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Şark ceplleslade 
(Baş tarafı 1 incide) 

çarpr§malar olmaktadır. Almanlar 
Rus mUdafaa haUarında gedtk aç 
mağa muva!!ak olmuşlardır. Rus 
kuvvetleri yenı mevzılcre çekilmiş • 
terdir. 

Rostov'un cenubunda vaziyet 
mcşkfıktUr. 

lıu ,. •w Almanların şım!ll Kafkasyada i· 
tı. ~ ı rleyl§lerinin .slklct merkezini teş · 
·~, ' kil eden Bielayağına kcslmlcrlnde en 
İnı ı t1 kanlı muharebeler yapılmakt.&dır. 
·e·• ~· tı Rus kuvı;etle'ri ye;;ıi mevzUero çekil 
İ~: un e m1§lcrdır. Bu mm takanın cenubun-
._!, da Almanlar uzun bir ı;edık aomı!r" 
et• v .,11,. lardır. 

~hesi 

eli Hlrl 
k • 
te-• ~up kı mında 

r d:l Ue de . 

BZ• 

ılk 

lbııtı bu busu& 

Çıkorc"'k 
t 81 pt.€• 

h t batısında 

de şiınendı • 

lt ılcri hare • 
b" tted rler. Ha• 
~ ~sel: ırtıCa· 

erı ~l lık arcasmn çok 

t hUcumlarla 
ır. 'k ekt rm ı etm c 

an tizcrinôc· 
"· L. el·· ~nııılct.mcktc • 

\ cenubunda 
u. lizerindeki l• 
et ~nda Kara • 

lzi "rasmdaki 
r. tıakalat yolu· 

et. 

:;i, nıan ve Ro • 
le-- ~lttedirler. Bu 
re- etli harekete 
~'"'- :ı kayda §a-

~ etmislerd!r. 
~~ l't çevresi için 

h ti cıı.ml nr ..n!ll 

JUşmıın tankı 
\'yareler gece 
garl nrdb hu• 

11~ etmişlerdir. 
• ~hrin cenubun

ftıc cerey&.n e• .. 
n giden ta· 

tank kay• 
hov uzerır.de 
i desteklenen 
kalmıştır. Do. 
11iiı:zınanın l 08 
Ştir. Bizim u .. 

• heydan<la yok· 

Almanlar, şimali ı.::afkaaya mın. 
tnkasınGa gerilere havadan aııkcr 

indirmek teşebbüsünde bulunmuşlar. 
dır. Y ero lnmcğe muvaffak olan on 
Yunkcrs 52 tayyareden altısı Ruslar 
tarafından yakılmış seri kalan dort 
tayyareden 'llçlı de hasara ugı atıl • 
m t.ır. Tay:)iarclerdn bulunan ınUrct. 
tcbat ve askerlerin bir kısmı imha 
ve bir kısmı da. esir edılmlşllr, 

liondra, 7 ( l.A.) - Yorkshlre 
Post sazetcsın in askeri nıuneklddi, 
Smvcllcıirı tulundııkları \eni lı:ıt· 
tın S 1 nsr dm sarhinden ha .. ıa. 
l ırak ~imendıfcr lı:ıtlını lakip 
ellıktcn onrn Sal. lliııl,a \C M:ıniç 
yakınl:ırından 'c Kub:ın nehrinin 
garbinden geçtiğini \lızıııııklııdır. 

Bu suretle So\ yeller ordularıııı ol• 
duf,u gibi nıuh"f:ızn etmekte 'e 
Salsk'm ucundun Soç 'rt ordularım 
ikiye o) ırmağı limit eden Almal'
J:ırın planını su) n du. ıirınekted;r. 
ler. 

Almanların \ı manovır Dcplr, yo
lunu ''e petrol borusunu ıakip ed -
rek llakıı istikametinde dağların r. 
nü sıra ınu,·azi bir taarruza leŞ('J,.. 

bils etmeleri muhtemeldir. Du lal,
dirde Sov}eller için en hüyfık in•, 
-ı:punı ıuıJ~ız ~;>uı pıcpJı:ıı~cp ucqıı 

faa etmek olac-aktır. Fnkal Almu ı
lıırın dıığlardaki Son et ntC\'Zİler;. 

nin öoilne gelmeden cvvcJ hlrco • 
muharebeleri go:ıe nlın:ılıırı Hizım· 

dır. Bunun icin Almanların e\'ve!'ı 
Ru hırı Ruban hnllındn maf(hip el
melcri nrltır. Sinıdıki ve ynkm 
istikbaldeki bnşhc:ı muharebe me~ • 
dnnı Salsk, i\Janlc, Voroşik>f, Armo
no,·ir, Krunsncdar ,.c Tilkoresi ora• 
ındaki sabadır. 

Rus hatlarının gerilerine ha. 
vadan asker indiriliyor. 
Moskova: 7. ( A.A.) - Gece yansı 

neııredllen Sovyet tebliğinde., Alman 
larm Rus hatlarının gerilerine hava. 
yolu ne kıtalarını nakletmek busu. 
sunda yaptıkları tc~ebbUsler haklan. 
da malCımat verilmektedir • 

Sovyetıer tara• Ekde şöyle denmektedir : 
te bl ğde de şu 
~. Bir kesimde YUnkers 52 tipinde 

n~ 1. on tayyare asker ytlklU olarak yere 
!tide kıtaıarımız 

nn 

in 

inmiştir. Sovyet kıtaları iniş sahıı· 
pUskUrtmUş ıanna taarruz ederek altı Alman 

hafaza etml§ • 
ltkun bir mnhal ıtayyareslnl yaltmışlar ve uç tayyare 

ır. lıarda 300 kadar yl de hasara uğratmışlardır. Yere 
"• t. Bir kesimde inen dUşman kıtaları imha veya eslr 

dUşmıın gerisi• _e_d_u_m_ı!l_t_ır_. _______ ----°'" 
•ı 

... 
r dU~man iaşe, 
l"dlr. 30 kadar 

ve 300 kadar 
tur. a • Cı?nubunda hU . 

on lıtnklarile ve pi. 
u · 1 ınalar cereyan ,,, 

r yenl mevl'.lle-

lın cenubunda 
•avar tOfekleri1 
kını .t zırhlı ot°'" 
nu tahrip elmi§ 

bir kesiminde, 
lptetlikleri mes
kaklar blr gece 

3z 

Vali Ankaradan döndü 
(Bas t&rafı 1 i"cide) 

ak kadro Uçte lıire indirilml6. ıs
tcnen 300 bin liralık tahsicmt da 
50 bin lira olarak kabul cdi imiştir. 

Belediye biltçesindekı açık uıı be
lediye resirıJlerine ~·apılacak yüzde 
!50 zamla t~lfıfı cdilecekir. Y~ıkm 
batlard:ı işleyen vepurlara bilü • 
mum tıramvaylar:ı. birinci mevki • 
de 2, ikind mev'l:id~ bir kuruş :zam 
yapılacaktır. Vali, belediyede ye • 
ı:iden iki muavinlik ihdas edilet'e
ğı )olundak. habf-rleri kati suret• 
tc tek:zo:lp etmiştir. 

eri mllhlm bir==========::=:=== 
n r baskın yapa. 

Ye asker öldl\r. da bulunmaya hazırız. 
ın,aatını yak• BUkreşten haber vcrlldığine göre, 

- ~ lk!metg!lh o Çurçllln halen Moskovada bulundu• 
vagonu ve mu ğu hakkında mihver kaynaklanndan 

l'gonu tr rhava yayılan haberler, muhteııt hUkumct c 
Ş, 

n 
Amerika Gene. 

merkez.lerlnde Almanya ile Sovyet 
ler birliği arasında bir mUnferld 
.sulh !}ayiasmın ç.ltmasına sebep oı. 

muit ur. 

Japonlar Bombayda toplantı 
(BaştarafJ 1 inelde) 

Avusturalya 
şimalinde 

ketnıe .. i pratık ve doğru bir hare• J 
'Ket Q]a.maz. nanmak ı muvalllakiyctin yan•ı elemektir. 

