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Rusganın Lonctra elçisi 
"' 

açıga VU1U7JOr: 

SovyeOerla lasaa 
lla11111 glade 

7.000 ı balayor 
lallr laglliZlerı blta ·ıaa dedi 111: 

ABIAM POITAll 

Bursa da 
Bir adam llarıaıaı 
ayarkea lldlrdl 

(Yum ! nf''de) 
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1r . 
Mısırd 'a 
Mihver kuvvetlerinin 
ç~kil~şi ~evamediyor 

1 
Mıhvercıler hır hatta evvel' hareket 

ettikleri noktaya .döndüler 
/4ondra, 7 ( A.A) - Brııı ~olün. j mib,·er ku\·~eUer! eJ'an gerıl~mek• 

1 
de doludan ve şimalden müttefık tedirler. Duı.man bir h:-fta evvel 
kunetlerlnin sıkı~Um1akla oldıı~l1 hareket etUgı noklo;)a vnm.ış bıt< 

Junnıakladır. 
Hava kuvvetlerin;zi daha fazla 

kullanmanız memleketimin arzusudur 
lngiliz ve Raa tayyareleri ne lraJar erken Almanycı üe. 

'Iİtule hirlnip dii§manı bir arada döverler .. •ere o 
kadar çabulr yakltıtat:afız? 

Almanlar Novorosisk Rö~ ter ajansının hususi muhal:>lıo 
rl mih,·er ku\\cllı-rinin h"r iki kee 
re loonız lcşebbüsOndc ' · 'undukln. 
rını fakat bunların lıepsinın geri 
atıldıklarını bilıdirnıektedir. 

• 

Londra, 'J (A..t.) - Sovyet 
Runyarun Londrs büyük elçif.i Ma· 
İ!ki bug(1.n bir nutuk aöyliyerek 
~ b.vıplanmn v:uıatl olank 
günde a.lt:•yedi bin niabetinde oı. 
dı.ığunu açığa vu:mıqtur. Maiüi 
AlmaJ\Y&Şa yapılan ha.va bombaı
dımanmmd&n ba.haedenk demi~ • 
1i'r ld: 

limanını aldılar 
Cenupta gerilemekte olaıı mihvcl' 

(Deunıı S üncüde) 

, 

Stalingradıiı şimal batısında Başvekilin 
Trabzonlulara 

hitabı 
lılilttefik ha.va orduıN eon dere

ce iurnetli bir ordudur. Bu orduyu 
['~!'ek tıimdi gerek ~l~k- aylar 
atfında ruui Ahnan~ karp 
mDmkOn ~ fala Jruiıanma
na memleketimin a.rzueadur. Al • 
manyaya.~ yaptığınız hava ta• 
ammam. liddeti ve lnrvvetl llD • 
t"atle ve devamlı lfldl'Cte amcalı· 
na tam it:imadmı vırı'. Naai Alman· 
yamnı geoe gtındllıl ıimalclen Ye 
oeblJ'.!)taD şiddetle ve dul'IMdan 
bc:mbalıa.ymıs. B1l önemli bJr ittir. 
Bu harbin en önemli itlerinden bi
rldh'. Um.it ediyorum ki çok geç • 
m~ İngiliz ve Sovyet tayyue -
cileri r. · AJm&n,lıuR ilzerinde bir 

Alman hücumu durduruldu 

llolllou •adıou 

Muhariplere 
hitap etti : 

Geri çekilmek 
için yerimiz 
kalmadı 

Artık hir adım bile geri at. 
mamalı ve dütmanı 
mutlaka yenmeliyiz! 

Jltııkoua, 1 ( A.A.) - Mosko ~a 
radyosu .blı sal>ahkJ neşri:) atına 

b:ışlarkdn cephc?deki muhıırfplere 
hitaben aşaAıtlakl sözleri söylemıı 
ve kendilerini sonuna k:ıdar mu.. 
Jca,•emete da,·et etmiştir • 

Artık geri çekilmek için ~ erimlı 

ka~lır. Düşmanı durdurmak • zamanı gelmişUr. Tek adım gc:-ı 

gitmemeli Te mflll topraklardan 
düşmana bir kanş yer bile vermo· 
melisiniz. Yatan sfze, ölünceye ka· 
dar dayanmanızı emredly0r, 

Kızıl askerler: İşitiyor musunuı! 
Bir tek adım bile geri gitmiyece1:• 
ıdnlz. MemJeketin mukadderatı s.• 
zfn elinizdedir. Düşmanı mutlaka 
yenmeliyiz, 

•raM 
ba'V2.dan bir arada dövece'klerdJr. 
Bu ne kadar efttn oluna indirilen 
darbe o kadar kuvvetli oleealı:, za, 
ferimfze o kadar çabuk ulatacaln 
ve bu zafer o nisbette aza mal ola .. 
aıkttr. 

Ruslar bir çok yerleri geri aldı 
BerUn, 'I (A.A.) - Alman bqku. ı barebeler dnam etm~r. Koık • 

manda.Jllıtmın h\lSldl tebUli: Yadılıl blldlnldltme göre, Alman kuv. 
Blvutopotım dQpıubıdeD 11011n wtJert Terek ftdlejne ulapıııJ&rdır. 

Karadeniz Sovyet do•nnwıı için 9Clll Lcıadran 1'&1'9, Bt&llDp&dlD oenll".' 
mlllılm harp ]imam olan NOftOll at b&tımnda vUlret tıml~. 
kara ve deDls mUet•bk•m mnkU •..t· Alm&ıılar fehrbı b&tr mahallelerine 
kut etmlftlr. Almaıı ordu8uDa menaı > slrmlı bulunmakt..sırJıar. 
·vurtemburg n Badlı kuvntıer Ro • Lolldra, 'I (A.A.) - Btallngradm 
men .Uvarı tetkWeri ile elblrııtl ya • tlmal b&tımıd& Alman ta&m12u dur. 
parak çok gUç topografyıı. ıartlan i· durulmU§tur. Diı§m&D ağır kayıplara 
tınde yapılan ve günlerce ııUren isti'>. ı:ıramı§'t.lr. Bir keaimde 6 mihver taı:ı 
1rı1a _.. elı•ll aetau dlritr bltyUk 1u t.iPJadp ~'Pir· 
111Uftffald"9t\ k•unmlf1ardlr. Gu •• Ril8 Kandelm dallann•am men -
imi tabmln etmek hentıs mQmktbı de. INp dmWI uçakl&n a Alman devrjye 
il*· cem1aln1 batırmıflardlr. 

Vltf, 'I ( A..A.,) - !fcmomk AJmar.1.. Koaclok Jıea'mlnde btr tepe için :JL 
]&[JD eline ceçmi§ttr. pılan ~lfm&larda dtfman IOO kW 
1 ~ diler cephelerinde mr. kaybetm1fttr. 

Vilki Ankarada 
üç gün kalacak 

VoroneJ lr"*"inde AlmDl&r 1* te
peden gerı oekiJ,miflerdlr. 

-Lolldra, '1 (A.A.) - KoPoY&d& ııet 
redileD So'Y1et pceJ&lUI tebliği: 

1 ,Atuatoata, lmneUertmiz dtlfman 
I& Bt&llngrad ,.hrtıdn ftma1 n cenup 
batıamda, No"1'08l•k ve Jıfosdok ke • 
ıdmlerlnde oarplfDUllarma devam et· 
mi§lerdlr, llls;rda ceplleJI llraret. ede: \'lal 

ıuıtecllerı ıoyıe dedi : 
Diler ceptıelerde kayda deler hlçbi' ' 

del'lflkllk olmam11tır. 
Lonclra. 1 (A,A.) - Stallngt'&d ili. 

tJkametlnde yapllmakta olan Almaz: 
taarruzu hem durdunıımuı hem de 
Ruılar ıehrln ıtmal bat11mda bir oc>lt 
noktalan Almanlann elinden aımıı • 
lardır, 

Mısırın istilA tehlikesi ortadan kalktı 
Ankaradan bildirlldiAinc göre, 

Ruıveltin hıısust mümessili Vondel 
Vilki'nfn bugün saat 15 e doifru, 
Kahireden Ankaraya gclece~i unur 
luyor. Bu takdirde VH! ', Tllrk ga. 
zelecHerinl bugün saat 17 de Am~ 
l"ikan sefarethanesinde kabul ede" 
cektir. Hariciye Vekili Numan Mt'. 
nemenclollu yarın akşam Vilkl şo-
refine bir ıiyafel verı-celrtlr. Çar
şam~a gün(l Vllki muhtelif ziyaret
lerde bulunacaktır. Amerikan mü. 
m~slllnin per,embe ııün tavyare" 
le şehrimizden Tahran ve Moskov.a
ya hareket edeceli zıın:ıedilmekte
dlr. 

Ö#renildiltine glSre Vflkl'nln An. 
karayı ıtyaretten maksactı, Ameri · 
kanın harp gayretleri hakkında 

Tfirk hükOmetine ma16mo• vermek 
ve harpten sonnkl dflnyanın lan· 

(Devamt s llncllc!e) 

ANKETiMiZ 

Harp n~ zaman 
bitecek? 

Yunus Nadi ve Necmeddin 
Sadak'n cevapları 

TDrkiye yDzme birin· 
cilikleri söna erdi 
Seyhan böfgesi b'rinci, istanbul 

ikinc;, ;zmir UçUncu oldu 
Adana, 7 (A.A.) - Ytlzıne birine• 

llklerlne tıugUn de devam edHmlU4r. 
41man teknik neUce!er ıunlardır: 

200 metre aerbeat: İltanbuldan lb. 
11111. birinci, Seyhandan Halli ikjnci., 
Mk&radaıı Vedat Uı;Uncn 

100 metre urtUıtU: btaı.buldan Ke. 
11UU birinci, Seyhand&.n Yunwı ikln.ıı. 
~ llaaan UçUncU. • 

imi metre Mrbeat: S@ybandıw 
~t blrinci Trabzondan bmet 
...... Kocaeuıı'c:len Süheyl tıçUDcU 

Atlama: 1etanbUld&n llu.tata ht
rlncf, I<.,elden Seyfi ikinci, lçelden Su . 
dl UçtlJıcU. , 

Ttlrk Bayrak yan~ı: Seyhan t&lmr ı 
blrlncl, İltaııbul takımı tklnct. hmır 
takunı Uçtln.c:Q, 

Kttaabakalard&n aonra yap:l&A u. 
muml tunltte Beyhan bö!gut 121 Pl· 
anla TUrklye yttzme blrlncüt olm .:.ı:ı 
tur. lıt&nbul 120 pwuıJa ıktnclllll lr. 
mir de 33 puanla UçtlDcWOIQ kaaaD • 

m111ardır. 

Yuna Na.dl 

laglUz ıaıvellll 
Maawlal dlJor ki : 

Top uti,..alimiz ıeçen 
aenelıini iki müli Clfh 

Londra, '7 ( A.A.) - lng.liz bq. 
v-.U maa'\ini Atli, hal'bin ilk Uç 
saıeafnde tam olarak İngiltere 
haıt>e ittlr.!ık e~, denıi§tir. 

