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S t a _ ı i n g r a d 
muharebesinde ..... 

Alman tank. kumandanı Or General 
Fon K laist ile iki Rus generali öldü 

BSçRk flArilir 

BOYOK iŞLER BAŞARIR 

Haberin ukii~ük llanlar,. 

sütununu okuyıınuz! 

'.lELEFON: ı·AZI lŞLEnt: 23872 tDAm:::: !?tS'70 :.': E;ENE: 12 

r ' Zagrep ekspresi 
havaya uçuruldu 

73 kişi öldü 100 kişi yaralandı 
Loudra, %0 ( A.A.) - Londnı.dakt Yugoslav Dl&hflllcrtne g5re, ~te ,.,,._ 

l•rı aon gUalerde llırntistanda.kl Suak yakmmda Zagreb ekspreıdal 1tan.: 
~ atuu~l:ırdır. '71 kişi öl.mü,, 100 kl'I yarn'l:ın'JU&hr. IAkomot;lfle 8 n.gomı 
t.ahıip ~dilen ba trenı blr aa'kert tren~ edlyordıı.. 

Almanlar MH· 
dokda şiddetli [~. 

taarruza geçtiler~~; 
Leningraa cephesinde ae ~~": -:-

Şark cıephembıdckı muhanbelenkı lfa<ıarlara esir düşen iki Rua kadını 

Japonya ile (~çan kaleler 
Rusya arasında Japon tilo-
ıt11ıım mtızakere. suna taarruz 
!~r oluyormuş 1 ettiler 

V111, 20 (A. A.) - Alınan ha 
berlcre göre, Japonya ile Rusya Bir zırbll ile bir 
atasmda mtllı1m mtızakel'Cler olu· A 
l 'or. Mnzakcrelorin-mahiyctl hak· kruvazvr.e 
kında malCiınat yoktur. Bu müu~ ısalleO•• oll• 
Scbctlıe eu nokta kaydediliyor: 
JaponJar:n Mançuko - Sibirya hu. 
<ludunda mUhim kuvvetleri vardır. 
nusıa.r da buradan kuv\•et ç.ekme. 
llti§lerd.ir. 

RUSYA - tr.A:i 
Moskova, 20 (Radyo) - Sov· 

~·et ~rleri re'ai Stalin, 19 
~Ylfılde, Hariciye Komist"rl Mol<l9 
tof hazır bulunduğu halde han 
Bc.riri Mecit Aliyi kabul etmiştir. 

l.ondra, 20 (AA.) - V&§lngtonda.n 
Llldirildlğine göre, uçar.kaleler U 

tylUlde Salomon adalan ~ıklarmda 

kuvveti bir Japon deniz teıklllno 

taamız et;mft!lerdlr. Bir ~'rhJı ve bir 
kruvazöre isabetler kaydi!dildlğı aa.. 
nılmaktadr. . , . 

Londra, 20 (A.A.) - Guadalcanaı. 

da hava alanını l§gal etır.ek için Ja: 

ponlarm ııa.rfettikleri gayretleri bo§a 
1:ıkınışl.ır. 

KanaJtilıların kayıplan saıomon adalarmdakt çarpı§malar. 
ra Vl§i, 20 (A. A.) - Neşredilen da hızmı kaybetırJ~tir. 
a.1~lara. göre muharıeıbenin lpt:• Yenı Ginede Oven StaDley dagtarm .• 
la~l?ldanberi Kanııdal•lann kayıp- da hiçbir de~işikllk olmanıı,ştır. 
tı 2000o dlr. Son Diye~ barck~ · ı MUttetik uçakları Buna. Lac'y. ta.. 
~350 kitti kaybedi!mi~til'. arruz etml§lcrdir. 

Umumi evlerin kapıları 
daima kapalı bulunacak 

Yalnız pencereler sabahları 
iki saat açılabilecek 

Alman tazgikı arttı 
Stalinrratlda lıe•il duman bulutlan a>e y~a:r 

arounda göğü göiii•e muharebeler devam eaiyar 
Moakova, ıo (B&dyo), - Geceleyin 

nqredilen Sovyet teblitf: 19 e~tilde 
a.ıılurt kuvvetlerimiz Sta.lJJJgrad ve 
:Mozdokta tiddetli muharebelerde bu -
ltmmU§lardır. Birinci Alman tank or. 
dwııu kumandanı orgeneral ton Klayat 
muharebede m&ktul dtlfmQftlll'. Dl • 
ter ce.phelerde ehemlyetli deliflkllk 
yoktur. H&va ıuıvvetlerimm1Jı:: 12 .AL 
man tankmı ve aüer :bl.ndirilml:,, ya. 
but levazım yUklU 70 kamyonu imha 
fty& tahrtb ettiler. 

Lonctra, %0 (A.A.) - İrıgllis radyo. 
&unun lıloekova. muh&blrimn verdiğ1 

aon matamata göre StaJincradda ke -
sif duman bulutlan ve yangınlar ara. 
smda göğtla göğ\lse §iddetll muhare • 
beMr oluyor. 1k1 taraf t& aıu- kayıp. 
.lar• utram&k~. Almaıı.lar. bazı 
-.>kaklan zaptetJnlglerdir. Ru.ıılar ban 
lardan bir Jwımmı geri almı:Yardır. 

Volgaya &kan bir çay boyunca Alman 
ilerleme te§cbbUsU aklın ka.Jmııtır. 

Almanlann zaptettıklert tazı m.Uh!m 
tepeler bir Sovyet kıta.sı tar&fmdan 
aaatıerce eUreıı muharebelerden 80J1l'a 

&'erl almmırtıi'. 
~m&iııa.r K&tkaıyada Mozdok mm. 
takaamda fiddetlt taarruza geçmı,1er 
dir. Mozdokım cenubunda bir Alman 
kolu Uerlem.eğe muvattak olmllf&& da 
bu muharebelerde en btıytlk Alman 
ıan'K kumandanı fon Kı&y5t blmnıttır. 
Fon !Oa.yıt Belgrada gire: kuvvet .. 
Jere kamanda etmıttt. Kurak • Ba.rkof 
yarma muharebeainde bUyUk hizmeti 
Bitler tara.fmdan bU~-tı. Bu ku. 
mandan, evvelce ısıen .P..aYvenav il• 
Gudenanm uırullerini kUJianryordu, 

B1B SOVl'ET AKINI 
Lon~. %0 (A..AJ - B!r Sovyet 

tayyare grupu, bir Karadeniz limanı 
na taarruz etmi§tlr. Bl!J'ada 2 mayin 
ta.rayıcı. 1 torpitobot batı:nlmlf 11 • 
manda yangınlar çıkıı.nlmıetır. 

Loııdra, %0 ( A.A.) - Stallngradd& 
muharebenin §iddeti aon lıaddlne var. 
mı§Ur. Kı.zılordu aakerleri §ebrl elle • 

TOBRUKTA 

rinde tutma#& ka.tiyetlıl karar ver • 
mJ§lerdir . .AJI:ıwıJar yeni kuvvetler 
j:;'etirmiflerdir. Şimali At!ik.adan bir 
gok ha.va birlikleri get1rllımfUr. 

(Devamı S ilncttde) 

Madagaskarda 
lngilizler 

Adanın merlıezlae 
ra11ıqı1or 

Londra, 20 ( A,A.) - Jır.fadaguka.r 

8.dumda l.ng\Uzler yıkılmlı ve h&ra.p 
bir hale getlrl.lmı, yollardan dOl&Jı 
yavaı yav8f Uerlemektediı1er, Da tı.ı 
tııguıs kuvveti oimdl &danın merkezi 
Tana.rjvo 100 kllometı'9 bir mesafede 
bulunm.akta.dir. 

Tom.atove UmıuundaJ:ı ilerlemekte o 
la.n ikinci bir kol d& epey yol katet -
mi.§t1r. Bu kol adallm yegt.ne §ime.ııdl... 
fer yolu ola.n bu yol ~yunca ilerle • 
mektedir. Bu demiryolunun u.zmıluğu 
200 kilometredir. 

İngillzlerırı uğradlklan kayıplar 
pek ha.titt.lr • 

Finlandiya istikf ali 
• • 
ıçın çarpışıyor 

Londra, 20 (A. A.) - Fi.nlıir. .. 
diya.da neşredilen bir tebliğe gö
re, Fm milleti istiklA.U teıru.n edi· 
liuccye kedv harbe devam ede • 
~ktir. Tebliğde deniliyor ki: 
"Fin mi~ti strf hunun için ça.r
PI.§l)"Ol'· Finlandiya.da Yahudilere 
kal'F hiçbir tuyik ya.pılmaınııita
dtr. Bunlann vaziyetJerlnde değ;. 
~ olmadığ-ına. dilrkat e<lilıneli· 
dir.,, 

Harpte üç ofla ölen bir 
lngiliı: kadım 

?:!Çen1crde gazetemizde umumi saat açık bulun<lurulliıasma karar 
... e.rm bulunduğu sokak hakkında verilmiş ve umumi ev uhlplerile su·· yu·· k yangın
~driuiıı bU" yazısı çrkm·ştr, Be- sermayrlerinden bazıları bu muay. ı 
~~iye reisliği neşriyat müdtirJliğli ,·en saatler içlnde kapılann önU· 1 ı k ı d 

lnglllz bava llııvvet. 
ıerıne dlrt tanare 

badiye etu 
Londra, ıo (A.A.) - 3 oğlu oephe. 

de 61en Ledl Hac Robert İngillz hs. 
va kuvvetlerine { uçak hediye •t _ 

o~Ad~j yazıda diyor ki: ı:e çı:lı:tıkları göriilmüştUr. He'r be- ar ÇI arı 1 
....... adar daireden bildi'rildiği

c göre umumi ev sahipletin:n mu kı'?l<l~ıı mnh.zurlu gör.Hen bu ha
ııea iin önUne geçilme!!i için komi&yo.. 
ı atı üzerine Sıhhat ve lc;tirnai 
Uaven('t VcMletinden almırn nun ka.rnrHe badema sabahlan 

ll'ırc mUstcn'den umumi evler i- cınd:ın on ikiye kadar yalnız pe1'. 
""de otu."':ln kimselerin ve 2ivn. ~cr.elc.rin aı:ılma.sına ve kapıların 
etçilerin hava alma.lart ve i~p :iainıi surette k:ı.palı bulundurul · 
~t'n tcmizli;?in yapılması icin kP. r.ıa.c-, na karar verilmiş ve bu kR• 
IC)•onca umumi ev kapı \'e pen rer alAkndarla.ra tebliğ cdilmiş-
,,.~lerinin s.'J,bah ve n.kı;ıa.m birer 

Londl'a, 20 (A.A.) - Cuma gecesi m~tlr. 
müttefik bomba u~a.ltları Tobruk fç Bu ( Hariken lılwrda çarpıp.n 
limanına taarruz etnılşler ve büytlk ı.ıa.va kuvveUerine iltihak etmiştir. Ba 
)·aııgınlar çıkarmışlarclır. mUnaaebeUe bir nutuk ıöyl!yen :Mıııır. 

Tobruk llm~ru açıklarmda btlyilk daki İngiliz hava kuvvetleri kuman _ 
btr düıma.n taşıtı bombalanm11trr. danı demi§t1r kl: 

llılarM Mat.ruh ve Tobruk • Bardia "İngillz milleti böyle analara aahLo 
yolu dj#er hedeflcrı te~kU etmektey. , oldukça harbi muvaffaldyetle bltıre • 
dJler. ceğimlze §liphem yoktur ... 

100 uçan kate Ber
lini bombalayacak 

9 açİla kalenin bir ıelerde 25 dtş~mı 
avcmaı tallrlp ettljl tnbit ediiid 

İlagiltcede bir _....,. hııahP l:ıekkalmr. Yüz u<;.an kaleye taar
mn uçan kaleler karargihmdaıı: ruz için en aşağı 500 A.lma.n avCl• 
20 (A. .\.) - Bir uçan kaleler s~ ıaz.mıdı:r. Son iki ak·n esnP..Sinda 
grupuııun kumendam olan ya11ba.y bu bomba tayy:ı.relerinden bir 
James Val!'ln, United Press muhn• 

1 
tek grub 23 Alman nvcrsrm tah· 

'bıir.ine ~ğıdaki beyanatta bulun.. riı; etm1ş, lb:ış:ka bir akında hima.. 
mll§tu:r: ~t-siz ha.reket ıeden d'lkuz ı:..,.-Rn ka. 
· "Ziya::ı. uğnya.n her uçan kale lenin 25 avcıyı tahr'p et.tiğl refl
lle 25 ldşinin öklüğünU heStıba men tcslıit ~dilm.iştir • 
utmak ln:amd.tr. Dev bocrnbn tay
ynreleri bu.:,"ilne !kadar 50 den fu. 
la Alnuın avcısı düşlimıUı:lcrdir ve 
işgal altındaki memleketlere bir· 
ı;ok ııJmUar yn.p:mışlard:r. Her a • 

Berede aıarm 
Bern, 20 (A.A.) - DUn gece Bent. 

de ikinci bir hava teb.llkes işareU ve. 
rllmlşt1r. AlA.nn &at 2,29 dan 3.32 ya 
kadar devam etmi§tir. kında 100 uı;:ı.n ika.le kulland.ile

cf'ği.ntiz zaman .ka..wplanmız nis .. 
peti artmadan Berlini bomba.rdr. Amiral Darfonın telti.§leri 
man edebiliriz. Biı;Jelfk Amerika Londra, %0 (A.A.) - Pa!'ja radyon 
t(l}lçuh.n d3h:ı t~crlfbeil olduğu i· 1 ı:ıa göre, Fnı.nıw: ba§kumandanı Dar. 
~in bu e.krnlarda d~ana Jalıa lan aahlldekı carnızonıan tefti§ et -
tUyük kay:ıplar vcT<liriteceğj mu. ml§ ve aonra da Vl~ye dönmft§ttır. 

Ankara sonbahar 
at yarışları 

Kupon neşrine bugün başladık 
ILWER, okuyucularmın Ukbahardı\ olduğu gibi ıon:.~'\ard~ dil Antt.ı 

ra ko~uları wüşt,crck bahislerine ittlraldnl temıu l!:;ln, Ar.knrıı huf"'.ı!:i mu. 
h-iacbeııJlc llkbahardakl mukaveıeslnl ycnllcmlştlr. 

Olruyurularıınu; l'V\'~lce olduiu gibi getirdikleri bir ırnr.on Jt:u!.ııt:llindt' 
blr mU5terı•I< bahlı. bileti ıılpnr:iş edcblllrler. Du Jruponlıın t>aı;lığınıı.ı:ın 

yanmd3 bugünden lUbaren ncııre bs~lıyorıız. 
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Kavuk, :ıı:ıvck - Şııka, maka - Şaplak, Maplak - (l\l) harf,nln rolü~ Ye ş ı· ı ay c' 1 ar ut anne s l n en 
Mana t:ı~ımıyen lrellmeler - MUhmelO.t neye derll'r? - Kart ıı:Uppcler -
tklye bölunın l.slnıler: KAdel, Melf9,! Ne ı:;o, l\laı.o, I•'eto, Belo! - Kan ko. • t 'k l k 
ca bırblrlne n:ııııl hitap ediyorlar!' - Haso, Mcmo, İbo - 'l'ııı.b tekerrUr Meyn' aneli·erı·n ın l a ~ a aca mış 
ınU cdl~or'? - l\n~ık dUsmnnı - A\'UrZll\"\lr - Kokonamn - B:zım dn.. c I L 
?lJıı - ııacı t~rı : - Tann ıslah etsın? tahdidini 

Yazan. Mdnlr Süleyman Çapaaoftla 

E SKtI,En, kürk ,terken, ar. 
t<Mmönn muhakJak mlirk 

l:Lfuu <la ila\'e ederler, luırnğun 
tıefiindcn ma\'uğu eklemeli unut. 
ıoazlardı. Şaka Jiifınııı arknsmdan 
nı~ gelir, kapıyı mıtpı t:ı.kip e· 
llenli. Şnplnl• sö .. Uııc mnpbk ke.
l~i iliı.ve cdllnı<Use, clim;e tn· 
n.'UJ'llanmıs :ıydm.-ızdı. 

Bunlar, tekit 'e kudret ifade ı 
cıfon eklerden d:-ğildi. Herlı:ın~i 
lıİ.I' kelhnenliı ardına getirilmek 
\'e o kelimenin ilk harfi (M) ye 
~-ıe\Tilmck ~uretl3 le \ ücnfüt ~ctir:. 
lirdJ. }'aka~ baı;lı ba.ı ına bir ınii· 
"' ifade etmezler, bir manfı ta~ı. 
mıulardı. Bunun içindir k;', ~ı,.1. 
ler bunlara mUhmelit derle-rdi. 
J'a'kat, bununla beraber, bu keli• 
meler, lisanm bünyesine yerlC1f
mişler, dil unsurlarının en ku, ... 
vetllleri arasına girip konuı;mala• 
nmızda, yazılamnızda. \'e bllhasset 
mizah yolunda on.emli b!r ya al· 
ıru,lardu. 

Meseli kavuk kelimesine ekle. 
nen mA\uk, burada bir BeY ifade 
etmez. Ancak, lronuıaıı ndaının 

kavuktan b~ bir teY daha söy. 
kmek isterken, onu - beli.ti şu• 
muz olamk - ihmal ettiğini gös
t.erir. Maamafih, eski nüktedan • 
larla, bazı zarif \e sin ehil aclarn. 
Jar mühmel kcrmeleri manalan • 
dmmşl:ırdır. Ve bunlann en gü. 
mıellerini' me~hur mira<Jyedilerd.en 
Veliyüddin efendinin dalkıwukla. 
nndan lıiri bulmu~tur. Fr.kat, bun· 
lann mizaba omuz verdiğini ve es
pri çemberini geÇJllediğini unutma• 
runk litmn<br. 

Eskiler, yalnız mühmel kelime. 
lerle uğrasmam~la.r, kelimelere 
kudret \emıdK için, bazı kelime
lere, manası olmıyan ?afla.r ekle. 
mişlerdir: bembeyaz, ~imsiyah gi. 
bi. (Bdn) in bir lilg&t ınlni.~ 
yoktur. Fakat ekil olduğu beyaz 
lclim..~lne kudret \ertllği muhal\· 
bktır. 

• 
Ş lMDh,ERDE böyle iJlerle 

~nlar var mı! ıliy,, 
~onna3,nız. Bay1e meraklılar, M% 
ehli, nüktedan a<lamlar kalmadı. 
lllBalcsef yeti<ilniyor da. .. Kelime
lere ek ya.pma1c, bo eklerden nUk· 
te, mamıun çıkarmak BÖYie dur. 
ı,;on, o canım, o gUzel tftrkçemb.i 
katlediyorlar, öldürüyorlar. Ve ke
limeleri ı-am konu~ayı bir külfet 
... ayan züppeler, bob • stil kızla.da 
g<-ııç erke:kler :keUmeleri bölerek 
konuşuyorlar. Birlbirlrini'rı isimle., 
r:ini Y"'rım söyttlyorlar. Mes.ell: 
ş-cnı; hir !crı:, ismi KMlriye olan 
zırlmll:ttı!DI: 

Tari'h t'!kerrür mü 
elersiniz? 

:,. 

ediyor, ne 

E SKİDEX kocası, kansmı n~ 
dıyJa. çnğınn:mlı amnıa 

ı.ndının bi~k isiınlerl n.rdı. 1.-\"İ~ 
eienrUsl, beyi, lıa~Mı, cşlnı n'idmn 
Jıııngisi gelirse oy le çnğmı'(IJ: 
-Karı! 

