarak: keliyordu. Beni korkntaCB'k yerde bile hiç bir zamıın böyle ezici, yo Annem. hem fazileW, hem de u 

-- Sizin nyü lSpllolülllnOzO... her vesileyle teYcccühümii kazan• kedici gözl"r görmedim ı Ders ara- ~u) ve kaide bilen bir kadmdı. B=r 
ırörd&rn •. Diye tekrarladım. Anne. maya calışarak her dersten beş mı· sında Zınooka birdenbire dişlerini, rezalete meydan vermemek için Zi• 
1De ::~: :;::~tlı!c 'ehi• bir mara atıyor ve yaramazlıklarım • sıkıp şunları fısıldadığı 2nma.n bu noçkayı birdenbire delil, de, ekse--

,, " • dan dolayı baıbıama şlkbet etmıyor bakışın ifade etmek fstedlitf mAn:ıyı riye asil, fakat kendilerine ta.hanı-
malılılk olan Zlnod.ta, fldme dik- du., Yaşundan umulmıyacak derece çok iyi anladım: mlil edilmiJen insanları kovduklar-ı 

dur. 
Uykudan uyandığınız zaman kir

pikleriniz yapışıyorsa. bu yapışık
lığı gidermek için, saya, bir cillli
dik toz halinde Bi • borakuodik 
ilAve ederek kaynatırsınız ve bu. 
nunla sıcak sıcak gö:r.Jerinirl Y1"' 
karaınız. 

Eler gözleriniz Utihnplı ise. on
Jıır.ı ovuşturmaktan sakınınız. 

Daha ziyade, imtihRol..-ına ha.. 
11rlanan delikanhlar ile genç kı~lar 
da rastlanan göz kapaklan kızartı
larına ka11ı yüıde lbir o.sid benzoflı: 
ilAve edilmiş sinirli otu mahl6ll 
iyidir. Bununla gözler yıkanırsa 

Becer. Bunda da, tuzlu SUY1Ul daha 
müessir oLrnası mümkfındQr. 
Arpacıklann tedavisine gelince: 

Her litreııine bir çimdik l ikarbonat 
tlö sud ilı\ve edilmiş bynamış ~
ztne mahUUil iyi gelir. Bu su ile 
sabah akşam glSziı:apaklarr yıkan.. 
malıdır. Arpacılta, sıcak mürvflf' 
mahUUO, borikel sıcak gillsoyu da 
faydalıdır. Bu maıhKıllerle g~z ıca
paklan yıkanmalıdır. BorikeU -.. 
eıık gOJsuyu, arpııcık, daha yeni 
çıkmaya haşlact.ılı zaman, tat.bit 
edilJne, arpacılı .lrurqtur, 

katle baktı Te hakikaten her JOYl de zeki olduiu-mclan, onun soırnnı gibi, yavaş yavaf evi terke mecbur 
blldi~~ kanaat ıettrince $hfdetU lstefll~m gı"bi istismar ediyordum: - Nefret ediyorum! llrcnç, müs etti. Hatırlıyonıpı, Z'ooçka bizden Harpten evvel, AT1Ultnlyanın'. 
bir harekelle elkQI pka'adı Ye t•t- Derslerimi yapmıyor, sınına baş a• tekreh mahl&k, benim sizden ne ka- aynbrken evinıize athlı son baJı:ı, kQlliyetli ytln ilıraç etmesine rat' 
relı: bir fınltıyla: şalı do1A4ıyor ve sorulan !tllallere c1ar nefret ettiğimi, tıraş edilmiş benim .önünde oturdtıium pencere- men, dlinyl6(fa gJtUkçe artan ytln 

- Pel)ta, bu •loaklıttır.. dedi. küstahça cevaplar veriyordum. Sö- Juıraııızdan, müptezel kepçe kulak • ye tevcih edilmisti; ıılzı ,emin eflc istihlAkinl karşılayamı~·orda. Fran
Sfse yalvannnı. Al1aı1ı atkına .. Er- 'liln Jnsuı. bu gilne kadar 'ayni cıe- larınızdan ne kadar ikrah ettiğimi rim ki, o bakış hıi!A hatırımdan cık sa işe, elinde bulunan 40.000 ko-
ket oluquı ... Hiç ldm&eye bfıı teY kilde devam etseydim, mükemmel hllseniz! 'Damıştır. yunu sayesinde epeyce yOn ihraç 

dy~yiniı,. A•ll fnaanlar is.piyan bir pDlaJcı olurdum. İşte efendim, Fakat 
0 

anda bu sözlerden ken• ZlnOQka bir mftddet ;;;;:; ala• ediyordu. 
hK elmesler. Bu en lıııll,.at alıoakbk • aradan hir hafta .. ..,.tl. Da;kası!ln b 1 k •- .a. 