B&fVekil, mua.vini 36yte devan:. 
etmiştir: 

14~0 yaşmda hcrltee İngiltere· 
de hdhe.ngl biT mUdafaa i§inde 
\.a.l~dır. Bu 22 mlyon ın.an 
demettir. Bu Beneki top istlhaalr 
m'iz ~eçea ae.nckininkinı iki kere 
aŞDUftr. G:da maddelerim.izin üçte 
ikisini limdi kendimiz eldıe etmek 
teyis. 

Trabzon, 6 (A.A.) - Evveli3i 
akııem ~e gelen Bqveıkil 
Şükrii Saracoğlu dün saat 10,30 
da vilA.yeti. Jaımut:wı.Iıiı, partiy , 
belediyeyi ve kız en.stitlisünü ziya· 
ret etmi~ir. 

Sut 15 <le ea.vın miaafirimiz ve 
ct-leri Kisanıa m:ıden suyuna giı. 
mitler ve oradakıi. teli.satı gördillDo 
ten eonra 3Chire dön~re."t 1:elediye 
bahçesinde bir gezinti yapmı !ar
dır. 

Buradan sonra yaya ole:ralt .ç&r• 

~ıdan geçen Başvekil ve et eri hal 
kın COf]tun tezahürleri aros:ııda 
bir müddet ~ilrümllş'tt ve bu ea
r.ada muhtelif sanat ,.c mcM-ek .M· 

(De\'amı S tlnt'lide) 

Yugoslavya Kualmın nutku 
Muharip kuvvetleı ımiz 
düşmanla çat pışıyor 

General Mlllalrowıçl talll'! edinir, 
1agollawya llalllıaac aktır 

J.oadre, '7 (A.A.) - Yugoalavy& 
Juab Pjyer 19 uncu y-.ldönUmU mUna. 
eebetl}e bu akıam radyoda mllle&1.. 
hitaben ııöy1edlği bir putukta demt, • 
tir kj: 

1ıt1kb&le güvenle babyorum, Yu • 
goalavya tekrar kalkm&eaktır. Yu • 
goalavya.mızd& tedhiı ve ~ıtlm hlkbn 
dlr. Babamı kurban eden ayni eı ye 
aynj nıh lıA11. öldUrtlcU faallyetJ!ı" 

deV&Dl ediyor. Amanınz adalet ~· 
bUtUn katmer lçin ve onlarnı auo o•. 
taldan ll;ln yaklapnaldadır. Topn.lr. 
lanmızda onl&rca c!üpn&D ttımenı bııa. 
lundurulmaktadır ve muh&rl.p kuvvet.. 
Jerfmlz c!Qfm&lll& çarpıımakta ve llm. 
dl yaklqan k&t.1 an için :tıam'l&nma'c.. 
tadır. General KlhajloviÇin takip ed1

• 

nbı ve yaınız o ip.ret "erd\lt zaman 
harekete seçiniz. 

Röportajcılar la 
röportajlar 

Herlıai ko.91Uturanlann ltendileri naal lromwırlar1 
Röportajcadan lıorlıulrır ma? Eoet, lıorkalur!._ 

Onlar ••• 
Röpoptajel t>hne kalemi Ye k&lıdı alclıtı Aamlo ltaclt'l!ll alman mefllar, MI' 
mabkam cf:JI ürperti duyar. Çtlnktl, kravatı üıtöndekl boro& tlllıc'ahl, 
bo?es ltueeı yaulmaamdaa kprkar, ı.ıer lq horoz lpellf 7erble IMıl ı,..,.a 
yaakta!_ 
Keaerret J.ı:aatbarıealnde ifade veren bir pir !:ster k1 mlll&k&t Be)'lVbe 
Yi~deki yaıu,'11da yapılmlf glbl olaunl 

Blportaıcı 
Uportajlanı.ı ~k saman mubatablle karii IEarlQ'll yapma&. .._a ma. 
baıap. konağın bt peacıerealnde röportajcı da kaPI dlfUlda IUlllr ve büyle. 

oe koaUflll&~' mecburiyet.lal du,.ar ... 

ilk komııma 

rerldaa Kaadam·r .e,ııror: 
Yazan:KADRIKAYABAL ~ 

BİJIUÇ a• U.DAB (BABJR) de 
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~mm~ Propagandanın 
havncılıktaki geri 

. 
H{l)iSELEı 

ARIH ınd·n ze • e eniyeti Bursa da 
Bir adam karısını • • Kavga edenleri 
ayurKeQ rd8 Dünya tayyareciliğinden ayırmab mı 7 .. Türkün eseridir 

ıv 
linclc ilk zevki getiren Türkler - Zevk iJe beraber ilin;. 

:znat ve medeniyet de vardı - Çünkü zevk bunları doğu .. 
ruyordu - ''Dilruba,,lar mahallesi, barl2rı ve eğlence. 
leri - Hindin bugünkü zevki bu Türk zevkinin mirasıdır j 

Bum:ıda.n bildiril-diğine ~re, 1 k ~ d y J<}Nİ tnnıştığmı bir gıenç faz· 
B~raa ~talfırrn Ahmetpa.ıa ;na - Öf nekler a aca çag ayız la iltifat gö ~rdi. Bununla 
hallesınde Araba.yata 'h sokağqıda. bernhcr biraz sonra gazeteler.de 
bir evde oturnn İbrahim, kamı A. ARKLI lıer gün fıkra ynzan muharrir ar-
Sahureyi g~ saat 4,30 mddcle • kadııı;ları tekiştirmeğe ~lafü: 
rinde blçalrln viıcudunun muhtelif İtalyan hava mare ah Etilo yarak biri<~ dn.kiknlık ıllkkntini - .... in yazdığı me,·zu:ıann bun· 
yerlerinden )'aralıyarak ölduımU~ llalbo, ;}i'nni sekiz ta.na.relik seç- çekebilen afişlere s1k ık tesadüf dan bir iki ene evvcı, hattl bir 
tUr. Söylendi ine göl"e, ikıu"l koca. mc bir hava fücsile Romadıuı kal- ediUr. Bu afis? r; memleket genç- kaç ey önee zaten kullanılmış o1-
nrasında daha akşamdan bir kav· karak Atlantiği şimalden ve oe - fiğini tayynrıeciliğe ve u:;ınıağa teş- doğunu pek i'yi batuhyonım. Der 

Yazan: IZA VD RLI 
tGO~ KtJ Jfocahrın tantnnu lun, dnha uz:&tıın in-;nnı bnl'tltnn ga bu.! nmı.c:ı, "'a.ka.t bu kavga, arn· uuptun t1d defa uşan cidden mu. \İk eden, çına ını blJen \e uçuş gün ;)eDi bir IDe'\"m bulup yazmak 
\e debdebeLenlıi, ze\klerini ruhu gıcılı.laynn, tarife imkfın ol• ya giren Uv y k:ıyınpede-r ve ba!• \UffakıyctJi v.e dün)& havacl.lık knmplarmı llmıal etmi' askerlil• se~tten gU~ görUnUr; fakat ha. 

ıazırlrunnl•tn amll ohın Türk elle- ınıy1m, burunun her 2ıur.~n araya• drzı tarafından bastırılmıştır. Ge• fiıC'mini ııJakadar eden, harekete ı;ağındn.Jd gençleri <le, ba'a ordu- yat o kadar çesitll, o katlar renkli 
ıi vardır. Milil.tli IJirincj n ll'Jard:ı. cağı bir rayiha neo;reder. Her ce aynı evde ot\!l'all Snhurcnin kız getiren tcşebbüslinU baıtarırken tun:ı daYct eden cümleler ve '"eci· lıfuliselerle <loJu ki. •• Görebilen ~e 
lindi.stnnın şim.<ılinde kU\'\etli bir e\de muntazam bir ıcak 'e 60 - karde.'iinin fer~ad~ Uzerine bUtUıı konao;tuğum bir Prn.nsız albayı: ze~rle doludur • yazabilen in anlar için yenisini 
Cüık hükfımctl lbh:ı teı: Us eder. b'lllı: u b:ınyosu \ardır. tlftndegii.ft mahalleli uyanmış, bt"kçileı· .kapı - _ H:wnctlıkta yükselmek ve Bu urctledir ki; A\'mpa Ve" A. buimak ~·et kolay sayılabilir. 
Uunla.r Kushnıı lnrdır. \ len ha. rnbııtlnmn:ık için yıkanırb!r. P:ıra yn gelmit:ı, pol" ler ~~tişm.iııse de hnı.a sanıı3 iin~Jq inki af hamlele- ınerika!l tayynrecili~i malzr.meye Benim bir daymı var; yüksek bi'r 
lı.i Tuı'klcrdir.1) fiynt hüU!met tnrufıJ>dan tesblt e· bu cinayetin önline geçilememiş • ri'ni dünya ~rtevesi içinde tanıt- ltaı.'Tiştul•tan sonra, bugUn için U• devlet memurluğundan tekaüt edil· 
Bunbrdaıı biıylik hükilmdar Krı.~ rJllmi tir. Bunun hnricincle hiı; kim t" rıınk i tiyecıek nıllletler bu çeşit ıron bo;J in bir eleman ıkmtrsma miştir; fıkralan hep okur; hatta 

m· lılm'nm zıı.nınnıncla Iliıul, öm-1 bCnİn soyulm:ı.sın.:ı mU nade e<lil • ır. ııropa.,~da ur.uc:Jn- ,"ll..,.."g'a mec bu maksatln. ~de birkaç gucte 
"' J ..... <J a"~ lmpıhnaktan uznlcçndırlnr. Ilu bol· ı u· b" • den IJh -1--'J 

runde gormcdlği, bı mwği ~- mez. Zaten hUkfimetin mlirakahe • M t t k . L·ıırtlurlar .• n~.-r.ı:n •• .. ın <le İt&l"an il ır. ır ınn am ........ an, . • ensuca e nısyen .....,.. "' ., iuk i~lncleki 58.\811 lmbiliyetlerini -'~ ed"l '·--! hem --•-- D tn, alme Wl.\uşınu \e bunu en lilk si de fiyat 'e .;ıhhnt ii1.ıerindcdir. tn'"nrecilı"ğı'nin, İtalyan ha\'n sn- teıu .. r ı en>n::Aı en wı.uı.r. ti" 
d .,., de üph.esizdlr ki, meml~et iı:in• ·ı b"IJ •·· ...... hA~ı ı 4--•· 'eli ercce3e lmclnr gôtürmü tUr. D hn ileri gitnw7.. IUllİinln buna ihtiyacı ,urdır •. de- r.ı e ı r nı a.,O&A muısc er """'e"" 