- Kadrnl 
-Hu? 
- Bsk :ına bann ! 
-Yahu! 
- Hanım! 
Mah:ıllc kahvesinde, dn.iredc., 

ahbap evimle, meyhanede, ka<lınm 
udı ba.'kay<lı. Koea, bö~le yerler. 
ele d,JIİnde:n: 

- Ka31k düşmanı 1 
- Köroğlu! 
- Bl.zi'mlci. 
- Bizim e\' u~ğı ! 
- Biz.im çomkfar. 
- Bizim ba~ı ! 
- Heliliml 
- A\'ur, za\'"ur! 
Diye bahsederdi. 
Terbiyeli, içtimai me,·kileri üs· 

tlin ailelerde kndınlar kocal'!rı 
hakkmcln: 

- Bizim pap, 
- Bizim bey, 
- Dizim bey.efendi, 
Tabirlerini kul 1 :mırlardı. en...,• l 

mUsllm kadınlar: 
- Bizim mösyö! 
- Bizim efendi! 
Derler, Karamanlı l•ndmlıtr <la, 

l.ocalanru: 
- Ağn! 
Diye çnğırırl&r, ba,J<alıı.nnın Ya 

nında. "bi:t:Jm ağa,, derlerdi. Gay• 
dınüslbn erkekler i1e, ıe~lcrini ~Y· 
le ~ğrnrL'\nlr: ~ · 

- Kokaruunu ! 
- Dudu! 
- Puly:unu! (Tn\ukçuğum!~ 
- Madamaf 
- Ahçige6l 
Kocalanna: 
- Biz.im herif! 
-BMm k~nl 
- 8İ7.in1 ha!5 bel!sı! 
Djyen kadınlar da. ~oktu;-

• 
D 'ON, nilcı rdsi olan babalu 

iı:Jrı ~unlan söy)erlertJi: 
- Bizim moruk! 
- Bizim babalık! 
- Bizim dızgnlh! 
- Bizim köttlk 1 
- Bizim hu~! 
- Bizim ibtiynr! 
- Bhim mezar ka4;kınıl 
- Bizlm tirit! 
- Bizim Haer Fışfı~ 1 
- S."lzfnı suyu çekil mi,! 
- Bizim mezar b .. a.magı! Kndcll 

1 İJic ı::ı!myor. !feWıat demi• 
yor'ı:.r, Mel.iş diyorlar. Dlkkat edi· 
~Orllill, .l\·esidcler Neşl, Muazzeı:
lcr l'tlrutu, Neclilar Ncci1, Fethiye. 
Jcr reto, Belkisler Ilelo olmuı. 

l{RJ"t züppelerle bob • stiller ve 
toy delikaulılar hep yarını isimli: 
Sadıkla.r Sado, Nacller, Naoo, Ba. 
ljaJa.r, Bahu oluvermiıler. 

llaspalann birıl>irlerinı çağınnı,. 
lan da bir t.ahar: kadınbr \"e genç 
kızlar erkekler gibi, tok , .e gir 
fie!lle hitap OOJ)"Ol'la.r, De1i'kanh • 
lar da kadmla.r gı'bl, kıntarak 
sttzlltüp büzülert-k ~ 11e&le.rini iO: 
tt~! .. 

Bugün de, ayni sözler ~;~leni• 
lor. Hatti daha :faz!Mile. Eski • 
d~n hiç ohnn1.sa, yliglerine knrl"ı 
söylenme7, saygı, httmıct gö,,tcr' 
ıir, artm.dan SÖ_\'Lenirrtı. Hugiııı, 

·Eaygıyı, hünneti, yel ufürüp, ~U 
götilnJU, bu liflar, :1.arnllı ihtiyar• 
lann, aile reislc-rJnj'n ) Uzleriııe 
sôylenJyor, bir tokat ~ibi Yüt.lcri· 
ne \'Umluyor. 

• 
B tl.MF...M dikkat ediyor nuı• 

sıuıuz r .Kan koca arasında 
da konu~alar, birlbiı-Jerine hi
taplııı.r değisti. ÖY, e e.Jm.i Jribi 
kadın llroca.9maı ' 

-Bey! 
- Efendi! 
-hpl 

İhtiyar kadınlar için: 
- Blzbn cadalcil ! 
- Bizim kocaka.n ! 
- Bizim çenesi dll,Uk ! 
- Bi'zinı mehn)ıelıel 
- Bizim huysoz ! 
- Bizim dırdırcı! 
- Bizim dirlfl<Siz! 
- Biz.im yelloz! 

l'arz~a htimıetsizlik ı:~teril"' 
lenli. Bu hünnet5irdik manlcsel bu 
gön dahi \-ardır, ol'tadan kalkma.. 
rnıı, bt'li.ki9 de.ha kökl~ir. 

Ne diyelim, Tann 1t1lah et in! 

Mlinir SWeyman ÇAPANOGLU 

istiyo_rıar 
Yeşil.ay cemiyetinin umumi 

Bu yüzden de hırsız oimuş, nişanhsı 
da kendisini terketmiş 

mef'Uz heyeti evvelki gün fevka· 
lade olarak toplnnnuııtır. Toplan• 
tı sonunda nı;ağıdaki knrarl&r it 
t;fakla alnım ;n:r: 

Son nm:-.nlarda ı;:hir ve kôy • 
lcrde rakı S!l.rliyntının artm:ı.sı 

karşısında t'lddetli tedbirler ahn • 
maltdır. Bilh:ıssa i<:ki imalinin 
tahdidi husı:.sunda hüküm.ete :ı:&ü 
racaat e<Ulecektir. 

Dr. İbrahim Zati Oget'ın (Al. 
lıol niçin bir gDdn değildir) aulı 
etlldU :ile u..-numt kfı.tip Oor. Prot. 
Dr. Fahrcttin Kerim Gökay'm 
(Alkol ve tereddi) adlı b~lirleri 
önğıtılacnktır. 

tr;limada bu sene merkez bina· 
srndn bir gençlik okuma nlonu • 
mın a.çdınns•, !~kl felaketzedeleri 
i~in bir dispanS('r o.çtlm:un, mey • 
hane ve i!;kili yerlerin tahdiai. 
bnkka.I n.clıyla a~lan :ıyalt üstlı 

mcyhnneleri•ıin bundan sonra e. 
çılma.malıırı: da irtenmi!)tir. 

B11 iFta!tler yüksek maknmlnra 
bil dirilcce!ttir. 

Ticaret odalarına geniı 
salahiyet verilecek 

Ankaradan hnber verildiğine naza • 
ran, ticaret vek&Jetl ilcaret ve .sana. 
~i odalan ve boısa kanununu tadil e. 
dcce!t yenı bir 18.ylhıı. hazır:ıamaktadı:. 

Yenl ıayJh:ıda odalar ve boraalarıı 

çok geniş l!!lltuıiyet verilmektedir. Bu 
hususta sanayi o<lıı.lıı.rUe borsaların dıı. 
mütıp.lenıarı alınmaktadır. Bu maksat. 
la lzmlrcron Anl<arnya bir heyet gel. 
ml§tlr. Heyet ticaret vekllcU mllste
§annın rel.elj~l altında ç:alı§ıhıı.aına 

başlamı§tır. 

~ 

5 kuruı ihtikôr yapan Ne.im 
yakalandı 

&yazıtta KOrkçUlerde tülün ve 
mUeklrat bayl)jğı yapan Nesim adında 
'biri.si 85 kunıoluk bir ılıte rakıyı 90 
kuru§~ satarken euc Uu;ırlnde yaka • 
lnnın.ışlır. 

Nesim memurlara rilJV(;t de ver • 
mek l.etemiş, hakkında bu suçtan do
layı da zabıt tutulnrak mlut korunma 
mahkemesine verllmiJtlr, 

---0--
Değirmende bulunan bakla 

ve f uulyeler hakkındaki 
dosya 

Ayakapıdakl deJ'tirmeninde binlerle 
.kilo bakla, :toeu~ ve kaplıca bulun. 
duğu beledlycce bildirilen değirmene!. 
Mehmet Emtn "Gencer hakJr.ındakl t&h 
kik.at doııyaaı dün, ibeledlye tara.tından 
milll korunma mUddelumumiljgi.nc 
gonderflmi.1Ur. 

Şevki Berker yeni vazifesine 
ba9ladı 

Aiıkaradan blldlrildi#ine göre h&rl. 
cJye veklleU umuınl kı\tlpl!ğine tayin 
edilen eski So!ya eıı:ıaı Şevki Berker 
dlln Ankaraya gelmiş ve ;eni vazıre. 
ılne ba1'lamııtır. 

Umumi ltllUbe bu vazl.feıılnde de 
muvaffaklyetler temenni ~eriz. 

Bİ.I' k:adma bombardımanı görüp 
giirmediğinl 1tcm.lum, bayağı öfl<e · 
lenrll, mum had.15e !!'lrasrnda bu~ 
r.ılarda dol:ı.ştrf;ını ahttl foto~'T1lf 
aldığını söyledi. JJnkaz altından 

çıkarılan öltiler \"e .·aralılar da. 
\'U'llllf, 

- Efnn<lim blltUn maksıl.IİID\, 
niyetim, emelim bu Halime •leni-
len kadından iııtikam almaktı. 
Zira bu kadın öyle b:r dedikoducu. 
dur, iti beni bu yilzden ~ok sewli.. 
ğim ni,anlımdan bile ayırdı. 

Hakknnda n.eler demedi, ne· 
ler .. l:'cf.t l>en serseriymi~im. i~· 
slzmi::,;inı, lurıızmı,1111. 

t~te nihayet emeline mu\ ııffali 
oldu, h!'ni kndnn ayırdı, bı-n ıh~ 
kendisinden intikam için ( ! ) jk&· 
latağı ile bir yorganmı ııırtıru, 
!-:tldadım. liar:ıkohla mecl:uı-cn 

itiraf ettim. çnnkü dayak korku· 
su \"3.l'dı. Fıılrat hal<ilmt bndur. 
Ben hırsızllA etmedim, bu kadın· 
elan sl\!!e<>e intikam atılım. 

Alinin ba.hÇe§inden ~alınsn eı. • 
yalarıı gelince, beıı Allıün bir 
mılddct yanında çalıştım. Bnn.ı. 
J.aftada. Jki lira \·erecekti, \"erme. 
\li. Ben de çalrlmadun. Buna kı. 
çarnk ha.na bu iftirayı atıyor. 
Pürhe~, pürteliş hunhırı 

anlatan suı;ln henli:ı 19 ~mdu. 
Yahya adında bir çocııktu. Gözle· 
rinden ~eJ'tnnat akıyor, ba.şko.sma. 
nit oldtı~'U anlo.şıl:ıil ~ketinin kı. 
bU kolwıu iliide bir dirseklerine 
doi':nı ~-eki ·ordu. Sözlerini bitir
di~.ten sonra acıklı bir ta\'rrla 
boynunu bUl;üp öylec-e hareketsiz 
lıem1islne acındırmak ister gibi 
kula lta1dı. 

Kendisi ile beraber 18 ~rnda. 
B:thb, \'e 19 yqmda Kudsi adm· 
da. iki' ~k daha suçluydu. Bahj.. 
rin ~ıldı~ m.e.raklı oldu~ ilk ha. 
kııJta anla.5dıyordu. Amma ne ça. 
re ki tel-1tlfhıı.nede üttt bufamndr
ih ndan pa.ntalonu botıılıı.cımıştı, kı. 
mvnt yerıiıe de yünltl bir kaıJkohı 
boynuna sarnu~tr. Bu dıı. boynunu 
lıülantl,, ~İ'r. se!ISİZ ağbyordu. 

Kudsi ise bir pantalon bir göm• 
lek gehnq, ayatmdüi llstik •• 
jaldmbrlnn ile bir anda fırlayıp 
lr.nc;ncalanf!I hissi'ni verdijtin(len 
jrındamt!l nnnn tara.hnd& fc~bm· 
da derh:t.l k:ıpıyı kesebilecek bir 
lıRlde duruyordu, 

Okuıt!lll tnM<ihat C\TRkm& g3re, 
V b~·n bir gfln bu i1d nrknılamnı 
"rnn;nn almı' ,.e ~ut annesi Hatt. 
;enin Kocannıstnfnpn..,adaki e\'İne 
g!itUnnii~til. Kr.<lm e\·de yoktu. 
l~hya Kutsiyi e\'deıt 10 metre 
lmdnr i'erde btrn.lanı.,, kendisi Da 
lıirle bi'rlikt.e solcnk kapısrnm ha1• 

l~11smı sökmU~, içeriye girmi~tt. 
~l\htc<J~ pencereye ıı.tlamı<; ''e 
ic;erid.en çaklığı l'j(i yıttak, llir yor· 
:zan ve MJl51 l!'.'ibit ~dilenılyen 
bnkrr kaptan Knts1ye ntm", ~n
rl\ hep benlber Jau:m13lardı. 

Fıtlıat bu im.darla ı1a katmamı.,.. 
la, hilft.bıre knm..50 e\·deki Atin:•:ı 
lınhçesme de duvardan fttlryn.rak 
girml !.ordi. Buradıtn dn. bir tn!ını1 
eı;y:ı çalnuo;lardı. 

Yatak, yor!'!r.nla" sodan ucmııı, 
15,5 Jiraya.. l>flkırları da töptan n 
u .. ~wa ıııatmı,, aralarında JY.\Y e~
mislerdi. 

Nadya hs.lamn oturduğu semtte _ 
o•duğum için hazır onu da göre· /""" 
yim, dedim. ı·anıbqlanndaki ev 
ci'ddi SUl'et~ hasara uğramış. 
Sokak Junk camlar Ve ~it ı:e§it 
enkaz dolu. Nadya haJ:ı.nm Jm.ı 
Laa anne5inin bombı" dU~rluın 
çok korktuğunu söylüyor. Yetmi~ 
bet yaşında. bir ~lımn elli metre 

'Fama: 

'Alekaander Vert 

Önc.e sorguya tekflen Yahya, 
yukard~j ~ekilde ifade ,·ererek, 
e\ velce korJnıdan dolnyı itiraf et
tiğini söylü_yor, illı ifadesini çU • 
ı i\tmeğe çalı~ıyordu. 

Bunun üzerine hi.kim, ~orgu hA. 
kiınllğlnde verdiği ifadesine işaret 
etti, Yahya burada da. çaldığı e~· 
~alan bir bir s:\yara.k iti'raf cdj • 
lordu. 

- Pek i)1, burada ela korkma· 
dın ya. Her ıeyi bülbül gibi söfle• 
mlşsin. 

- Yalan efendim, yalan, sa • 
dece intikam için, pmcereye ha 
\aJannıak tlzere bırakılan Yatak. 
larb. yorganı aldım, !lakladım. 
Sonra karakolda ıtit nuneme 1Ade 
dtlm. 

- Ya llç kilim! 
- tftl'ra. Süt annemde bir clr 

fa kilim yoktur, ki ç:ılaynn. 
Sekiz gtln ~kiz gece karakol 

kankol dol.n.!tmldım. Şatkfftlık • 
tan bili tmrtaJamadnn. 

Ufacık esmer ytıztu, ıa..cık bor 
.. Bahir de ıtöyle diyordu: 

- Repll yalandır, efendim, 
hiçbir !l'eyden haberim yok. 'ahya 
bir gtln btze ı:eldl: 

- Evle c1arıldırn. Benim ya. 
toklarla yorgan birkaç gün l!lizde 
lıalsın. Dedi'. 

Eh, neksdar ol'a. arkada~. ka• 
lıul ettik. İki glln sonra gelip aJ. 
dı, Ne yapb bilmiyorum. 

İş böyleyken ~n tam 4 ay 10 
giln<lllr, bedavadan yatıyonnn. 

Bundıın ~onra yerine oturan 
çocuk mendilini tıkardı ve yine 
~essiz aeesiz ağlamaya ba'Jadı. 
JMğer suı;Ju Kudsi de kendisi gifti 
ifade \'erdi' Ye o da arkada~ı 
takli<l~ belki t~iri olnr ümidiyle 
brçkmnap ba"laclı. 

E\'raltı tetJdk e<l'!n hlklm Vah. 
yanın ev:tle8 ü ~nhlltan bir tlft 
ltıkası olduğt_ınu görmli,tü.. l'ahya 
doğru olduğuna söyledi. 

\'ft.Jcın1n !'1.'\hİtlerin<len hiçblrı.ıt 
gelmcmi,ti. Neticede lılkim Ba. 
Nrle Kutsinin tnhliyelerine karar 
verdi ,.e muhakemeyi bn~ka hir 
gUne bıraktı. 

Halcim karan daktiloya ya?.dı
n1'keıı, Yahya iyi duyamtUDI,, k~n 
3·:ınm tzmirde hrrsnlıktan bir sa• 
r.nral< ağrı knlnkhlnna vanrcnsı • 
na suinmi5ti. 

Dirseği ile yanmdald Bablrl 
l lıürtilyordu. Hele Kudıdnln men. 

nuuiyetine payan yoktn. Yanında. 
ki jandarmaya: 

Nihayet Mkim karan izah et· 
meğc çalııiıyordıı. 

Nihayet hl"Ki mkanırı izah e~ 
ti ve mrtsi ile B:ı.Jılri gii!ltererek: 

- Siz? ser~t bırnlayoru:n. 
Mnhakemeniz ga}·rime\·kuf olarak 
görtlle<"ek! 

Dedi. 
l'ııhya ~'İne anlıynm:umştı. A• 

ccle acele dllerlmi ile ber:ıber 
h3k1ıne te 't!dcfir etti. 

- Sen değil. sen değil. Sen 

ictikbalimlcn ı;ok endi~lt elduğu 
~örilnüyoı·. 

Ş"rı Pek de orada; o da ~o'k beıJ.. 
bin. Sordum: 

-Ağal -------------- ınağa dü~n bir bombadan korlt" 

kabul resnıi \'eriyor, Otelin mnhte
&em maMlannda otunnoıt naztrla 
beraber ,·jald ııoda ,.e ,ampanyalı 
kokteyl içiyoruz. Da.f J\uperin an· 
lnt.tığtna göre Röno k-endi8ine 
J:.ul?Ünkti bombardnnanda Stroen 
fabrikalannm yalruz bürolannın 
hasara uğradığını ııöylemİl!. Hal· 
buÇ\.I .Ji'lber bunun yalan olduğunu 
temin ediyor. 

- Fran§a yrkılır!i& İngiltere 
~arp ışına ya de\'alD ~ek mir 

OC\•ap \"er\li: Demiyor, a<byTa çagınyor, y..-
Iıut; adını bo"lerek: 

- Meldi! (Yani Meklü) 
- İbo! (Yani İbrahim) 
Diye sesleni'yor. Erkekler de e • 

letine ayni l'!kilde bitap edip ta· 
ğmyorla.r. 

Eskiden de isimlerı bölerek 
SÖ71erlenli amma, bagünldi gibi' 
geniş öJ~ide bölünmiŞ adlar yok. 
tu. l'a.lnrz JIAsımı (HMO!), Meh. 
medI (Memo) diye ~ağmrlar, Jt"at· 
maya tla (Fatof) derlen1E. "Ve 
Türk aileleri arasında fiÖ)lenmcz. 
bilhassa. Kürtler arasında aÖ) le
nir, bemaJJar, biribirlerl.nı (Ru
sef), {Mtıme!) cliye ~fmrlardr, 
BirdeN....ıua..._..I) cler
krui. 

Börek ve simit yapılması 
yaaak 

Henllz koordlnaayon kararmm kal. 
dınlmamı~ olmasına rağıne.n bazı 

börekçi ve simitçilerin buğday unun. 
dan imalA.tta bulunduklan görülmü~. 
bunlar haklarında birer blrer zabıt 

tutularak milli korunma mUddeiuınu . 

lığine veril.mişlerdfr. 