Esasen Hindistnndan ayrıldığım Hangi iste olursa ol•un, evvela kencline güvenmek, 
Clnnberı hiç'lir pratik teklif ılerl muvallak olacağınc~ inanmak lcizımclır. inanan mu. 
surfilmüş değiJ'.lir. vaflak olur Bu esas hayatta cok tecrübe eclümi.ştir. üç yeni adayı 

işgal ettiler 
Hiçbir tehdidde buluıunuyoruz. ~ b 

Knnun ve asayişi muhafs.n ediyo • E.n üyük misali Ebedi Şelimi%dir. Atatürk, mütare. 
ruz. Harp ~onunda Hınd hUküme• kenin en kara eünlerinde, clalıa Şislicleki evincle va-
tini.n muhtnl'lyet gayelerine eri~c- tanı kur!aracağını clüt1ünürken, o günün fartları için. 
bilmesi irin kendi~ne her fırs:ıtı ve c!e bir coklarınm imkan•ız ve hatta cılg" ınlık telakki Mclburnr. 7 (A,A.) - Cenubu 

garbt l'.ıslflğin mull<'fık uınuml k ı
r:m;alıınd n resmen ı, ı Jırıldi •ın 

•uı-e,) apı1an lırn :ı kesincri n ticc
'>İnrlc Japonların \\ııslrah nın ş • 
malinde, Tını r ve Hol ncl ı ) cnı J 
Gineo;I ıır:ı o;ınd lııılıımın Tcniniber, 
KPi 'C Anı ıtlnl ı ı ırıı ic; '.ıl ellıl,lerı 
:ınlac;ılını tır. 

' 
rc<:cgız." j 

ettikleri bıı cetin mücadelecle evvelci muvallak ola. 
J1. (r ,. 3 cephesi C ı cağına inanmış, sonra bu inan ve imanla Anadoluya 
Jia.lıirc, '1 (A.11.) - Resmen bil· 'lecmi~tir. inanan mutlaka muvallak olur. 

dirildi;;~ göre, müttefık bomba ,._ ___________________________ _. 

Uıvynrelcr 'nden mtirekkep mühim 
bir teşkil 4 ağı.ıstoo grc<esi Tobruk 
lim:ınmtlakl gemil<'re ve tesislere 
1.anl"ruz c.mist!ir. Bir gemi} c ısa· 
'.bet ka\:dedilmi , infilaklar mUşa • 
aıcde olunmur.tur. Çörçll 

(]la~ tarafı 1 incide) Bn..,ka bo"llba tayynrelcrı ı=:idi • 

öğretmenokuHarına 
ah nacak 

yatıh talebe L<Jndrıı: i. (A.A ) - Mııklna en. hane) işde, Tukada ve ~arsamat • 
düslrlırl ve sair cndUsr.rl fabrikaları· ruhda ini~ sah J:ı.nna taarruz c~• Ankara, 6 ( ~.A.) - Maarif 
nm Londra brılge l mUmesslllerl per mıcılcrclir. Vclnlliğınden bildirilmiştir: 
ı:emb akşamı Başvck{ı.lctc giderek, Aynı [!ece !ngiliz ve Amerıirnn l - Bu yıl öğretmen okulları
Çörçllle, derhal ikinci bir Cl'phenin tayyarcelıi Akdt!'?li.zcle muhriple • na orta okullardan ikL5er, liseler. 
açılm sma <lnır bir mesaj tevdi et. rin hi~csindc giden üç ticaret den dörde~ 'e öğretmen okulları
mlşlcrdlr. Du mesı:.j la. bılhassa uoyle vapmımdan mürekkep bir mihv~ nm günduzlu tnlclıesinden be9er 
dcnm ktcdlr: kafılcsine ta.a.rrw; etmişlerdir. ı tnlebe pare~ız yatılı olarak alma. 

AHupad l ikı c ph açıldığı lak. 1Muttcfik tayyareleri dm;man hnva c.nktır. Muhtelit okullarla liselerin 
dmle Almanyayı mağlup etmek im• lıa1 :tryalnrmın §idıletli 1:1: ateşı ile birinci ve ikinci devrelerinden alı
ka.nı hasıl olacaktır. !kinci bir cep ?tarşılamııcıfardır. nac::ık talebelerin biri kız talebe 
henin lcab ettireceği !edakA.rlıklarn. Bu hareketler nıticesinde iıç mut arasmdrın ayrılacaktır. 
kallannıa~n. hazrrız. Sovyctlcr Birli- , ıtefik tanaresi dörunemir;tir. 2 - l.,tcklilerin şu !lartlan ta-
ğinln tztirab çckmc:ııne '\'C kend ini Sovye'ı: tebliği ne ek §Jmalan ı.~ımdır. 

a -- 11.!rk olmak, •nm l{q.nı {ltıı .ımıa 11p;ıJ uuı cq ,l',l 
saadc edemeyiz. 

- ~~-~~-------------~ 

Korkunç bir cinayet 
Hastalıklı bir adam, hem 

metresini hem de babasını 
öldürdü 

Şcrcfü Kochisardan bildı.ıldlğine 
göre, Sipnlıiler l,ö) !inde korkunç 
:bir cinayet i~Jcnnıiştir. 

Bu köyden Harun ol,;lu İdris ili 
bucıık ~rnedcnheri bir kadınla nıcı. 
ıes Jıa atı ·asamnklo<Jır. Fa.kat İd
risin h:ıstııl.ıklı olması kııdına kor
-ku \'ermiş, niha) et lıir gün e\'i 
lr.rkeılerck babası lbrnlıimin evine . 
cıkını5lır. 

nu hııl J ıl rlsi fen o lhnldc m nğbr 
elıııişlir. 13irkoc defa knclına eve 
dönme i irin Jınbcr göndermiş, J, • 
dının lıalıasına da kıııııı ikna el· 
mesi olun< o ricnl nl huhınmu,_ 
tur. Fakat her sef~rın<lc gerek ı.. • 
dınduıı, scrck haha ınclan red ce• 
'ııhı almıştır. Bu hnl karşısında 

hüshiitiin kudurmuş olan 1drls in
tikam almasa karar verınis. bir gü'l 
taban!'asmı ve Jrnmnsmı yanına r.. 
lnrak haha kızın çulışl ı'klnrı tnrlal <ı 
i\oşrnu .. ı·ır. ldrisin, elinde labaııcn 
olduğu lıalcle geldiğini gören ihl • 
'nr ılt·h~lc rliişnıüş: 

- \nınn etme lılris, kızımı 
nin c\'ıne göndereceğim! diye l• '• 
\'llnmş \C kaçmak istrmistir. ·e,. 
eliği knrlının dn lclıişla koçmak üze
re oldıığunıı gören 1 lrıs t ıhancn. • 
nı her iJ,isinin de iizcrine Jıo 

ınışlır. Baha kız kıınlar için ele , er
leı r '.\ ııyarl:ınııH'n lılris lıırsıııı le· 
!,in edernemi ... hu sefer k:ıına 1111 

kaparak e' vcl:ı kadınıJ1, !>Onrn d ı 
ihtirnrııı ıizcrlerirıe ~ııllnnrnış. her 
ikisini ele 15 :\'Criııclcn korkunç hir 
ekildc hıçakln) arak ölcHirrnÜ5lür. 

1\ııtil rinn\eli miilcakip Ynk.ı]:ır. 
mışlır. 

Poliste :r 

Acelenin sonu 
Bir erkek ve bir kadın tram. 
vaya durmadan .ıttladıkları 

için ağır yaralandılar 
Çarşıknpıdn oturnn ~rehmel adı • 

d:ı birisi, dlin Kar:ıkii~ de bir tronı
' a)a atfam:ık istemiş, duşüp h • 
şındnn nğır suretle ynralnnıııışlır. 

Mclımet ban;ın hir halde Beyoğlu 
ha:.talıoııesine knlclırılınışlır. 

ı;: ılı. 