Jliil5. bir lli'nd ·•hfıkkakhğı' olarnk İr1te ;J anlı hkla "Hind medeni • mekteb 1• açı I ac ak mi ti. de yapılan devamlı propagundala- rUr etmiyor mu f BlJ'90k hadiseleri 
lc.nbul ettiğimiz eserlel' bunlarmı'hr. )eti" dediğimiz mnhtrı.em Türk , UnJdlJmtcn; 0 zaınaııki İtalyan rm, gcnçliitin kannıı kaynatan \'e iki, Uç, beti defa yazmak ihtiyacı 
l'csa\rm, Taxilanın, MAthunının m('deıüyctinin rnradıtmn mcla a • Bir bU~?ıl l{jJ I .0 fayynrncı"'Iiği böyle bir hareketi onu ha\'acrlık Jmmplamıa ürUllli· duyulmaz mı'? Fskat hiç ohnazıııa 
ınnnı{ biıyük fıhideleri bnnlnrdıuı mil olnn cbeplC"r. nu~ün kalbi V bnsnnnnk muvaffalnyetini elde et- ) ecek kadar co turan hava. hay - ynzıs tarzı değişmelidir. liele 
kalmadır. lliııd tabnh!:tl Türkistan rnccleniyet '" snnat uşkiyle yanan • lir 3f.Jrıldl tikten sonradır ki, ha,·a nezareti· ramla.rınm ve ni'hnyet köscbnşla • mizah mecrmıalarmdaki karikatür 
hurn3a intiknl ederek • anı~·n. lifi.· bizim gı'lıl her ferde, "keı;ke ben J nin itimadını tam mftnaslle kaxan. nnı kaplıyan propag-nnd:ı. nfi leri. lerle hlldiyelerin birtoğu bundan 
kanm himıncti3Jc en llik'>ek b • de orıufa diin\aya gel<;eydim! Ben Manrlf Vekô.leti mec;leki tcdri - m ve ltnJyan milletinin, bir hn- uin te irlne borçludurlar. on hc:I yirmi sene e\'\elki eşlenn· 
oerece3e urmrs: Hhıt tababet ta· de orada y:ısn a~clıml" özünü ~at mUsteŞ8.l 'lgı, bUtUn mensuoo.t ,acılığa malik bulunduklan hak· Herhnng1 bir propagnmh seya. de tlknn me\'ZUlardtr; baz.ılan o 
rilılııin yalnız esn.smı değil, ıı.c;lını bilylettiriyor. fobr kalanna teknısycn .}etiştır • kında.ki kanaatleri ku\"\•etl-enmi' • ha tinin memlek'.?t çerçevesinde ne zamankilerden kopye ediimiftir. 
te kil etmistir. o znman umuma. alt olan bu zevk mck Uzcl'C bir :nensucnt tekn~~rrl gibi bir uy:ı.nış yapn.cnğını uzakla• Dizden yaşhlann "temcit pillı.," 

Bu hilklimdarlnr zamanında bu eğlene·', zamanla ve bir i tibdat mekte.bi açmağa karar vermışur. Hr. İ ra değil, Titrk Hrwn. Hormnu mo- dedikleri ıteY BCaba bu mudud 
urklerin bu ülkelere bahsettikle : ne ru:le rftcalarn inhi!!nr ettirı"l • Mektep 5 sınıflı olncakt::Ir. Sannt Bu tarihten onra talyan genç- törlü J.-nmpmm g-erı cıenclerde Genç &dam sözUn bUl'MIJldı& dur 

k 1 • • k . . ahs" Hğint .ha\':ı. meydanlannd:ı dnha ..,,,, d 1 • -...... b" rı dini ve içttmııi erbesthkleri, nın mi tir. Kuh"""ızn gelen er ... 11,. m.e tep en. itllr.ma. ıçın t. ıs e· ı:. meml~t frtn....._ ye.ptığrı se,,"ahntin u; ben ınannıanuıt gonıu ve ır 
y• .,.... ... .... lir .ı bi b uk naiabalık gönneğe \"() hıwactlı,.,-a ,,. ue "' dt o ,_ 

Jcmek mUmlcundür. DL' bı"r Iıı" ı .. _ nkıUı Tllrk h"kanlan'nm <lürilst milyom1 şelırim5.7.dck\ bu mektıcbc talip gen~lerin sayısını gün geç • garı neYler olduğunu .CSylerillee 
• e~)>ulu F:ı-lliennin ağzından din· nı:ı :ıllnr binbirg<'celer hu fi<li1 ve 1 dılen 80 mılyon auan r uç netieelerinde nnunahdll'. luıç misal say • na l>unlanıı ouı. 

ın• ı.ı 1 tir tik~ artar duymağa. 00..5ladık. Bı"T nfişin tesirleri ne olabilir? d dö dü 
IJumlara ı;elmls olan, bu Türk top idıırcl~ri yesinde o :ı:a.man hlitlin nyrı mıı · Bu mm-nffnlayet ~e tesebbüsUn dly uzun boylu tetkiklere ve mü - mak.sa ma n : 
rıddanm ziynret ettikten 'iiotırıı halkın m:ı.lnodı. Bu' ı;enet, bu tnn· ~ 1 d F nnlaı•,.•J"r" .... nlanm-•..4-an l•n,.ma- - .... ln fıkt'alan pek sıkıca. •• 
b .,, n k 1 b l'- hemen aknb n e, ran ız tayyare· ~.. ... ...... ı.ııu • ,, .._ ,~ .... ,-b. N ·ıı;.. • 
unbn "llin<l" di~e adlanclırmı tana, bu de?hdebe, bundan clo"rdu, l.ilO D a a r a8· . . f ·ka.<1 w 28 000 rak ari,lerj yapmak ve tc- Deımır ~ıe .... e ~&""ftlJYOI', ne 

l>nlunan bu Çin hn ı, ülkenin her bnndan .rnnıldı • cilığinm A n & )'aptıgı • <le kafada eriyor! Fıkra dediiin,. 
f •. larıoın lstlbsall kilometrelik propa-nda uça n se. irlerini ameli olarak aramak> bu rk gibi -··-- bir ll-•n 1a trua ında beda\n hnstanelerln, cf Bö,,·ı-. bir memlekete "'İren bir ~-· olnı en su "6AU t.mı P 

ı . ., ~ lir memleket ha\'8(.'ıhğı hesabına en imalı b" -• kn. 
"8l mil seselcrinin balnndnğunu flnbn fdnden çılmıak i ter mi! ile artırılacak . \ ynztlmıs o dır; ır iau.1 ma 
lınyretle gönnUşttir. Unrıtuhıııı.ma men herke<Jte orata. itmek, orLt.· BiDıassa bu ikinci propagaıula lt\iyük bir kazanç olur. le, bir resmi mektup yuer gibi 
lulır ld, A\'nlpa.<l:ı ilk hastane bun an hfil im olın:ık arzu unu u\'nndır Sümerbank ıumum müdürü 6eyahathıden çıkaracağımız neti· Karada, denizde, ,.e bütün meı.- <leğU. Bazılan be ara sıra N4,'1Da-
clan üç yilz sene S<>nra I>:ni tc n • maz mı! ile bazı fabrikaların müdür • ce udur ki; İtalyan tayya~i'Iiği- eudiyet.imizle hiJhassa hanlardn hyorJar: BugU.n berkesin ittifak 
çılm~ ve ismine Mason•Diea den- İste Hindi tnnm tarihte olfluguw nın hareketini, havacılıl:rmın inki- yapacağonız en ufak bir propagan. ettiği gayet güzel bir f"dai m1id.-o 

i . leri ıı.ehrimize geldi cafı, ............ :nı·n --'·limı olarak da ve gös4--rf h .. -k.ctı"nı'n eD"lı"'k ed...... bu ek .. _.._... • m ıı:tır. kndnr, hazırda lln ca7.lp ,.e fettan ,;- " ~-..- ·~ "C' _.., ,.. faa ..::caen \'e nu P us~· 
Hacı mannstırlan, Hnhersı"'tel ri olmasının sebepleri! •• İst!.' H:'n"I Sümer Bank Umum MildürlUğU· göster<tn ı.e kendi ini bu yolıd-;ı. ta· üzerindeki mUsbet tesirli neticele· la yaparken ertesi gün aynı ada· 

olduran tnbbelerln hntl iz heı np· ı ıecl .. ni~ ('t ''e zmki ve onu ~:ıra • ne bnğlı olan iplik V<: dokıuıla fa~ 

1 
m:unlyle ileri gören memleket ha- rine ina.nım.klıgmı1:1 her 3eYİn ve mın sapıttığına hükm'edeceğimÔ' 

•ız o1rluldarmı söyler.2) ''c cıunlan tnn, <lo!;'llrtan Tiir'l.ler!.. -A<'ahıı rJro.Irı.rmm wnumt çalışma vaziyet- vncıltumm bile, arada ırada pro· hepsinln ba~mdn gehnelldir. Ön- 1ellyorl 
ilave c<lcr: 1-iz onlann e\ liitlnrı değil mi;vfz Jerini ve istı'lısallıerind artırmak ı:ıagaoıh. nınks1ulfyle bazı tcŞeb • oe, y&J>9Cflğmırz i~teki muvaffakı• Dünyada hel'ke8 tanfmcbuı be-

- Do ülkenin nkinleri çoktur kı •. ze,lifn bn lmtlnr <lii1'rnanı ı·e. ~relerini görüşmek Uzıere Şehri " bUslere girişmeğe meebnr olduğa. ,-ete. ŞOQ"' da onun meydana ge - ğunllaı fikirler P«"k azdır; bellıi hiç 
lar ve bahtiyardırlar; hl~ bir "li onız!t.. rnizde 10 gUıi 1'ilreoeA tol>alntılar llur. tireoeii Jıbda a daba sln.n ı - yoktur; bu itibarla lhthnal ki tıu 
j ~ :ı r i fQrmaHteye t a b i RIZA O;\ VDARI 1 tertip edilınişt r. Topln.ntrıa.tida ha· A 'vmps mi'lletleri bu pl'()pagan " Jnrdan itibaren itinınt etml§ bo - gencin sapıtma İsare~ olarak ele 
tutulmnzlar; hiçbir lu\kime , ı;. u:r bulunm.aik tlu:re. SUmer Bank da f!llİJÜ; orclunun .seyrek olarak lmunalıyız. nldığı: yazıyı bir ba!ıka.'U phe8er 
e itaat etmczıer; yalnız t~pTağı 1) ·wııı Durant: n . 182 ımum müdüru, i etrrıe mildürli, yapabileceği u~11laraı hıra~ e Bir gösten, uçn!'U, ~ tayyare. sayabilir, zira kendi hi91erlne, dU· 
Uren!er hükOınote rmıa.yycn vergi 2) Smitlı; Dx. H. 152 fen heyeti, vıe iplik ve dolwma fab far<lır. Her sene iki \"!'!Ya 8ç defa, lik bir fllonmı me,,.eut tayyare t:Unw terine uygun gelir. Bunu ona 

\ emıekle mükelleftfrier. }~ğer hu. ~) Gowcn. lndbn Literature, rikalnrı mUclurl-e11. şenrlmlze gel " muhtelif memleket 'JlilotJarmdan ıneydanlamu doln.53mlc ufnk ölçü. anlatıruı.k iııtiyormn, fakat \-akit 
rnd:ın gi'lmE.'k ist~ersc baş-kn bir a 6. mis1erdir. ' isimleri bs: ta snyı~-ravad can - ~ bayramlar tertip ederek kendi bırakmadı. Sözüne devam etti: 
\ Cre gf<lerbr orada kalırrnr.8). 4.) HaveJl; History; 158. ' badannı ha''"' meyuu.n arın & top. aralannda hava ca.nbazlıklan, fi . - Mıe9f'18. g~lerde bunJardan 
Hacı bundan sonra ne \usi bir iplik hırsızı iltt aya mahkum hysroic, gençllfe ve ba,"11.crhk me· ıo uçuslan yapmnlan en uygun bir biıı km;ga e<1enlerl aymp aymna•' 

lıurrhet.e sahip oldukkı.nm nnln.. oldu nıltl mm, kısa <1e\'1'eler smı.sm. he\eslendirme yoludur. mak me9elesine t~ 41İl1ı)'ordu. 
tır. Ze,ır eğlence, sefahat, S<>n 1 tısaf Vekili da hem tayyareciliğin ~i'rdi~ Bı"r w.raftan maneı. .. • ku•'"'etler''e Bugün artık tarih demek olan Jir • ..., 313 do vumlu Emin ad:ında biti- k9. m h lel · • ö · l .... • ı 
haddine vamırstır. Hiç kimı>e kim- ZO 1•al! ta sJ, çalıştı~ı Gfl.zhç smıede Fu1.<lın te ~ .Lıun ~rını ~ı s~ıik er gen~llği hın·ncılık m lcğine doğru mi otuz yıl C\'\"elld zamanlarda, 
seye neden bukncln.r _,.•lemlin'? e- ~ \"e •l't:'l11 ue uçu, nnn gı n g~ 9e ,.~ı·~-k te<P·ı"'rlcr, ;>·"'- ta-et.... habb.mm gençlik giinleriııde meım • 