Bu, börekçi ve ılmltçiler be§ kadar 
dır. Suçlan sabit olduğu takdirde 2li 
11' lira para cezlM!ma çarpılııcaklardır. 

ilkokullar yarın açdıyor 
Reaml, hWIUll. eonebt ve ek&lllyet 

:venı ders yılı tedrtaatma bafltyacak -
:Pkokullan 7U1ll ababtaiı l~ 
lardlr. 

masr bana tuhaf göriindü. 
StI"Oeh fa.briknları ~ok 7.arnr 

görmiişe benziyor. Jilber omya da 
gltmls; fabrikanın hemen ht111cn 
bruJtan asa.ğıya yrkrldığıııı ~öyle<li, 
fakat ölü ve yarnh çok nzm". 
Fabrikanm 4'ığrnaklnn ı,ok mü· 
kPnım.etmlş. Pnn~ 20 lmmoo daş·· 

tli~rfinli sonradan öğrendim 45 ölli 
Ve US() ya.rah VRr. Rirlmç bombn. 
bjr klSy mektebine dü5111ils. BütUn 
bu bombalar tJO yahut 100 kiloluk 
ufak bombalanruı; l'arblilerin 
mahzenleri bu bombalara çok ıtU.· 
zel dRyanmJ!. Olen 111villerden bir 
~la •ler .. lmaklua sinelırml" 
öhnfyecıeklemıi,. 

Dal Kaper 0 lngbis lstı"ltbarat 
r.ıatmt., Pariste. Moris otıe1inc1e bir 

Biz Da.f Kapere be~inci kolun 
Framıft.da yaptıklannı anlattık, na
nr hlzi ali.im. ile dinledi. Na:r.ll'a 
lıeşinel kolun fngilterede de çıı.·· 

lışıp çahpnadı~ !IOJ'\lum, .Nazır 
ntaııdut bir ni9bett.e tngilteede de 
be!lllnci koJ faali)'etı oklağuna 
inanıyor; fnıôltt"re<'lt! ıte, tngilte• 
reyi nazi ~jimlnde idare edilir 
ıtönnek ll!ltlyenlc-:r ve bu iılarenin 
burna Şef olamk geı:ımek emelini 
-.ıe,.n1er VUllllf. Fabt hyetht
nmmi'yesl itı"bariyle tnglliz mane.
\'İYatr ~~tından 90k 
5ttğlamchr. Daf Kaperin Franııanm 

- E\·et, bu harbi muhakkak kr 
zanmahyn. Hatta yapayalnn kar 
sıık blle. 

.Bu '4>zler hoşu1113 gitt~. A:~.-rrlır"' 
ken onunla ,, 5Uretle ''edalaştım: 

- Şarl ,ümit etlerim ki birbiri~ 
nıl:r.i P:ıriste yine göreceğiz, Lond·• 
rada değil. 

Sah 4 haziran. 
Dedikodulara göre MusoHni ftal
yanrn harbe girdiğini bu a.k1&m 
itan edeceknıi)· Bo bana çok fena 
hfr lfeY gibi gözUkilyor. Zira uzak 
bir isttkbalde de o15a A vrapa me"" 
denlyetini ltalyanm JmrtarahJJe
ceğini mtimktln görenlerdenim. 
Jl'abt HmoUnl ıne da BllreJe 
Alman beg.emonynmdan bahMt • 

20 EYLUL - 1942 

üniversitede . 
spor teşkilatı 

Maaru vekAlaU 
bir ileyet glndercU 
Maarif vekil.Jeti beden tcrbıye 

ve itcllik şı.tbe5i mlidilrU Vilda 
Aşir, Gazi terbiye enstoitü9ll ~ 
den t:rbiyesi Bğrctnıenlerindeıı 
M~hmet lstanbuln gelnıişlercı:r. 

Heyet, İstanbul ilnivcrsitesindt 
kurulması düşUnillcn spor teşkii' 
tı Jçin alılkadarlarla temas ede 
cek ve bu ders yılından itibare 
tinlv.crsite gençliğini spor sahasın 
öa hareket ve faaliyete geçirme) 
için gerekli tedbirleri alacaklat' 
dtr. Oğttiıdiğimize göre kunılae~ .. 
!'por teşkilô.u talebe cemiyetini 
bünyecıi içind.c olacak ve ayni 
şekkUlUn organlan tarafından 
C:are ~dilecektir. 

BqiktCJ§ta arlrad(Jflnr :
öldüren genç mahkUm oldu r 

Bir müddet evvel Befiktl\ftakl slı:ı e 
ma önünde &t'kad&§I Huanı bıçakla 
YJP öldüren Tekin admda eocu 
muhakemeai dün Udnct atır cua 
ra!mdaıı blUrUmie ve katjl e ae 
müddetle haPM, Haaanm alleline 
100 Ura ölüm tumlnatı 
mahkQm edllmlftir. 

F P P 
..... 

on apen f!f feye gitti 
Alman btly1lk elçW1 fon Papen d 

akpm aaat 21 de tnnıe P9fteye hart~ 
ket etmlıtfr. ~ 

l'orı Papen Kacu kral ~ allll 
Horu tara!md&n blr av p&rt;Ulne ~~ 
vet edllmlıUr. Oradan BM'llDe ce.çti 
rek prk cepheıılnde a Uncu defadır Y\re 
ralaı:r.an oğıunu görecektir BUytlk ellble.t 
çinin refikası 1le çocukları da dQn d~ıııa 
bah hwıual bir t&yy~ ile fe]ırlm~ Jtek 
aen Pe§teye hareket etınlflerdlr, ~ 
Papenlıı. önUmUzdekl ay ı~nde dön barj 
mest mııbtemeldir. Jk 

Amerikan ordusu:~· 
Dört milyon ukere baliğ 

oldu 

Ll!v&le verilen w•nif 
salahiyet 

Londra, 20 (A.A.) - D11ıı toplan 
VJıı kabinost, bqwkil L&v&le ftZlf 
alnl 1!& elmiyen herb&ngt :tılr klrruıe 
iolnden çıkarmak all.blyednl ,,..,._.. ... _ 
tir. 

Pazar 
Akpnı Yata 

19,U 1'.M 

yine me\.imfsun. Onlan 9t!rbdt 
bırakıyorum • 

Y ahyaıun sevinçten ~en1en yU • 
~u birdenbire kanttı, bonldn, d• 
dakl:ın titremeğe b&'ladı: 

- Şey efendmı, ıteYY, dedi, he!1 
de ... arkadaşlarını namına ~ 
kilr ettimdl de... Ol 

Yah~-a biraz sonra serbest hlr.
kdaca.klarr için koridorda hoplAyt~ 
'llplt1ya. giden iki ~llk a.rkadqı. 
nm arı...t"mda.n mahzun mahzurıı. ee 
bakıyor, İ(ini ı;ekiyordu. ~ 

Fakat aınl Jtrrsız keruli5İydf "'~ 
tistcl.6< de süt annesini' so~a~ IGllG 

NfRAT ~AZI i 
i 

m~ ve: "Bunun ltalya içia n• ~ 
demek olduğunu anlamıyacak b' tta 
dar deli değı1im., deınt,ti. 

Sabahm S83.t b~inde ayan!Jnı. 
Böyle .erken uyanı_şımın llç sebebi 
\lll': A - Diloktt hu' hUcanur 
rıon wrdiği ıılnir hohn\nı: B -
Kor8ika şı:mbınm ,·erditl hanın· 
tiı7.hk; cı - Rıhtun ttzerindt.4<İ 
lirUIUt. Yeniden u:vumak ~teı1iın: 

ımkin,rz. Pence~ baktım J..avt 
yerinde duruyor. GlinlUk gUne~ltll 
bir Rbah. Bnı....Un, bilha.'ISa yanrı 
n~l .. r oblcak acaba. 

KaJı,·altrmı SRat yedi bu!;nlı 

~in rsmartadım: Yeniden uynmaytl 
~bıılıyornm. fakat 001 yere. Otel 
ht>!!abmı gördüm, 

Rn -.nbah, harbiye nu:ırlrimda' 
ki konfernMta. bir çok tnı;iliz p" 
uteeilerini hul<lnm. Bunlardan bİ" 
risl hava nazırlığının dttn bfr 
bomba isabetivle fen" lııı.1<1e .,~· 
Jeıımi" olduğunu ıııöyk<li. J<'ranıtn"' 
lar h 'J mem ned~n hava nazır hin"' 
rrunh ı.öşk gibi her tal'ftfı genif 
Poı~eli hir bina yapmr,lar. 

GörüntiıJe göre Almanlar rarf!f 
bombardımanmda içer;'!!lnde ınaJ'İ 
ha\'a. bulunan bir bomba tmllatt. 
nmıht.r. Kadmlıı.nn '"e ~kJ&J'ffl 
liığmdr!t bir 51ğınl\k ı!l'lpere bd 
bombalardan biri dtllmftt, blltllfl 
bdmlan w blltiln ~ ,,,. ....... 
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s8"mü'Bı rorun 1 lll'k capllallada 1 Makul konuşan delilerden 
Meıborn, 20 cA. A.> - cenup ceaı tarafı ı '.ncJdeJ çe· kı·nı·nı·z ALMANLAR l'ENt BİR GEDiK 

bau Pasifikteki mllttefik umum tk AÇTILAB 1 
i,;acargruU'lclan bildirildiğine gore n u u . \'lıl, SO (A.A.l - Stalingradda mu-
ıniıttcfik bo:nba t:ıyyarclcri Lae

1 

harebe gitlikçe §lddetıni ıırttınyor. ' 
l·a~P. ~eydanına turruz ederek Almanyada aJAka Son haberlere göre Almanlar ıetırin 1 
<.lagıJnıa bölge.sinde hcdtfe tam İ• a içl.nde Rus mUdalaa hatJ,11.nnda yenj 

H A. y R- J\kıam Poıtuı-

Pasifikte durum 

Sacı"!° ia"."~ lı~mufan ve her halile Jeli olJuğunu 
anlatan bır deliden ınaana oeleceL fen-' L ı h 
h. · , , .. L" • • " "''" ıemer• emen 
ıçtir • ._,unıru ınaan, böyle bir de'i ı'le kar ıl 1 • 

k J . · · tl l · ' GJ ıgı .zaman 
en ' "na on an ge ecelr telılila:~e kar• h l b rnbetler ka~ detmişlerdir. bir gedik açmıılardJr. , 

r---------mı-ıl l3una'da nıi.ıtlt'fik avcıları bir uvanfl d Londra, Alman tazyıkinllı glttikç" .iil~ ... _.....,....., ___ ....,.._....._ ".ı~e d:poı;unJa y:ıng;n çıkarmış- ulr 1 olddetıni arttırdığmı blldiriyor. To.z. 

h I 
. .d. " "fı a.zrr Clt ve u 

cızır on~ gayrı ıuurı ır. Fakal - - Lul L- nu b' d ı· ·1 k l t v • rnıur ""' fan ır e ı 
ı e ar~ı aş ıgınır. .zaman, •ayrı111urunu.z oal 'l I 
S

. . e ı aı.• anır. 

U
•• nd 11:..r ,.e biı Japon ıwc,sını düı:ür • Bulln :=o (A,A.) - D.N.D ajansı. ylki hafı!lctmek ıçi.n Rualar dığer cep en l 1• l:~_le.rdir. ~ nın dlplonıaUk muharnrl yazıyor: helerde mevzi' tıUcuınlarda bulunmU§-

ır.ı ondan gelecekfenalıia ~arşı hazırlamaz.. 
Hayatfo teaadul edeı:efini~ makul konuşan deliler 

.açma •apan lıonufanlarJan ekaık tleiiJtlir. GayrİfJJU·' 
8 

.. ı \ ıtıa.z boga.zında ağır bomba tngılterenin Madrlt büyt:k elçla• 1 !ardır. Bu hUcUmlar tardeıiilmi§tır, ugune •I tun lrele~ &içaktan uçarak bir Horun dün ~yledlğı nut.ııc Alm:ı-"11 JKi RUS GENERALİ Öl.Ot) 
1 durµnı:.n Fılr~ıne ve motörliı biı-.-ük · si ahfill j 

J
-..,.,...,..._ ... =:..-- • ,, lll)'a m erinde de alf ka uyan • .l\IQ8ko\'a, 20 (A. A.) - Sovyet runu7.rı daima uyanık bulundurunuz. 

... • •• • • """'"..,. b r bo;n hüC';.•m t"tmi!"lcrd!r. · SaJomoıı adalarında Buka ha\•a 'dJr,mı,tır. Hor, lapanyada Nrç"bk kim. generallerinden Kornilof Drugof 
eelenn, Almanya bir nizaru unsuru ile M oof'un ateş ha1'trnda Öldük!r. 

n·c~danı bombal•nmıstır. clmaktan çıkarılırsa A!a)o.ııyada ve 1 rı r~en bildirilmektedir. 
Ov..::ns~lcy .~esimlncle V&:Zb'ct. bUtiln Avrupada karI§ıklık baı göster Mosko\-a, 20 (A. A.) - Dün 

te. bir degışıklı!< olmRmlHT Bu- mesindrn koı·ktukıannı "öylemı~tir Stalingrw.im ..,;.,,al .ba.tr dış mahal 
r.•ı:.n kel! f 4"aaliyc·. o. muut - "" • ,.._._ • - ll ,.. ur. Kendi arazisinde bol;,;cv;k zulmünü lelerindıc !kanlı sokak sav~laı 

N 
-- -- ı gCırmU olan bır milletin Anglo Sak. olmu§tur.Eu mahallelerin kütle ha 

1
_ 

orvoçten kar.anlar .,;onların rnlittefıklerl ola:ı bolşevlklc- lınde bomban:bmanrndan sonra 
· I un r.afcrını ttlrlycrek dU,lınm~ı:;i p !• ) ;ne !kütle! hn1inde bir hücmn ıha .• 

Şili 
lıUklAllDla 133 l acl 

yıldlalmlal 
llaOayor ÇOftalıyc:r 1 tablldır. ı-.:silll şudur: ı.muş, 'bu hlicuma tanklar llJtirak 

· Hor malfım ııebebler dolayııılle bol. etmiştir. Tankların 29 u Sovyet 
I.onrlra, :!O (.\. A.) _ Rciv~t·::- ~vilderd<>n b3hscdemJ·ıor. Çtinl<U havan topl3.r1 tarafından l'ilratle 10000 a/ter, 200 lan/t bir 

t.J.ansımn bir :nuh:ıb:rine göre, bunla~m mllttcfıkt olan t.~r devleti tahr"p edilmiştir. Müteaddit evd~ ge~İt reami yaptı 
~. manlar Norvc-~t:n harp ultası ttmıııı cdıyoı·. Bundan do'Ryı Alman., yangın ç.ikmast üzerine Sovyet kt· 
ıcııı "'cfc .. bı:rlik ~·rpmalctacl:rlar yıının ) ıkılnıası lhtlmahnL"l doAıırdu. talan Jbu evlerden ve !IOka.klatdnn Salıti&go (Şlll) 20 (A.A.) - Cuma 
.Ki Hng rarf,Qi menııııplnr·;ıdan <'• 

1 
~ cndı C'lcrc dolambaçlı cevaplar ve. geori (',ekilmiş, fakat ı50nra yenider. gunUndenberi Şill, laW<lAlinln 133 Un. 

1 ı. ıı bin:ok kiıru:-ler s•ferber e<li! rıyor. V<.•rdl~t teminat AtıanUk be. j :ra.Idal)lllak imklnı h&srl olunca cu yıldôntimUnü kutlamaktadır. Bu 
mrmr k ·ç.in kn.çrnı"!lrı rlrr. .)oannameaı, 1nglliz ve Am<'likan hU -1 terlteıdilcn yerleri tekrar alını~· mUnuehetle klllaede yapılan iki A 

Haricıye Vekilimi· 
zın rahatsızhğı 

Ankaradan haber verilifiline 
gore, rahatsız bulunan Ha~ 
Vt·kilı Numan Menemeoncloiluna 
bugünlerde 'hir !konsültasyon :yap!• 

lacalrtır. 
Bu .konl!lilltasyona k::ıdiEine 

evvelce amelip.t..ya.pnıll olan bir 
~im~ mfiteh..-m da iştiru c. 
oecekttr. Mi!telıaSlYA op.cratöru•1 
ta,yyare ile memleketimi~ bugün 
öğleden sonra g~lmeai ~
.tedir. Kı....,Jin~ nı:tıt•~j bir ,,0ıi.; tcr.:'{:i.ht l'iımct nclamıarınm untuY.larıdır. Bu l~rdıT. Alma.nla.r Vol.gayn. akan klı. j yinde cUmhurrelai ile hükftmet e~ 

kur:ı!'llk b:ınları :rakıılamak ı.;in tenıırat zayıftır ve İngiliz _ Sovyet l çUk rrmakti\n seııbcstÇc inebilme: \'e bUtUn ŞllJ yük.tek memurlart haZU' 

terthiıl~r :tlmıştır. ~;~l~;~:ıa::;~~~~; =~~e~~~~ta1::!~~ 1 ~~a:u~:~~~leri~~n <;:ı~~~ bu~:::ıa~~ hül<Wnet relaintn fi - DÔN~ A-==-~'-'-'-=~~-~=== 
Gcmez. ı yorlar. nlınde yapılan büytik geçit reamin• 

kUV\'ctlerte dU1ma11 tarafından yapı. Ho" her rncı;.ılckcte yı~ ecek veri- . 1'108oko\a, 20 (A. A.) - Cephe• ı 10 bl.n asker, 200 tank ve M tayya.İ-e ~ DON Ü Y Q fŞ 
tan menjl b.r taarru11 Alman hatları j leccğ nden \'e anar§lnln önUne geçmek ocn gelen bir telgrafta. Alınnnla~ !§tırak etmı§tfr. Geçide bir dostluk -,- ı 
karıwnda akim kalmı' ve cm man lizere garnizonlar kurulac:ığından balı, ~n Leningrad «phes'nin Sinya\·l ve tesanUt eııerı olmak uzere huma! SinelDIL yıldızlannın 
kuvvctıcrj ııkı i~blrllğı h" ırıcie hıırc-1 sct~ı,. Bu ıı:ıhada Avrupa ve Asyanın ııo CC\Tesinde karşı hücumlar aurette gönderilmif olan Arjantin 
ket eden /ılman hava Vt kara kuv . blıçok yerlerjnd" tecrübeler yapılnuı ı ~~pm.ak iı;in yeni tümenler kul • bit namzeUer de l" za. . çocukluklan vetıerı tc;;kfllcri tarl\ıından yok edil ve lyı n,.tıcc alıııamamı§l.ır Bunıar land"klan lbildirilmelktcdir Dii.t H lk .. ja 

1 
l§ ırak etmiflerdlr.. Sıncıua :,ld.zl:.~111111 \t" u, çocuk-

! 1 dlr 
· d k • So . • '3 • • • a , -r ntinli namzetlerı hararetle ı .. ı.ı d r k 1 

m §er . an lkııı a hlldlııelcrln geli§mtsi mut- man vvet mevzılcrın·.te bır çı. lkrıla U&.&arın a c' ' ıı.lrlık ı;ı.~lermc-
Staııpgrad üatundeJd hava çarpıo _ tefık zaferi takdirl.nde hiçbir §eYin kıntı Y3!'.t'r.l'"ğa ~.a1L51yor. tı.ezatıU 7ınır. Şenlikler halkm CO§kun 1 mişlerclır . .Kuçukken, )Uksek kabi• 

malannda dilpıan dUn 77 uçak kay. ~ıoevikllğfn öntl.ne geçemiyeceğl.ni ~u Voronıej .çeyrel!Jinde tedir. r erı araamda devam ~tme~ • ~Hse~7n Ccki Kuan, Şirlcy 
bet.mlfUr. göeterfyor. mtltıeM!dıt m.eekfın yeri ıegal et• •a.i:~ ;~ı ıiılıı olanlan,;.pek nıulırdu. 
Aıatı Volga mecruuıda ııavao u _ Samuel Hoıun beyanab m1'tir. Ba.,."1ca b:r meskÜn yerde Y~~z ?u \arJa;ı;ocukluklarİnda bü 

çakları Uç petrql gemiatni tutu§tur • .......... ıt ~_..Rlyterı solrak 8!t'9'q!an oluyor. M S h yuk ıstıdatlar...-.ıereo bu giJıılerin, 
mU§lar ve mUhim. demiryolu bafluıU Dttn alqam Londrada bir nutuk eöy 400 Fİl\'" ASKERİ ÖLDV 1 ır mu a- bilyüdü~lerı ~an ciddi rollcl"i bc-
nokt.a.ıarma )carp ıbqan tıe tabrfp Uyen lnstıteram Kadrit btly9k"e1~ Loodra, 20 (A. A.) - :M'lo8kova • cereruedıklcrı anlaşılıruştır. 
hareketıertnde devam etmiflerdır. Sir 8llllRld Hor demi§Ur ki: radyosu dün aJı:ı:ıamki ~da, rebesinde Bu halleri gürdo.ktea ~-;ıır:ı, !1.· 

VoroneJ ~kmmda d!lpıanm bir "Avrupalılar, müttefikler .zaferinin S?vye~ kıta.la.r:mm ~ cephesi- me.rika Islali!.likcllerinin. re\ hııla• 
köprü baım& k&Z'§ı Ytpbtt mük,rnr uzan aman l.ateyeceğindeıı ve bu es- 1 nın bır kesiminde, önemli bir te• 'Mlbvercııe..ı- lla delik ııösteren çocukların bfhtu.luk· 
taarruzlar k.ınlm)ftır. ...... medenlytln çökeceğinden korku_ ı,cyi ald1k.la.rrnx 'bildhıniştir. So-- .-... va 1 lerj .zaman, \'9.liali dereceden taıla 

)'orıar. 1ztuap çekc.n Avrupa ··surat. lmkla.rda ~-a~ılan ~iddetli savaş. ka•bı ÇOll lazla kabiliyet gösteremedikleri iddlal:ı-
ALR \Y 1"0l'SU.S Bl'JYANAII: &tirat sUratt .. diye haykırıyor. lo.rda 400 Finlaı:fdiyalı ôldıh·Ul. J rına t:ıık 'ermek ırahı:ıdiyor. 
A.me~ t.~üft *atib:ıtitr4• _...,...,.... .. iJ+doatl&!'lnua, birqok ıııUft\ir. Kahire, 20 <A. A.) - öirenil- Me$hur al.lorl~r, .cocul..lul.larında, 

aenelik toplantıaı mUnuet.etiıe ~z defa bende1r, mlJttdikler zaferinden llOVDll'.l' EK TEBLIGt oiğ.ne göre. bet tJÜD' lltben .. 't.ft\ te. ekterfyetıe, ~ldnııen \'e ha\ alper• 
ııöyliyen blrletik Amerika bahriye na. , sonra Avrupada neler olacağmı aor _ x.ıro-, to (A,A.) - Gece yanın şebblisten sonra akim ka.lmıt olan ver bulunmuşlardır. Bıınlnrda, p~k 
zırı albay Noka §Öyle demi§tlr: mutlardır. Nazi ıatibdadmm ortadan ne,redDen Sovyet tebll#i ci<i: son Rommcl taanıızu eeııuınd& nadir olarnk hususl~etler görülmür 
. -:' Halen karşı koymak mecbu kalkmasmı görmey1 derin bir aırette Stallngrad bölgesinde muharebe i - n:?.üttef:i.k hava kuvvetlerinin ver• tür. 