Möskova: 7, (A.A.) - SOYyet. b lll - ı d -
•-bu ı K t - 11Dll uygusunun sag-
.., ğ nın ekinde o elnlkovo ccrt 1 1 - k--'·•-..: · d" -nlii-am ıgı .u'iSA~nın uzgu · gü 
h~ıJinln bir kesiminde Almanıarm ta. t b" '. l - .k ' 
ıı.rruz.a gcçtiklerı blldlrllmekt<ı ve . :r ıy<:'Sı, .ı:ıe9 eg~ . aı:ı se~i, 

cıgret.mcrıhge kabılıyetı v·: istitln. 
§Unlnr ll(lve edılmel<tedlr: dı olduğu talebemin kayıtlı bulun-

Dilş.man, müstahkem haUanmızda duğu Q1tulun öğııetrnenler kurulun. 
bir gedik nçmağa muvaf!ak olmuş • ca tcsbit edilmi olmak 
tur. Yapı1an şlddeW bir çarpışma - .. S ' 
dan sonı'B kıtalaninız ycnl mevzue. c - Yaşı oğretmrn okullan ta. 
zlleı e çeldlm~lertllr. On Alman tan· ı lı matnrunecıi nin te~it ettiği çağ .. 
kı tabrıp edilmiş vo takriben 400 Al da ~u~ (b!r~ci sınıf içi~. 15-
ınnn 6ldllrUlmllştUr. · 19, ikıncı smıf ıçın 16-20, üçuncli 

lllcyagllnanm cenubundakt bb1.,smı fiçin 17-21). 
gede kıtalanma: dUşmıı.n tanklarına d - Bedence, ruhça hasta, il. 
kar11ı ınadlı tnlldaraa. muharebeleri letli, sakct ve kusurlu olmamak, 
ynpm•şlar ve taarruz eden motörlU c - Ort:ı okullardan pek iyi 
.Alman plyadeslle ça.rpışmı~lıı.rdlr .• veya iyJ der~C'cdc mezun olmak 
Birçok keııimlerde kıtalanmrz yeni Lise sınıfls.rına devam edenl~r 
mevzilere çekllmi§lerdir. ile öğretm.cn okulları meslek sınıf. 

Kugevskayanın cenubund ki böl. lan giindililü talebesinden olan -
gede lntalarımra dll!fMan taarruzla• Jnı· için pek iyi veya iyi derece ile 
nnı gerl pUskUrtlmU§lerdh·. mtaıa. geçmle bulunmak, (liselerin fkin
rımız b!rkaç kerre dUşman tc~kıııe. e1 ve Uçüncii smrflarmdan öğret. 
rinln içine girerek bunları ağır ka• ınen okullarına muadil sınıflarına 
yıplara uğn.tmıoıardır. gir~cc-kler Y..::rildikleri okullarda 

meslek dersle1·inden imtihana tabi 
tutulurlar. lagtUz Bahriye 

Naz~r muvlnlljjl 
Lonclr.l, 7 (A.A.) - Brltan->va 

Ajansının bildiı'd;ğine göre, Ami • 
rd Slr Ch:ı.rle Kcnnecly PU\is de· 
ı.1z birinci lordu muavlnliğine ~ • 
~in edilmi'}tir. Bv. tayin pek mil .. 
lıim deniz harekatı ynpılncağını 
göstermektedir. 'Amiral İngiliz do
ııanmnsm•n en iyi kurn3ndonlnnn• 
dan bir:'dir. 

f - 1941 - 15)42 ders yıJmda 
bütünlemeli v~y ntırnrfta kalmtfi ol
mamak, 

3 - Öğretmen okullarına para. 
sız yatılı olarak girmek ıı;tiyen • 
lcrd~n bu !lartlan taşıyanla.mı 
ıırunz7t seçilmek üzere 20 ağustfs 
l!l42 tanhinc kadar talebesi bu _ 
lundııklnrı veya meırun oldukları 
okulların müdürliiklcrine mtirncn
atlan. 

Ruzvelt 
Deniz her akşam Felemenk Kraliçesi 

altı avcısı hediye et'Lİ 
Londra: 6. (A.A. I - Birle ik A• 

merlka CUmhurrelsı Roozvelt, Fclc 
meok Kmllçesine en yeni tıpte bir 
denizaltı avcı gemisi hediye etmtştir, 

Mısırda Kava faali
yetı o uvor 

Londra. 7, (A.A.l - Batı çölUn. 
del<! harektlt durgunluğunu muhafa· 
za etmektedir. BUtUn harek!t he.va 
faaliyetine inhisar otmJotlr. Kam fa 
allyeti esnıı.sındu. mahdud mlkyaa a, 
topçu dllclloııu ve devriye hareketle-
Ti olmut1tur. 

Basın birliğinde bugünkü 
toplantı 

Rno;ın blrli~l lııtıınbul mıntuka.sı 

rel ligLnden :. sh a i ga:r.Ptc ve mec
muaların ahlp, l>ıış muhıırrlr, yuı 

(Ba" tarafı t incide) 
Jacle Rıı hııllunı knti.) en memnun 
edemediler. na yaya bir ha•iskar 
ı-;ıfotiL~ ~irenıedller, Rus Jınlkr Sov. 
~et rejimine intıbak etmişti ve 
memnun ya ıyordu. Fnknt me<len;. 
~eti bo)Şe\ iklik belit mdnn kur • 
turmak itlrlfaıırnda bnlnmrn halis. 
kiirlar Rusyaya ~irince R~" hlllln
nrn ha .. ınıı be!ii oldular, Onları bes. 
lıyemedlle.r. Bu dıınım jçinlle Rus 
lınJJn ne k,,d3r bnsit clii iinüNe 
dii~iin<ııin hlr mnk11ye .. e ynp•nnk • 
tnn kendi•dni :ılamanııııtır. Anu. 
]>a rejimi ne berbad bir şeymiş ki 
nıeml~etc hir h:ıln kiir c;;ıfatne gi. 
rcr gôriindüi:rii ha.1de bile in nnları 
nı: bırakı~·or!.. clemaJ;: ki hol~\ ik 
refmi haldkate11 i~ iılir n ln .. an • 
İ:lr için bl rt'C"!let ''arntmaktadır. 
İşt~ Almnnlın Rııs hnlkmı im "". 
retle clii ünre:\·e se,·ketmek' kaha
hntl~· ~ surlurlnrlnr. 

Deniz yollarında 
çırak mektebi 
iyi uıta yelİftİrilecek 

Devlet Denizyoll'3.r! MetıneCU
mum mUdilrlilğü çok mühimllıir 
teçebbı.ise giıişmistir. İdare ~ 
fabrika ve havuzlarla müst:.a.tD?Jn. 
§aat d~Q';g'ahlannda ~h§acak ~ 
yet,tşecek ustaları elde etmek. ~ 
rekse bunlardan PenizyollarJ ":a
purlanna vermek üzere bir ~ 
mektebi nçmaktafur. Bu <:.ırak~ 
tebine ilk mektep m.c:zo:ımlan~ 
caktır. Yalruz., !illane1cteple~ 
ve pekiyi dereoelerle çı~ cılııııın
larm orta ve yüksek talisilledaie 
devama.~{ olınama3c İdil lıudiro 
çrra..1t mel<~2himılyıi:ak ... 
iyi da~ a..,aağı .doe~ 
mış o1anla.r a.irnac&ktrr. 

15 yaşrnôan~ olııupıtw 
arastndan;,e~ilcoolc olart ~ 
mNmeUerinin lbtlhBssa idaıımln 
fabrikalannde. ve vapıuiama _. 
r;anla;mı O V 1 a t l a r I V e Ta 
yalunlarLCola.nlar tercih~· 
tir. Bu suretle i~ ailelerlnin teei· 
sine çalışdooaıktn-. 

Bu se:ıe c.ırak .ıdttebine 25 t.R• 
lehe 4ılmcakt.ır. Bunlara fabıib • 
la.rda ı;anat-öğretilecek ve aynı ... 
manda na.:zo:ari Jamn olan dersfer 
ırösterilecektir. Btt gençlerin ter. 
filer1 diğ\er ustalardan dahıı ı;abuk 
olMakbr. 
~ 

Bqve~ııt beyanatı 
(Ba:ı tarafı 1 incide) 

klyen.in bUtUn sahalarda sıkı blr ta 
ra.faızhk takip eylemek niyetinde ibu· 
lunduğunun bir delili addolunınakta 
dır. 