... ., mensucat fnbrikasındnn sekiz bo. -·- Ü • 1...11.• hak· f """~ IJ • '"" nu -· 
ılcn hfı.ta 7,eı.k ediyorsun! So:ılini Zonguld:ık, 6 (A.A.) - İktısat bin aplik çamış, ko11arma ve ba- ~~yynr~!- • zclnn< ~"kıl rek~~-ytet mad.dt gö'>1:erilerle elbfrliği, i~ bir- ~timizc.le ka,•galnr bu kadar 
oram~. Ilu geni medeni hürri • V~i Snn Day, tetkı"'ltlede bu • e<ıklan113. ~a.mrak kaprdan çikar. ""'reeçııennı, m 1 1 1 

lK>e • liğl ynpııc,,k olurlar a, hasıla yUz çok <leğilmiş. Belki iki Deftil an. • 
Jet, bugün Jlind ~anntı dJJe tanı- hlJUl'nk Uzere bu sabs.h fehrimize ken muayene neticesin<le yakalan le~l~ r vunnak fırsatını ver- ticsinin kı.~tı ~arnandl\ lıaba.nk bir c;ın<laki f:ırk üzeri'nde sinirleri• 
clığnnız birçok eserlerin h\"'bi bo ~lmiştıi.... mr tır. Emin, dün, nöbetÇi cUrmU mıın; 4--1::..... tl 1 h yekfina 'nracai;•ına kanla. tesi'ri \'ardır; fakat o zamanla'C' 
Tül"klerj yaratmıs, tır. Bu Türic JıA - ır -.u~ ... .nnn men e <et aı.'a a.- ım,,. ....... ,..1an fl.Vl1'm•k; hatta uzlaş ., 

-o-- nı.~ıut mahkemesi olan ?kinci sulh ... · t ft '- Yedisinden yctmisine kadar as- ~""-~ '3"~ 
k. 1 rmrn himmeti""- ~ himaye. iki . • ·ı· h l nayıını.n, l;ite .nra an ~ocumnn tınnak herkes tarafından bir -va-

~ oc: stınayı sıcı ı azır anıyor cezada iki ay hn"""' m:ıhkfım ve 1 be h -ı.. 1 k" kA uı·· ker bir mtmlekctJn cledcC:.:• '~ agv ... j, hfı, . .. t;k HJnd (;po...L.-n'leri fa. ... ..,.. g& e IT")n' ~ Uçu<Jta l te nm tı- ..,,. r,,; n .,.;fe telİiJdd O)UD~llŞ. Belki Cİ• ....... .,.. ~ iktisat vekili Zongulclakta deırhnl tevkif edilmiştir. ~ ıc.... h h ı kadar torunlnnnlh kanında dn. .... -.,~--
1 n hnru.ta v.e Ramayana nw>n:dana nü ıuızanll!1\!!>'I ça sma411, er to}l'- nayotle, 1l'Z1Dl Te sonsuz "--Mr ··-.r '.r!'lli n '~ b" ijw. :ı...! b ..... 1. --o-- k __.id f 1 ·-- • . fe:ragat \e knhramanhk dolııc.1r.. ~s·· .. ·-/,: ::in1mistir4). ,..ı..u a..,. r m, ·uır u ... uz. nı un" n aasmln e emnnuu-ı ı~:n :.l la bitecek olan bi1"0k kavgalar o 

rnnnm bitaraf bir müverrihi C'eneijenberi çru arak sanayi ha· Rakı İstihlaki artıyor birer kazançtır .• Fnkat bmılıı.rdn.ıı Kahr:unaııhğıw t.ekemmUl ettikten ginel idet ayeeinde 'ba5tmlmn~: 
Hıncll · yle der: oşunu dilşümne.. reketlerimiZi rakıunbrkı. tcSbit Haber aıdığonıza göre, rniu is- çok daha Juymetli, bir meml"'l\et ~nm göstererek bü;)le bir ne!'IİI • mnhkcm~le!rd.e de bu laM1ar ~yor 
den gct.emileceğiz, ki.İngiltere idn. eden sıana.y:i mıicssesele>ııimizin ıs• tihlfuki seıne de 7 mılyon litreden i t!'kb:tlin<le 90k c!nha clıemmi:yelli rl~n her ~n i!:ln feruı;"Ut bekli- muş! Eğer muharririn dediği ~ı 
r~infn Jlinrll tanda elfle eılcoer.i tibsal ve istihfilk miktarmı b ldi • 9 milyon litreye ç!lt?ntştJr. 50 de- olnn bir lmzanç \"nrclır ki, bu da, yebifiriz. Ve bu haslete davann.rak ka\"vncıla.ra Jcayıtsrz kahnmlc da. 6 _.., mın af:fak bır" san · · ·ı· h J!l· -•-ı "-'l • .:.""1Ak• t lır..ı ı1 T l h • da memlekette propa<rnnrl:'nr'- _. "' en büyük zafer, miliidi beşinci a- ...... aYl sıcı ı a· r~e ı.a 1=ı s.rm ·u ; e ıs~, a ı a.r • ırcnf! !:>ın propnmın' n ::ır n. nre - ,., ıı.ı lH « ha mı ivi! Böyle bir Jıareket Tn~ 
ırln.nlcı onun sahip olduJ;"ll bu i<la• :znfanuşb:r. ımşttr. kete getirilerek, ordunun ihtivucı ~1\luandınlamk gen~lerden kunrln kara.ktcri'ne uygun değildir. Ben 

reyi ,e bu lıUniyeti venn~ir." Şimdi de fstanbul ticaret ve sa· Bira taleplerini ka.rşılamnk ilze• bulunnuiro yedek nçuct1 kütlesinin lıir hıwn. Yedek or<lusurn~ Iusa za. \'e ~nim gı"bi ilalıa birçotrlannm 
Jf:tlbnlti Turkler, 0 znmanlar nnli oc1aEl bir (Sanayi s1c.i~) ha- r-c yeni arpa malısulıU piyasaya çrk bol :vrclı\ h:\m-bnmasmclaki iimi1 manda ç.atnbillrfa. l "etcr ki, genci Tilrk nnane ine sadık inııa-.lanz. 

Hindistanı istiffilnn a'tın<b bulun· m-lamağn haşlanmrt.rr. Milli s:ına- tılrtan son~ Ankarn '~ &mont: oluşudur. yuva.cıınıl:ın alıp tayyare meydanı. Buna siz ne dersiniz? Kavga eden
durduldnn \"nkit bunu wrmijler - Yı lbir1iğinin hazn-l~ığI sicil, iktc- . fnbdknlan biı<clen çahşaca:klardrr A\"l'Opa memle'k.~tlerincle yapı • ncı kosturnc:ık madıli \'e nınne~i leri avınnayıp d!t. soynedenltt kime 
dir. \'e blitiın kenclilC'rfne ~b:ı.ncı fmt ve aletine, ticaret <Y.lasr.nm ha· Diğer taraftan inhisar şarapla • lnn birçok ha\'"a bayramlnnnılnn ı:.arelcrle hPZ..."'Jlmiş km'"\ t?tlcri brıla- benzerler biliyor mu511Iluz: J!'AJJd 
Glan llintiilcre kendilerini ııevclir. zrrhyacnğı sicil de Ticaret Vcka • ı rmın fiyatı 40 kuru.~tsn 50 !kuruşa sonm: köŞe ba.c;Tnrmda ren1'1i. gö- lnn \ 'e onlar<:lnn i tifndc etmesini romada gladyatürleri dö~~r
melerinin ır ve lıilaneti ele bura • lctine gön erllceektir. ~i.kartlmIŞtir. ze Çl\rpan, insanı yohınrlan ahko • beocrelim. mekte:n, inc:anlan vaJısi hayvanla• 
dadır. --------------------------------------------------------=:.;.._-· rn vedf~kten 7,evk alanlara. •. 

Yine bu Çin hncılannm tarı"ne .. dolaşıricen bir tarnftnn da e ki •t ak.5M1Jn sekizi. IJU\"ra ookar • JJiç. clci:-i'sc ken<11 cln1indeo olan-
rine bnknc:ık olursak. bu ışehirle:r günleri hatırlıyorum. :tMddcn Fran kcn bn11.ün l•enı1iml diin<leıı dnha l:ınn iyilik '\"e fenahklarile lJgili 
bin;ok b:ırI rla U<ılii tıulunuyor • ızlıı.r vn.tnnlannı pok .,e,erlermi • iyi hissediyorum. JWıtl l\faynarln olmtYnn mabllıklara .•• 
du. J ini bitiren hnlk buralara ge- Fnknt imdi öyle mi!Dün ak~nm beraber bı"'ı'daç kokteyl içtil·. Re- Herkes b:ı"ka. türlü düşUnebillr. 
1.ir, tlYC:ı. eğlenir, §ı:arlml n en- l Ana Jil~r bi'r ~la "iyliıyorou. gi l~lerin iyi gittiğine kani; Ve~,.. Herkes bir tlirlii lliisünsey<li belki 
gn.jc eder, iyi bir 7c, k gece i ge - Bu rkryı arlmdnsım bjr barda gant Som ceplıesinl nizama koy • hayat pek sıkıcı olurou? 
çjrir, arzu c<lc:rse bunu .. bahl nm ~tıni • llir tehlike iıı:areti sıra • nıuş. 24 'eynlıut 48 ant lç~rsinclc · K.adircan KAF LI 
1 ndar iclame etti""'rdi. Hiilnimrt, mda im • Alman tayyareleri Pa· FJan<lr \e Som orclnlnn Alman or-
harın eğlenO('f;ini cle~il, fnlmt fi • ris nfokunitn. uçnvorlıırmış. işte du unu bir kıskaç içine alacaklar. 

ntl nnı kontrol ed ... rdi. bu ;unda bnrdn arbo birkaç Yazan: 27 Çeviren: mı • llitlcr 16 mnyı ta Pari üze. 
t mmni C' lerin bulunl'luklan mn. rnnsn 8 er.i bu ı.artol ı öylemi • 'Alek•and er V ert M uzaller Eıen ri'ııe hUcum etmemel{tC' büyük bir 