Ilj'elinde bulunduğumuz en bU· arzu etmekle beraber bu tostıarmuz, nalla devam etmektedir. :öirlikl~rlmi. ~ıği kayıpların hepsi 10 av pile.• Marj Pikford, on altı Yaşına 
yük tehlike denizaltılarına kar~ı Almanyada hllk~met organizmlnln yı. ıı.ln mUkerrek•:rpukabıl taarruzları r:e. t1.ı1ıdan ibarettir. Tahrib edilen kadar, alelA.de lıir kız lrnlmııtır. 
~tığmuz miicadeledc tcplanmakt"a kılmaamm hercümerç ve an&l'fl do . ticeslnde Almanlar birkat eokaktan av uçağı .sayıst bu raknmdan da· O, becerik~iz ve cekingentll. Efİr-
..ı:- Bu ""' d c;ıkanlmııtır. ha fazla oldugu' halde bir k-m·- ~ • dö ""'· mesele Avrupada ikinci bir ewrmum an ve Almanya.da ba§lıyan .... - ·eynı, on rt yaşında iken. onda, 
~phe kurulnı&61 işi ile mı münL bu hercUmerç, ve anarılnir bUtUn Av. Bir kesımde otomatik tllfekler k~. um 1'Jıra· ku,·vetlerinin yardım,ı ile dans:ı kabiliyet gormü~lrnli. fakat 
sebet halindedir. Bundan bqira ge rupa ~ıtaam.a yayıJmaamdan kork - lanan bir Alman bölütü çember içi.ne io.ıMrine 'döucbılmiş olmalanndıuı bu kabiliyetin ınkişnf elnıcsin!, 
ne aynı bakandan gen.iş ölçüde ba. maktadırlar, Bu korku Avrupada bir almarak tamamlle yok edilmiıttl:. ileri gelın~ted.fr. cıpeyce daha beklemek ic:aM!tl. tı Pa.eifikte bir1caışıllk taan-uza. çotu en lyi dOBtlanmızdan olan bUyUk Çevnlen bölüğü kurtarmak lstlyen Mtittefiklcr, kayıplannda.n daha 1 Küçük Carli Çaplin'i, Londranın 

k d k k 
dti§Jnan muharebeye yirmı. tank aür r•·k dii"-"'" u a- d .. ·· ıı.. :ı..! i L · K'sme iti ile öe ilgilidir. Ayrıca uyı a er e ve kadmm zilınl.nde de. - ,.v ...,.... ... n Ç gt U!JW'Dl- .... r. P s •ır mahallesinde gôrenltr bu-Rusyanın ordularını çarpJ18.bilecek riD .eurette yer'lqmif bulunuyor. 1 ;::::tur. Askerlerimiz tank aavar tU. ç.:>klarını dA. muht~meı olarak t&D· nuıı sösıerece!i lıı.iylik sana'tkArlıt 

halik tutmak için ıuzumıu malze- Buna cevabımız, tabiatl!c, AtlanUk eri, el bombaları ve yangın ~i~le. rip etınişkordir. Bundan bq.ka k&biliyelinl, kal'iyen tahmfİı ede• 
me eevkiyatı da ay,m mücadeie laf demeçi,Ruzveıt Ç&çil, Hal, ve lJdenin ri kullanarak sekiz .Alman tankı ha- ~üşürülen diiflllan uçakla.rmın ç~ mezlerdi. ~. ı lonun babası J'ek h· 
hasına d:ıhildir Alman denlultı. nutuklandır. Ktlttefl~r 51yaaeti tıak ~~rket edemlyeeek bir lıaıe getitUmio. gu bomba uı;::ığıdır, Milıvetjn pilot kirdi. Bundan dolayı, o, daha le-'. 

!:nı, kıyı sulaJT:nızdan dışarı atıl. kındakl bu dü§ilnülerek yapılmış de. lcaybı da o nispette büyük olmuo· kiz yaşında çalışmaya, ekmek para. 

dı. fak-at onlırla aç* denizde de meçler, harp ~unda Anupanın her. Don ı·ıe Volga ter. Si .kazan.nııt~.ı mecbur kalmıştı. 
mücadeleye ~uruz. Denizaltı • climerce ve~ dlflllHiDe mllaa..' Kiicük Şark>, işlerinde becerikllr 
larla mücadele icin bütün ~birle &de etmiyeceğtDl 8&1'ih 11Urett.ı anlat. Akfam arlraJ,,,.mız di, ama bir hususiyet ıöstenui)'Of'ıo 
rimizi bir ar.ıyıJ, toplamJJf buldu. malıydı. BunllDJa beraber. Avnıpa kı. arasında Bugün Yirmi betılncl yılma baaan du, Zeki idi, iş görmesini bilirdi, 
.ronu. Gitı:-lde batırılan Amerikan taamda fUphe edenler, hAIA tatmin Akpm arkadqımızı kutlar, hayıru fakat sana'tkürlık istidadı g6sfer-
ve müttefik gem.ileri tut&mun 

0 
edilmeml§lerdir. Bu aebebten dolayı Y8DI 1111' Almın ba§anlar dileriz. mi)'ordu. Onun mukallidlik "' sor 

n-..~.--"." _- dertte azalacağı kanaatindeyim ki, pilAnlanmm ne kadar müabet bir ha. tarılık lıab!Hyetleri, sonradan DHY• 
M....~r. muvasa.ıe yollan üstünde btr teh ıe 10karu.k kıt.ayı yalJm ıyı nıyetıerı.. taarruza llatJadı dana çıktı. 

1 
l~ pddetli 11okak muha. like t~şltll edemez hale geleceokıer: mize değil, fakat ayni zamanda bU Londra, 20 (A. A.) _ Alınan - Juu Harlov'un aruuı, kıııııa, da-
~ • .Almt.ıılar ağır dir, iyi nı)etletjmlzi tatbik mevkUne koy. lır.ber aja.n~ı tarafından De!!redileı ..--

1
• p 1., 4' im• 'te.bi><•i•" d«di ve onun, 

iılr surette uarıediklerini , Bununla bra.ber, "Git.gide ve mak azmimize ınandırmamız o kadar Wr tebliğe göre Almanlar Stalin:'ı K'te bir gün bir müslesnalık göstereb:-
lra..... ~alan kmkaçm kolay ~ar.la,. kelimeteıini kullandı _ çabuk mUmkUn olacaktır. grad şehrinin tam §imalinde DÔn leceğinl hatırına bile setlrmeıdi • 
. --...ıı *im' -6ylemektedlrll!r, gıımr. kaydet.menlzi Of' rica ederim. Yalnrz fspanvollar v:: Portekir. ile VoJıra :ıraı;mda l>etıamada ye- 1 Kiiçi.tk Harlo''· tenbcldi ve s6:r. 
~...,._Ilı ukert ve atya!ll Denızaltr~anns ka~r mücadele u. li.lrr tarafından değil. fakat 8se ni bir hücuma. f'cc,rnWerdir. Mo~- ' TU RKÇE SOZLU anl:ım:ızdı. Anaııı da, Jıu hallerin 
~t müda!aaamm zun ve ı:cüt: olacaktır. Süratli ne- r.y3 Avru~ memleke~leri mensup- laova bu huamta ma.lflmat \•erme.! den doları. onu. nok~n ):mıdılı~lı 

~-•olmakla beraber ticeler nbıımn.ın beklenmemelidir. lnn tarafmdan bana birçok dıe(a .. m*tedir. C E z A N ı sanırdı . 
...,uttlrecHeceğl 11öy So~ zaferclcıı evvel, hayli güç baş • iôÖ~lenm~-,.~r. ki, mflıtteflklerin ~a- i Ana~ı. on altı yaşın_ıı ~eldıli za· 

'ndmlngen ga. ka meseleleri hal~mek mecburi. ~trı tngıliz \·e Ameıhlılann dıi. Bresilya ve Arjantin doıtlu .. 
1

: ÇEKECEKSı'N man. kızında, dansa 1-;tıdat gördu 
blrlı;Jn Alman yetındeyiz. Bunlar da, harp endUs ger m~lelretlere m•ıayyen bir ., • • • • \'e çabucak bu meslt'~e soktu. Jan 

t;imiz Mn ge~ha.m maddele. tı.p .hllkumet ka~J ettirmek teşe~ iBU"rt•JJt ıçnı mıting Harl°'·· çabuk p,ırladı. Ancak a· 
rın toplanması, gayretlerimizin J;ilsU ~~ olecaktır. Bu•• Ayree, '° (A.A.) - Bre. otıunu kendi ıibi Gctnı•h~r rad.ın. hirknı; sC'nf' geçince, bül üJ; 
nıüttefiıklerlc birlikte tanzimi, Ru~ Ru ıttıhama da ceV'llbımız, gene zilya Ue ArsantlD araamdald tesanüdü 1eUttlren bir balta•ın mütlalt ı bir artist oldu~tınu göslerebi'rli 
:aya yardım yapılması ve tecrit e- ~tla\ltik d~ı:ııe~idir. İspanya hah belirtmek maka&dile birkaç vatan11e m&ct"ralan Greln Garbo'nun ı:ocuklu~ıı · d, 
dilmiıı~ buhman Çine devamlı mal r..rıde M. ç.ö'rçilin bu memleketin ve.rler cerniyeUnl.n himayesinde Bue bütün ı:ocııklıırınki gibl~.-<li o or' 

Üı.:-- dahili · 1 • k ak 1 noıı - Ayresde dün bUytik bir mttı .. .: A~ nca • • • ' z.me ve 111 •auılllltl\t sevkiyatı mea: . ı~ ~~ne aJ"llJlll ~ arzumuz ı ...,.. halli bir aile kızıydı. Oku-na 111 

lcl~dir. Ve nıyetmıız ıbulunmadıgı hn:dtın tertip edilm)ftir. Söz ala.ıı hatipler a. lstanbulda r.afer bayramı "' hiç sevmezdi. Grcta. on rlilrt , 1 

• d~ki .arih demeci bütün makul raamıla eııkl Arjantin hariciye nasır. JNONO GEZiSiNiN ştnda, bir moda ınül's'e~esine ~lı 
.Mercan denizi ve Midvay zıtfer toupibekrı ortadan b~dmnaJıydı. larmdan .Adolfo Bloy, Tomas Lebre • açdı& töreni • di. Ancak sekiz !;""ne sonra 'il.ıem ,. 

lerı Pasifikte ırıüva:uneyi iade ,.e• Bunun!~ bf-raber, derın -rurctte tin Vt! Marlo C&nthilo bulunmakta ı ya intisap etti \C hu !>urctle •an'a:-
tekrar tesis etmiş ve son günlerde yer etmış şüpheler ~ıa mevcut • idl • kı\rlık k&lıilı~clinı ~oslereb •dı. 

tur. J.lınan!P.r bu ittil1amı n:·ora- Hıı.tipler Arjantin Ue Brezilya ara. 
ganrtahın itin en mUkemmeı bir 11mda bir yakmhk ve daha sıkı bir 
vasıt:ı. olarak kuıtanm!l.'<tııdırlar. !§birliği temlnlni t&vaiyo etmitlerdir. 
Diz de bP.ııaka ~mlelcetlerin dııhili ..ı., .. ••ım•• 
İi!l~rine kanşmAk niyetini ima «:· lngiltereye atılan bombalaT ı 

TAKS iM 
SJ N EMA S INDA debilecek hertıangttbfr hareıketten Londra 20 <A.A,) - Dtl.n, cenubi ·ı 

t.ilh&~ kummalryız. fnglıterenin bazı yerlerine bombala!' 
DU<:ilndüğüml\z müstakbel Avra. atılmıştır, Haaar az ve yaralananlar I Mevalmiıa en heyecaob nır.ıı pı H!tlerin yeni ntzamma rame· birkaç k~lden ibarettir. I Havaıt., yt"rdP, denh:de motörlerı durdıarU. ıayyaıelUI ~ 

dilmi" devletlerin tam· abi olın.?. o y lıdır. Bizim yeni Avnıpamıztla, , Avrupada İ!tediğimiz yeknasakltk 1 Ş A D 
~.t an'anele~n idamesinde deği· değil. fakat deği~ikliktir. Her 
i1k!ık ~J&•'DıeYCUt bulunmalı• Mf'Mlekct için ıbir ctiktatlSrlln t\I. 1 • • ô dır. Bıı ldtt, bu lrilltUr, bu dil ve timatomu tehdit altmda bulunmak ı Ô L O LJ R E H G L G E 
bu nUkftmtt değlştklikleri olmaz • gmn kendi hükflmet 11eklinf ve 
l!a, Avrupa medenl~tinin biuat kendi işle'r:rti idare tarzını aeç • 1 M.)'tUl ft1m il ~ ldrdetl 11 \"e 1 d-:, tenz.llltb matineler 

rukll A& mcv~ı btlJQw&ı.. .Xeııi mck ~.. ı 
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Fr@.ln~a<dla 
Parlimento rejiminin 

nihayete ermesi 
Bir ecnebi gazetesinde, S. Stellmg - Michand ımzasile 

ve vukardaki serl4vha ile çıkan dıkkate layık 
b!r makaleyi aynen naklediyoruz 

ı.rutareke ı;UnUndenberj, üçUııcü 

cUmhurjyet, bilkuvve mevcudiyetini 
ka.ybetm~ti. Politikası, Fransayı fe. 
lıl.kcte götüren rejim, harpten sakm
~adrğı, harbi tıazırlaya.madığı ve har. 
bi kazanamadığı için milletin gözün. 
den dilşmüştü. 

Yaralı, kan içindeki memleket, mll-
11 meclis yoluyla. mareşal Petene ge. 
ni§ .aa.?Ahlyetler verdiği zaman, tart. 
llln bir devre.sini kapamı~tı. 
Bunu "bl.iyük seksetılik,.den daha iyı 

anla.yan olmadı. Çöken binayı, tekrar 
meydana getirmenin imka?u yoktu. 
:Memleketin kalkmmasmı temin et · 
mezden evvel, bu kalkmmanm şart • 
larnı.ı tahakkuk ettirmek 1!1zımd1, 

Ma.reşaı Peten, devlet relsi olunca, 
bir inkıl!bm, mUhim mevkide.ki a • 
damları da değ~tirmekle, ekalliyette 
bulunan muhalefete ' ka~ı tedbirle: 
ittihaz etmekle, kelime ve tabirler~ 
de değişl.kllk yapmakla. esaslandırlla
ıruyacağmı bildiği için, lka.lbleri ve fL 

kirleri de değiftirmeye koyuldu ve en ) 
çok da. gençlik ti.zerine iğildi; çU.nkU 
bu gençlik, hemencecik eaki zihni -
yetten Jcola.y !kolay, aynıaauya~ o.. 
lan eakiler orta.dan J:alktıktan aonra, 
inkılt.ln tamanlıyacaktır. 

:Marep.1, derin bUnyevt değişiklik 
ıer yapmaya kalkışmadı. o. eski re. 
jı.m.den, fakat mümkUn olduğu kadar 
az bir ımuhafa.zakArlrk gütmek ııureti
le ilham aldı ve şunu ortadan kaldıra.. 
rak, bunu tashih ederek merhale mer. 
hale yürUdU. 

Fransız <ievlet rel.ıslnin ilk icraatı 
ıı temmuz 194:0 tarihli 3 num&ra.lı 
kararla, mebusan ve Ayan mec11Bler1. 
nin, ancak kendi daveti üı".etjne top • 
lanmak üzere, içtimalarını tehir etti. 
Parıa.mento. il.iki de, v&Zifeııinin nL 
hayete erdiğini hissediyordu ki, en ktl
çlik bir itirazda bile 'bulunma.dt. Fran.. 
sanın o zamanki maneviyatı o .kad&r 
dUşkUndü ki, parl!mentoyu mUd&f&& 
edecek, cUmhurlyete ağlayacak bir 
kimse blle bulunmadı. 

Vifiden Şateiguyona .ııtı:rWen mebus 
lar ve t.yan azaları, orada, Uq aen~ 
~nutuımuıı olarak y&§8.dılar. Belki de, 
bu halde,daha da y&§ıyae&klardı,fakat 
Meclisin, Daladye hilldl.metı tarafm -
da.n 1940 da, iki 'Sene temdit edllmio 
olan müddetinin ibltme.si. <mla.rm uze. 
rine dikkati celbetti. Bunun ilz9rlne 
geçen çarşamba. 26 a,ğu.atos günü neıı· 
redilen iradeyle, zaten iki seuedeııbel'i 
bir ım.evcudlyet hikmeti kalmam11 o -
lan ikl meclisin feshini ve bunların 

reaıe.rı olan &ryo ile Janneyin va. 
zl!elerinden azledlldtkleri illn edildi. 

Orlıa.dan kalkan mebuaan ımecllal, 

1986 da. intihap edilen (halle cephesi) 
ımclisidlr. Onun pollti,lcaaı, Fra.ı:ımya 
o laıda.r zarar verdi iki, bu yüzden, 
ldmae, onun tarihe kıı.nşmaaından mü.. 
-teeasir olmadı. Bu suretle Fransız 

rejimlni.D. nihayeUenme.sı hemen he • 
men ld:msenin <ilkkatini celbel:ım.edi. 