Berlin alyaal mahfillerinl.D. flkrine 
göre, nutuk, birçok TUrk devlet a. 
damlan taratmdan aylardan. beri 
söylenmiş oldugu Uzere kime kar§J 
olursa oısun TUrkiyenin tecavtm tik• 
ri bealemedlğinl ve lnglllz itutakllo 
Alman dosUuk paktının blrblJ'Jne mu 
vı{zı yUrUyU§UnU bir kerre daha be 
llrtmekt.edlr • 

So!ya: 6, ( A.A.) - Türkiye Ba§e 
vekUl ŞUkrU Saraçoğlunun DWaU 
Burgar mahfıllerinde çok mUkem. 
mel intibalar uyandırlllljtır. BuJgar 
mahflllerl TUrkiyenin tam bir (arat· 

BiZUk siyasetini id&me etmek kara. 
nnı bUyUk blr m.emnunlyeUe ~ 
mektedir. BUtUn gazeteler, nuıtının 

çok gent,ş, 'bir hUl!sa.sıru nep'eb:Dek. 
te ve ezcümle TUrklye dalma dastıu. 
ğa dostlukla mukabele edecektir fık• 
rasını alkışlamaktadır. 

Matbuat Umam 
Midir il ti 

Hariciye Vekaletine 
Bağlanması muhtemel 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Başvekalete bağlı müeı.99Cselerin 
vaziyeti üurlnde tetkikler yapıl
maktailır. Diyanet .İşleri Reiallği 
ve lstatiStik Umum MüdürlüğU ba· 
riç olmak ü:zo:ere diğer umum mil • 
dürlilkleıin alakadar vddiletlere 
bağlanması mcvzubahstrr. Bu ara· 
da matbuat umum mUdUrJoığiindn 
Hariciye Vekaletine bağJanmasr da 
ihtimal dahilind~dir. 

KAOtt tasarrufa içi,. 
yeni tedbirler 

ı. 

r 
e 

r 

kuvv•tlerl şef• 
ey Bradlcy ken 
ı il Moskova. 
Am rikan Cüm 
bir mektubunu 

~.al Sovyetl rin 

ı § ı beyana!ta 

kta olduğumuz 
ıluğu kadar kuv 
!!tıe S'"ldim. Biz 
llCeğlmlzl gön. 

la. göndermek Is• 

P:ıngallıclıı olur:ın larikn ndın<la 
hir kadın, dün lıanı\a)J:ı l·crıköv 
istns)onıına geldiği zaman tromrny 
<lurmadan inmek istemi~. foknt nıu
vnzeııe ini kıı' hcderek düşmuştür. 

\farikn hastııhane\e 1.uhlırılıııı•. 
fır. 

· i<;;lert mlidürlcrlle , fıl•rıı mnha.rrlr• 
forlnin bugUn saat 16 da blrllğlmlrln 
ne~oğlundııJd merkezinde :)apılac:,k, 

toplııntı~a gl'lmetertnl eh-emmt:vetır. 
Tlca eder. 

Şim•ti Alm:ın İ'i~;,li nltmclıı ~-aşa. 
mak felaketine nğravnn Rmılarm 
hep in<1e hol<ıe\ ik ldt,re irin aHle· 
ti için <>İcldet 1 h:r tnlııı'l"iir hiil<iinı 
!o.tiriiror. Alm:ı.nl~rın Avrnıın me • 
ı!<'niyeflne yant:klıur en hü •iik fc· 

Yeşilköyde gece eğlentisi · ııalık iste budar. Rtı'i\ ,•cl:ıki komü• 
<'. H. ı•. Yeşllko.} r.ahl~ esinin dU.. ,.:zmi l<m vetıenit rmell!ridir. 

7.cnlcdlği .}ıllık bllyllk eğlenti yarın• lft~~EYf '(' HfT y \T,(~ 
ki cumartesi ak,amı s&llt 22 de Ye. 
şilköyde Parti blıııunnda verllecektlr. 

BOfeci Aranıyor 
Londradaki talebelerimiz 

ebeveynlerine hitap 
edecekler 

Londra : 7, (A.A.) - Londra•da 
bulunan Türk t,alebelerl, yarın saat 

Anknrndan blldirildiğıııc c"', 
kağıt :ırfirntıııdo tn :ırruf temini 
itin bundan sonra b:ısıl:ıcak k·. 
laplnr tein Maarif V<>kiilcllnce ta<ı• 

viJ> edildikten ve bo ılmnsıno J!i. 
zum olduğu bildirilcliktt'n sonrrı 

kiığtl 'erilmesi ,.e mühim eserlcr:ı 
ha ılarak müstacel olmayanlann ı; • 
Jecek sene) e tehiri clüsünfilmeklc 
dir. 

MiBAç aıcısl 

Sel!hıyetli Rumen mahfillerinin 
bununla alA.kalı olarak bildirdiğine, 

göre, Alman ordularının bUtUn cep
helerde muzat!er surette ilerlediği 
anda Almanya lçın sulh mllzııl,ere. 

terine başlamak bahis mevzuu ola. 
maz. HattA Moskova 11ulh teklllinde 
bulunsa dahi Bcrlinln bu teklifleri 
redde,eceğl muhakkaktır. ÇilnkU Al ı ( 

man lıUkCımeUnln kabul edebileceği 

yeg!ne teklif, kayıtaı:zo: şartsız tes
limdir. Böyle bir teklifin Sovyet bil 
kömetl tarafmdan yapılacağı da e. Sabahm saat 10 undan geoo aaat bire kadar en a:ı 1,000 ldııinln ~ile.. 

eek ve içeceklerini temin edecek bir büfed aranıyor. Ht•r ı;-1111 Vaıot 

ldarehane.tne müracaat. 

a.46 de "TUrlr.i,ye l&&tüıe., lacWa htaabul Mll!tWll~ı 
..\.merlkada bur 
<lıyız ve mlltte 
1'11.ız:ı bc~cr kud
&bı!tlnde yardım 

a sen pek az muhtemeldir. Tam e.k· 
slnc So\ yet bUkiımeU mUcadeleyc 
dtıvama _karar vermiş bulunmakta : 
dır, 

• 

B. B. c. ra-VO Mıuyoouııclu .. • a,..._ MI,..... .... 89c 1 
24. 92, 31. ~ lmıa dnı.ga ft~erinden &""91 y1nnt attnma. mll .. llllf ctld 

anavatandakl ailelerine hitap edecek tundan akşamı (paııar"ıel seci\ 
~ lordir , "' LeyleJ Miraç oldufu HAn olunur 



Bizim mesleı.!e daiır 
D- u.N, w.l.bual bı.ıt.ınlarını yaran b;r arltadoı->ın teCrika~ın ıJ :ı,1 

tıa hscdcrkeıı. bu gihi yazılnrda şi,irme u s t a lı ~ııı<l an ziyade. 
. ,ık ikate yer vermek laznnıeldi!t1ni !!ö:rhmıi~Uru . . . . 

HattraJı.ır taril:lin en ba,ta ırelen yard.ımcmdır. Hadıselerın 
._ 1 :ıc Lrirıni ,, ',":lkııılarnı içindr: ya:ıamıs iıı'lanların, berhan~i t ir 
rn rı aı . hir kırgınlık, bU- arı~ruama:ı:hk yüıünuen bazı ım;aııı a r 
!.!:ıkiHITı.!J ) ~'11~~ Şl'yler yazma lan, vıtk uıJarı lahrı ( etmeleri dogru 
bır ~ey değildir. Bu a:ibi hahraJar. eski du\"ir ricalinin. kendilerin i 
nıüd ;; l aa nı oksndiyle y:nd~lclan hahnlar gibi hakrkale ~şı lıa1"an 
~eyienn· •ınının ırc"mn. 

Bizım, maalesef. etraQı hır matbuat tarihi miz yoktur. Bunun 
ır;m, uzun ıaman!nt mı:ıtbu.'lt alemhıde bulanmuş kimseledn, haı · .. 
ralarıııı yazmaları, meslekimiz tçin büyük ~ir kazan ç tır . Fakat, 
- dün de dediğ im Jfhi - ~işirme olmamak, hakikate aykırı lıak. 
mamak şarti~·ıe ... 