1 a" 0 :r, ~hrin mutena, en gtizel fl'r: hata irtildip etmiş. Pğer o gün 
\erlcrfl<li. Her eı'in altmd:ı ke:n. "Ao;;ker olın:ıl ist~mi)onnn, har· cekler. Ak5am JJemeği neşeli geç- ıngiliı moobalan Bolonyinin Al • Pıırise yürilmli olsnvmıs knrşı • 
di İn<' m~h u bir gnzin0<>n. bir b(} gitmek tc i tPlllıvonıın, e\imdc ti. Harp~ hiç hah ctmeclik. • işe- man.Jar tarnfmclan zaptedildiğiui ~mdn. n:ıukınemet ede<:ek hıçbir 
barı bulunur, n:ıclide <1ilrüb31ar, kalmak, sokaklarda cloln<mınk, dnk ler içenıinde beslenen lnnnızı ba • sôylilyor. Frn.n ız harbiye nazırlr lill\"\"et olmryncaknm,ı. fnc;nllah doğ 
en 'k 1pck .clbi~crj h"ttıi oldu!.- tılo olan Se\gilimin kııznndığı pa- lıklam dair komu tok. Jilber bu ha ğı bu haberi' resmen yalanlıyor. ru söyliiyorlar. Fakat bana Ö.}le 
hırı h e, in ra~n g lenlcl'lc otu· m ile y:ı..;amal• il:ıfıa hos. Karnı· Mdara pek meraklı. Geç n gün \ ala.nslya, A1'88, Kaznbre etra.fm • ~eliyor ••i, Francırılar ~~kaldılar. 
rnrlar, gorUsiirlcr, içerler, eğlenir- mm bir '"Üngü ile ele ilme ini iste- &eı.gili ha. ıkln.nndan birisi hastn. da iddetU savaŞlar olu,or. Asker. Zirn iki Jınftadan beri her J<"rancm 
ler, im :ı.k okş:ıvm bir mfiill< • mi~<mım, yok olmnk dn • temho· olmu . Derhal taksiye atlnyıp b:ıy ler bu a,,·aşlann daha günlerce nynı o;eı.i tckrnrhyor; .. 24 saat i-
t h tqıd r clo' nm ederdi mm. ln~ltcredc Jmlmal> dalın. ho· tara güturmU • Ve bn.J tnrm tnvsi. de,·nm edeceğini söyledi. Belçltm· çcrsincl,. Ahnnqları Inskaç içine a· 

Çinli h:ıcı Yunn 8u\ang bunlıın rama gicler. fn .... ilt:-re ne ~üzel yer. :resi U:lerine bir hafta balığı hlut da \'e ıınndrdıı müttefik ordular laNıi;z!". Ticaret nn:nrhi:'l' memur 
•omı . , <lnynnamnmış, " Hnc'' iı,:ln orada m anlar yer lı;.erler 'e U• )"tığı dolu bir ka\ ano1,dn )&Satml • heri çekiliyor. Ben <la.ima Alınan• larmclıı.n Uemar Tnınel Ilitleri'n 

c-cldl-ini bile unutarak; ı::o1tiillcr ytırlnr.,, Fakat ha:f\ancağız sonunda ör· hınn ı.ıandr onlusunu ı,:e\•ireeekle· Jfolamlncla \•e Belçika ile simnJi 
ıılı 'lln fcttn:nlnrla, !Jı?rnp !md .. - Fnınc;:ı bu hıırpte çok hareket- nıü • rlnden korkuyorum. Jilber Alman• Frnnsndnkj iktı adi Jmz.nnçl:ınn • 

hi toku tıınnak •1runnhmı'' bile İl" ~iz. Fransız nıhuncln canlı hiç bir llarbi)e nezaretin<ıeki konfera.n· larm flnnımunu iyi bulmuyor. AJ· dan hahsedivor. SöylecliklerlnA ıtö· 
ıik1p tmi ti. Bu hacının d0 di•ine <'Y knlmamıc;, hatta lmanlarn a gilmcden eı.'"\el Şanzelfae<le bir man mcı.~il<'..ri '>i'mdl iki taraftan re llolnndn<lnJd petrol stokunun 
i r • bunbnn ginllkleri ipek elbi. lmrşı l.inlerj mıc lOk. bara uğradık. Barda kimseler yol<. n•litteflk topçularm atec:j altında. nıUhim blr kr mı İngiliz uçakJar! 
der bir bnha biçmek mlinıkUn Frnn rz A'RZct~leri boyuna ili<:- J'nl:at bir pi)aııist nesell bir dıınc; dır. }'nkat ben ,Jjlberin rloğnı dtl· turııfmrl::ın tnhrlp edilmicı, esa~n 

rl • •i rı. Ö~lc in<'il.er. öyle pırlan. ~ü Hltler <'livc terbi ·eli terbi ·eli hnvn ı çah)or. "Undüj;'ünc latni de~ilim. llo1nndnc1sM hfttUn petrol t~m 
t 1 r b.1 mırlar ld, C'in anıyla • iman lle\1et rcl inıl n bnbo;clli • Harbiye nn.zrrhğınclnkı konfe - CUIUARTF.SI 25 Mı\l'IS da 600.000 tondan fnzla clcvilmi"'ı. 
rır.<l bir mi Ji )Oktur. Hele koku· )orlar. Ner<le ise Führcr.imiz cliye· rnn ta heyec:ınh hiçbir haber yok. Pen<>erenin yuıunn. oturdum. Sa (Dc\mnı 'ar) 

Bir köylüye yıldırım çarptı 
Orbn.nelinden bildirild ğine göre 

son yag:ın yağmurlar esııasxnda 
Orhanelinden köyüne gitmekte o • 
lan Silleyman ad;ı:nda bir köylü ilO 
~ nmdn.k:i eşek, diifıen yıldırJından 
yanarak Mmü.slerclir. ---inhisarlar vekili te\kiklerine 

devam ediycır 
Şehrimiuie buhmnn GUmrtllt ve 

İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz 
buglin de tetkiklerine devam ede
cektir. VekDln 13 eylUJe kadar §eh 
rim:izde kalacağı haber alınm.ıştn-. 
~ 

Adliyede yaz tatili bitti 
Adliyenin yaz tatili bitmfe, btt 

sabahtnn ittöart'n bUt11n mabke • 
meler çalısınağn bsşlamıştrr~ 
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liakkı tank uı 
Buı1dığı yer: V&krt Uatbucı 

&.BONl!l ŞAHTLIUU 

' •Jfılr 
la~ 1.,.. 

TQ.rld)'e IDcnabS 

14.00 Ilı. '1.00 Kr. 
1.60 • lt.00 • 
l.OCI • 8.00 • 
l.MJ • a.oo • 

Gıuet~ye C~hıderUen 

rcvraıı !;'eı1 verUmeıı 

Vll\rl 
(Da~ tarafı 1 incide) 

H A B E R - Akşam Poatan 

HABEDLER: 
l?'T! .. CM 5 _, -· 

A.merjkan boır:ıba Mısır cepbeslnde -
t 1 1 (Bı~ ta.rafı l incide\ a "1)'81'8 er kuvvetlerini hava kııvvetıeriıııil 

G• "d •ddetıı• llııNnadıın hırpalamaktadır. 1r1 e ş 1 Tobrul.. kalc~i taawza Uğilarnı~. 
bl·r hu"· cum lır, Çıkarılan ~angınlar 150 k!i: u • 

metre mesafeden göri.ilıneklcyd i. 
\ 'işi, 7 ( A.ı\.) - Mısırdan alm1a ıı 

Yaptılar haberlere göre, Alman uçakları ıdun 
El:llemeyn dola)larında düsmaıı 

~UNUTMAVINIZ~--...., ·--..................... _ ... __ .......... -

iyi ahlakı h&rkes bilir 
Bir çnpkın, bir hınız, bir katil, bir dolandırıcı, bi. 

muhtekir iyi ahlakı herke~ten iyi. bilirler. F aha.t ne Y~P • 
smlar ki ''menfaat •. ve "alıskanlık,, onlc.rı pem:ccin.c al· 
mıstır. 

On/t!rcla ekaik olan i}'i ahlak değil. burunlarının 
ucundaki. iyi ahlaka aclımlar,nı attıracak irn.clc :umfıdır. 

J 

Kahire, 7 (A.A.) - Orta.şarktaki t;ınk loJllulukları'lıı taarruz ctmı'!· 
Amerika.n kuvvetleri umumt karar - lcrdiı:. Bir çok zırhlı otomobil;cr IL------------------------~-
gAJurun bıldirdiğlnc göre ağır Amer:. ise yaramaz bir hale ı;:clirilmiştir. 

4Leı.MW.*e•e•••••••••••~t 

ı Dünden (1 

l Bugünei 
• • ......._, ................... . 

kan bomba uçakları fi eylülde gün b-ı. • Kahire, 7 (A.A.) - Rö:rtcr ajansı. 
tarkı!:ı Randiyedeki elektrik santn- nın husu.sl muhabiri bildiriyor: 
1J ile deniz tc.s.islerine muvaftakiye ~·c Sekizinci ordunun seyyar kollan t'=l. 
hücum etmişlerdir. rafından araaız takiP 'ecliıen Romel 

Haa·p ne zaman 
ı;&iteceaı 

biplıeriyle 
(.,'üınlıuriyet başmuh1lrriri l'. u. kırda-. 

~ 

(.Ba.~ tnafı 1 ınl·ide: 
temashrda bulUi10l\J§ • 

Şark cephesinde 
Şark cephesinde Sl :llintırııd ve 

"Novorosisk etrafında müthİ 'i nı ~ı. 
harebekr oluyor. Almanlar din 
Malingrad'ın cenup lı<ıl•sınd11 şirr· 
dı~·e ka<lar vuku:ıgc1en taarruzların 
en bilyüğünü yapmışlardı :·. Kunt;l 
li zırhlı teşkiller 3 mühim kcsimr:w 
laarru:r; etmiştir. Her taarrüıu Al
man uçaklarının dalgn halinılc 

yaptık.lan bir hava bomhardım;ını 

takip etmiştir. Bu hava bomlıardı• 

manları iki saat devam ctmi~t.r. 

Bu ttsuI M.yesinde flÜ'~man uçak:<'. 
rından bazılaı-ı Rus rntitlafaa hal' tı• 

rı.oa solruhnağa muvaffak olmuş -
]ardır. Rus kara müdafaa hatl.ı, ı 

sayılamaz. Fıılrnl 'IOn 
\aktiyle Xapolyonıın Jıezinıeli:vıe 

neticelenen muharebe kadar ehen·· 
ıııi~«·Llidir. :'\leydan rnuhıırebcsindc• 

ki ınüşaherlern. hu harp ccplıesin'.n 
daha fazla harp rnalzeıııC'~İ J:Önr:<'. 
rilnıcsinc Hiwm ı.:ösler.tiAiıh. 