Y .. ~... v rlisi de korktu ve: eyimle evlendi. Bu sizin de tanı· Fransa, bu vaziyc;tie aram&\U• 
tır. alvannm. llre. ait SH', beni tabr'ik ediyor ve ruhu• ı ,. z N i .., Yün 

"' :...;..11_ - Bunları size söylemiyorum. 1. ıeınız inalda ikolayevnadır. . Koyunları dörtte bire nua. 
,.avalll Zinoolr-. 1--..ıtH ve St'rt m"' batan bir diken ... bi -!yet ve- "- .... ~ 'L.--'·a 

"'---- sonra•-- ....__ ı-11.. ., e "'N rolümü tekrar ediyorum .. dedi. ..,.,nra harbiyeliyken onunla karşı • lhracatçılıfını kaybetınn.ıeb -" 
..-as UI.. _..,,.... -· • t~latli b1r lı:adıa Olan mnenıden riYordu. Ne olursa olsun onu ifşıı 1 '" Jch Sebeb•· 

rf~mi .... yrettlm. İtiraf edeyım kı·. k .... k Sonra b:ı .. lar, gece yarısı benim aştım. Bütün gayretine ratmen, il' idhalAta da mecbur ,..a • ıı .... ateşten orkar glWI orkuyordu • etmek ve yapacağı tesiri s~yrctme'k " klı h bl • ı f p il"'"'"B bn vHi)et 
jnglu- fiJnı<'ı·ıııw ....... yce te-•-... · ı B b. 1,.1 isi be ~ ,_1 k 1 yatağıma yal.Jaşlıı1.m ,e aöz!ıerlni Yl ar Y~hy e ne ret ettiği <;!!- harp delildl; ç aa .,.. ~· - .. - n.... u ır; '"' ne • n.m P..,.u t e • istiyordum. Ve İ"te bir ..:ın, ödle &• ., ı Y ni Fransız 

ı ili•i f k h ., eu ,.. a3 ırmadn.n uzun müddet yilzllme- ya arasında bir yakınlık bulamadı, harpten evveld • e Ptmı,. Fransız fi mc en n su q u lf' gi 1 sıntan suratım onan bu Uk, -eli esnasında , biT "Ok misafir 8 1 h ı 
· k .• • ı ,,,_._ " bak Jı.ını gor.:..."-. o, bu-tün k-.. '-j·... fakat yine de bana akrabaca mua • nesli, çObanlılt bor fi rm ye aşa.. finünde, bu jJer}eyış, ro C'.\ Vail.. ıem Z Ve şairane Bıfkını Jı:JrJelme • rin de hazır bulun~uğu bir sırada, es uum mu " gti J fyJ b 

o..ıı·yor. Böyle "ı'derse, \merikan ınezlik de ...N bi 1 -.a. le benden nefret edi ... ·or ve artık mele etmedi .. RattA şimdi bile artık mıştı. Hele pazar o er e . a!" ·" • e me ...... ,, naena e, .. onun alık alık sırıttım, caylani bakışlar- ~ d -n1erı :Jı:.oyan süriilerı n· n 
,fıml•rlnf aratm.ıv-ak. Lon~,ı ruh baleti l tah ,_ debili i i r- bensiz yaşıyamıyor'clu. Benim müs •uslandılıma şehadet e en dazlak- rom .,.. ' • 

• ,,~ n mw. e tin 1• la Zinoçkarı süz.diim ve söy'edim: k k f b aı ffiıde daı. bayır, ova -.maklal! 
ı;tftdyoları, Holivuıta rekııbel ede• sanırım. Benim )'lzQmden bili On _ Ben bir !JeY bili) onun •• Hı • te r~ suratımı seyretı;nek onun i• a anıa, lntltevaıl gô eıs.me ve QlutJ ı>e ho,ı nl Sfisl . 
cek IJlbi. sece göziine u"u slrmemtştl ve hı 1 Ben gördOm.. çin bir ihtiyaç olmuştu. Gi1zel bir g6r0nüşilıµe ratmen a#abeyfmi si - metmS •;ı:ıYord u. cnme-c 

Bir eot propaganda filmleriniı. sabah çayına aeldfll saman afizle- yaz akşamını çok iyi hatırlıyorum.. yaret etmeye gittilfm zaman Mll dİ,ıe bu ~dyo ;;, b 
1 çevrilditl şüphesiz. Propagandalar. rlnhr albnda ıiyah halkalar nrdı.. Annem: Kuru ot k6kuyordu, ortalıkta hfc bana yan gözle bakıyor Te Jaqial'lldı Çoh b 1 en, yu: es eycn.. 