Fran.sa.da hlçblr §ey, hatk rejiminiı. 
böyle ld.nısenin haberi olmadan v~ 

§.ere!aizce ölt.mıU kadar umumi efkt.r. 
da. husule gelmiJ olan derin deği§lklf
ti ~mez. Doğrusu, h&dilleler, 
1936 meclJaj_ üzerinde mUl:.im test-: 
göeterml§U. lılebuslal'dan. yü.Zde &lt • 
IJ1l§l, :n.zlfedar bulunuyordu. 

YUz kadar komilni.ııt mebwı, dah.t 
Daladye zamanında, mecUsten atıı. 

m~tı. Peten hl.ikflmeti zaıı:._anmda. da, 
yabudı ve Frank Mason mebuslar. 
ııalWyctlerin1 kaybebni§le:-dl. Bun • 
lardan ba~lta, !ırarjler, istifa edenler 
ve ölenler va.r. Bu hallerin neticesin -
de, ortada, 610 mebusdan 350 si kat . 

mıştr. 

lıtill1 lnkılAp, parlamento rejimini 
ve siyast fırkaları ortadan kaldırmak. 
la, zaten milli hayatın dışında bir 
fazla.lık halinde kalmış bulunan bir 
politika sistemln1 kaldırmaktan baş • 
}{a bir şey yapmadı; çUnkU hü.ktimet· 
le umumi elk!r arasındn, millette 
umumi meseleye alQ.kasızııgı meydana 
getlrecek derecede bir &11la:mazlrk 
vardı. Yeni rejim, işte bu anlaşmaz. 

lığı ort::.dan kaldırmaya dikkat edi -. 
yor. 

Mare§al Peten, devıeue millet ara. 
sındaki itimat yolunu, idare edileni.? 
idare eden arasında lüzumlu olan ra'bı 
tayı temin jçin, gene evvetkı gUn in
tişar eden bir iradeyle eyalet meclis. 
lerl tOfkll etml.§Ur. 

Eyalet meclisleri, iradedeki tabir~ 

göre: "Halka ihtiYaçla.rını bildlrm~, 

telkinatta bulunmaya, hat.ta. talbika<; 
ta hü.ktimetin yaptıklarmı tenkid ede_ 
bilme ve bu suretıe hUJrometin icra • 
atını IS!alı etmeyi mecbur bulunacak. 
lardrr. 

Bütün bu söylediklerimizle beraber, 
'dördUncü Mariyan,,ın çehresini tama. 
mile tasvjr etmenin lriık~nı olmadı!ı 
nı itiraf etmek JAzımdır. Bu değişik. 
llk, başvekil La.valin istediği gibi. 
''milli olan hakjkl bir ııoeyalizm.,e doğ' 
ru yUrUyen bir cUınhuriy(;tçi, yoks'.l. 
daha glmdiden tota.llter bir devlet 
manzaruı mı arzediyor? Bu hususta. 
bir hUklim vermek güçtür. Fransad'l 
tezah!lr eden muhtelif ,emayüHc!'. 
"kuvvetli bir merkezi idare., yanında 
"eyalet. vjlAyet v~ belediye haya.tm'I. 
geni§ blr muhtariyet,, ve~lmek ~artl
le, cü.mhuriyet şeklinde ôir hlikume. 
te dli§ma.n değildir. t~te, ouna cevep 
"erınıek ve millete, şimdıye kadıı.r 

mahrum bulunduğu mesuliyet hissini 
telkin etmek, eyalet mecl!B1erinln ba~ 
1rca va.zil'elerinden biri ol<'.caktı r. 

Çörçil, diplomat 
olamıyacakmı§ 

Çörçilin babası Lord Rotlolf Cüı· 
çil, oğlunun politikacılıkln murnf· 
aik olırmıyacağına kanaat ızetircr<'k, 
onu, lbir istikbal ~ahibi olur diy·~ 
askeri mesleğe inlh;ap ctlirnıişli. 

Çörçil, mülazım iken, gazete mu~ 
habirliği yaptığından dolay, asker~ 
Hkten çıkarıldı. Bir müddet, cen..ı· 
bl Afrikadalki Boer haC"bi esn%ında, 
harp muha-birJiği etti. lI:.ılta, orada. 
bir siperde, zabitsiz lıtılundııkl::ı ı 

için, ne yapacaklarını hilmeyen Jıi,· 

takımın efradı arru.ına karışar:ık 

onlara kwnanda t>lti, 
Çörç.il, gazetec;liklen 'iOnra poli· 

likaya atıldı ve muvaffak olar:ık 
yükseldi, ama babasının kendisinı, 
niçin •erliğe -:;evkeı:·~iııe mer.ık 
ediyordu. für gün hu merakını t;ı· 

derdi ve anladı, ki b:ıbası, onun, 
cocuklu8undalıi hallerine dikknt 
elmiş, kur.jun'dan askel'leriylc c;ok 
meşgul olduğunıı görmüş ve onda 

H A BE R - ~lişam Postasi' , 

Tarihin büyük davaları 
-- - - ~ -- - -- 1-2 ıu 

T©11flfilPD BlYIDvaıro 
Cüoııc§ly<etü 

. ız. Toplayan: MazaBar ESEN 
Suçlu elııayeti na.cııJ bir ruh bnh" 1\fazas hapishanesinden Anasta.y 

ranı içinde işlediğini, hii.disenin kardeşine bir mektup göndenni'ş. 
vmra ne halde o~duğunu d:.ı. an· ti: 
l:tttı: ''Madlen'e gelince> o koş be-o 

- Bu hadisenin ürzerindeıı yir· yinli biridir. PariSe garip bir tu• 
mi asır ~cçmiı:ı gibi :;eliyor bana. ~aletle geldJği'nden korkuyô?'Um. 
Ren katil olıluğıımu art~ düşün. eğer mahkemeye böy~e bir kılıkla. 
nıii~orom. çıkarsa. çok üz\\fürüm. Rinaenllı' 
~onrn il "t rn etti: lcyh onun mahkemeye uygllll bir 
- itimfiarmıdan dolayı bu~ün kıyafetle gelmesini t.enlinet· 

pi~manun. Eğer hakimler bu doğ- ı I•'alınt bu ta'•slyenin faydası 
ru ~özlerl hafifletici fiebcp sa.yar. 1 görülmedi. İspanyol kadını mab· 
lars!i. bu ıılşmanhk bir kat daha. kemeye çok ~ık saçın Ve gayet 
artacaktır. &n bu itirnfları iste • ~ülünÇ bir lnyafetle çıktı ilk kıeli• 
miyonım. Bu subayın şerefini ko· meden itibal'en bozuk fransızcası 
n.ımak için sonuna kadar susma. ıla klyafeti kadar seyirci1erl gül· 
ğa tar<"ftarım. dürdü. 

- .'\rtıl< sulıay değilsiniz. Delfin Hubr'in dinlenmesi ise 
Reisin bu sert cümlesi sorguyı~ tok feci oldu. Ba iradeli ''e inatçı 

son \'erdi ~.adın suçlu~'U görür görmez reisın 
Suçlunun ıı.orgusn bittikten son. sualine hacet kahn:ı.dan haykmna.

ra a\ukat Harri ~ RobeT, f;uçlnnun ğa baslamıştı: 
a.dli sıhhiye mun.:rene.~ini i'stedi. - Bu adam bZr alçaktır. Bir kar 
AYubıt bu isteğinde bilha .. sa. A • 

Haber'in bulmacası 
nasfayı ordunun faal hizmetinden 
çıkaran göz urıza!:ından bnh .. edi • 
~ or; bunun abrır bir beyin lmst;alı· 
P.na ba5langu; old•ığunu söylüyor. 
d~ ~ 

Mücl<leiumumi buu:ı. itira-1. etti, 0 

tatlı bfr cenuplu !'İVe'-ile, gilzel 
üsluplu, lmn•etli' m.ınh'ldı sözJl'.!r;. 
le ıamnnmda ve ıt\ uJ,atlann en ,... 
korkunç düşmanı sayılan müddet- ~ 
umumi avulmta ce"ap \'t'rdi: --~-

""' - Suçlunun sinir merkezleri '---+--+--
~ o z u 1 m n s ola.bilir. Fakat " ı--+--+--+--+---
ı.inir rncrl<ezi akıl meı·kezi demek ,... 
dt•ğildir. R:'rc;ok "İnir ta1<atleri C'( 

muhakeme~·! tnmamiyle sağlam .. 
bıral•ır. F!ızln ol11r:ı.k nr.Ju a\'ııka. A,_..ı...-ı......ı.-J.-...ı......l-_ı.........ı_"="'"=..-=-' 

,;;;;} .. rol ,.. ~ ~ .,p ... co °' c-
Lının b:ı talebinde hal;sıı olduğn• 
nu söylemi'.itir. Banu i..,b:ıt için 15 'Soldan saija: 
r.onte,rindc l\ladlen Gonz:ılesc 1 - Bir hayvanın ı;irdiifi oyuk, 
razdığı mel.tabu okuyorum: (mürekkep kelime). 2 - B:r hay-

8evgili Macllen, vana muhabbeti olan '(mürekkep 
"Kendimi Paıi:.in tanınmış dok- kelim'!), :J - Çaına benler, fakat 

torlnrından bir:,.inc muayene et • kırılmaz. karnı zil çalan, 4 - Sü~ 
tirdim. Uıı<ıtnbğtm ıuın'<ızhlttaıı f• Hılesi kibar, alçakça, 5 - Ter,ıennl, 

leri geliyormuı;;, te<la\'İo;i çok güc- • o çıkmayınca •huy çıkmaz. 6 - Bir 
mii..,, en iyi çare fütdmlardım ıızaJ{ emir, mektup, lıir ed:ıl, i - Bir 
fa',iama~<tır diyorL'lr. Ha.lbuki bu emir, lsıanbulun bir kazası, ·d!a~·et, 
bana. yapıbcak tavsiyelerin en 8 - Arzu, bir -devletin parosı, 9 -
korJcunl.'uclıır.'' 

Bu mektup okunurken suçlu ~ül
nıüştü; müdı1eiumumi o ,·akıt suç• 
luyu azarladı: 

- Güliiyorsunuz öyie mi ~efil! 
:\füdnfa:ı. mukaddes lıjı· lıııktır ama 
ı-.i"tin g-ibilı-re kendilerini müclnfaa. 
hakkını nrmcl' ulçaldı'ktrr. Bu ta.
kbin reddini i~t1yorum. 

!\fahk~me bu talebin tetk;kini 
~:llıitlerin dinlenmcsintlen so~ra· 
ra bıraktı l"e ı,:ıhitler dinler<lik • 
lt'n sonr~ miid.deiumuruinin i"c;teği 
~ibi bu teklifi redcletti. 

Seyir<'i~r ?omçlunun iki metre~i· 
nin m:ıhkt>mc Jıuzunına. çıJmn'>mı 
Sl\b11'Sızlıl;la lx~li~·orlar<lı, fakat 
umıluldarıru bulamadılar. 

yalnız askerliğe k;ıryı hir aliıka tın 

Jundıığ11na z:ıhip olmıı5. 

Bir h:ıyvanın isminin lers okunuşu, 
parçalık 10 - :Mürekkep bir edat, 
güzel san':ıt. 11 - Bir soru edatı. 
J..u-;.I:ırın uçma VJsıl:ısı. 

Yalı.andan nşui}ı11a: 

l - T:oş!ukln dolaşan (mürekkep 
kclin1c), 2 - Yı?mek, karm lı kla 
seyredilen bir oyun, 3 - Bir çeşıl 
fal h:ıknıa usulü. keserin küci.iğü, 

4 - Kat olan, nala, 5 ~ l\alkık. 
yüzümüzdeki şeylerden, elbisen in 
kolunun ucu, 6 - Bir erkek ismi. 
hanın doğduğu larih, ·; - Bir e• 
dalın kısaltı1mışı, bir şeyi bulmak 
için l'ir yeri k:ırışlırmak, 8 - .Es• 
ki Hus Carlarınrl:ın, bir ecncl.ıi ka· 
<Tın ismi, O - Muvakkat, ml.'ydar.. 
10 - Bir emir, clışınd:ın i~tcr 
gilıi göründüğü halde içinden isle
rr.jyerck, seciye, 11 - Yıllık. 

Dıinkıi lm/nıac11nı1zw lıa1li: 

tildir. Zavallı hanmımımı öldiirdU, 
beni de öldürmek istedi. 

Biraz aiilifınet bulduktan sonra 
ya.raJanı~ şeyle anlattı: 

- Bir elini ağzmım lizel'İıtıe 
koymuş, öteki eliyle ensemi kes~ 
İneğe çalışıyordu. F,;11c;emc1en ottrZ 
santim boyunda. ve 14 santim ıe:
ninde koca. bir et parçası kopardr. 

Kadm yine- heyecanlanmıştı, 
haykırarak sözüne de,·anı etti: 

- Evet bu bir alı:a'ktrr. Eğer 
cesareti <>lsaydı kıendi kendini iil'' 
dürilr \'e bugün bura.da bulnn~ 
mazdı, 

Bu aleyhindeki Şehadet sıra" 
smda Ana..<1tay basım elleri ara" 
sında. ~a.klamı51 susuyordu. 

AVUKATLA MÜDDEİUMUIHİ 
ARASINDA 

26 8Ubat tarihindeki ikincj ,-e 
son eelsede müddeiumumi idclia
na.mesini okum.ağa. başladı: 

- Eğer hürriyet boş bir ke.lt 
ıııeden ibaret d,eği1se, yeryirzünd.e 
hayatını iyiye doğru ~ötürmek 
hususunda. hiç ..kimse Anastay 
JaWar hür olmamıştır. Su!;Iunun 
tahsili ,riitbesi, ekmek para.ı>ı 
'ar, Hatta hayatta kuvvetli sahiı>· 
leTe de maliktir. Ordu denilen bü·· 
yük aileye \'e tıeref mektebine 
bağf:ıdır. Çamurlara atılıp sürü1ilen 
meı: içm h~ bir mecburiyeti yok· 
tın. 

Miiddeiwnomi ölen ihtiyar ka
kım şöyle anla.ttı: 

- Baslıklarmın şeritleri altında 
gözlerinin gülümsemelerinde u· 
~an gt-nçliklerinden bir ı'ık salı:" 

J.ayan ihtiyar kadınlardan birisi. 
Subay kızı, ~ubay kansı ve subay 
tırafmdan öldürülen za·rnlh kar 
dın? 

Avukat ımçlunnn baı5ınr kurtar· 
mak için çok uğraştı. Fakat ba~· 
lannda doktor DUkan i'!ıtminde bir 
nıalmlle doktoru ola,n jüri hey.eti 
ba mlldaf-~.. "<>~k kal'!)ılıulı. 

gen~ a\-ulaı.t her ~areye baŞTIJrc111~ 
gözlerdı- merhamet arayara'k <13" 
,·asmı ka.zanmağa ç.a.lışıyordu. Fa· 
kat nafile! 

A\'nka.tın müdafaasın<lan, Te bir 
çeyrek saat sonra jüri sn~luya a· 
cnnadan kararım '"~rmişti: İdam 
karan! 

AN ASTA Y GİYOTİNDE 
Ka.rnnn ymne getlrilmesı b:r 

aydan faıb gecikmedi. 
19 martta. t.emyiz mahkemesi, 

ağır cezanın karannı tasdik etti, 
31 martta cümlıorreis:i' Sa<lı Kal'· 
no nf istldruiını reddetti. 

Mahkiım sahı;.'?n af iııticlası ver
tnb değildi. 29 mny15ta İspanyol 
dansözü Ma<llen cümhorreı.,ine a· 
cıkh bir istida. göndererek sevı:{i• 
Iİ!<İnin kendicı.i'ne bağı,lanmasını 
rioıa. etmi~ti. ~ gün sonra i-.e 
eczacı Anastay, kendisi ve öteki 
oğln namına adliye nazınna acık
lı bir mektup ı;tönclenniştl: 

"Talisiz nahkfım hiç bir ŞeV i'!l
temiyor; falmt biz, karde~i ; liye, 
son hakimlerden merhamet ve l\i 
tnf istiyoruz. Su~Iunun başını bize 
ba~r51ayac!ık muhametin bu yiik .. 
seık est'rd:m <lolayı pişman olmı· 
yaeağma da kaniyiz, 
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( Gazetemtz.ın 
bacılık yanındaki tar 
Uyerek gönderecek o 
ticari mahiyeti haiz o 
!Anları parıuıız ne.erol 

~ Boy 1,65, kilo M 
sınıfından ayrılmış, 

mı§ bir ai!enln biricik 
Ura maaşlı devlet me 
15.22 yqlannda, o 
balık etinde bir bay 
temektedir. Bay dört 
doluya gidecektir, (Y 
racnat. 

koca. herhangi bir ap 
crlığmı yapmak ist 
muzdar vaziyette ol 
adrese acele mliracaat 

KüçUkpaz.ar Leblebi 
numnralı evde Kad 
mUracaat - S. 

* 17 yaşında, orta 
d1!zgUn ciddi bir Türk 
hususi bir mUessesede 
mektedjr, 25-80 liraya 
Kefil ele verebilir, .(V. 
mUracaat. 

* Lise onuncu sm 
bir Türk bayanı resmı 
hanelerde çalışmak fi 
ri daktilo ve yazı ~ 
graf muhabere ve hesa 
lar. (N. Ö) remz.l.ne.m 

AlJırınaı 
(Ateş 6) (A.G.) (B.T. 
(F.N.S,) (F.D.K.) 
(Kaynak) {L~e 11) 

(Marmara) (ôzbaba) 
(2. R.U.) .(R.S. 
lSalacak

0 
7) (S&.lJtl 

(Vicdan) (Y, Bal 4ll) 

~il \"e terbiyesi' gönn 
elan tanmmış bir pa 
t.ıy'm ıı.ffı tçin 29 
hurrcisine bir mektu 

J\lalılifuııe gıelince, 
edilecek bir b:ı.şkasl) 
yen bu işle slJlkad. 
sny falar dolu o yıı:n 

~·ata Ye ölüme dair f 
leri.ru takip ediyor<lu. 

Öliimünden bir gü 
de,ine ya2dığr bir 
cümleler \'ardır: 

"Ila:ım \•iicudumd 
hemen öleceğimi sa 
sc<limden ayn dü~ 
saat k:ıdnr hayat es 
yarın ölümiimchn ~o 
i~te! Eller;nin arasına 
c-ağır, ~öreceksin ki 
lacaktır.,, 

!) nisan babahı Au~ 
olüm karlar soğuk in• 
ılil'[hti ~ördü. Ayağa · 
len1ıeri kal'l)ıla.dı: 

- Sizi bekliyordmn 
Sonra hapkhane m· 

tap etti: 
- l\iasamm UT.eri 

me bl'r mektup bırakt 
fen l{endisine ".eriniz. 

M:ılıkiimun gözleri 
u. Sonrn. ı;;u 

söylerli: 
- İçiniz(le ölümüm 

b;ışonın \!7.erinde teerii 
birisi ·uır mı? 

l"akat ~uı:Im·a ~n 
bulunmak 'az.ifesfnt ·· 
olan baha..,r Valadye d 
bÖziinü !<esti': 

- Böyle ~:rl~r dü~U 
Ve sahahın saat 

nastay da ölümün n_, 

CiirçHi 11 lıa.b:ıc;ı, herhalrlc, pek 
de ald:1111mımıştır; ~iinkii Çörçilin 
nılııınrla hir kuın:ındanlık alr~i var. 
rlır. Geçrıı hliyüR' h:ıı·ple, h~ılıri~·ı! 
birinci lordu iken, hep ta:ırruı l:ı· 
r:ıflarıvdı. nu lı:ırptc rle, tl\'lll nlco<;• 
le lı:ırckcl cıli~ or, aın:ı la:'l.rruza 
iınkı"ın lııılnınıyor. ' 

1 - Siparişafan, 2 - Eden, Xar:ı, 
E, 3 - Var, Ana, Ak. 4 - hin, N, 
DaYn, :l - Le, Aılnlar, D, ı; - E. 
tınan, Ada, 7 - N. Huy, Tinıar, 
8 -; Kasa, Azar, fi - \':ın, Kara
kı~. 10 - Abes, Dal, La, 11 _ 
Hutip, Nel, K, 

Genç subay, babasının Protes· 
tan oluşuna. rağmen Katolik inil-

öğrendi. 