Elektrik santralınm işlemez bır hl. kuvvetleri bunde.ıı bir hafta ön~ ~;.; 
ıe getirıldiği ve depolarla rıhtımlara vadlsıne doğru ilerlemek lizeoe hare. 
ta.m isabetler kaydedildiği görUlmüsı. ket etlıği mevzilere dün ak~a:m dh . 
tür. Liman bö1geslnde yangınlar çık. mti~ bulunuyordu. Düşmanın , ba,hcı 
mıştır. zırhlı kolları kara ve bava kw.;rvetı0 • 

Bütün Amerikan uçakları üııletjt'O tjmi.Zın devamlı at.eşi altmdn.ımütte • 

llllb ?\adinin Avrupada. ~ahate Başve~il yeni yd.pılau ,il;e 01 • 

!;'tkmak ıiLere oldugunu haber alın nası:lc çocı,ık :>ııkıınevıni ele öezmi;;· 
rn, anketim için kendisini ista~ lerdir. ~it .ıbakııne\'incl~ g·ördıH• 
yonda. .rah.at!-.ıı etmeğe 'karar \'er• tıi intiırunclaıı memnun cl2.n bcu• 
tlim. ' ek ilimiz bu yoldaki ı;a:·şma la:da 

Amerikan mi.ımcssili. cepheyi ıi · 
yarcı edeı·ken elraf:ı lıoınb:ılar 

rlüşmi.iş ve bir mihver ııı;a.at dıı :ııı

varln cereyan eclcıı haqı muharebe• 
si ııdc clüşürülm ü5t Üt'. 

dönmüştür. !ik mayn sa.hasmm batısına ı:ekilmıj-
!ngiliz bomba uçakları. ayni hare • ıcrdlr. Şimdi Romelin ordusunda cidJ1 

ket e.onasında Kandiye civarındaki u. boşluklar hasıl olmuş bulunuyor. 

!Uuhterem ba_şmuharrir, ;:;wc mü.cesesenin da.ha ~:t 1 ay .aiı ol -
ı..alabahl• ara<tında beni ı;orunc~ ı ıoesı temennie.nde bulcnmu~lar 
hemen taoıdJ, iit;'fat etti: \'e müesseseye iiiwetcn aim:ıcak 

- Senin anket ka.l.mrş. dnlıa oıı kimı;ecıiz ı·ocugun bıkm~ 
çak meydanlarını muvarfakiyetle bc.:n RO~IELİN RlCATİ XASlL 
balamışlardır. YAPILDI'! 

Berlin, 7 (A.A.) - Aı.ı:nan sa.vi~ LOındra, 7 (A.A.) - Rövter a-
uçaklarmın dün Duvr civarında. tay • jaM:run sekizinci ordu n~dindeki 

Hindislanda 

- E\et efendim. Sırf bunnıı n.ıasrafınI deıulıle ,,uyurmu;1;!JW:. 
içın elinizi öpnıeğe ı;;ıalmiştim, ı Saat 17 de beleri_i~ c . t.aı:fmdı:ı n 

- Bunun irin mi? Feridun be- lıa•kevin<k ı;<\ytn mıt'ahrırru.ı. ~r • 
nim yccrime ~mıller:'ne cevap 'er.. lınc bir çay ziyafeti ''eı ilrrr. '<ti • Bu 

yare !:'ndüstrllcrlnc aıt onemli tesısle. mu ha.birinden: 
rı bombaladıkları Alman radyosu t;ı,. Rom.el gi.tti. Bugiin~ti pazar gü• 
rafından bildiriliyor. Diğer bir teşkil nü cenuptaik.i m&yn tarlalanmrzın 
Taymia nehri ağzında Suthent limanı. ken:ı.:rmda. ancak gayet hafif b·r 
na taarruz; etnıiştır. Londrıı.nm şima - tank savar top duv.arı ka~tır. 
linde büyUk bir fabrıka ve 1nglltere - St>'.kizinc.-i ordu mıuha.rebe:ıi kazan· 

kargaşahklar 
sarsılmam~tır. 

Kızıl Yıldtz şöyle yaımaktarlır: Dombay, 7 (ı\.A.) - Pazar g-ü~ nin cenup sahilinde bir liman ke-z~ mrştır. Bım:-ı. ışÜıphe yoktur. A iman 
ııi.ı ~anu Boml>a.ym ccnubundakı bombalanmıştır. Dorçester limanın • ı\fri!m rıtuvvetlerinin·halyan ı;ey. 
ilç bölgede kongre azalan bir ge<:İt 1 daki onemli askeri tesislere bUyi..k .)·ar Iruvve-tleriyle dıeAteklenerek 

Alman tank hücumlarından lıi t 

biri netice elde edememiştir. AJ • 
ma.n baskısının rlaha kuv,·etli ol 
duğu bir kesimde Alman tankları 

mevzilerimizde hirkac kere geciık 

a~arsa da daha fazla ileriye 

tertibine te~ebbü.s ctt:kleri sıra.da bombalar atılmıştır. bundan 7 gün evvel müttefi•k hat• 
yeniden karga~al~khr çıkmL'}tll'. . Londra, 7 - ( A.A.) - lngi.lız " .! t•rıa taıaırırıu.z ettiklerini. S-Öııd.üktcn 
Polis nüma.yi~ilere ate!"$ :lt;nıak Amerikan tayyareleri, ~imali Fraıı. ı;onra. ge-neral Mogoırne<itıin kaıar 
mecburiyetinde kaim~. bu sırada 1 raya şıddetlı hUcurnla.rda. bulunmu, - ~ahında hi~ lcim<:ıe bundan ı;iiphe 
ixi kişi yamlarunJSttr. ı tardır. Bulonya dokıarı bo!ll.balanmı,_ etmeııudttedil'". Almanların lfı inci 
--------------- lır, Bütün Amerıka tayyıırelert bu a · ve 22 ıilıci eon iki hik:um tümeni 

gidememişlerdir. 
KtIVTetlerimlz tarafından serian 

yapılan yan taamızları ' 1mıın tank 
larının ilerleyişini durdurmuş -.·e 
'hunlan geriye cekilme:-·e mecbur 

Zlnctrllkayada bir kmdan salim~n dönmüştnr. Jvc .ı~ zıır1bı1 'ku'VVeti gerisin -
Amerikan bomba tayyar~eri, Fran relen ~ Roım.el takribcııı-10 bin 

sada. Abbevil ile Sen Omerdeki Almar; mev.cutikı· biır mot.iidl1 ~de ku;-. 
tayyare meydan.larını ve bu cjvar~ ıVeti'Biiıİtnü,tiir. Billkıtalar mtida · 
tayyare iııkeleti yapa.n bir Iabrikay!! Eı:faa.~n cenup ~VrcI!Jıtc 
bombardıman etıııl~rd1r.\.Aln1'!21,.ta.l':;~ saNtmrnışla.roır. Fakat hiçbir te • 
,ueleri §ldde~lm-:naıb.1"'t?lDle~ gös •• ı,,in.yapemaöan.·geri ~~ir. 
~erdir. ~ayya.reend\\~ Ro~lin •partiyt !kaybetm~ ö• 

~oaıetmUııtUr. Buhıkmlarda müt.tefik ~ tr.emti~lerindell. blııi ~ lru 

~tmiştir. 
Kml Yıldll gaıcle~inin yazdılhrıa 

~ore Leningrad dnla)"lıırında son 
dort gün zarhnda 62 Alınan uc~ı 
dıişürülmiı~ Te 16 sı hasara ujrat l• 

otomobil kazası 

mışlır. 
~foskovaöa verilen diğer bir ha· 

bere aöre. S5 tankın desteklerliği 
mühim mD::tarda ,\lman plya<le 
.kuvvetleri cınna akşamı Terek nen• 
rini geçmişler ve cumartesi günü 
şafdla Rus mevzilerine taarruz et 
nıişlentir. 13 tank tahrip edilmiş.. 

tir. Muharebe nehrin cenup ktYl • 
sında elan devam etmektedir. Grc. ı.• 
ni petrolsahaları istikametinde i · 
terlemeye çalışan Alman tank tü • 
menlerı ve Romen ahı vlnrı oj':hr .:.ı• 

latanbul §O&e w köprtller müdtı.r 
muavini Saahaddin Sm-pın tda.re eo:. 
titi 381 plAlralı otomobil, cmn &#{~ 
.cbleri, Büyükdereden Tak:oıime do«N 
ilerlerken Zlnc1rlikuyuda ıu tcrazidi 
mevklinde blr çmara.. çarparak de\-ril
mJotJ.r. Çarpuıa neticesinde SalA.hıı.ct • 
dinlıı yanında. bulunan ailesı ytiziln -
den ve ayağmda.n yaralanınıf, Slı1tı

haddine bir şe1 ~. otomobflh, 
l!stikleri patlamıştır. Tahkikata de • 

bomba ta,..,aı:clerlne 400 avcı tayya.-: -nMUJdımmm IJ:Nnda. ıc.~llki hata· 
usı refakat -etmiştir. Yalnız 2 Amc . !ara. te1cmT d~ sahit bir 
rikaıı bomba ve 3 müttefik avcı tay. fikir halinde za.mııe:tmeaiydi. H:ı l• 

yaı:e.si kayıptır. buki Rome-1 aldanıyordu. Di~r bir 

vam olunmaktadır. 

vı1ı, 1 (A.A.) - lngiliZ uçaldar.. sebep de hareketlere durgunluk 
nin dUn ııaat 11.30 da. Roucne yaptı~ı teldt:'iği ınrada selctzinci o'!'dunun 
akmda. ticaret.hanelerin bulunduğu rekor denilecek kadar kJ:58. bir za· 
bölge ile iŞÇİ ma.hallelcr~g 10-0 kad~ , man zar.fırid'a~kiilllyctıi yeni mal • 
bomba atıldığı öğrenilmiştir Yaralı - \.Zt'QIJıCı~ <OO!ınamdtr. 

y.ıları, düşmanın bir mayın tarama 
gemisiyle bir salapury11sını batır • 
mıştır. Diğer bir mayın tarama g::. 
misi de Finliındiya körfrziııdc bo'lı• 
b:ılnrla hasara uğratılmıştır. 

lıı.rın sayısı, şu ana kadar c1de edi!en Romelin rıca:ti iyi hazırlanmııı ve 
haberlere göre, 150 yi butmuşw •. ·ihtly.atl& :yapılın?§tır. Alman Af?il~ıı 

Bunların çoğunu kadml&r ve çocukla,. kuvvet'leri ne taşıyabildilerse alıp gc-

yiata uAramaktadır. teııkil etmektedir. tllrmUşlerdlr. Birçok tank elimi~ dl ş 

Diğer taraftan rHinkii ' '•ııan leh• 
tiğı harekat hakkınıla ~u mr.lumalt 

Uçaklar 3_4 bin metre yüksckt~n mUşlUr, Daha ba;,ka. tankıar tahrip e. 

\eriyor: 
Tama.n yanma.dasında aUratll bal!. 