0 kadar -zeJ, 58 .. a•t kollanna bli· Çaydan sonra Sata De k•-ı'-.. nca - NeBUiyorsun 't df)·e sordu . bir ses yoktu ve ilahire. Mebilııp rahatını kaçınyor. Anlafllaa .n~ blir anü-"lu amd amık hnya dıaşlaFdı. ç.,.. 
eu .. k .. ~ 9 

..,. • d ...... ..:t.ı ... la L-•- -..- • easıı: s ı " er e a a • raıua-
rQndürfUmilf ıu, rartında bile of... eadimi ıırıtnı-1daa Ye &vllrı.nıekterı Ben daha biiyQk bir şeytant:tle vardı. Ben hıyabaı:ıda dola~ıyor ve e a9' ..... .o 1 .v ... J'. un- kırk bi k btn lııııiı!l. 
maısınız, sırf bir san'at filmi 8eY• oJanıad~: Zinoçkaya ve Saf&'Ya balı:tım. Kızca vişne reçelini düşünüyordımı, Bir. )l'OI' •• D8"111! ~ MSl f~ nı~ teli 1 n yQoyunn on t 
rotmlt kadar zevi ıılJnınız. Bu - Ama ben bilf,oruml Dla ~.. lız,Hl Jnzanşını ve Saşanın bidde-! rlenbire, solğun yiizlO, güzel Zin0t- Geçeleı1.nil liaD~ Ql$1.tn.l t1 F a y.o ti ~n, k eti bol 1" 
fthnlerin blP nOmunesl: "49 Ut noeka f1e nHt1 8Ptttfttttbtt'd IJBr- dolu bakııJlannı gormellydlnlz! Di· ka yanııma yalk)aşb, kolumu yaka:.. haydi yerine! , ransa: ı:.o an;,;!z:ı · 1"i'ı.ıtl!!4-. • • 

Prll~ f~in~~d~ B~tt~~~il~ın~!~-----------~li~~~:h~~~L~m~v~e~s~u:~~~~·~Z;I~n~o~~~a~~~n~*~~v;e~~~~a~~~~r~~~ı~W;a~d~ı~·~·---~~~--·~-N~------••s~yQ~ft~ -~~~~· 
rllbuJm. daha~ .... pyel, ·~ nr-
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cr;ıo;ınıJa Yapılır. Leyli yerlerim..l':ı mahduttur, 

YAZAN: ISKE.NDER F. SERTELLi 

• ıo .. 
lhcer haYTetlnl glzllyemedi: 1 

İkmal i~t!hanları : 1ngilJ.zce kısmı 16.9,942 de 
! kma l imtihanları : Türkçe kısmı 17,9.942 de (Orta) 

- Bu (Akkuş) denilen komntıuı ı HACERİN tÇY(}zt)' 1 
İkmal ~ırtih:m ları: TUrkçe kısmı 18.9.942 de (Lise) 

Mektep 23.9.942 çarşamba gUnU açılacaktır. Telefon: 81078 

l~İHA....VET1 .... l!m .. lmllm!IBl .. !1111 .......................... . 
'"~kttle prenıı Özbekln babaııının kö • 
lesiymltı. Özbcl< oou a.zat etmi~. (Ak. 
ku,) bu [ylllğ'J unutarak, lUogolla•a 
neden gf'(lyor! Mogol hizmetine- geı;. 

~ bile neden eski efendiıı1nln ülke!line 
hul'."um edi~·or? Ben prensin veya ve. 
7jr"1 ~erinde olr-lam, bu adamı öldiir. 
türüm. 
• - Bunu ynpmak ltolay blrlş mldil'? 

- Ellx-tte kolaydır. Bir casu .. göıı. 
dermekle .•• 

- Bunu l!lfendlmlıe hatırlatsanııı:, 
gözttne g"lrerdlniz 

Hac.M birdı•nblre &e\in<fi, 
Ze~nep r!lrarla yalvardr: 
- l!>:e olur bnyancrgmı .. .,u (Ak-

kuş)un \'ilcudunu ortada.o kal~nn11.k 
i4=İn, vezire bir yol gö'.'lterıııen. Onı:n 

tal'lr.llQtnndan kurtulurduk. 
Hacer o gün vezirin uynnm9Amı 

bekle dl. 
Selim öğle ü7.ert kalktı. 

Zeynep, Hacf're habt>r verdJ. 
- EfMdlmlz mahmur ve neşelidh. 

O lıtl U4'.'rnftk l~in bundan giizel bir 
fırsat ele grçmt'z, bayancı tun! 

-~ 
AKKUŞU HDI ÖLD1'RE<.1EK t 

Hacer, f'fendisinin zııytf t,Antfnıı 

boldu: 
- Şenlikler d(>oVam &deCl"k, dı>ğil 

mt! 

- Evet •• 
- Btı ildncı kurt_uluf bayramından 

80JU'8., mogollarr.n tf'krar Tebrl7.e l!fal. 
dırmıyacağınd.:ın emin mi .. iniz? 
~ birdenbire '.'JMldf'ledL 
Dtl'!üıunete baııladı. 

- Ne dl'!mek 1'tlyonun, Bacf'r'! 
- (Akkus) ruı kın bir zamanda 

tekrar buraya hücum edeceği endişe. 
11! içimde yer etti de. 

-Ba ,upheyt oıende uyandı:rllll etı. 

IM'lb nedır '! 
- mç. 58-0eoe uzağı görüyomm: 

Mogollar böylf'I eağmal bir milleti u
rnn mUddet ba't ~ bımkımyaea.k . 
!ar, Hele başı,.rmda Ö7.bekf' rhanet 
cdf'D (Akkuııı) gibi kumu ft kinci 
bir komutan oıu ....... 