(Tarik), e-">ki (Yakıl) 1tıııeleleriyle (Filip} erendileri. lil!ili1' 
Saıllerı, Ahmet ?-litihal efendıleri, Muallim Nacilcri. (Sa:ırleO ve 
( fercüm:ını fulrik:ıtl gazeteleriyle Nuri efendileri, Naci devrindt
ki edel.ıi hareketleri, kadın muharrirlerimi'Zi "Velha!lll istipdal mu ı .. 
ı.ı.kiyc! denint1eki matbuat ve edebiyat işT4!rinj, üstııclım (Ahmet 
Hasım) i n ( Şair, Hubarrlr, Ectib) ııdlt e~erinden ö~renm iş hnlanr . 
}Oruz. Rahmetli. e~er bu l.:iiçük eseri yazmamı" ol"aycl1 , o dev ir 
- edebi hüviyctbJe, BahıAli e11dde~iyle, Sueu Koçosiyle. Andel ir· 
ı~riyle, Mehmet CeUIJeriyle, Meyh11ne fılemlertylf!, Ak,Rmct mulı:ır. 
rirleriyle - tamamen meçhulümü~ Tc:alacaTdr. 

~fatlıua! ıarihiınize ait en çok - hatta ye,;ıane - ya7ı ya:r.:ırr 

muiıarrir Ahmet Ilasiındir. ?.tesJefimlze ait birçok makıılelerf 
(Vakıl) ve (İkdam) da çıkmıştır. Bımlamı: hepsini sonradan ha ~. 
ltrdığı ldfapfaruıa olma:ınış, ancak üç beşini koymuştur. Bu dök ü 
manler yaıılan lcıplııyıp kit:ıp baYinde ne,retmt>k, Hizrmdır. Bu 
himmeti, ~faarif VeUieUnden bekliyoruz. 

R'ıthmetli Ahmer Rasim, matbuat tarihimizi de y:ızryordu. Bn 
büyük e~rin bıT kısım ofan (Simısi)ı adlı ve geTçeklc n tok kıyme1 -

li bir fasikülünü de bastırdı. İlinel fHi'külü teşkil eden tN:ımık 
Kemal) j de yazıp b!Urm.i~ti. 

Bu işe h.:ııırlanırken, elbette birçok notlırr ahııı~. diikümanlar 
toplamıştır. (Namık Kemal) mü5"ddeleriyle lopladı~1 notlar. 
dökümanlnr ne oldu? 

Bu işi herkeslen iyi başaracağına yine hepfmiıin emin bulun. 
du§unda şüphe edilmeyen Ahmet Rasimin müsveddeleri kulann
dan ve oğullarından alınıp !ıfaarif VekAleti tarafından bıısıl::ırna7 
nn 

Bui"ada basın birliğine de bir TUife. dfi'Jiiyor: Bu i-' etrafıncfo 
uğraşmak, meslekuşlar arasından blrheyet seçerek bir matbuat 
tarihi ~·a:ı:dınnak. 

Ahmet Rasimln müsvcddderini almalr hususunda ;\laarif Yr ,.. 
kalelinin dikkat nazarını çekmek de. birliğin nsifesidir gibi geli~ 
yor bana!.. -

Gfü:lcriml kaparım. 
Vanf eırıl ııt1110..-ını. 

LJ.rınnı 

l~anbul Hava Mıntıka Depo AmiYiiğinden: 
1 - 3517 lira ıJO kuruş ie~ir bedelli Yeşilkôy • Kalitaryada bill'l 

tr.ım iri i'i :ıc ık eksiltmeye konmuştur. lbaie~i 27.8.942 pcrşenbc gun•ı 
sa:ıt l4 de lstanbtıl Yenfpostahııne karşısında Büyük 1\ınamyan han 
ikincı kat No. 9/ 10 da Hava Sattnalma komisyonunda yapıl:ıcuktır. 
Taliplerin ilk teminat tutarı olan 283 lira 84 kuruşu Bakırköy l\talmi!-. 
dürlii~tbe yatır:ırak makbuzlariyle komisyona müraca:ı lları . 

2 - Keş i f n: ~artname komisyonda görülebilir. (8430) 

Kay1eri vilayetinJaı: 
Kayseri via::reU dabtl!llde bc.esu • Deve.11 yolunun 53X500-59X500 

ünc!.i kilometreleri arasmoa yaptınıacalt (39~3) Ura 27 ku~ keşi! be. 

rl'! J ! ,01e t&mtl'i ve mentıo.z. kapalr zart U.l'!Üile elailt.:n ~ye k:>:nt n l]tıc. 

Eksiltma ıt.8.142 ta.-thine ruttı:ran ~amba günll as.at 16 da da.imi 
uıcllmence yapıı.ac.kta. 

Bı.:ı işe tüt farnıf evrak KayMri nat'l.a mUdUrlUğllnde görWe bili r. 
Mu-valı:kat temiısat (2'959) llradlT. 
Talipln111 ınnvakltat km.inal ınakbuzlartle veya banka m?ktupl':l.rll e 

9U yılr ticaret odası vmıı...r T• ihaleden en az ttı; gün e'll'Tel vlld.yet ma . 
kııı:mı:a m:lnıca.a.tla bu pbi iller yaptığını g!Ssterfr vesaik lbra.zı s~ratile 
11!1.eakl.arr ef:ıJ.iyrt veeikalartle 2-ilO sayılı kanun hUkınUne göre hıztrlı. 

yaca.klan 'kapsir nrtla.nrL 7Uka.rd& yazılı sa.a.tteıı bir saat evveline kı:ı,da.r 
makbuz mulcabllinde tulim 8lrnel•rl l&zımdır. l'ostada olan gecikıuel'!r 

k Rhul editmıız. (8343) 

Müna;mlit vekilm devle.t limanları iıletme umum 
m;idürlüğünden: 

İdareye manaer atmacatmdan q&IJdakl §'lr&itl ha.iz ola.tılarm Ga... 
Jat.1 idare :nerkwnde e11lf)>ekt!Sr1Q~ m.t'l'acu.tıarı. 

1 - M~t ••lıı«rlittnl ve 9't2 70klamumı ya.pttuş otma.k, 
2 - Za'l'-tt&cs m.-ddıılk ldbntlhal v&rılkuı ve U.m'.\ıı ~Uz'iıırunı h.ımll 

buk.mmslr. (~!Se) 

H AB ER- Aham Poıtasr 

Tarihin büyük davaları 
.-.... ---=-,........__... .. -

dö Prasien Düşes 
nasd H ldOO 9 o u 0 

Dü~vanın ilk mahkeme röportajını kim yazdı ? 
-1· Toplayan: Muzailer Esen 

P 'ERLEn mahkemesinin mfül
deiumuın~~i DöJanji iddia. 

namesini okuyor: 
- Oda.ya girdiğimiz va.kıt gör 

düğümüz manzarayı anlatmak çok 
gü~ olacak. Bir yanda altm yal • 
clızh muhteşem mobilya., duvar!ar 
bnf:tanb:ışa ipekli kuma.şiarla kap. 
Iı, yerde muhte.,{'m h:ılmın ii.7.erfn• 
f1e şuında ,J>ııradn knnda.n ~öllf~r; 

1
1.ılr penceTe tıçık. g\ine.;; doi;u)•or, 
aj:açlar. gözihı alabi1di~~ .uzanıp 
giden babc;e. ku5lann otl1'3il. ışık 
İl.'C'rsinde yilLen bir dünva; beri tıı.· 
rafta katle<lilen cJl'ı~<ıin cP.o;edi. 
~c teza.t ı Ren meslıeğim icabı ha 
y:ıtm acı. tatlı birçok s:ı.fhal!\rtnt 
~i>rmü!" b'r adamm1, fııkat bu oda
tltı bu doğan ırtlne..~in ı"d<Ian alt1r·. 

1 ıln ba güzel kaclmm rescdlne dıv 

ı 
ha fok bakam:vlmı. ili(' uyanını • 

" F•<'Wi bir nyk111·11 da.ım1ş olan du 
"'el"İn uylmsunu lıoı:mı:\'-a.yım d:ye 
ııyaldarnnın ucoııa ha a bau ve 
~erisbı ~eriye yüriiy~ ylirüye oc:l:ta 
d:ın dışn.nya r,tlrtnn. 

l\lüdde!umnmi iddfaname,ini o. 
1'11yıı r]ur"lun . Biz kı11ııca ö'f<1ilrblt!ll 
clü!;esin ldm olcluğunu öğrenel ·m. 

DüSeS dö Praslen ismitıc1en de 
anlaş;lacnıl"ı üzere dük dti rrııs1c
Din kansıihr. 