Bu denizi cephesinde harp uçak· 
lanroıı, Mnrmansk harp !im.mı ile 
demiryolu tesislerini honıbardı • 
man ederek nıüsbet neticeler cJde 

ı: ucum ettikleri cihetle bombalar da. dllıni~ ve bir çoğu da kullanılmaz ha. 
J\"mık olank muhtelif yerlere dllşm'!ş le ge tiriimtııtlr. Alman rieatini boz -
ve geniş ölçüde tahribat yapmıştır. guna çcvirerııccllk. General Montgo • 

knılar yapılınl§tır. DUşman geri.Bwe 
yapılan bu baakmlar cenuba doğru etmişlerdir. 
tevcih edil.mi§ ve düşmanın aon m • 25 ağustos ile ıl eylül arasında 
Juı.vemeti kınlmıştır. Kerç boğazının So\•yet hava kuvvetleri, ~ "112 u~ul.; 
§arkmd&kl bUUln yanmada eıtmnı;,; kaybelıni-;tir. Bunların 812 si hav~ 
geçmIJUr. Birçok esir aldığımız g ·bi muharebesi ~snasınrla. 17;, i uça" 
37 ha.fit ve afır top zaptettjk, Novo- savar batary'aları ve 33 ü kara or• 

Macar-Rolne·n· 
ih·til8f 1 

romk önf1nde .Alma.o ve .Romen kıt.ı> · dusu teskillcri torafındnn ve miitr, · I bAb kO 
ıan tehrin pek yakmındaki kuvveı-.1a hakis i cie nrde tahrip edilmiştir. V JIDa ıa.9111 • 
tahkim edilmlş ~vzjlere yaklaşma]{. AYnı devre esnasında 49 tayyaı·e· mı•syoaam lcararı 
ta ve bunun içtn ~tin muharebeler miz ,d~u cephesinde kaybolmu >-

-nrmektedirler. tur. de .. lşUrllecelE mt ? 
Karade.nizllı doğuaunda Alm:ı.n se~I MISIRD .. 1K/ HAREf\.h': il 

hücumbotlan bir keşif hareketi yap . lngiliıler tarafından neşrediler. Transilvanyada iki aydır 
mİ§lar ve bU hareket csnasmda d~ tebliğde cephenin cenup kesiminde tetkikler yapan Alman • 
ma.ıun 9500 tona baliğ ~an 4 vaı>': düşmanın batıya do~ru geri ~ekil.. İtalyan komisyonu 
runu batırmqla.rdır. me barekcline devam etmekle ol .. incelemelerini bitirdi 

Ka!kasyada dağ kuvvetleri günl~r- rluğu v~ kiilli kuv'1>etinin 30 - 31 :ı• 
7 

( A.A.) - ~laca" 
1 Huclcıııe,~te, ~c devam eden mubarebe~rden ııon-a ğustosta ilerlemiş olduTın mayı·n ar Telgraf ajansı bildiriyor : 

du,,ma.nm ı.na.tıa mukavemetine nlha · sahasının batısında bulun'duğu bil· Bazı yabanr.ı gazete muhabirleri 
yet vermek iÇin çok yüksek bir me 11

- dirilmektedir. Mihver<'ilerin ağır Alman • 1tab·an komisyonunun tek• 
zı1 i§gal etml§lerdir. zayiata uğrarlı~ı rla ayrıca zikre - lifi üzerine Viyana hııkem kararır.~ 

Staliııgrad keaimlndeki ııiddetli m .• dilımekledir. Diğer taraftan di.inkiı da bazı değişiklikler )apılacağın. 
llanıbeler devam· eıl:mektedir. DUn ?I· ltalyan lchli~i şu haberleri vermek· l:ıfüd irmi~lerctiı-. &ltahiyetli ma.~ 
maiden gelen mllhtm kuvvetıerin işti teclir: tillerc göre bu gibi şayialar orla~~; 
rakiyle Sovyet uçaklarmın yapmı~ '• Mısır cephesinde dün hiç bir . maksadiylc uydurul. 
duk!an taarrw:Iar akamete uğrattl · üh'm hadise kaydedilmemiştir. karıştmnak . . 

m 1 
• .. 

1 

mu~ ) alanlardan ıbarethr. mıştrr. DUşmanm U tankı tahrip ed'.1.. Alman hava kuvvetlen, duşmaııın · d .t 
7 

( A A ) _ Viyar.a 
mişUr. Gi?ce gündüz Slalingr,;d ı ve ileri mevzileri ile geri hatlarında Ru npe~ e: . ·l 

31
) ·a1(usto" 19 . .ıo "olnanın doıı;,,,sunda uçak ol:ınlnrı. bulunan tanklar ve motörlü na- hakem kararı~ c R 

~ " !5'"" ı~ıri'hinde kunılan ve Macar • o• So VeUerl·n ı'aşc ve iknır.1 kı'\ "asıtal"rı guruplarına taarruz 
1 

· l 
nı ve v. . c....,,:k sur:tı·ıe bü'yük' bı'r faa\ı'.vet men azlıklarına ait ~esele rrı ıe . hallarını bom!J:jard~man t•ttik. , .... ~ lm it 1 

1 k d kike memur edilen A an • a y.ın ,.. h ' d ~... ı·k·ı ronıorkör go··stermı'ştı·r. Düınn.... nm s en c-,~c ır e se)T ....... n · ,,-- komisyonu her il,i Tran<ıilvanyadn 
bombalarla ha-sara uijralılı'ıı~lır. nycnin cenup batısında bulunan iki av kadar telkikatfa bulunduk• 

Voronej lte.~iminde dü~manın 27 u çak alanları, ~larnnız tara- · . .. K 
ba d Lan ~onra Yiyan:ırn dönmiı5tur. c.,• uça~ı tahrip edilmiştir. fii7: iııı ka .• ·- fından şiddetle bom r un.an e - rnısyoııun yarınd:ın itibaren topla• 

bımız y<*ttı.r. Bu 'kieısimdc Yapılım dilmiştir. Bir ~.ok savaşla.r esna -
11 Sında tngılı.z' lerin 16 tayya~s.i, n:ıra1' Rom<:n Ye .~facar azlı' arın:ı hava sa9Mları e.<;na.sınrl::ı düşmaıı, __ , 

1 
. hnkkııı . 

· -v J ""'ihv-=,ı-..: ·n av u""kları ta-fm- va.pılan fena nıtıfüııeı.il eı Alman uçak saha anna lııarru:ı et ..... c~ı .,... ~a • ,.. ık1 . k. 
1 dan dü~lmüştür. da ınııhallindc toplau1! arı şı aye -

nıistir. ._. t • R . Am--n·an uç-1-1--m .,.;rit üze- l<'r etrarında müzake-reye hıışlanıao;ı Kal• ... anın cenup va 1~1n ı _ı ve '· cı.ı,.n. ~·u eı• K . - k c 
"'«> :ı: rl ... - -.:-e yap-ı"'. olduk)"- bı·r akın te· muhtenıc-ldir. omısyon nıııza er • •e' in cenup 'tloı;u<;nn 11 <ıtışmanın .-.uı ..... '/ ..... Biik n d e~ 

' · t 1 k ""' ...... '-';.,.;; esn"""'·da Anıe-"·an u- l~rfoden sonra 1 r.eş -.·r u ap · · o}duğu yenı anrnız ıır, 11 ~· ,,...uuı..... ,...,... .ıa. ., a 
yapmış ç:aklanndan Liberater tipinde te hiikiımellerine bazı tıı ~viyelercle 
mele uıı;raınıştır. • ki 

l'I de tarak du a· o··rt ta'""'re t-'-..:,.. edı'lmic::tir. buJunaca ır. Baskın mahiyetin o :· u~ n.u.n,,. ., ::.:.::..:.:=-----------
b' ok urak alanlarına hı.ı· Bu tayyarelerden :i.kisi Alman av Pa dö Kalede \opçu 

meri ~imalden ve doğudan baskıya '• 
vam etmekle beraber düşmana yer.1 
kayıp!ar verdırmekle iktifa etmiştir. 
Muharebe harbin bir dönüm noktası 
olabilirdi ise de askert ~eflertmiz b.ı. 

run şimdilik Mısırdan tehdidi uzaklaş 
tırdığı kanaatini beslemek~ iktifa • 
diyorlar. 

Romel geçen pazartesi günü mııba. 
rebenin ba,!ılangıcmda Ru'leydatla Fl. 
hlmeytet bölgesi ara.ıımda llerledj ~1 
sllfada 260 tanlc toplamı~t{ O akşa."11 
zırh!r kU\'Vetlerimize k9J1!ı ve ba7ı 

Amcrikalt i!frat bu hücumu önlemi~ -
Jerdir. O gece ve erteıı1 sabah Rom"'' 
21ırhlı kuvvetlerimjze bir uç sokm:ık 
için yaptığı gayret esnasında daha 
başka ztı-hlt kuvvetleri ıçerl sUrmUş • 
tUr. Bu uç salı gtinll tngiUzler tarıı • 
fından ptisklirtülmü~tllr. 

lngilterede 
Yolca trenlerinde 
tabdidat yapılacak 
I§9ileri fabrikalara tatımak 

için ıgünde fazla dan 1000 
tren işletiliy<>r 

/,ondra, 7 ( A . ..t) _ Münakal:'ıt 

n:ıırrhihnôıın bildirildiğine göre. 
ı~k~ na.kli:ratla zaruri maddclerın 
nnklıni kolaylaşlırmak idn 5 il'L. 
ı e~rinden itibaren l:ıütiiıı kış mfü!• 
delince ~olen ser erlerine ·'eni den 
l:ıaZ'ı ta~iller konulmaktadır. l.hı 
nw:ran<ln len7ilatlı biletlerle ı:ıidip 

ıı:clınebiletlerin kaldırılmasına i.. .ı 
rar \erilmiştir. Budan başkıı iıin1 i 

ıı-.kerkri ıı memleketlerine .ııilme • i 
ve şe<hirlrrc.l(.'n köylere naklediJm ~ 
olan çoculsl:\rı görmek maks:ıdi)·le 

bunJarın aileleri efradının çocukla· 
rın hulunctuklıı.n: yerlere gitmesi <le 
tah<litlerc l;föi tutulmaktadı:-. 

!-in! ' ınimasehetl-e- bele<liye re - ; ı,·t ' ' • 
Fer,dun O .. man: tıık s.övliye~k başvci<İ llc"rı.ı.:1 iJa· 
- ı.;rendinı, bendeni:.ı:e de ı:ı;elfli 1 zonlu~arın -ıralaı ın<~a ı;ö.rmekten 

!>Ol'du... doğan Eevinçl er~ni btl<lınnış ve lıo-4 
Bir iki da.lı.fAialık bil' sükut ... ~,.. geldiniz dıemistir. ~ 

ra ü .. tad s&atine baktı, (] 4. dllkilrn. I B:lsvo!til, bu nu tka a.;r.ıgıda.kı 
nr) dedi. Bunu, ba.na verilmis bir I ::;özlerle ım~hele etmi~t.i.r: 
"permi" tt'lal.'l<i cttitn, hira7 daha ArJta~, Karadenızm -sert 
yanaştan. ~ ve .ks.h.r:\'!lla.tı çocırk.larj, 

- Sor ba.kAlmı. Buraya ~tleri görmek. ı;iı:lerle 
- Harp ne zaman bitecek~ gö~ek, dertle-rinizi Ye et\ tll ' e-
Jli'ç düşünmeden: ı'i.niz.i. p1yl8.şmak 1çin "'el ı'i.m. Duıı· 
- Çok yakın uımaııdıı Ye ~·aJan clenıberi lH"!'~'T""~~ bu' uıı•ıvorıım 

zamanda bitebilir. (:üııkü rnnhtdiC Güzel mr" ·• - · ,, .r.' n ı;cti ı;"il •• r.· 
ideolojilerin icldiaları bir t.nrafa ni gö::di.ı ' e. ~: · .ı.=~ ~ • 
bl1'akıl.ır9ıı. harbin nihayet SQSya! cıJtkııa'trnd., n n-h. t ' ij - "'o ııı ı:: • 
meselelu ill.erinde oereyan ettiği. tüm. Bu goı.•w::. v:: ~uı tŞU~ni.ı brn 
ne ~a\:a.5 ya~fı.t?r~e kana.at de .ey:.a.ndırdrgt au~gu·su:dur r urk 
Iııı.sıl olmu~hır. Oılnkü hiddelerin yurdunun hu gü;ı;~l ık.ö<;e "-i "OC 't' .... 
~ğu ıı;~.ıniş , .f': lmna.atlcr tehellii.r n ile ne karl!:\:r !mağrur İ&c o ı co· 
ctmişti'r. 1.uklar d1 ~·urtbmı:nrn giız." liı:.in c 