&-tim yumruklvnn ıııkarak ııöyle>ı. 

di: 
- Ah omelCı.nu btr ele geçirsem, 

kafı.ımu allmallah ke.ndi elimle kopa. 
rırrm. 

') 

- Onun bafmı koparmak sizin lçln 
her zaman miimkU.ndür. 

- Nal'ıl ... bunu ben ~apablllr mi • 
yim? 

- Evet. Mogol orduııı karnrglhms 
Mr caıroıt göndermekle mOmkUndUr 

- Cssus mu dedLn? 
- Öyle ya .. etendhnh:e ~dık ve be. 

~kit bir adRm yok mudur hu uı. 
kedeT ... 

- Çok. Hem de bir ~ne, beş tane 
defil. 

- Ohalde bunlardan btriııe bu gl7.H 
varl:feTf ,·ertnh: .. kPndl•.tnf' büyük ':>fr 
mükAtat vaadedlnb;., Mogollarm ıc:t .. e 
ıtfnlln ve (Akku') u öldürslin. Yakııı • 
lam,._ ctınını feda Nler. Yakalanmaz 
ıla dfflıüp Keltrwe, hediyesini atrr, • e. 
\ltnlr .. ıh: ele bu lizlintlilt>rden kurfu. 
lo.rııuaml. 

selim &evlnçle aya.ta kalktt .. 
Ha<'t'!rln bo;mu.na .anlch. 

Ve neşf'il bir aesle: 
- Yavrum, dl.'df • bu~ b&na ~ok 

fyt bir fikir vM'din. Şimdi Uk L,im 
mf>JCOI karar,lt1lhm" bir fedai gönd ·r. 
mf'k olacak. 

Sf'ltm o gllne ka.dnr bnnn düşftnTl"e· 
mı,tı. 

Odanın jçind" mi.itemadi~~ dolıt'9 _ 
yor ve Hacere: 

Ha.ceı-, Akay adında bir gencin 
moıoı ordusuna fedai olarak gönderil. 
dlğinl Selimin ağzmdan ötrenml!)ti. 

Hacer bir geoe odasında yalım; lra. 
lınca ~yle dü,tındü: 

.:_ Halife l\"ılbır beni A:r.erbaycana 
bot yere göndermedi. Ben burada • . 
zun zaman esaret hayatı yaşryac •k 
değilim ya. Halifem tana bir çtttllk 
"·aadettl. Eğer Azl'rbayoan tahtuıı \ 
yıkmağa muvaffak olurııam, Bağd .. -Oıı 
döntince çlftliğlme sahip olacağmı 1 

O halde Hncer !1lmdf ırıe yapaca!lt.ı ~ 

Prens Ö:ı:bekt zeh1rleııe, yerine mut. 
laka. &>Um g~ecektl. Hııç.er bıı ou 
1~1 biliyordu. 

Selimi öldurııe .. itte o zaman gay<.. 
sine erl~cektJ. I"akat, herkes onı!..111 

şüpht>lenecek, Ye onu yakahyacaktı. 
Selimi öldürmek Hacetin ı,ıne ı;el. 

miyordu. 
Yapılacak bir kol ve tehllkeııi· ış 

'\"ardı: (Akktı!J)a vaziyeti bildirmek. 
, O 7.aman her !Jl"Y lrnlayca yolura 
girecek; mogollnr tekrar Tebrlze J;P. 

le<ıekt4, 

Hacer, Azerbaycan tahtr.ııın yıkıl . 

ma11ı:p bn ııuretle muvaffnk olur~" 
bu onun tçln en kestirme bir yo1 o!a. 
caktt. 

O gece ıon ve kesJn kararmı voe-r. 
dl: 

- (All'.ku,)a gizil bir haber gönde. 
receğim .. 

*** Ert,eııl gün, Hacer, hizmetçisi 'f,·~·· 

nııp vasıtaııile bir baldırıçı:plak bul . 
durdu. Ona altın ,.e milce\.'hf'ril bile. 
dklerlınl vereli: 

- Bu mektubu (Akkuş)a göttı.rUp 
verfreen, döndUğiin r_aman l!lllna y:.U 
altın vereceğim. 

Dedi. 
Hacer bu mektupta Akay adlı bir 

casusun Selim tarafından moı;ol OT • 

do.suna gönflerHdlğlnl ve kend1'ıinl i:'l. 
dlil'eccğl.nı bUdlrdl. 

Bu mektubu götüren ad:un fak.;r 
bir marangozdu. Alleıı( yolisulluktarı. 
dlleni)'Ordu. Bu hl"Cli)·elerl aluıca lıe

men )'Ola dllzüldll_ T4'brlzdf'n çı\uu • 

ken kimseye görlınmedl ve Akay•n 
bir gün önce yola (,'tkhğını iikre.ndi .. 
ondan önce Mogol kRra.rgahuıa var • 
mağa çalıştı. 