Dü".- dö Praslen orta. boyl11 bir BI" 

damdır. Çehresi duru~~ oturmıu, 
ı.öz söyleyişi, yüriiyü~ü hulasa hiç 
bi.r ~:V bu ad:ı.m<lıı. bir fevk&lil.<1'! 
iik oldui(u.ıu gö-st~mez. Çf'hresl 

1
, çok tatlulır: Fakat bu tathhk müt. 
I! hiş bir iraden'n ~ı;;uJüdtir. Diik 

eli, .F.•a.<tlenin kendi.sini c;iHrr )ii1. 

, Ilı ~östermek l<:m ıııarfdtiğl nıffi 
il <'e11t k:)l'~L"imdakini uyutmıy:ı ı:a· 

r: l~an bir manyatizmumın ce.lıd!n· 
den daha a~ağc değildi•. A~nm 

ı ı manz:ı.rao;r korkum;tur. Gfil:i'jÜ kar 
~1 mda,.ini d.oauk duruşundan daha 
(ula ü.rkii<llir. Yfü&ü sol~ Hı Sil• 

vaıuru t.a.şırken &nJı.ıra l\larbi di> pek bo~bnan kjb&r muhiti güzel 
Marmiyenia. l!>:ılonuna karılil ile be liü~ Jö l"rasle-ai hafifçe ol<sun k. 
rnber giderdi. Ço1< gli1e lbir k.ıchn keliyecek hiçbir s-Oz sl)yliyeıuiyor • 
olan Ma.rkiz dö Praslen bu tarihte ela. Dük hakkında <lıt biçbiı ap 
bütün Paris salonlarında. ı;;li:L.eHi• ına.cerası dayulmamı.,tı. Günlerini 
ği!l.1n derl.i'kodnsu ile tanrnn.uştı. beraber geçiri:rorJ:ırdr. zenızi,ndJler. 
O tarihlerde ~Ia.rt<i dö Pra.tılen ııe.. ı:ocukları Yardı, rn.esut olmak y~ 
nllz çok -ıayıf olan kcca.,ınm ta but me:raL gibi ~örünmek itia. ~k 
mamiyle aksine olara!< epeyce şi~ ~ik hlı;üir şeyleri ~okta. 
man bir kadındı. Bo zahiri !ııadet Çflcnidan için 

Marki ve 1'la.rkizin \iicutlıın gibi e,-e bir miirebbiye aldıkJA.rı vakıt 
rnhlan da birbi!ine benzemiyordu. boznhu gibi oldu. Do mürebbiye 
Marki eemiyett.en k:v;mrr, karı .. ı 

1 

MatmJUe-1 Di>lüı:i ~mel. maliiwath, 
topbmtdıın çok <te,·erdi. Mmlı:i ~,ü kendi bnlinde b~r kızcağtzdır. Per. 
kfı.tidJr, kamu çok söyler. Hatta ter mecliı,j ruııa<.ıından birisi. Gra • 
yıHıır ~P ellik dö Pra~:~n Jı:ı.Hf niye dô lfa<:enya1' kuın port re.'linl 

-f.e11iıt ;şmanlamaya btı~laymea l t ;Jyle ı:iziyorl "Alnı dar. bıımu c;?k 
dü'e-1 dô Pr~len sıın~i kor '.l."h !~ 1 kıYnk, c;açl~nı c;ok a~ık kııınra~. l' a. 
ittad etmek isti~·•rmnş ır.ibi zuvifl:ı- ı frnt iradında bir kuc;ur olabılecek 
ıruya blı~Tamı,h. · • bu ~-_ıı<ııflar . l'~atınn~el DöHizi~t öy· 

Dük ve di.isecı e\'li'ik hnTntmıfa 1 le ~U"l:?lle-,t r,yor lo. tn. ... s.n b!ıı<ın(•& 
:ıcabıı me.<Jut -um i<li19.l"? nn c;ua!e j "~ıman ne ~üzel ka<lm !" demiye 
nıenfi l'evap vemıek i('in otta.ifa ~ıec~u~ nluyor. Gm~ krı eı~~~l' 
hk;bir !'4bep yoktur. o~•'n,mlıırfan üzerımle uyandırdı~ ~u tes.~rın 

t:lr!;ınrfaılır. Etrafındalolere ~oz 
lerlııi d ikerek dik dik bakryur. San 

H b •· b \ l.i rublarınr oı.,•ror ,.e oa 1arı ba· a er ın u,macas• Jnşlariyk bir ec;i.r ı;:-ihi sliriikleıı•u 
iı;.t ıyor. ~latma.zel Dolti:z.i z~ktisr o,. 
lan, f:ı.'l:mt latl!>i olmıvan k'\d!U'kt• 

-~~...-......-----.-...--.--r-~-'-~9-_ıo_1_'1 dan bi•i .. lılir. Ba katl;nclan her eşy 
4 bı:klenebi'ir, Fakat y~ıptığı ff.na~ 
ı lıklıttı ihtirac;a.J.nnn mnğJUp ohrııl• 
~ ıl.e_ğjl, egoizminin icabı orarak ya 
;ı par!" 

1 

6 
9 

11 

Soldan saf7a: 
1 - İki ki-;i birbirleriyle Hıtifr 

ed erek. 2 - İsim , uz::ı n :ııı, hir 
emir, 3 - Kızartma i\leti. on:ırm::ı 
.ı - Müstamel, Ynnanr,ı n n cl~k ! c~

ki 'filrk. reisferi . 5 - E kmek pişi 

Dü!' dö Prn4'1.an bu ~üzel 9;iizle.. 
rin caaibes1n.e mi tutuldu? Vok'fll 
Dü~s kot'acıı hakkmtl.a min.aiaz 
hit kı'ili:mı;:ı~a mı b.prW1! Bil n6k 
C ü hali aychnl:ınmr, değildir. Fa,. 
kaf nıuha.l<k~k otan bir ,ey \ '&r: 

Giı: müdd~t "Onra flü-.es ıı:enc: n:tü. 
rehhiyeye :rol \'.erdi. '"~ rnüret:biye
nin l<!tefliı4J hti<=niihal l.;iiğıdını ver 
l'liye razı olrr.:ı dı. 

Genı; mürebbiye bir müdd~t i-s. 
<ıİ:t yac:a.dı. Dul bir kadmm yanıJt. 
lla. pan iyoner ol:ıra.k otıırrlıı. Fa • 
kat biriMirıliği blrkaı; para bitin
re zarure t i~·.e~inde ka.'dı. JUr meil 
1up ~-:ız3rak <tüke miira~aat etti. 

rilen yer, ~-.ki bir ya1!t kurulm:• · Ve b ' r ıa ·· "'1ülıa1 ki\~dı verilmesı 
Ta~t !ası, li - Bir em ir, ev a:rl ığı t 

ml1r. Açtk kumnJ '91l~laıiyle bir 
l"ran~rzdan ziyade bir l-nıtiH1i arı. 
<lmr. N t" uytftır ne de ?JiŞıınnn, n.e 
~iızeldir, ne de c;irtıln. trl ve çirkin 
olan elleri asil bit- in'!anın eline hiç 7 - Kim oldu~unu ıınl::ım ak, vik ... 
beınemez. Ke•uli!-inıJe daima blr dun bir kı smı 8 - Mecmuu. ;• -
~e;r sö~·temiye hazırlanan fakat hiç Ku,un ajlzının yarısı , seciye. lı' ı· 
l:ir \"akit bunu <;öy1emiye t!esa.ret renk, 1~ - Düny:ıdan goçu-:. y .•
edemlyen bil' aı'lıım hali vaYmr. rıardalJın fıtlattığı, 11 - Cec:'\I. 

İ!:İn lmr1sınm y.ınmda tm'assut e 
mesfoi İ"ltei:L 

Difü, bu teklıfi kabnl etti. liarr. 
"' n .. "\iri!shi :nü? Kıulrn ne ı:ıöy. 
ferli'.' Bıın'ar hiliıımlvor. rol<at o 
t,iin jl~in(liye clo :Trn clüşe<ı di) Pras• 
lm o<Jnc;rnd~ ölü olar:ık bo'nntlu, Diik <lö Pmsle"-n Fran!'lanm en ııcfes :ılamıyan. 

e'lkl peı-krin·lendir. Ail~ çok a!ril 1 l'akarıdan a,ai}ı: 
' c ça!< e•lt:dir. 15 inci I,,uinin ha,. 1 1 - Lüks,. bir co;; r:ı fya t :ıbiri , 
\"otıki'i Kont Llö Şva.zol. Pra91en at- 2 - Etrafı c;ulu bir yerin ahalhi 
';t; ı:;fndendir. vüc udıın e t kı.,n" 3 - Va<n l ol ıı .. 