·-----------·-----------------------------------------------------·------(Dünkü ntısbadan devam) b:ış.ladı. Ve Jo'hnny. - içimizdo A T E ş . . .. _ Aman yarabbi, dedi, oğlum, bir hayal s.öldlntUsU!. BI 
- Seni de, Johnny'yide öldüre- yalnız o, Pedroyu görmemişti - .sana ne oldu? RUyanda '.hortlak!ar mı kadar değişeceğlnL taa&v 

cejiml zavallı, ~elim~iz Johnny, bu ı:ni il• gördün, nedir? Suratınır haline bak: dlm. 
Pedro, vücudunu bülün kuvveUy. tiratlan şaşırıp kıpkırmızı kesile. "-Bir şey yok! O gı.in, bir kelime bile 

le sıkht halde, Rona ihiç ~ik~yei rek Ronanın hellne :;:ırılmağa le· Vllma Clark'dan na!< leden: İlhan Tanar Diye mmldandım. Ronaı:.ın ev!M ayı-ıtdrk. 
etmemişti. Bilakis memnun ve mü. şebbüs elli. gj.zll gidiyordum. Orada gördUkıerimt Mrs, Prunner, mahalle 
leb<:ssimdi. j1'f!I! ı Simdi Pcclro lrnpııla:ı.'dı, parnınk· caıııııı kurtarmıştı. MUcadele pek kısa silrdU. l{ofn§uts.. de tabii kimseye söyliyemezdlm. vicdan az.._abı çekiYor da. o 

O zaman, annemin beni cağırm&• Jarının ileri doğru öyle takallüs el· Roıı:ı, yüzünü istikrnhl:ı lıuru~- rın evvelce duydukları çrğlık Rona.nm Hldlseyi talrtp cde:ı d!!rt b.:;j gllıı hale girdı, koca adamı öl 
sı üzerine k-0şarak eve giderken, miş bir halele uzıımşı v:ırdı ki, J,or., tunlu: değil benjm ağzrmdan çık'lmııtı. Ayrıl. za.rfmda, komşulardan kinı.."eyi gorme. lay mı? 
hu iki mahllikun !birbirlerini hem kuılan füreyen, heli henzi :ıtur. - Ah, siz erkekler. hepiniz mas· drklarr zaman P~dronun gömleğinin dlm. Pcdı-oııun ortadan ı~ .... ybolduğı.ı Dlyoı·du. Çocukluğu 
~iddellc sevdiklerine, hem de aynı Johnnyyi elleriyle boğacak sıın· l ıır:ısınıı. Beni rahat hınıkın. si7.. göğsil kıpkml kana boyaıı.mı§tr. Asıl tahakkuk etm~ti, Herkt>·:, Ronanırı Mre, Prunner'in haksız ve 
şiddetle nefret ettiklerine lli.ıkürıt dım.' Fakat bir şey :r:ıpmıırlı. tı;-eri den islecliğiııı tek şey bu, beni r:-.~ feci cihet, Ronanın haliydi, Yanağı.n- kocasını öldUrdUğU kanaatmdaydt. BilndılğUnU anlı.ıyordum, 
Yermişti.rn. girerek Johnn y'ye Portekizce lıi:- hal bırakın. da, gözUndeıı çene kemlğ".ne kadar~ Ceııedi ortadan kaldırrnı'j oll\bilirdi. yapmışsa yapmıotı ama, 
Şimdi, son büyük kavgayı hatır- şeykr söylemeğe b:.t)lar:ı. Herh:ıldr Pl·<lro: çılan derin bir yaradan kııu fışkırıyor. Ben, ışic iÇyUzUnli bildiği.ro halde, b'.l dan !1.2.abı, nedamet veya 

Jııyonım. O gece, ev~rinin ı]clJhnık, · kiiCür edi~·orıiu. "- Bıı :ıı7.tın ciddi mi, rlive ::o• du, Gözlerinde müthi§ blr parıltı var- ithamları kendl kendime !:ile reddede-- cteğild!. Sadece, gürilltllHi 
kirli mulfnktn llona J le yalnız olu• Rona, bu hid<l<'li ka-;ılen kentli )urlu. Ca) et kolay, ~eni biılün c'"• dı, ıztırabma rağmen ka!!!Sını dik tu. miyordum. Ronayx ziyare~ etmeğe de tan birdenbire uzakla.şanla 
nt)orduk. Derkr:ı Johnny Hines üzerine ÇCYinnek isth·ormuş gibi. kcldcriıı "ralıcl bır,ık:ıca~l:ırı h;r :ı··~ tuyordu. hiç cesaretim yoktu. lerı bjraz bo;;.luk ve bekle 
se'dı. Ron:ı, huyurun hile demedi. Heri ~lıldı, ellerini heline dayııya• le soknc:ı~ım. '' Bu gecenin acLBmı ~:karacağını, Nihayet bir pazar gUnU. taşocakla. bır melA.nköllye kapılmııt:J. 
misnfiri :ıclf'liı surat ederek, dik• rnk: ?ılutfak ııw-;:ı-;ının üzerinde ilur w\ senden, Pedro!., ru~n etrafında dolaşırken, siya.hU bi!' Zamanla, evine gitmeğe 
ınekle o!ch.ıgu cllıise ile mcşırnliy~ "-Beni ı:ıözeller'iin ha! cPyc lı;,- keskin lııçnğııı Pcdronıııı elinıle Diye haykırdı. Birdenbire, bu kan. ka.dı.nın, kayaların lizeJinde tek ba.,m:ı mağa b!i.§ladım. Artık, ko 
line devam elli. ~ırdı. İşle gördtin. Simdi ne ~npa· parlndığını göri.inreye knt"ar. ne fiı• !ar iı;lndeki çılgın kadmdan dehşetli oturduğunu gördüm. YU?.linil farket. ruz bendim. Rona, cevap 

Riraz sonra. mulf:ı~ın pencere.- caksm, bakalım'? Yine iı;mişsiıı, ınek islcdiğini anlıımamıştım. korktum. Gözlerimi eliml.ı kapatara;c tikten sonra bile, bu sak!n. :meyus ve YUzUndekl yara, ince, &det 
sinde. Pc<lronun yiiıünii gi)rdüm. ~:uho~! Ronn, lı'il:ı lıik:ı~t Ye müstehzi, odadan fırladım, siyahı, kadının Rona oisbileceğine bir ç!zgi halinde kap 
Sırlı pencereye .Jöniik olduğu hal• Perl

0

ro, 'kadınn ıliin<lii . ~ :-:7 ını ~ı~· ı:ıüliiınsiiyorciu. Pcdro, Iııçaj'.lı kallı• ' Ertesi sabah, kahvaltıda, annemle güçlUkle inandım. Beni ta!!UtlaIDı§ gi• Rona ,yine güzeldi. B1r Dl 
de, zannedersem Ronnda kocasın ı:-t m:ıınnşı heni bü~bülün korktıl uyor- na doğru •aJl:ıdı ve ,.tıı mnğ·ı lqc' • babam geceki h!diseden bahsediyor. bl başını tekrar ta§ocağma çevirdi,, etrafından uzaklaşan t 
)akıncla olduğuırnıı :ıynı cl:ıkikadJ rlu. Dizlerimde eve karJ:ır f.(ıdece;. hiis elli, Hona., çevik biı· hıırckei..ı:. lardr. Kom§ular deh§etıi kııvga. etmito "-Merhaba!., birer birer dönmeğe ;ı;ıaş 
forkına vArrlı. Gözl~ri parln<lı, ~Ü· rlcrmnn ı.almoıııı5tı. titrcyon1ııın. hu tııarrm.dan kurluldu ye knlı!"a. !er, kaı!ın bıçakla yaralanmış, Pedro Diye kekeledim. Df.h.ı,etll ha. Jobnny bir gece, kap 
!ıinısedi, o 7.am:ına kadar hep aksı Rona, gtllümseyerl'k .Tohnııy·~ t! h:n la 'liil lü. ortada yokmuıı. Rona hiç blr şey eöy. yalsukutuna uğramıııtun; A.levli ate~ Rona. ile Eeıısızce otururken 
Ye sert muam<'lc ettliji .Johıı:ı~ 'ni11 ıt!Sn<fil: Arlanwa~ı;: hir dnl,iknlık Arlık Pcdronwı hiJdeU f:Oll haddın1 

1 ll'mlyormuş. Ben odaya. girince, sustu. bulmağı umduğumuz yerAe, tüten ıs- - Hiç Uzillıne, dedi_ Ka 
n"Jluzuna elini koyar:ık kont•şmaya fasılaı.lan i~lifaıle ederek k:ıçınıi bulmu.tu. ~ar. Arınem: lak odunlarla. .kar.aı!asmasra benziy_e,ıı J~ sayfa.ya 
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- ~ra&ıkl ı;nlılıklar araıı:::~ :.ı:r 

~f')lk )&'UUllU ı;ördum ... 
Afaı;larıu dllılud~ 111per alarak et . 

rurı gözden geçlrt'n (Ak kut) bir ı;ey. 
lı r güremeill. 

- Blq gürUnco knı;mı, olmab. 
Diye mırıldandı. 
lf.o\cer bltaz ıı;ınra bir attrU geyll• 

gürdü .• 
(Akku~)un elindeki oka atddı: 
- Onlardan birini • vurı.blllrim, Şu 

)'ayı bana '\'erin! 
(Akkq) ge)lklerı uznktıın saydı: 

- IJ<ıkuz geyik bir aracla duruyor. 
Dedi ve Hncerln ol• atır.aııına mani 

oldu; yayını vernıeı:ı. 
Hacer birdenbire ııapladı: 
- Bu a\·Jarı neden kaçırıyorsun 'f 

lfanlya geyik knartın:ısı ~ı.el olur 
dcJUlııtJn 'f ! Neden ok atmıyorsun 'f 

(Allku,) g111Umsedl: 
- Biz mogollar (dokuz) sayısını 

hutıu bUJrlı.. Dokur. ge)lk bir arayı:. 
gcUnoo, ona ok atmayız. 

- Hunlar gc;,1k olmııSBydı. gene 
böyllı mi yapaMlınız? 

- Ev~ Dokuz tane yah:ın donıu:ın 
g8rac3 dlm, gene atma.dzdan. 

Hacer hayTetlnl glzllyen.tdl: 

- Demek ki, btıyllk '\'e meobıır kab. 
tarııanların da bfrer zayıf tarafı '\'lir. 
llllf! 

- Bu bize at,a!arının:d&n kalmı, bir 
iııanqtır. BUtlln mogollar ldokuz) 
Sl.Yıamı görUnce boyun eter. 

Sonra bir ~ın keııarma oturdu .. 
Ve l'eylkler katııırken, Hacerc fl' 

rrıaıtunatı '\-erdi: 
- Temuçin vaktlle aym dolmzunca 

ırlinU, sabahın saat dokuzunda dün -
raya gelmlf. Dotduiu uman bir eU • 
'>in ~ parmağı avuounan içinde ya.. 
Uı ıkına. Dünyaya dokuz parmaklı O· 

lnrak dofmuı" bfr &1ln aonra yapııık 
Pnrnıatını me~na çtkarmııılar. 

- Uo dokıQı 1'1r araya geldi. 
- Acele etme.. daha altı tane var. 

1 ernuçlnln baııı ucunda dGkuz kabile 
retaı toplaıuulf.. " 4otdufu sUn aile. 
<ılradından dokuz klııl varnut. Temu. 
ı;bı, Oetnstz ünvanını almcay& kadar 
dokuz kere ımımden kurtuımu,.. do. 
ı.uz kabUe ile muharebe yapmı:t ve 
bu llluhanbcl!!:".:ı beptdnde muzaffer 
olmu.., 

- lkı tan"9f dalla bldl.. 
- 8onunoolan en öneinllsfdlr: Mo. 

~ollar gökte dokuz :n:ukaddeıe yıldıt. 

taıurlıır ... bu yıldrr.lar iruıanlann h!\. 

, .. pnı ve dUnyanm .ı:-fdlşlni tanzim e. 
der. Sonuncoııuna gelince, Cengiz 
han, büyllk mogol lmparatorluğuım 

1uırdoktıuı eonra, dokuz devletın tah· 
tını yıkm11 '90 banlan keıı.dı ülkealne 
lıatıanu,ıır. 

Hacer dayanamadı: 
- Myle devam ede!'91". mogol.lar 

ber yıl bir taht devfreoekler. 
- Bunlan aaymıya<'&!"·~~ Zira, l1k 

l<uruıtayda karakurom beyleri ve 
'Prettalert bu ııayınm ınogollal'<'a ırat. 
lu olmasına lmrar '\'erdllet. Bundaıı 
801lra da, hiç ~pbe yok ~ blr eo1' 
t~tlar devr)leeektlr" faluot. dokur. 
ııa 'lama bir teY llAve edlhr.lyecekt1r. 

Dokuz ıeylk s1lrll ballnıkı koıuıttı . 
lar_ 

Ve datm yama~larmdıu tnmana • 
l't\k kayalıklar ar1l!llllda kayboldular. 

llacer blraı-; sonra Hd U>.şın araam 
datı besmı kaldıran bir geyik yavm&a 
gördu.. kotta.. "" bu yavruyu eliyle 
~'1caladı. 

(AkJnıt 9flll blP llNle ha-y'lnrdı: 
- Sen tyt bir avcmm? Okııu"- ti . 

1lhanı avlryonuaı 
a.ceı. gtHerek döndth 

- Ben onu dembıdenberJ glSrüyor · 
dum. ŞlmdJ yakalamak tc.kAnmı bul. 
dum. Ne glizel, ne körpö htı gcJlk. 
(Akkuı> manalı bir ta>'nla baım: 

salladı: 

- Çok gU.ceJ,. çok kö•pe. I<,akat, 
onu kızartıp ylycmeylz. 

- Niçin': SenJn alıabla a\·ladılıuı 

ben cl{ınle tuttum. 
- El ilo tutulan hayvan &\·lanmıj 

ııayılmaz. Biz wogollar yalnız av eti 
yeriz,. El lle tutulan ha~·anı KJ1cal: 
besle~ ip büyUtıuckten ho'11anınz. 

- Şimdi bu kürpe ynr:.ıyu ylyeml. 
yecck mJylzP 

- Hayır. Günahtır.. avlanmıyaıı 

hayvan yenmez. 
- Ne garfp ı\detlerlnlr varmı6! 

Bense kolayca bir ha)vau a\-Iadım di. 

3·e &e\'lnlyor4um. 
- Ziyanı yok, Onu çadım götürüp 

bcı;Jerlz. Koako<'a Alan da~larında bıı:S 
ka &\' yok değll ya .• haydi tiU ormana 
doğru yürUyellm. 

(Altku,) kUçUk ceylk ~'B\'ruSUDll 

malyetlnllekl askerlerden birine verdi. 
Ormana df.lğnı yürüdüler. 

(AKKUŞ) BİR KARA YJIA'IJLA 
BOOUŞURKEN 

Hava ~k eakfndl. 
Be.r taraf karla ört\Ullydll. 
Ormanın heynz ııemslya atmış gibi 

görUnen geoit dallı ~ ağntlannn> 

manzarası pek hotto. 
(Akkuı) yayını omuzunx takmış, 

taotan ca,& ııe.kerek yttrUyordu. Hacer 
yanı batmclan onn takip "diyordu. 

Daha arkadan da aeklz on mubaf17 
s-eliyordn. 

Akkut konakladıtı bu mmtal<ad:> 
kışı reı:lrmefe karar vermi~tl. 'Fevka. 
IAdo lıır hftdlse ile kıı rıııta,mazsa, fltr. 
bahara kadar bu iki dağ aratım4alt1 

kuytu yaylada vakit geçlrttektl. 
(Akku') ilkbaharda bcradan (Er. 

menlııpa) Uzertne ytlrUy0011ktl. llr • 
meni onlusu koınutanı <f,;an) bir sl1İı 
D&811aal 

"Ben, mogollardan korkmam, On • r 
Jarla göğ\la göf\lee sıarp11map bt\z.ı. 

rım,, demtıtL 1 
(Akku§) bu sözleri u.nu.tmıyordu. 

Bir ermeni komutanı mogollara de. 
meJr ki -)'nUI OİmJ'"Ordu? rAk'ku2) 
elbette bu .wözUa lıesabmı stıreeck ve 
(h-an)a cevap vermek fını::ıtmı k&Çır 
mıyacaktı, JlattA Jlaoorle orman ağ. 
:mıda konuljurken bile bu ellzü hatır. 
byarak: 

- Şu kıt çabuk bltae de Ermeniler. 
le kozumu paylapa.m., demckt;en ken. 
dJn1 alamamııtL 

B.acerln bir teYdea haberi yoktu. 
Özbek aaraymda D.ıkavukluk Hace 
rfn de l"llhuna .ıamtftt; Akkllf&: 

- Ermem.tan bir kabl1" mJdfr! 
Diye aordu. (Akkuıı) gllldU: 
- Hayır. Erlvaıı.cla bir clevlettlr 
- Ne oluna oı.on, dokuz taht de. 

viren büyük mo~l lmpar:ıtollu~unuıı 
IJ1zln glbl llnltl bir komutanına 1Ayııı 

olan eey, böyle kliet.ah bir adamın ba· 
tmı bir kılıçta yere dU,ttrmektlr1 

Haoerln bu sözü (A.kkuf)un hotllDA 

&itmlatl. 
Onu karlı daflarm y&mat'mda ku . 

eafına alarak ııevmlt ve oqamı,tı. 
Hacer (A.klu11)un röztme gtmıentn 

yollarını :ravat yavaa kf!fft"dlyordu. 
Zaten r.ekl bir kadın lı;ln bt.ndan daha 
kolatl ne olabilirdi 1 

Btır bllytlk adam gibi, ( AkkuO da 
gurunınu okıtayan klmııe-lt!rC dalma il. 
tlfat eder ve hediyeler ver!:dl. 

Akkuıt bir aralık bliyük bir karata. 

Devlet DemiryoUarı meslek okuluna 
talebe altnacaktır 

Devlet Demir yolları Umum Müdürlüğünden: 

Devlet Demiryollarının muhtelif ihtlsns şubeleri için memur yetls· 
lfrllınek üzere Ankarada bir ''Deıniryol Meslek Okulu,, tesis edilnı~lir. 

Mektep yatılı olup tedris müddeti üc senedir. Talebenin her tnrm 
eli>ise, yiyecek, yatacak ve tedris malzemesi idarece parasız temin edilir 

İşbu mektep mezunları Devlet Demiryollarında Lise mezunlarına 
~ahsu~ mnaş Te haklara sahip olurlar. Askerlik mükellefiyetlerinde kısa 
hızmeıe tnlli tutulurlar. 

Demiryol l\Jcslek Okulunu fyi derecelerde bllirenler arasmda ve:;,· 
hut meslek hayatında yüksek ehli:yet gösterenlerinden ecnebt memlt" 
kellerde fclare hesabına yüksek tahsil ve ihtisas yaptırılmak üzere lıer 
sene ayrıca talebe , .e memur seçilecektir. 

Kuuıl ve kabul şartları : 

1 - Tfirk olmak 
2 - ldnrcıniz hekimleri tarafından yapılacak ~ıhhrıt ve Psiko leh· 

nik muayenelerinde ıııhhnlli oldu~u anlaşılmak 
3 - 14 yaşını doldurmuş ve 18 yaşını bitirmemi~ olmak 
-' - Acılacnk milı-:ıbnka imtihanında kazanmak "imtihanlar Türkçt, 

l\fa!cmııtlk ve Tabiat bilgisinden yapılacaktır. ,. 
5 - En az orta okul mezunu olmak. "Tahsil seviyesi ortadan v::ik· 

sek olanlar da meslek okulunun birinci sınıfına kabul olunurlar .. , • 

Müsabaka fmtihanıarı: Ankara, İstanbul "Haydarpa~a ve Sirkecicie 
r.~~ışelıir, Bnlıkesir, Afyon, lznıir, KnysC'rl, Adnna, Malatya, Erzun•~; 
şchırlerlnde İşletme i\lüdürlüklerindc I. birinci teşriıdJ.12 perşenbe gfiııü 
ynpılacatır. 