Sellin vazlyetlnı bu surette 83ğ1't .. 
ma bağlayacağından o kadar emil ıIİ 
ki ... 

Hergün (Ak.kuş)un ölüm tı ·,lwr~!lj 

bc.kllyordu. HattA bir gece ı.enaı 'Sil. 

rayında Hacerle içki içerken: 
- Seni ÇOk yakında büyli.k hedJ • 

yeterle sevindireceğim, meleğim! U -
7~ktan bir bayırlı ba.bc.r bl'l<llyorum. 
Demlşti. Hacer bu hayırlı haberjn 

neden ibettt olduğunu JX'k!Ulı biljyor. 
du. 

Hıı<'l"rlın de beklediği bir haber "·ar. 
dı. Acaba Selimin gönderdiği fedai ml 
mvatraklyetle dönecrktl ? 

Toksa Haeertn ı;önderdjj°i mnran • 
goz mu? 

Bunu :ıao:ı.n güsterecel<tj ama, ~
cer yaptıjfı işin nereye ,·nracağıllı 

Sellmdea iyi ı;örttyordu. 

lf.*:f. 
Prens Özlx-k, tahtı ~ıkıl!l.n Gl\rrı ... 

tan beJ'inln ıonuno dli,i\ndükçe, ıu . 
nün birinde kendl'linln d~ n;vl AAkıbf>. 

bf'~ utramaı11de1ı korlm;vor ve vn·. 
rtne: 

- 8eljm, djyordu. bizim sonumı:ıı: 

n6 olıı.cnk? Bu moıı;ollar hAh\ l\fo~o
Jls(.ana, Kara.kuruma. dıinml'diler. /,. . 
caba bir daha Azerbaycana ht\cum n~ 
taarTuz et'™"1erl ıhtimıtll vıır mtdl'" ': 
llöyle bir ı,lipbe lı,:lnde huıur Ye raL1. 
tim kaçıyor .• ı,:ok mut-"~lrlrıt 

St'lim pfpndJslni her- tamankj e;!ni 

w ........ ,. .. ...... . . .-

Mılli Müdafaa Vekaletinden 
1 - Askeri liselerle, ;Kırıkkale sanat, Ankara mu • 

siki, Kayseri ve Merzifon Gedikli okullarının kayıt ve 
kabul i~Jeri "Konya askeri orta okul hariç,, 15 ey)ü) 942 
tarihine 'kadar ~ızablmıştır. 

il - Maarif liselerinde bütünlemeye kalıp da bu 
tarihe kadcır butüdeme sınavlarını kendi okuJlarında 
muvaffair\yetle veren istekliler de askeri liselere alma. 
caklardır. 

Bu gihilrin namzet kaydolunmak üzere ıimdiden 
birer diiekçe i)e bulundukları yerlerin askerlik t'Ubele~ 
rine veya doğrudan doğruya okul müdürlüklerine mü. 
:--acaat ctmc1eri !latı olunur. (9070) 

r. iŞ BA.NKASJ 
K.'J:ASARRUl 
HESAPLAR 

2 lkiocıteerin 
Ke§ldesine ayrılan 

lkramlyeler: 
1 adet 1000 liraııı. 

ı • ~o 

2 • 250 

ı• • 100 • 
ıo • rıo • 

7.30 Program ve memleket saat a~ 0 -

rı. 7.32 Vücudumuzu çalıştıra~ım. 

i.40 Ajans haberleri. 7.55. 8 .30 R!!. ~
yo salon orkestrası. 12 30 Progr.u.ıı 

ve memleket saat ayarı. 12.33 Kar.
şık program (PL) 12.45 Ajans haber 
ıerl, 13.00. 12.30 Şa.rkr ve ttirkU'C'". 
18.00 Program ve memlekı:t saat ıı·,a 
rı. 18.03 Fasıl sazı. lR.45 Radyo dans 
orkestrası. 19.30 Memle ket saat a "a 
rı ve ajans haberlerj. 19$5 Serl°'l'~t 
10 dakika. 19.55 Mahur makamn
da n "arkılar. 20.15 Radyc ı;aze:tcQI. 
20.4!). Bir halk tUrküı<,U ö~r<'l'l iyornı . . 
21.00 Konu,ına. 21.15 }{10..?'ln~t ve p;
ano soloları. 21.30 Kor.~şma, 2t.1 :S 
Sen fonik program (PU '22,30 Mem
leke t ' ~aat ayarı. Ajans haberleri ve 
Borsalar. 22.45. 22.50 Yıırmki pros· 
ram ve kapanış. 