TAR1Ilt~ iLK 

ROPORT...\.TI 

D~; dö Praslen perler mahkjl\me bir emir. 4 - Elin b ir kı sm ı. tli-> .\rll"y e bu meraklı hiirlio;t"nin fab 
.. inıle aıadır. Fak:ıt mahkemede geçir.- 5 - Nota bir e m ir , rskitlcl' ı.:rutı ile rncş~lcliir. Vak'a efka • 
de söz söylemez. JU\klmler ara:. m .. ı {aziz ılost) makamınd:ı kul' ::ı nı l" · rmrr111 ... ı , ,",. e m~i'n]t v~ al:\k.1. nyn.n 
ılu!ii miln~ka,aya kstiyen i<;ıtirl\k bir tabir, 6 - Cevik, rfü .:in._·~ •·(' ılmlt. Bütiin ~3~,..t~lcr tı&;Ho;cnin 
ctm:;z. Suc;h.'llnn ne lehbıde buh•.

1 
kederli, 7 - Tol.at :ı lfrheıl e hir ı 11 r.., :1~ •i"' '" <lo'ıln. 

nur ne ele aleyh.mde. Fakat hükin;, h:ı rfin o«tınıı şu , hir renk, 8 - r~- - 18-11 ~,l•ııın Pn_.;.. !!'l'"efeleri ... j 
\"erikliği zl'..::na.n revi dıt1ma suçlu• 1 t"uk yan:mı ve vcti~ti rın • L r eft. ka •- .. ;;tı l'"'.ıltıl' hu hfl.4'tJ-.eııin merak 
nun n.'~yfümle ,·~rir. Bu ada nr.ı r.clıi rı:ıra~ı 9 - Wrı ılın pıın•17 Jı t:ı r.-:1;1 .. "-:-s• nfüı lıir ~eve ı1il<l<at 
h :~hi'I' suçlunun be!öletine rey ver- 10 - Dünrmnııı rı~ylct. n ot:ı. ü yı• c d•"ı::kl~refü·· 
d i'!i ~örü lıtiemiştir. Hatta eczayı 11 - Dcfıı, Arap ~rk ılnrrnrh çok G;•:ı:~tc-Jm'! ailliT! ha'l'.o.~l'"'!'ri 
b ~fif!tfic-i eb~plert lı:Je lmbaJ et fJPc: n bir !fi-. i•nzas~ ır.ı:cr'rr. th;rinll:? "o;l f!T' ıt:. 
mt-z. '!eşhur Test clava5md:ı snç. ·'~ numarrı/ı bıılıımcnıııı:ı 1l fıa l/i . nns• r::ö. teıl,m~ . .Mıt~ııt l"lrnyu .. 
hmon cezn r.;önneıJlni şiddetle İM~. t - ~miltazanı. 2. - Oılem i ~ ''IJY:\ ya •n.,.. fl al.!r. " -r8T!telıtir. Fa • 
ye'l!erin hııcım<'il\ rldk dô Pntslen Kaşe, 3 - l~klk ct )lıh. 4 - • i·nt bı ı-:..r,.cs mÜO\:ı.~~h"!til• f'tk,'\n 

f:clir. nin Razııki, :; - '.\l. Kıl:ı nız, i..f. a z!l"'r a - .-·:ncfa ı: .. t~ nıo!I ' h ' r im .. 
Diıl< rlö Pra.o;· .. n C'emiyetten -.zak !> - ln, Yatalak, i - Yare·?... .. ..... l'\ t:\!i•• . f-! ....... r!~ ..lii--un'" l'n hu. 

yaı,ry:m bir adnmdır. saıonlıtra R - Erike. Amur, 9 - N, z. T. i ··iik .. , ;r\ "ıtyıla11 Vilrtor Ri.i!tOIU1n 
drip ~unnz. 18.~0 da henilı ~n~ Ren, tn - Deli. Alaka 11 - Se. ti im'la~r. 
ı.e.n v~ daha Marki dij Pra.-.Jen ca· Anan, Z, (,0•-ı-:unı ,·ar) 

kusursuz 
ektedir. Ala. 
1 Olabilir. Sa. 

nşm terclh .) remzlnP 
mUracaat • ı• 

• Orta bO l. tnoe yapt. 
11, yü.ztlıfe ltad&r gt\%eı . 

Oı:rbeş irr a 
e§YSAt bul 11. 

nan bir bay "- clddl. iyi 
huylu, bir b!I tlt istemekte.. 
dlr. (Karcin l llracaat . 15 

• 32 yaşrrı r &lteden, ay. 
da 60 lira mil l)t ILhlA.ltlı bir 
bay; 215-30 ya bayanla ev. 
lenmek istem ~.S.) reıuzin" 
mUracaat t6 ·--·-· lf trTfVanl 

• Sıhhat tennJ 
l'öztU<ı;tıınk varn eden. 
lise. tııhsilıll. ııı,ıtı olm ı • 

yan bir op~tlln öğleden 
sonra bir g thanesinde 
çalışmak iste C!-1.V.) rem • 
zine ml\racaaı 

• orta. tir ve yukııeıı 
olru1lara gir 'Uere :nate • 
matl.k. fizi k rtraukte1 tr. 
(E) retn2in.ı 

• Blr kim t&lebesi. 
tbnn fiyatta i ta.le':>estııe.. 
fizik. kimya, İla1'81. varmelt.
tedir. ( t.K. ı J.ılraca.at. 

• A.!ıker:ı., ' lbe onuncu 
l!lını:ttaıı c;t btte::ı . dosya 
ve; kayıt l;Jl l'an. bi:r ren:: 
" aramaktsdt- ve ticaret 
hanel~e c;~~tköy, HllD:.. 
kA.r imamı, ~llokt.ıc 31/1 e 
mektupla mıtı! 

• Daktilo i:ttt>. mdllll. 
avukat ya.nmd)ı. fıtlılilg boıı... 

ç kız. resmJ 

aı:!real.ne 1I1 fi 
• lheyi ıyi htttnnış, as.. 

lteı:-tikle allkJıı lııir ırne,., 
herhangi bir af ~·ı~n:ıa.k fs_ 
temekt.edlr. rr t'<ıı:n.zille mil.. 

racaat 
* Askerlfğ't lıttırınış. elin.. 

de yüksek peJ~llıauırı. boııaer
Vfst bulunan 'ti: lıerhangi bir 
l'llilesaesenln tuıı. fOf<klll. 
ğllnll yapmaıc.-.41ı-. ttıua.DI 

A..faftıbl rıa 
kuyuelllart-·-A-.nn- ~teo 

ını>ktuplsn 1<111ttcten ( p.ıu.al. 
lan ~riı:) ııe "- ıtte~ 

IVldar ~e ~• '- akUrma 
lan 
(A.E:l (Arka.~ 25) (A.M) 
(A..T.A .) (Ba ,) (B.L.:M.C.) 
( E.2!5.N) ( E. ·O. ) 1 E.L.) 
(F.N.S.) (Gar ~8) (Httlya) 
IH. önıra.ll ) (H. 41SO) 
11.D.26) <t.N' (IU4ç) (Küre 
D. q7l (K..A. 'l'.a_) (:M.E. 
4!>ı I Ma.vl {N .N) ($. 