Tnlipler nihayet SO. eylOl. 942 ınrlhlne kadar imtihan olmok istcdık· 
leı! şchhleı deki Demiryolları ı,ıeıme l\lfidüı lükl~.-ıne birer dilekçe ile 
muracaat etmelidirler. · 

1 - İsteklinin bugilnkn haline uygun fotoğrafı ta,ıyan n!Hus hOvl· 
yet cüzdanı _ 

2 - ;\fektep dirılomnsı ve yahut tasdlknrunesl "Bunlıııa ynpıştırıl~ 
ft'Jloğraflnr da lolelıenln bugünkü halloi gösterecektir.,. / 

3 - lyl huy kttğıdı • 
4 - A'ı kağıdı 

İşletme merke7.lerinde bulunan istekliler yukarıda sösterlren c111ekçe 
ve vsikalarını bizzat i,letnıe Müdürlüklerine götürerek birer kayıt nu· 
nıarası alacaklnrdır. 

~l~er yerlerden gelecek istekliler, 20 den 28 eyltlle kadar en yakın 
Dcmıryol istasyonuna gelerek işbu dll<'kçe n \·csikalarını istasyon ~erine 
goslerccek ve dilekçelerini knyıt eltirdikten ve istasyon nıfılıüril~ nırı· 
hiırlettikteıı sonra seyahat '!deceklerl trenin tarih, numara ve ~aatinl 
ynzdıracaklar ve hu "eslka ve dilekçe ile trende ikinci mevkide paı-aı.ız 
seyahat edeceklerdir. 

İşbu lateklller mOracaat ettikleri istasyona g&re en yakın lşletıne 
nıerkedne giderek orada imtihan olma~a mcburdurlar. 

Ancak: Müracaat tarlhlerlndcki tren vaziyetine göre sJclecekleri 
en . yakın İşletme merkezine 80 cyllil tarihinden evvel yetişemedik· 
ler! takdirle lıu larihlen evvel yetişebilecekleri dilter İşletme merkez
lerındeıı en yakınına giderek orada imtihana slrebileceklerdir. '.l'alcbe 
yolda kontrol esnasında üıerlerlnde bulunduracakları işbu vesikaları 
katar memurlarına sösterecclderdir. 

1stasy~n~~r~nıı lıu suretle işletme merkezlerine gelen talebe derhal 
l~letnıe l\lildurltıklerhıe müracaat ederek ynnlannclakl \•esıkalan yuka· 
rıdn yazıldığı gibi bizzat alAkadar işltmeye verecek ve kayıt numarnsı 
nl:ıc.ıklnrdır. 

. ıstasyonlnra mnracaat edeceklerin, gerek trenleri beklemek nıere 
vakıt kaybetmemek ve rnhatsn: olmamak ve gerek yukandakl tarihlerde 
işitme merkezlerine yetişebilmek için tren vazlyetlcrfnf evvelden tahkik 
etmeleri menfaatled icabındandır. 

lsteklitcrin İşletme merkezlerine mQracıt tarihlerine g&-e mOsaba· 
kadan evvel. ve yahut müsabakadan sonra İşletme Müdürlilklerince tesblt 
edllecc"k tnrıh ve s~nllerde sıhhat hey'ctlerince muayeneleri yapılacakttr 

Mu<itıbaka lmtıhanındnn ve muayeneden sonra Jstekliler neticeyi 
beklemeksizin işletme Müdürlilklerinden nlncakJan parasız s;yahnt mü· 
~:aden:ımclerile seldıklerl istasyona dönebileceklerdir. Hunların arn:;ın· 

neUceyi, lmllhan yapılan •&birlerde almak isteyenler bulunursa bu 
arzularını ve orarlaki adreslerini rlilekçelerlnin altına ya:r:dınnalıdırlar 

Ancak bunlar mektebe ktıbul edilmezlerse dönecekleri yerlere para: 
sız seyahat hnkkını gaip ederler. 

Sıhhat muay ı d n 
1 

. t bil enes n e ve m sabaka imtihanında kazanınlann adres· 
e~ınel e ı?at yapılır ve Ankeraya kadar parasız seyahalleri ayrıca te· 
mın o unur. 

lşbu me~lek okulunda tahsil edenler beş senelik mecburi hizmete 
tabi tululacal.lnrından mektebe "'İrer'·en ., ti ki ı d h ... .,.. ce rece er noter en musadak 
taaktlı rıd:t1 senedinin nlimunesinl lşletrne Müdürlüklerinden tedarik ecle· 
ce er r. (9975) 

ııın llatünde durdu. Ve etrafına bakı. 
mrken, blrdenblre gll:r.Une halkalanmq 

halat yıfmı halinde bfr '" görllndll. 
(Alan) dağlarının kara y&!anlan pek 
moşburda. ... 

(Aklmt) h~men yıııymı omuzundl'IJI 
cektJ: 

- Krpmlama Baeer.. brp:mızda 

dört bet kulaç bo7W1da bir kara yılaa 
var. .. 

'(1)e1:1amı rxır) 

--------------------------------------------------~çlıı ortada hlç bir delil yOk, Ben ıar, ne de kavgalar vardı • ·•- Sl.z, Roııa, yapımız mıydı bu ka!'§ı müdafaa etUm, bilmh•orum, 
le0 rkmam. Ka.bul edersen ~arın eenln· Mal§etini tamın içlıı bir dUkkA.na lfl? çünkü içimden bende mücrim Ol• 
d evlelllneğe hazırım. Hemde, mazur. satıcı olarak glrml§tl Dtlı. liyah ~· Cevap nrmecll. Tel!fs'..zc& ba§ka duğuna kaniydim. 
uıı. Rona, kendln1 müdafaa mecburi.. lı§tlla gömleğ'jni ııırt.mdar. çııkarma.. bir mevzua geçti. Rona sad~ Pedroyu k d•-· 

Yeu vardı MUdd • ' ' en mı· ).! • eıumumıyı- JM>yledlm.. yordu. Ev temlzlenmi§, bahçe olduk. .,_ Ben daha yemek yemedfm. BJr nin öldürmediAinl söylüyordu 0 
eaeıe unutuluyor bile., Z'1nanla bil&- ı:a muntazam bir ıekil alı:lııtı. c;ay içer mia1n T halde katil ıklmdi? Bihnl • 

bUtUn unutulacak_ Benı t'abul eder iŞmdl. onun karşısında. dururken, Bir mazeret mmldan&-,. uzaklat- sey sayUyeme:tdi K yordu. Bir nılaiıı., ,....., • • avgadan sonra 
· bUtUn bu hatıraları kendl k4tndime tım Çay! Bayle bir zamanda cumıtınU Pcdro çıkıp gitm' r t 

"-Hayır. tekrarlayor ve soruyorum: "- Acab:ı • ış 1
' şte O ktıdar: 

.. _ Ben o kara h"yva.• ...:'-'. "nbn deWeri ortaya çıktığı •ırada çay ve Kadının bu muannit inkftrı avu• 
... t>•u' " "' llenim çocuk hayalim mi dyle müthiş yt ek dU..n u du. k ı b'l 

del'JoUlm, Rona! Sana 1""kl"t, eımaaıa-. yec !l"n yor a ın.ı ı e kızdırıyordu. Hevecanını 
& r r. sahneleri lcadettl? Bu ae.sSjz, alyahll k f ~ alacağım... Şehirde otunır.ı.z. k&dmı:n o hAdiselerln kahramanı Rona l'tlers. Pnınner'in dedHli çıktı. tahrı çin son ç.are olarak, kımıııı 
"- Hayır. Ertesi gün, Ronayı tevkif ettiler. eşarpı gö~ter<liler. 

olabllmcalne imkA.n var mı T .. 
Johnny, bUtUn ıararları.oa, ricalar:. Rivayete göre, ilk iştinlakta, sert Yine Hlkayt omıızlnnnı silkti. tşçi• 

• Blrden kendimi topladım.. Yanma k 1 ı h na hep bu tek, menfi kclir.ıe,·le mııka ve ısa cevaplarla bütlln ithamları er n epsf birbirine benziyen kır-
"- .J seımcmio mut.hl§ sebebl.nl hatırlaya. "Cle görUnetı gitti: bir daııa da gel rak: reddetmiş. Cinayete teknd'riüm c- mızı mendil ba~lamazlar mıydı? 
:nedi. den eden sanıııyı sörnıüı, olmanı Deliller kuvveti değildi, fakat Ro-

.. _ Bugün taıocağında bir ce.!!Cc. 
I>i#erlcri de, onwı gibi, Ronanın P<: buıunmu§, dedlm. Bir erkek cesedi dolayısiyle bende, Ronanın lehinde nıının . .sülı:Otu. etkAn umumlyeyi 

llnı bıraktılar. Iararlannııı bcyhu"'~ mühim bir şıı-hit olabilirclim Aile• alcyhıne ceviriyordu. Avu,.·ar1nın 
"~ TtirlU dedikodular oluyor Size haber " Olac"'"'"'· anlaml§lardı. mln bu işe karışmaması için cid· hatlanna bakarak, maznun mevkiı'n• _...... vermem icabetti. v 

~n bUe. artık Ronnyı esklsl gibi I.A.kaydane: detle ısrar etm~lerine raAmen, son de sakin ve mfisleri-h olurması, 
aıtltadar edlcı bulmadığım if.in yavq - ıakelc. mi? muhakemeye gittim. hftimleri bile kızdırmıştı. 
~al'&f uzakla§trm. Bunun bir sebebi IDye sordu. 
de Rona De konuşmamın ailem tar&. .,_ Diyorlar ki, bu bulunan e~t. 
hnd&ll mencdllmeslydl. Pedronun P~droya a.lt.mif, 
0 rtadan kalbolU§undanber. g~ se. San'kl kendine alt blr ~Y değilw1' 
:ı.ı &ene zartmda, Rona, mahallenin glbf omuzıarmı ıdlkt.i: 
k uaur bulamıyaCllğı d!lr11!!t. sakin bit "- Öyle mf 1 ~ , 

adtn olmu§tu. Ne 0 reı.kli, aca}'1p Nasıl oldu bilmem, s~k!~ sene !çimi 
t;ıblselcr, n!l s:ılgm kahkaha,!&r, dan.s- kemiren suali aormağa ~aret etUın: 

~onayı, iki defa hapishanede zl• 
yaNıt etmiş, lehinde şehadet edece
ğime, bu, cürmn tahfif edici sebep· 
lerle, cezasınm birkaç sene hapis· 
ten ibaret kalaca~ını. itlrar etmesini 
~öylemlştlm. 

Fa'kat Ronn altzını acmadı. 
Niçin onu kasabayn Te aileme 

Nihayet, son muhake-meden sonra, 
hakimler karar vermnk üzere çe. 
kilmek Ülereykeıı, ~al<>nun kapııım· 
dan do~ru ince bir ses duyuldu: 

" - Biraz rlıırun, bir adam gel
di. söyliyccc~ vamnş. 

Hôkimler, durakladılar, ht>plmiz 
haşımm kçıya d~nı çevirdik. 

• Kız \IC Erkek kısımları .... irii'*9 

BOGAZiÇi LtSEL~Rİ 
Ana ıınıfı - ilk - Orta - Lise 

Yat:ı: ve yatısız U.lebe koydma ve esk: talebenin kaydınnı 
yemlenmesine başlanmı§tır • 

-- ARSA \'UTKOY Çlli'Tı:SAUAYLAU - rtleloıı: 16-210 ••all 

İzmit Deniz Satınalma Komi,· ""\undan 

inşaat !lanı 
Keşif be-deU 
Lira krı. 
l5i07 90 

Tomtna~ı Pazarlığı 

Linı krı. 
• 2356 1:1 22/9/942 

483 70 22/0/942 
937 s~ 

4249 09 937 86 

3224 69 
6249 09 

llS 
15 .. 16 

.. 1'3 
l. - Yuka~ yazılı dllrt kalem in§aat fşl dllrt ayrı ıarL'latnede blr v•· 

ya ayn ayrıtallp1tre ihale edilmek auretlle ikinci defa pnznrlı1': a hiza! 
rmda yazılı gtln ve saatıerdc lzmltte tersane kapısındnı.-ı k ,- n a_ 

1 kt 
..,... om !')'Onda ya 

pı aca ır. . · 
2, - Eır.:ı.l.yct vcalkalannı hamil fıteklUcr kea•ç an~ je-' v~ • ..--tn&l:ıe ve pro 

krlc! her gUn komisyo:ıda göreb1llrler. 
3. - Tı.ıljplerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nn!ia mQ:1UrlOklerln 

den alacal< 1erı ehliyet vesikalarmı, hb:alanr.da yazılı teminat ırıl!lkbuzlarlh 
birlikte belll gUn ve saatte komisyons. vermeleri. (l009D>. 

Yükack zirant enstitüsüne talebe kayıt ve knbul 
şartları 

Ytıkaek \:j:-aat enstltU!rl!nUn ziraat. orman, veteriner fakUltelerlne pa. 
rar.ız yatılı, rıııralt yatı:ı, yatısız talebe almacnktır. lsteklllerln 80 cyıUI 
942 ak§&muıa kildar enııtltıl rcktllrlllğüne a§afıdakl veııikalarla mllracaat 
etmelerı lAz:ıudır. 

l - İtlt'!nllcn vesikalar, A - Kendi el yazısile hangi fakWtcye, nıuı:ı 
t!llebe ol&ro\k gırmek 13tedığtnl bildiren bir dilekçe, B - Lise bitirme, ol. 
l:Ul'luk dlp!orr.aları veya noterlikten tasdikli •uretleri, C - NUfua tezkc. 
re!i. D - Aıµ k&.ğıd:, E - örneği eruıtllUden veya vtlAyet Ormn:ı, veterL 
ner, ziraat mUdUrlUkler{ncen alınacak alhhat raporu, F - :Cc!c<!lye ,·eya 
poa.tten a~Reıı!< lyl .aaJ l\!ğıdı, G - AlU adet 4.5x6 foto.;rn.ftır. E,·rn.kı 
tam olmıyan vaktlntle gclnııycn pul.Buz dilekÇ(ller kabul ed!lmcz. 

~ - Paraoız yatılı g1ımek l.stlyen te.!ebclerln 25 ya~mdan bUyUk ol • 
marus.81 ve :?eci.rn imtlhhr.n.'tldıı muvaffak olmll81 ııarttır. St"Çim lmtthan • 
lar: Ankara yilkbck ziraat enstltilaUnde, tatanbuldıı Sultaru\lımet yUkaek 
ticurct ve ıl!lısat mektcUr.cıe a§ağıdakl gUnlerde yapılacaktır. 

7.10.942 çur§S.n:ba ııa:ıt 14,30 da tllrkçe kompozisyon. 
8.10,94:? perşembe mııı.t 8.80 da matematik, "emsali ikidir,., 
13.10,942 :ı.ıı:rşt'mbc saat H.30 da yabancı dil "frarusızca, almanca, iD • 

&:•~ce dWe.-:rden blrl,, 
9.10,941 C'.ıma taat Es.S~ da biyoloji · 
9.10.942 cumı< eaat 14.80 da fizik. 
10.10.942 .:::u.ıııırtesı s:.ı.t 8.SO da kimya. 
8 - Pa•alı :vatılı ve yatısız talebeler eeçlm imtihanına tabı değildir 

~aralı yatılJ talebeden tatil müddeti barlç bir aene ,iı:in üç taksitte 300 
lira ücret aırnr. (6700.Se91J 

Aa. Fb. lzmir Silah Fabrikası Sa. Al. Ko. Rı. den: 
l - İhtiyaca binaen aşağıda clns \•e mıktan yaz.ılı iki kalem kösele ayrı 

ayrı veya tanıamı 1.10.9~2 per§Clllbe gUnU tıaat U te pazarlıkla tl&U"l 

alınacu.ktır. 

2 - Satm aımaL'lik kaa~lelcrc alt f&l'tnameıer çalııtma gllnlcrl içinde l!Ml 
(ti) den saat 17 ye kadar Tophanede aakcrl fabrikalar sat:nalma ko. 
mlayouunda görUlerııur. 

a - latekliler tcnıinatlatmı emvalc yatırarak alacaklan makbuz ve 249J 
nyılt kanun mucn.ıınce lcabeden vesalkle birlikte belli edilen gün ve 
eaatte lzmlrdc Halkapmarda allMı fabrlkaamdt toplanacak komlsyo 
na m,raeaalları (10014) 

Olnıı1 

Sarı eıabunlu k8aele 
Siyah sabunlu kösele 

Hll<tan 
kilo 

1200 
1500 

Muh&m.meu 
bedeli 
8280 
0760 

Tf'mln.atı 

Uru 
1242 
1468 

Kanservatuar Müdürlüğünden: 
Devlet konservatuvarına alınacak talebenin k&buı prtlan, Ankıa-ada 

devlet konscn·ııtı.:varmdan ve Maarif, Llac nğretmen okulları ve orta okul 
mUdilrlUkler~c Mnıırlf ıncmurJuklarındıuı ve Maarif vekllUğlntn 18/l.JR) " 
942 ta:rih, ı '72 sayılı tebliğler dergi.sindeki 832 numaralı tamlmınden öğr" 
nıleblllr. Kal :.ıl imtihanı lstıınbul ve Ankarada yapılacaktır. Muhtcli! (10 
belerin ımtıht.ı.ıları §U gl\nlcrdlr. (10004). (7068). • 

ı.tanbulda: 

l/Birjnci Teşrln/942 
2 .. .. 

6 
'I 

.. .. 
Ankaradıı: 

" 
n 

9/Blrinci Te§rln/1942 
10 .. 
1'5 

16 
17 
19 

.. .. 
" 
" 

• .. 
• " .. .. 
" .. .. .. 

Pergembe 
Cuma 

Pazaıtcsl 

Ça?'f:!'.nba 

CUma 

Cumarte.i 
Perııenbe 

Cuma 
Cumarteai 
Pazartesi 

Temsil 
Şan 

Plyano, kompozleyca 
Yaylı, Dcleall ve vw-ma ıuıar 

•remail 
Şan 

Pi.yan o 
Kompowyon 
Yaylı, nefesli, ve vurma 
Sazlar 

···------------·-----·--·· lri, uzun boylu, üstü başı soknk karşı karşıya konu.şmalannı dinlı· 
tozu içinde, kasketi gözlerine k:ıdnr ) ordu. 
inik bir işçi, yüzünde somurtkan "- Başka bir lıfiıkumeto geçlilh 
ve öfkeli bir ifadeyle salonun or- Yol yopılarındıı çalıştım. 
!asına do{;ru yürfıdü, kasketini çı· "- Kadın m<'selcsi, d<'ftll mi? 
kardı. .._ Yollarda cnhştun, dedim ):., 

O z:ınınn, salonu dolduran din~ oramızda kadın )·oktu. 
yicilcrin hayrctıcn nefesleri tuıuı- "- Neden geldin? 
du: "- lJlç gelıniyecelttiır. nma, srn. 

GC'lcn adam, Pcdromın ':ı kendi· sen şe~1nn !" 
siydi. Pırıl pırıl yanan gftzleri'ıi llu son cümle, Ronnyı ke) Jfleıı-
knrı.sınn dikmişti. dirmiş, eski nefis itimııdını canlaw 

Rona, hu cür'etkur bakışa cevnr 
vermekte gecikmedi. Rir nndn, sc-w 
kiz sene evvelki. kınnızı şallı, !rl 
kfipeli, ateş mizaçlı kadın olmuştu. 