RA Ş t D RIZA 

Man 
adası 

tngilterenin garp !11.h\l!.-rine ya.· 
kın .. M3.n" isminde bir ada.erk , ,ar. 
Bu ada, Kırallrğm emri altııııln l 
almakla beraber, mü<;takil bir l<Ja 1 

re sayılacak derecede hnkul<i ve 
idari imtiyazlara. sahiptir. Adanın 
''TinvaJ<l'' ioımindeki ;.Jarlamcnto· 
su, 9 uncu a.o,mlı te~ekkül e.tti~i 

i~in, dünyanın en eski ptı rlıiıucm .. 
tnsudur. Ada, banlca ka}'inıc'.erini 
m~ndİ!'i ~:ık.un·. Tayin C't• iği Ukiın 
lerı, yine e<;f,isi r;ibi: "RinA~ ha. 
iığınm belkemiği nao;ıl halı~m or• 

- Dedlkleria çok doi,'Ttıdur, di~·ur. 

dtl. (Akkuş) ÖJ:bt•kten inta m.m nlmık 
itin, ~-a.nn öhiir glin tttl•rar Tebri-tl" 
dayanır~ bn cıefer ona vPrttek iti~ 

bir ~7' bıılanıı;rnea.l:ı7.. Zira 11Allmm7 
çok fnklr!eşt.i ve ım>mlf'kdte sefu'et 
ln:)ladr. 

~eta h•r mabut dcre:ıesinı> yül•>f<>I. • ı rt v A THO!"TI Rı<llılf' Plskln tw.r11tM>r 
hktPn VP g-unltnnu Oli'<:1•1ıkt8'1 IOu • 01\tLAR Ert:\ılŞ !\IURADl:"i ,\ 

ta~mda hulnnur.a, beu dı•, hüküm 
!erimi öyle hitarafalıP. ,·erercı7,rim" 
t :yen'k yemin etmelite<lir. 
Ad:ınm mesahnsı 587 ı,if(\ınetrc 

murabbaı, nüfusu 61,000 l\i5lclir. 
U:ı. 'k, cslibi ıı;ihi, hir K<'lt lehcesi 
ohın ":\fanlt'i., dill il~ ltııı1 u5ıır. 

rır.: \'odvil - ~ - Perde-
- l':fP.n:liın.1::, ılz böyle ,rylrrl ;!'i. ~>&.:;. 

Selim o gi\o c!er':lnl bir ft>(lai huli'u. ~ilnmeyln! Rultınu1. haya•ıa 11cı-n ti . 

Kendlcıinı l°)arn Ye hf'dl;ı. elerle t<>t. 
mb ettt. 

kenl:ıe hiçbir dUşman ıı;raı;ı ;:l mıfy0• ona ~östt·rmemeğe çulışıyordıı. 

Bu ı.dam Akay adlı bir dllvtl~l:i~Jfl. 
Hfm\ &lullı, hem de kTI''Vl"t ıı ve eeı,ıır 
bir fl"lilmnhydı, 

Se-ltm onu Nl.l'lfl gün yola çıkardı 

cek! 
Dt>ıni'ftl. Prf'nR <hb<-1,, ve7irJı 'r 

verdi\~ bu t rminnttnn Tilf'l"',rınn oları\, 

rak: 
- Rl\ydi içelim öyl••vıııe .. 

•e: 
- Akku,11 ~eberlmeıh•n 

yüzthıf' bftkmnm, dedi. 

oı_,-or )ın .. ım j(•kiı!en kaldırmıyo .. 

ıfont"rsrr. , du. 
Zaten ~·rni carl,ı;rlcr prenoı;lıı etr" •, 

nı 5nrmı,, <li1'1'lll~ını uyu .. tıırm•ı<;tn 
~r lkt üç gün ı;onra ef~dlsln~ S elim rferıdjslne göz a~tırm'lk 'e 

eo.rclu: memlcl<et ı~Terırıı. (1\i ı:ündurrncf( 1 te. 
- 1".lr fi"dai buldunuz mu? ml,vor, ooa bu fırı;at ı '·ennı~·ordıı . 
-Balıhuu ve ~önd~rı!!m bjle.. Prenıı ÖT.bekin ~irmj dört "ıtl'ti I:>\. 

f;l~likll'T' hll.tl df'nm ediyordu. dın '\"e ı<-kl ile, rj!'knec ile ~eriyor.~ .•. 
Acat... ~lhnlın ıt"Önderdlğ'i fedai, , Uyumaj!'a bile vakit bnlamı:r:ın i'ıt i 

.uc•l eı 1 ar ıırı l~M ırfreblle<'!"k :- ur prı n in lm<ıjr!'fl ltııjtl:ını ·111,, MU 

nllyodlf' ı lt&1<1>mesı kayholmu"tu. 
oıtftobllıııe ... (Ak.lım")ıı ~ldilm ... lr S.-llnı efen{U~!nl at~·on lı,:1111, bir ı,:•11 

o ~ iJl:tboy ft bMit Mı le miyıU f ı :i gibi e1ııima ııııul>oş etmf'jtt', dün)·ayı 

AKUGŞTAN l'RENS ÜZREKF. 
GELEN IIEDt\'"F: ! 

Bir ırC.ı pren .. Özl>E'kin !'i:ıre~·rno::ı 

hP.r zamanki g jhi bir cğlı•ncr "'&T'dr 
Öf;led..: n ,onra rıı·lılr lı; irıılıı at yaruıl:lrı 
ra!"thrıı~ \ 'l' yarıljta lta7Bllltn yi~it1"1 
tle 7.j~·a fete dnvet edl'l""'i~tl. 