1 

C. I{. ) tNe!ll ) ll) (N.C.D.) 
( R.G.S ı 1 it; r Sahire} 

( S.T. l (Sf!\~..S.) fŞ.F.) 
l l:5 TulayJ ('.I:i~· ) ~T.HR.Zl 
ITe.kc-ıuı) (T a 1 lTlearet .e 
ııanat) (25 v.J le deııJzcl) 
(Yuvam V'! Efl 

Dikkat: 
Uzuıı zsmaıı 11.ldırıtmala.n 

llln edilditi 11.L ~ ıı.ldırtlm,a.. 
m.ı:ş bulunac rl~i· bu ıı.yn:ı 1!5 
net glınUno kıl llldmlnıamış 

bulunursa. tmh :.tır _ 

--------------··--·----·-·-·--·----------------------·-··········--···'--Sabri bir müddet IOll1'a "tgaru" mele loıtemiyonm. Garip.., lıem de ~~rıli'I ~~-· i i.--ifll la ' ardı. Sonra ilk görüsmede Ümi<.!!n mııyan, zıuarlı ~·etişm.lye~ 
m ajır ağa 4;ebrek ead .... der. rok garl~··· g_ " it ~ z~l :i, ilıatalı bir arl<,;,h!l olduğunu toprağmd:ı bö 

liyorda.. AJtm kakmalı kOJ11 IDlloVİ , -~--~ --=·~ -=-=··- :;= ~ :: ~ =.,F . '~.:. :;:.ü r:nüştü, Ko:::uşm~'aruıdaki tat. hir r;z-ül b:lh 
liir JmM.e alt.aıM •)'ilk ~ - 8 - _. ~--=--= ,,,.- .,.=-- _ • ':"' ..,,.-·= '=·~;: lılık, doyulmaz ]J112ur , ·e neşe yal· Cmidı1e ol,.. c:ot'Uklnlı. 
' ·Sabri, sen ha.~ yalan kaJm8. rnz S:ıbrin"n p;ilıt"I ~fü o;i•yleme!:J ve yanyn.na Y3Şı~t~ad Sah· 
ğ.' mahkfrm bir ........... dl,_a - Buı:ün ö~ledt"n sonn serbe'Jt • 27 • Na k 1 eden: Mnzaller ısmu lıil~i .. ini'!\ r:eni.~liğjle b;:ıl1 edi1"!flle7.-
I · • --" ___ ,_.1 • • •··• R&w k ri,, ·i b·,'rıız nü . hTr tarn.f• >ır e!>a '\.'arut ıw.uuu m.asınu.. d '_ 'i'at'ı ~.0:111?ebl ' rnek i~in •r~ı • 

Gee.enin seMİz hliniı. kalbl do- - Evet yıwnım, görmJyecek ve dedikodu yapa.ealc c.,;~üründea. yah.t ba.$ha. i:ı"r se mı:rdı.l•inin ıle büylil< bir tesiri ol., hn dl\ ço;< lı Yordu. 
lan Sabri: - Otomobillni:ı. de ba'Zlt' rleğil isanlarm bulunabileceğini düşün - bepun bi.rıız titriyordu, cftmlenin clu""1~u lniıir ~1m<'k hako;.ulılt oluı. Topknpı Sa aniye ca· 

- Erkek kalbin• garip bir ma- mJ? müyor. ~onuna. adeta g\i(J~ ~etir~bHıli. S·~<;rn:ı ~öre c-iddi ~kaM, o;· mfi gibi, büyü~ ~u 7Jyaret 
ammada ... dfye d~ndü; heni bn- - Ent. Lazmı mıydı? Crnit, büyiik bir hayret 'f"e derin - Rem ben Vmidin baba5'v; e ru:ı~ını biliyor, IB.:zım ~l!idigl nlcit yerlerinden buntl.:ın 
j'ük bal>Mı yerlftl' koyduitlr için - Sevgili :,tr \ 'asi olmak iste!'" lıır r,aşl<mbk iı:inde: yaşıt saydınm. nm·ı ederim ki.bu ~ükufön <l .ı söylemek kıld:ır muna· s~nra nereye leı:ini lki .. i 
benhnle damıetnıeie ruı otan ve Meniıa beni yarm kapanacak olan _ Fakat ıı.nneclğim, dedi. !Jayın ııollta Ümide ~nimle hera.b.ıır ı;eı. ıo ı oldu~:nu :ınh:-·ordu. Sonra ı;ü • de bilmiyordu, 
daha biraz evvel lll(hmmıfa beJU ""im sergisine ı;ötiirürsüııüz. Ao.. Bay S:ı!Jri Pek be-nim nsimdlr, mesi için izin Vl!"rmcnrze ~e~!l t•- ıel ııevleri ta.nunsk onları hakiki 
tdl~ arsştırmaJtJ. eğlend lla ~ •em yorgun. On.'\ bu tehllfi yapa· - Öyle ama, bunu alem neden larak hdar ehennniyetlid·r. kiy~tlerine yal•m bir 5uref:te tah 
tllk üzerlmde ıte talıal bir t.Rr nuıdım. lıiler.ek? Bu hususa dair ne scuJn Bayan Naiıne daha fazl:ı ısr:u min ve intihap ehnekte şaşılaenk, 
yrıpıyor. Ona u.Jrln bir ~I"! Sabri, biraz llenle bi.r şeyle me~. ne de onun şapkalannnda blr ali.~ etmeıli. Ve bu ilk. bqba..'8- g,ezln. b:ir isti<ht ~üsteriyordu~ Herharr 
"evi7onmı. Buna rağran tn'f1&11r ıı.t Naillleye Wttı vı'! bel' ueden. met va.r 5amtn. tiyi dnha ~lan takip etti. t~. ~i b

0

r ~aruıt eseri kar_ısntdıl fikri· 
doetwm ntınP hahnıalarfte lmıTall 8e bo ~ele-de Ümidin arzno;uno - Fakat a:ııuimdaki Yll!J farla mlt te.ıımSfltit 1stanbalu ızerncği ni · söylerlu:·;, kıılfo.n<lığı kelimeler 
drğı htr s11'Mla onu ._ ·-~ yerine gt"tirmeğe ' 'e sevimli hir ili.fi bt? emniyet vesika~n delil nklmıa. Yet'leştirmi,. Bayan Nnimca tabirler cidden bir "'anııtkira ya• 
zi'hnin4en A'~ ve ıııı. ıanaw_ \"l\sl olınaja ru'hunda tema.vttl hltt- mlcllr! de bu haziran güne§: nltındıı m;. lnşıw.ak ~özTerdi. 
nu bana de. bildirmişti. B'Tl;;aç ... setti. N~ime Ranau lel !lJ'llSmda Naime hannn U7Un iğnesini ger. ıoinln arkasına. taktlmalt fccl:i>.clr!l· Hillisa ümid ~Od, alim değil~ 
ne evvel gtallla~ tna14ajwn 1Ml ı.ıı.- bile bu s&zlt>rf lsJtmiştJ, genç kızın !!eflnden çık&ranh: ğına katlanamadığı için Sabrinin di, fak<lt anlayı~lıydr, belki kuv • 
lif, pliba t:Mmnın re•d~le ..,,n- iMi fikriırl yeı-İnd• bolmadığmı aÇTk - Belki, fakat... ~enç knla dola~umı ho' görmi..i~- ' 'etli bir bilgiı;j yoktu, tak•t geııl, 
ılll§ ~ hg\in ~ n tradu (• ifadeden çekinmedi: Sabri. konuşmanın arzu edi1mi. tü. \ 'e hassa.'J bir duyuş kabiliyeti va.r-
~arip gelmi7or. Ve .. ,.. IMlllııak. - Şimdi gene; imi.um en ağtT yen bir f~il almağn. başladıitnı 8abıi ~alr değil<li, fa.l\."t ~nk ki. dı. 
kalt ki .-a 'lıfl> ,.,...._ JretW.n "• lla.,ldan hile biraz garip bir maıı. görerek: tap okun'IŞ, edebiyatla yakından Sabri, tJmidJe konoştokc;a Jtcnç 
ra..,..a lnnlana.lc fDn1 ~ •1" tık lmlbııuyor. t,te "Omit de lı. • - Azi1im deli, tJmidin bİı'aa u~rt bir :u'Jam olduğu için ta.tlı kızda yeni meziyetler keşfe<li-rt\r
"'''"tdu •1aıı&ıqer. Bir aın.•lar -..-ıcıa kendbin.Jn şık bir ceuttı. hıı.klı olduğunu sanryonım. ı...--onllf'Uyonla ve k~mda.kine '"le. du. tJmid temiz ruhu ve zengin 
alm:ılr let.nemi,ti,m. timdi de"'-" men.in 'kolunda dol:ı;şmasm.1 ho1 Bn s3zlt"l1 s3ylerken sest, ya t.eo rin bir itimat telkin e<leu bir tavn ahffikilc, l~erir;i'l'lde yabani ~içek aç 