Uzun seneler znptetliği heyecanı, 
bir dakikadn boşalttı: 
"- Hıh, dayanamadın. yine ı;el· 

din, değil nıi? Vnzifendi, g~zcte

lerrle o.kudun. heni kurtarmaf:ia 
geldin. 
"- Y()k, sadece geldim. Yo!d.\ 

bizim eski ustaya rastlndını. Bıınn 
şınrlp 1tarip haktı, huro~ a gönderdi 
"- Neredeydin? 
:Antnn sıılon halkı . derin hlr seo;

sh:!ik içlııdc, sc'"''crlndm MI<' m!il· 
hl~ nefrelle~i JşHUen iki insanın 

dırmıştı. 
"- Benden uzak yaşayamadın ' 

Denden kaçıp, beni. Roııa)·ı unutn· 
cağını sandın nnıa, ol,ıadı. SimıJ 
sürünerek geliyorsun. 

Belki on dakika ,ıbir çe)Tek sanı 
durmadan, nefes :ılmndan sö~ Jendı 
Erke§iyle alay ediyor. kızdırıyoı 
nisbcl veriyordu. 

Hftkinı, kürslye vurup, htılkı sii 
k(ita davet etmeseydi, daha cı.ı 

söyJiyecekti. Bu sesle nerede oldıı· 
ğunu ha~ırl~dı ve o da yumruğun•ı 
masaya ındırerek, htıkimlere, şıı· 
bitlere .halka, allı tut1'1, ağııu 9e· 
leni söyledi. 

"- Ahm:ıkl:ırl 'Kınnı:zı mendıı 
(Lütfen sayfayı çc' irin~) 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz 
Nevralii, Kırıklık ve Bütün Ağrllarınızı Oerhaı Kes 

1CAB1 N O A G UN O E3 KAŞE AL J NA 8 1 l l R 

Geçen b.a.fl.a. b.a.ber verdiğimiZ gibi ela bir hic; yüzünclen O puan alml\kta • 
ruh.ayet, buglln oynanması icap eden . dır, 

karar vermi,}lerdir, Bu k:ı~ııa :mal&. 
rın puan he.sabile galıbln~ b;r kup:ı ı 

- p-..a Resmi dairelerın 
nazarı d ıkkatine : G&la.ta.ııa.ray, • Beşiktaş maçı yapıL 1 Bcş.ktaıı ve I<'enerbahçe kulüpleri 

mıyor.Galataeara.ym çok aaklı olarak Gatatasaraya salla hissesi vermemek 
talep ettikleri sa.ha. blı!ses;. Fenerbah- jçln sahalarının masrafı !nrla oldüğu. 

verilecektir. 19,00 konuşma 19.15 fa.sı. programı

nın dcvamt 19,30 Haberler 19,4.5 Ser. 
hest 10 dakika 19,55 Şarkı ve tUrkli· 
!er 20,15 konuşma 20.30 'lpera arya'. ı 
ları pi. 21.00 konuşma 21 l5 karıjık 
makamlardan "arkı ve tti.rkUler 22.00 1 

Oda müziği 22,30 Haberler 22,50 ka
panış. 

çe Ye Be§ıkla§ kulüpleri tarafmdan 
verılmedjği jÇin ııarı • kırmızılılar gön 
deıdikleri bır tebliğ ile bu ıki kli!iiple 
yapacakları maçları oynayaııuyacak

tarını bildirmişlerdir. Tebliğ aynen 
~udur.: 

Bugün ilk Fenerbııhçe &>şıkt'lŞ A. İ 
ta.kınıları karşılaşmssı Fenerbah<;e 
stadında saat 16.30 dadll". ---

Grekoromen güreşleri 
Gür~ Ajanlığından: 

"Galataearay gençlik kulübü idare 
beyeUnden: 

Kendileri ıle yaptığımız Uk maçla. 
rnıda kulübilmtize verdikleri saha m. 
eeillin bu ~ne wrilmiyeceğini bUdir
m.i§ olan Be§ikta§ ve Fenerba.hçe ku. 
tüplerf jJe bu sene llk maçlarında kar. 
plqmamak karan verUm.i,, diğer ta
~ da bölgenin bu kuitipler nea • 
dindeki te§ebbiislerı de müsbet netice 
\'ermemi§ bulu.mnaktadır. 

nu ıleri s\irmektedirlcr, Halbuki bu 
iddiaları da doğru oıamaz. ÇünkU ge. 
çen sene 25-50 ıruruş olan duhuli,ye 
Ucretlerl bu sene 40.75 kııruş olmuş. 
tur, GörUIUyor ki ma.sraf.armm ka:-
şılığı ı.er iki kulüp duhuliye fiyatları. 
nı arttırarak temin etmektedirler. En 

nihayet taraftarı en çok bir ku!UbU • 
muzun a&yircilerinl ve oyununu istis
mar etmek hiç de doğru otmu ka. 
naa lindeyiz. 

20/9/1942 tarihinde te<·rtibeııjz gü_ 
reşçiler arasında Grekoromen musa .. 
bakası Güreş KulübUnlln humkapı şO. 
besinde yapılacaktır. 

RAŞiD RIZA TIY ATROSU 
RALIDI!: l'IŞK1N beraber 

, o er ak'J&Rl 'ut rı ı .so) dlı 

nny Bnba 

Bu jtlba..ı'la bir yanlışlığa meydan 
vermemek il.zere, 2C.~.942 pa.2.:ar gün!.l 
Kadıköy Fenerbahçe saha.smcla yapı. 
la.c&.k B~kta.ş maçına ve 27.9,942 pa. 
ur gün1i ayni eaba.da yapııacak Fener 
bahçe maçlarına i§tirak etmlye~ği _ 
mızı bndirjnz ... 

Mcmleketlıniıin en Uki kullibU o • 
l~n Galatasaraylıların bu tebliğden doı 
a.nlafıldrtı üzere rak pleril.e. evvell an. 
!B.§m.a.k i•teml~ ve hattl bu hususta 
bölgenin tavassutunu da rica etm.i§ • 
Ur, ıı~akat nedense beden terb1yeal 
umum müdü.rlU8i1 İstanbul bölgeel bu 
.hldisede yalnız ıahit olarak lu.lmıt 

Oı!,lı;emliğl ,.ka.bul etmem~tir, Halbuki 
bjzce bölge kulüpler Uzerlı;.de amlı1 

muu.J;: ol.malıdır. QU.nkU kuJUpler in· 
tıbak karan lle bölgeye tabidirler, Hu 
kuld balumın.da.ıı f&hitlik .,... hakem. 
hk değil kUlUplere k&rfl Amir ve d
Zltll vaziyetinde olan b3lgenill bu 

meseleye müdahale etmeoeai TUrk 
sporu bakımından ve ilerde doğa.bile. 
cek ·dalıa bir çok h&.diaeler ytızUnden 
l>iZj, Uzınek.tedir. Galatasaray ktılUbil 
sahan bulmıduk~ bu iki kulQbe elin. 
aen geldll1 kadar yardım etm.l§tir. 

Fakat bu aene nedense Beşiktaş ve 
P'eıl~ba.b§e kulüpleri aralarında anlL 
f&Ta1ı: Ge.lataaarayı paruız bır&km&ğ's 

karar vermi§terdir, Gaiataaaraylllar 
da en :zı:ıühim maçlarmı bet para al • 

m&d&n yapmuta.nn. saha7a çıkma • 
mayi t:ercaı..etmı,ıerdir. Bu vaziyet 
teıı rakipleri de hen:ı UL.ra.r etmişler ve 
hem ~ kaze.nmışlardır. 

Zarar etmlflerdir. ÇUnldl para ~tl
Neek en mUhim maçlarını bjr hiç yü. 
Etndeıı. yapmamekt&dırlar. 

Jfnrım~aiı!ır. çuiıkıı en kuvvet • 
lt raklplerile oymımacta.n ikt puvan al 
ml§lar ft Ge.lataaaray he!' ikl maçda 

, 
t•n acI,am yahııs P~dro mudur? 
Sift demecıim mi ben onu öldür• 
med.iım diye ... Bıına inanm(ldını?.. 
işte brftnızda duruyor, şimdi kar 
ni oldunuz mu? Budala domuzlar. 
Vt sen, miskin Johnny, Pedto bu· 
rada y.okkcn beni öpmese kalktın. 
~imdi öpsene bakayım! 

Galatasaray kulUbü idare heyeti 
çok yerjnde bir karar verm~ti. Belki 
:ıahada kazanaca.klan maçları rakip • 
lerinl.n bu hisse kom blnel",()IIU Mye -
sinde kaybetmektedirler, Fakat ııarı • 
kırmızı idare heyetinden l'ıir zat bi.?e 
b.mdan hiç mUteeııııir olmadıkla.rmı 

çllnkU çok yakın bir zamanda tribün. 
lerile, sa.basile Mecldiyeköyü stadmm 
üs.zır ola.cağmı mUjdelemi§Ur. 

Nihayet Dimyata pirince. giderken 
flvdek1 bulgurdan olundu. Bu işte biz.. 
ce zarar gören asıl TU.rk sporu, TUrk 
futbolü oldu. GönUl l&ter ki Türk fut. 
holünün alemdarları olan i>u üç kulU. 
bümO..Z anla~ımıla.r ve kolkola maça. çı. 
karak ka!'§ı karşıya kOElarmt paylL,_ 
•mlar. 

••• 
Bugün Fener~ .at~m!!t bFntr 

babı;e .T .. knm m"çı y.pılıu:aktır, 

Şeref sta.drnda Beyıkula Oavutp~a 
Vefa ıle Beykoz. !ırta.n.bulsporla da 

Kaınınpa.§a oynıyacaktır. 3a!atasa..ray 
Be§iktaş maçı yapılmadığına gl5re gn_ 
nün en mühim karşılaşmıuıx hiÇ §tip. 

heııiz !ııtanbulspor . K8..9Imu&şa maçı. 
dır. 

HA.SAN 

• *. 
Beden terbtyetıl btanbul bölceal bet. 
llanlıfdlda11 ~ 

20 eylW. .i.&il pazar g1lııU Fener 
atadmda yaptlm&ar mukarrer Be~tk _ 
Galata.saray maçı yapılırnyacaktır. 

T~bliğ olunur. 

FENERBAHÇE VE B~ŞİKTAŞ 

KUL'OPLEBtNİN TEBLtöt 

İstanbul 19 (A.A.) - Fenerbahçt 
ve Beşikta§ kultlplerjnden blldirllmt~. 
tir: 

Galatasaray kulUbünUİı takmıllin 
ınızla karşılaşmıyaceğxnı ;·eben teb. 
liğ etmesini teeMürle öğnınen Fener. 
bahçe ve Beşlktq kulllp!a.."'i, bilhaua ı 
ilk maçlarına iştirak ede:ı birinci 
küme ku!Uplerinln haBilat bakanın 1 
dan zarar gormemelert iç'ül oynan • 
mıyacalıı: olan Beşikta§ • :l:tlatasarav 
ve Fenerbahçe • Galata.ııe..ıay oyıınla
rmm yerine Be§iktaş - Fenerbah~e 

mıı<:larmı ikame etnıeğe \:.u maçlara 
en kuvvetli kadrolarile l§tirak etmrz, 

- Pedro, Romuıın yanına y:ı.k.. O lb h O k ., 1 
laşmıtı. parmağiyle yanuğınu:ı.ki " r. ra ım en eı ~ 1 
yarayı muayene edi~·ordu. Rir<ltn· 1 lllalı.klı Uaııtantst Uatıltly~ t'lötfl. I ! 
bire kahkahııyla giildii. Rona d:ı husıaı. Her ftlD !llUll 16 ten "onra 
gülüyordu. Peuroya sarılarak: Keyottu • AtaceınJL ~lıttaflM~ 

1
1 

t·.addeet Çöplukcr~m,. 4nkak !'llrı. ıs 
••- Reni 1tl, ı;ıötür bııraıl;ın . l'!letoo. 42•6• & & 

1 <lPdi. Hep ~eni hek.!edim, ~eni istc
ıtırn. Seni hir daha ıtörmedeıı A-;ılı.• 
cajlJll diye öyJ, korktum ki ... Seni 
~cviyorum, Pedrol 

t"tanbul dördüncü icra nıemurlu 
~-un elan: 

940/1062 

Tartı saat 11 d~ müsabf.ı ka "IR&t 1 ı 
tedir. Vod\ ll - ıs - Pudl' 

MOjde olsun 
AVRUPA S ALONU 

KADIN TER LirlANESI 
Kışlık ek&pGzisyonlarm.& h.uırl&nıyor. 

~lmdfd,.n stparto kabul edllmektedll'. 

Adreı : btlklAl caddesi No, 117/S 

Bursa Pazarı 
Hasan Hüsnü Sipahioğlu 

• 
15Ultulıamam Caddeli, 4 T el: 20826 

Yatı mekt.eplerlae cfdecek çaoukla.rmm:n l'at;ak, Yorg&n, BattanJye. 

oaroaf, H.avlll, Plke örtlliııt. ~rr ft bUb:ııım tuhafl,.e flfyaaıtlU 

ehven fıyatıarln. aııafa.za.mu.da buLabllln1lnlz. 

Çanakkale Deniz Komutanlığından: 

ı - Ça-ıükale deniz komutaııııtı birliklerinin ihtiynıcı için ~de 1 ve 
,vuzde 1,li aı>it olmak ~~ 10 ton zeytinyağı kimycV1 muayen~ ıle pazar. 
!ıkla satın a:macaktır. · 

2 -- M.:.ı:ıammen 'bed!l 13500 lira olup teminatı 2025 Ura.dır. 
3 -- İhalesi 22.9.94'2 salı gUnU şaat 11.30 da yapılacaktrr. 
• - İhalesi Çanaklt.a.lede Deniz komutanlığı satma.ima koın{syonunda 

yıı.pıhcaktır. 

5 - Şartna.ıne mezk\lr komiayonda hergün görülebilir. 
6 - Taı!plerin ihale günlinde ve teminat ve 24-90 sayılı kanunun ikin.. 

Ci maddemın tayfn eyledıfi ~ı.ısaikle mczkflr komiııyona mUracaaUarı llAn 
olunı:r. (10233) 

f. iŞ BANKA.Si 
IASAUKU I 

H t,; S ~ P 1;- AR. 
t l.klnclteşrto 

Keetdestne ayntarı 

lkra ınfyeler: 
ı atje t ı 000 l1r.a.tılt • 

600 
250 
100 

50 

2ll 
it! 

• 
• 

.ı<.vve!('f mev{·ut ''t' Maarif Cemh-,.tJ ile bjrlik•t bıt ·t>kf't 
CQ"D ( lteami tlitol.llr (, 1- Ş.) tllllfi~ I' baUoı.• '{lrml., bıı. 

hınır.a.ktadı::'. Bundan 111onra ~u.z.ete>:nizdP ne'lredl~e<"t'k 

Besnıı lla.nlıır 16.9.912 tarilılnJe yeniden te)ekkül ede. 

rek i~ ba,lıyan 

Tiril Basın Dirliği Resmi Hini 
Kollektll ŞlrkeU 

•arai'ından !dare cdlleooktlr. 

Oar.etemtdn balld.a.n evvel lllo n~rtne \"a!lrtıllık M!en 
~lrker ve ~kkllllerll! blçblr a!Akası kslmadığındao bun
dan böyle ııf!ınlarmızr; ayni flat ve p.rUar dablUnde 
l11t,anbulda 

Ankara caddesinde Kaya Hanında Türk 
Baaın Birliği Reami ilanlar Kollektil Şirlı~ti 

merkez.lae yollamanu:ı ve bedellerf"f ıtc aynı adr8e ıön. 
dern.ıt>nlzl rica ederj:ı, 

Sıhhi tesisat uslası 
la\:anliul; Elektrik: T Yamvay ve Tünel lılebneleri 

Umum Müdürlüğünden: 

İşletı:ne.frimiz Şişli tamlrhanesj için göstereceği ehliyete ~öre 
l 4:0) ku!"u.;a kadar Ucret verilmek ve ayrıca evi ile iş yeri ara.ııında 
nı aeya.hatı için tramvay tt knlk illet hUviyeti, i§ elbisesi, ekmek ile 
öğl•? yeınf'l~i <:e verllmek auretile tamirhane ve arabalıklartn boru ve 
ııza.syon tesıe.a.tıarı:na e.it tamirat işlerini yapabilecek 3 eıhbl tee111e.t 
sma lhtıvao~ız. vardır. , 

Askerlikle alAkası olmıyan isteklilerin ntifus hUvi)·et ctızdaru, b 
hal kağıdı, • adet vesika fotoğrafı ve §imdiye kadar çalışmt§ oldukl 
esı.ıeselerdcr: ı.lınmr§ iyi hizmet veııikale.rile blrlıkle 23.9.942 Ç1U11&mba. 
saat H. teıı 17 ye .kadar idarenin Metro • hanı zemin katmdakı zstl;ıl 
sicil m\idUrlUğüne müracaattan Jüzu mu bildirilir. (10209) 

Canakkale Den iz Komutanlığından: 

1 - ı.;a.oakkb.le deıılz komutanlrğı ihtiyacı ıçln 10 ton birinci ~t•l k 
cvsaf!.;ı ııabun pazarlıkla satın aımacaktır. 

- Muh::.:nınen bedelı gooo lira olup temınatı 1350 liradır. 
8 - lh<ı.lr.sj !!2,9.9i2 salı gUnU saat 11 ele Çanakkale c:ıemz 

stmo.ı.nıa ltonıısyonuncia yapılacaktır. 

4- - Evsaf V<.' ~:atııa.ınesı bHguo komisyonda görUJcccktir • 
5 - Talip:e;-ln ıbai~ saıı.tı11de nıuval~k&t teminat mal(\>U7.1a.rı ve 2490 

lı .k t•ı..ıı.un ıkincı maddeslnın tayin etti!l"i vcsa.iı>lc a:ı:zkQr ~c.m1.ı 

mı.tr:ıc-<ı~ tları il~ olucur. (l023·') · 

Kapah zarf ilanı 
As. Fab. Akyazı kerestre fahrikasJ müclürlüğfü:den: 

Akyazı askeri kerP.:-ıte tabı·ıkasr Mudur"'u ı•a~a·ı içlnJekı Jepvl.H 
be;; bju üç y!~z yc.lıniı;ı llç metrc1,llp ve ılç: ı;~ .:ııı iki de .. inıet:eklıp <: 
k •!rnar v n:ı ~e touırul:lnnn.n onkll.;!it: '.<.ıpa.lı zarfla ekmltmt:ı;e kon 
ıu:. 

ı - l'l !ı ı tn~e t, t": w.v.-v:-ı !H:? taıihtnc llltisadıf cl!ma ı;lı-ı•ı sııat 
d'\ ;\u:~pıı::!.trı.ıır:" p~rl; .mr~ııııncıakı fabrikanın yollama dairesil:dl' ya 
ca&tır. 

z - B('u()r !1H.•tl'e :r.:K&'.>ının mubamm<'n Ucrctı onbe~ lira elll U~ 
ru9 tur. 

3 -- M:.ı\laı.;Jrnt temi".latı altı bin ll•i ytlı elU dc:tuz liradıT, 
i - Eksnt111eye gir~lıtimek i<;in ticaret odasırıaa kayıtlı tıLlu.ııilu;t 

d:ı.tr •:C'..:ı:kn ıh.raz e.tmek Farttır. 
5 - Şart.namesi dört yüz on yedi kuru~ bedel mukabilindt. fsbn 

mG<ltirlti,'.'.:'ilıı<len '.'.!ınaca'ktır. 

6 -- tı:~eklıler muayyP.r. gUnde ııaat ona kada.ı kapalı urf!arını ko 
ynn :... Vt'rme\~ri il:\n olunlil'. (lOH.O) 

HAFIZ CEMAL 
" LOKMAN HEKiM,, 

l l'CTEllASSISI 

Ohr~oyom lM 

ÖksürüK ve Bronşlt 

TUR AL 
Komprtmelert derhal kt!llel'. a.~ 

e~.r.anedı!> kutuau 85 l...uııot;ar. 