S elim, ö:ı:t>C'kln JBnında oturu~or • 
du. 

Hu 7.h·aff>t bı:ıhçedı> te rtip edjlmi'!' 
ti, 

.\lj<ıa firlerden biri, prcm~e: 
- Mo~ollnr şrhriml7.I muhasara 

<lıın ,-u·ıgf'çlilrr. tııtcdi•,ıc-rl veıgj~· i 

ıı.Jıp ,ı:; ;i tiler ama .. ordulaı·ı çoı, o:ı:a~ . 

tJt dt'jW. H<'rl<<'~tıı ''tekrnr ~ı>le~k . 

ler!,, korkuııu var. 
(Devamı •·ar) 

~';\lan" ada:<ıının yaridatı, "eyah 
lardıtn almaıı n;ıra il.:ı ziraat mnb. 
ı.-ul12rinden i~rettir. Ada zetı~hı 
df·:ğildir. Ü~··e ll<~n, tn r~iltereye, 
1,5 milyon Türk lirıa..;ı kadnr bir 
lı:ırp masr:ı.fı ,·.~rmİ<itİr. 

Ada, ynlnn v.!lmnnlartl:\: yiyceek 
m:ıildeleri idhal ediyordu , Şiıntli 
~e, zir:ıatiııi artır<lıı;ı için, b11 g;. 
bi madck!eri har'ce ":ıtııhiliyor. 
Bu sene, zi~a-ıt nra7i..;i, 1 Otıfl Jıe'k. 
tar arttı. Ge' ecel< s"ıt~, zir:ıatc 

ch·erişli ar:Hiyc 3.oon Jıel·t~r ıfn· 
fla ila ve edilecektir. &u sayede, 
hem bu'{cle.~·mı lın:içtrn nlmıya<':ık 
b~m ek buğclayla ber.!.her lıirr.o?: 
JİYE"'.c'r şeyleri ifunç ef.e<>ek • 

lUaın :ıdns,, rhhıı -ıir>ıdidl'" ln • 
e.iltereye ·yulafla, koyun gi·~ı!c-re6 
ı,myor. 

. 

. 
' !it ACU~TOS ~ 1942 

• · y 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü lJanları 

. 

Adalar - Bostancı - Yürükali plaj selerleri 
Adalar • BC'E-Lallcı _ Yc rUkali p!Aj scfe rJer1 1 eylül 1942 salı gtinllndf'n 

itfbaren yapılmıyn<:aktır. ~ P375) 

~ * ~ ~ 

31.8.942 • 6.9.942 tarihlerine katlar muhtelif hatlt7rımıza 
kalkacak vapurların iaimleri ve kalkıs gün ve aaatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar 
KARADENİZ HATTI Salı <i.00 te (Ta.rı) cuma 4.00 te (Er. 

zurum) Galata rıhtımından. 

,BARTIN HATTI Cumartesi 18.00 de: .Ana!arta) Sirkf'. 
ci rıhtımmdan. 

MUDANYA HATii Pazartesi, san 9 .00 da ça.qamb& peı. 
§embe ve cuma 16.00 da. <Trak) eu • 
marteırl H .00 te ($us) Galata rıh~ • 
mmd:uı. 

JlANDIK.'IA HATTI Pazartesi, çarşamba ve cum& 8 00 ..ıe 

(Sus) Galata nhtrnıından ayrıca ı; .... 
§&mba 20.00 de (ÇaMkltılc) cum:ır
teBi 20.00 de (Çanakkale) rophıı.ıe 

rıhtımından. 

KARABtGA BA'ITI Salı ve cuma 19.00 da C Rartı:n) T"l • 
hane rrbtın:ımdan. 

Al'\iAL.IK B.A'ITI 

tZMtR SÜRAT 

1SKENDER U~ B.ATI'J 

Çarşamba 12.00 de <Bura&) c:ı:na.rt•sf 

12.00 de (Ülgen) Sirk~ci nh~ımmd"n 
Pazar 13.00 de {İzmlr) per~em:ıe 
13.00 de ( Tırban) Galata rıhtrmmd"lL. 
Cuma 18.00 de (Konya) S irkeci rılı. 

tıınmdan. 

NOT: İkinci bir lşara kadar tzmı~ ve 
İmroz postalan yaptlmıy~cllktır. 

l'lı'ot: Varnr 'll"ferlerl hakkmıta her ttlr!U malfimat aııağlda telC'fl'n mı. 
msra.Iarı yuıb ucentclerlmlzdcn ôtrcnllebilJnlr. 
BAŞ AOENTE GALATA Galata rıhtrmı Umanlar umum 

mUdUrlUğü binası altmda 423&'? 
ŞUBE ACENTEL1Gt GALATA Gala ta rıhtımı mmtaka liman 

ŞUBE AOENTEUöt St.KECt 
reisliği binası altında 

Slrkccj yolcu ı!&lonu 

(9397) 

4-013'? 
2274n 

1 l lıtanbul Belediyesi ilanları , 
[ 

'l\ı.hmin 

bedel~ 

252.00 

tık 

lem..natı 

ıf.,l}C Şehir t iyatrosu tarafından 942.943 temııU devre!incte 

5.'51.00 

çıkarılacak olan Türk ttYatrosu adlı mecmullllllı muıı.). 
yen yerlerine konulan illn ve ıekliı..m . 

H.3:l Şehir t)yatrosu dram ve kom.edı kısımlarmm dııı kapı. 

larile aahilde muayyen yerlerine 942-943 temııil devr~. 

sinde konulacak UAn ve reklam. 
Tıı.hmirı bedellnile ilk t..!mlnat m iktarlan yukarda yazrlı işler aYJ'J ayrı •· 

çık arttırmaya l(onulm~tur. 

Şartnamel eri zabıt ve muamellt mUdUrlüğil kaleminde görUlebj!'..r. 
İhaleıerı 3.9.M!' poşembc gUn J saat H t e daimi encUmende yapııacakta . 

Tıı.lip:eı!n ilk ~P. ll !!ııat m Kki>uz veya mektupları ve kanunen ibrazı ıazırt

gelen diğer ve~ihalarUe ihale günU muayyen saatte daimi encuı:nen<ıe b•!, 
ıunmaları. ı ;~'1b~) 

Ankarcı Jandarma sattnalma komiayonundan: 
Beher ı;:.tt!.re ı250 gram kösele 650 gram vaketa 115 gram kııbsra ~

vjıt ve b.ir çlıt ualça verilmek şartile mevcut nümune ve ııartnamesıne göre 
15_\lOO çif ~ ınta6C:cl er kundurası imaliyesl kapalı zarf usulUe ekslltmı?ye 

i\onulmuşt.:r. I•lr {,'ift kunduranın imallyeslne iki. yUz. kuruş f iyat tabmıı:ı 

ed;lmiştir. Ei<,~ltmesı 17.9.942 perşembe gtinü saat 15 te J. Gn. K. dair<. 
sindeki j. Qatıralma korrm yonunda yapılacaktrr. İlk teminatı 2250 lira l'

lup şartnamesi 1~0 kuru, mukab!Unde Ankara ~ İl!!tanbuı J. ııatınah..ıı 
komisyonundc n slmabilir. Kanunt evsafı haiz uıt.eklileıin belli gün ve 'lft.. 

a.tten bir ı;a .. t eYveline l•adar kapalı zarf lekll!lerini makbuz mukablljnde 
komisyona verxekri. (728~-940~ ) 

İstanbul Jandarma Satnalma Komisyonundan: 
Bozuk olan muhteli: c!I.5 ve ebat ta 36 adet telefon Bantrah tle 68 adet 

telefon :nakiue•,nin tamjt·l 1ıı1 11.9.942 cuma gUnU aaat 15 te İstanbul Tak. 
.ıtl.":lde JandartOA sat:ınahnıı. K. nunun bulunduğu mahalde açık eksiltme ile 
iha1e edilecekı h' Tamiro..tm tahmin bcdel1 (2008) lira olup muvakkat te. 
mln<:1.tı (150) J!..ra <60) :.rnrugtur. Şartnamesi. parB.Bız dajremjzden atmır. 
Tamir edilec"k makine ve ı.antralıar da Demirkapıda. jandarma cgya a.nba. 
rında görUlllr. t,,tekllleı.-jn eksiltme gUn ve saatinde temlnAt mektup wya 
makbuzları ve eVTakile kc.mlı!yonumuza gelmeleri. (9176) , 

Tlrklye Clmbarlyeu 

ZiRAA T BANK ASI 
llu.rwue tarlb.lı 1888. - Sermayesh 100.000.000 l'tirk ı.ın.. 

Şube .e a,Jan.1 adedi; ıss. 

ZiraJ •o tlcarf ber n"1 banka muameleleri. 
Para btrlktuenlere ıs,ooo ura tlıtra.mlye nriyor. 

Zlraa: Banırasın'1a kumbaralı ve· t.hbe.rau: tuarruı ~ıaptarmda 

o!D az 60 •truı buJu.narJara ııeııede • de ta çekUece.ıı kUr'a ueı. ~agıoaıu 

9:1lna göre 1kramtye dafıulacaktır. 

ı adet 1,000 Uralıl& 

• • . .. 
40 .. 

soo 
!50 
100 

• 
• 
• 

l,000 ura 

ı.ooo • 
l,000 • 
'6000 • 

100 adet ~o 

120 .. lO 
160 • ı3 

llrahk !5,000 lire 

• 
• 

4.JIOO • 
a..tOO • 

DIKKAT: ffesepıarmdakl paralar bir ııene tetnde 110 l!radan aşağı 

~Uşnılyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazıasııe YeriJecellUr, 

Kur'alar senede 4 defa, ll Malt, ll RaZ\ran.. ll S:yl1ll. 
11 Pirtncll<A.nutıda çeldlecektlr. 