-•Harp ner«le lie na51l bite- o kadar mağrurdu1-. Bura,·a t"el-
oek! ıneden evvel bazı ) r.rlcrJm•i.u:lc o l-

- Akden.iz..Orbp tta..,. duğu gibi h..ır~rla <'" b ir 'kmrk 
- İkinci cephe ~!' dnrlığı bulun<lu5:unu !)il.) c 
Biraz rlii!lündükten !t!>nl'a ~a;ret l 3lıa yolda iken ve•ıbuıa! a · ··-

kati bir ifade ile: drkian sonra ö~ndim. R ı "iık 
- Avmpada hayu:t Başka·ikin · sizlerde ibir r:ı;tr.ıw ' :>.) ııagı deJi ', 

ci cephe mf:\"Clll \'e ı:ok uten! bil3ıki.s r.izln" i rin hir eı::-1 ~1,c c " ' 
- Harbin netiC'eıı.i~ şaka mevzuu tr • '\ ~ :ni~ir. Dar-
- Çok i'yi olacağına ka.tıüm. tik.tan ne ~ yaratma :tnc"k gc~r 

Çünkü hegemon~·alar l.'!l.l'kacak. ruhların ve km vctli k~l~kı-~·1. k.ı;,· 
- Bu hath.e, tarih, ne isim ve· ı ndrr. ye bunu ancak _sızıı: -:1bı ~·~ 

reoektir! radcm:zin fleli:. <1alga an ıl n ?o ::u 
- En doF;ru mana<tİyle birinci Fn boguı;a yugrulnıuı; \'C yclı"''l"I! 

dün~ a harbinin mabuadi olan ikin· insanlar yapabi:iı-. n L>üyüK Mıh ı 
ci rtiln~a harbi... hep beı'!l.ber ıselaml"rrm. ., 

Tir.e;. kalkarken 1''eridun 0"1• Bundan Eonra muhtcliC dı ck'c
ruan, ;ıazete i~in bazı direktifler r~ dinliyen başvek! l bun ' I"'\ l ·rc ı 
rica ecliyord•ı. tJ.,tadm elini öperek bırer ccvan ' "-<>rd· kten 'Orıra bll 
teı,ekkür ettim. d ikitlerin pek c: (\gunuıı ht" !<111ııc tr,c 

cı · • , ~vvel Öli&U ıı ü!Pn ledl, i:-l c,rlc 
N l<;C:\IEDDt'I SAD \ K'IN ; ari'tl :ınmıf; b•ı 1 undu!'hı ·ıtı iz:> lı ede· 

CE\'APLARI r1.k . " G<\rll r~n:nuz k i l aiKÜ ıe tt • 
(Akşam) başmuharriri A' nıpa ııiz ihti~·ac·1 " ...,. lt rT-rmda sizin 

elan :\'eni clönmüştU. (Aktiam)ın arzularml7. rl; '.i in clr. r.arel"r dıc 'l· 

. 1 t h ret' tahr~·. ı am1k :\, 'o1u ::ı ti<' G TI'. Ve hi\.kfırr.eti· ''azı i~leri oc ruıınr a, e., ı • 
~i~e ~rasında oturnıu", kalın Jıii- rıiz mılmktin rrör'.'dü{'l.i n ~.c;bette bu 
r~unu ic:'i~·or, ~/Jete c•.m~ordu. r.areleri trım· ,rı,..c ' :1i r ne'U İ"t r . 

Ziyaret, hir gün e'"':.1 yaı,cl!~ bu Fmdıklıs~or . Cözlepe 
son A, nıpa ~·otculuguna aıt nıa. 
kalesini, Hüse~· in Cahidin e' irip gençlik kulübi.i futbol maçı 
çe,·jrip kendi ı-ıe-,~'n lianaa l· .F'ıncııkıı • pnr ... ~en '' kuluıru, 
le.rine göre tef'iİr ettifö ;rtint' rac;c l GozLcpr ı;cn~ll k kul•Jbi.lniln daveti ' .• 
ıamıı;;b, Sinirli 'eya mütee-;.,•ı· ol • u tjne GbztC'I'C ~ .. haeın 'h bir knrd~-: 
ması ihtimali 'ok tleğilrli. Fakat t ilk maçı yapmı_ tır. 
Yunus Nadi ~ibi o ıin hana Ulllll .Mr.ı; "a.~et zcvklı olm 1} ve n~tmıd" 
ı-;eneler patronluk ~·aprnı.,tı. Yııkm• ıı, i takım 3.!} bernbcrc \·az yc tlc r.1ar 
dan bildi'ğim ne-nı.ket Y.e tolern.11· hiLlrm şlcrtlır. 
sınn aüvcnerek sualimi somıak ce· H!lft~·ında Fındtk' r 1;p~r J.O gaır . 
~arE:lİni gÖ5terdim. Adeta ftr.ırlar ti. 

casma: 1 Fmı.lıı.ıı spordan lıi haa~a kaıecı 0 ». 
_ Canını, ıtedi, ~nzele<'İnin ga •• 
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zeteciye sual '>onnası kadıır nbes ço'c giı zcl r>ynamı,lard ır. 
ŞeY :\'Oktur yıı... ı --()-

:__: Evet ~rendim: biT.imlci Ya7.İ· Balıkesirin kr.ırtul•ışunun 
fe... bi e'i " 1 2[) inci ;yıldönümü kutland! 

- Jlarp ne 1.aamn m!be le~ Ki. \ Baııkcıır: l.i ı A.A.) • Bal1 ku-ı . 
Bunu bilmek ic:i~ı !'C!Y~~_ı r_ c ."ını- iller ougün kurtuluşlarıı.ın v nnlr:c: 
liznndır. Ben bilınedigun :r•h! Ak ' vıl donunıılnu kııtla ll lar Sab bın e 

b'l b · 1 ~-· birco - , 
manyada 1 e tı 1'!_1~r· e1.

1 k' _ ' ı kcn saatlRrmılan ıt · barerr halk cıı-ı 
defa.tar birçok sn R yel ı ım--~ E.~ 1 ·~c!cre ılokülmıış \ c h"'r yer ba) .ö" 
re &ordum; "kimse bilmiyordu. 

h tarla stisic:ın ı~ tı . S&.ht t ' lU ou ~ 
B n-dn. ne-;elcnerek hir ka kn• l.ı 

·- ulan topla tıır F ilv.ıı1 nıı.:.'rczc ı ' 1 

ha nth, Ma<'ar ha~' eJ,ilinc a;rn• naa yırmı ) 11 once oldu u " bı k ı 
~ltR.lı' sorcltıi:n ,·akit nlıl1~ cevabı . 

1 " uu çeşmesi ı.stıkan:ctuvı~n şe.o.rc 1 ' 
naklctt·ı t ııı 

rek yıldırım nızı. ııı u m.ıı..r '~ - B•ı h:ırbe tarıb ne i"im Yere- j k uta 
rlanma gclmıı ' e mUfrez cın 

c-elctir! atından a~layaı a n cllcrı mt' bır !> 
_ J)ı"inv:ı harbi. Öhiirü ıhinya c 

1 de. İ~"al altındak i B lıkesı r ı t 
h n, .. bı' d-.?g·iıdi. A<o1l bn ıHin~a har- 0 5z mti t•ı 

.... eden genç kızın bağ" arım C:• • • 
bi olnc:ık. Bu anda m ydanı ctold ı rıı.r. h 1" 1'1 ~ 

REŞAT '\l \lnff'f' 
1 

. c 
1 

, , rı b:.ıt\ln f.ialık 
~a .se.s erı v " 

._11 0 ~ h"yer .. mlı bil\'(< • 
~! rı sarını, " 
ç,ndc genç lJ,r fubay bandonun Ç'.1 

, .... tı l 1 mnr~ııe anlı ba:;-ra~ı.m 7 
Clc;1 jS ' 

d;ıcğc çel<m!~tı r, 
nıanın ır ç . • ~- nöJünföı ııçakları, ikisi de ada:ıır; 1 uçak sa-
cum ve bu e..'>nn:a:ı l..a'U'Ti4a "' düellos uoldu 

L d No1ocho~ J..öprü b-1· var bataryaları tarafmrtan tahrip 
7 

(AA) Bu ..,.ec" 
<'enıı un a ve enhrlemc ccilmiştir. Bombardnnan tayyare- Fo~~r~ton, . · · - , ': 1~ ~ ınd.ı ve Leningrarl'ın ç on 20: lenmiz. dün de Milmbba uçak ala- Pıı. do Kale Uzerınden bir topçu dile 
·enhesinde yerde bul~n .•• tah.O:p ed•...: ..,, ,.,.........., -a- ı losu ~ılmış ve bu dUeJlo uzun men. 
. . , t·"'n?\ ettır.. nma '' .... , e .--- ~- ..._ d ı dl •·adar 

Di~er tıırrıftan uzak me~afeler€ 
yı\nılan ola\ar servisleri bazı ye,·· 
!enle kalrlırılaı·a-:.. bnıı · "rlerdc ıle 

tahdit cdücreklir. 

nnı(lrlln günde 250 foıla 1 rrn 1. !ı~ 

rikini hlih:am elnıc-l;tedir. Bun da n 
ba.,ka işçilerin fnhrikalara gidip 
gelmelerini teınin etmek irin rir 
günrle 1000 kaılıır munzam lrrn i~ · 
tel ilınf"kterlir. 

htlih:ıma mnni olmak mak~a<li ·I" 
ölcılrnbcrı almak veya dosll:ın ıı. 
yaret rtmek için civar ı.ıhll'"re :,-:
pılan kiiçiik seyahatlerde~ "aı;.-e
çilnıeı;i ta,<:ive cdilmeklr.dır • 

Bundan sonra !3slıkc>3irblertu b 
ta Atatürk o!rr:ıt ~: ı·:e rl? mzı hu~ 

ulaştıranlara ke. r•; açnsuıı. m n:rı1 1 · 
~uıarrw ve :MilU Ş fe , lnd."\U'yc ım 
Jılıklarm2 te'.,;\r\if: ett lr•n DU"U'h 
ı;öylemış ve büy1lh b' r gcç:cl r 
yapılmıştır. 

"on et la~·yarcsını ILl• 
1
• • 1 bomb3l!:tr atmtşlardrr Ucak _ zilli tnpnı.r ara&tn a ş lll ye " • 

Pı"' 'ln~·ının birlıiri tır~ı <;~ra ysıpmış :ımızrlan üçü, \ıı;lcr!nc · doıınıe I yapılmış olan çarpıı:ma.nın en şidde ~. 
,ı. 1 11 ı ı t:ı ıı rrtı7l~r alom kalrnı şfır. . 

1 
d. liaı olmu§tur. 

l • c.ın ~ tad ~ akınıntl~ deniz balar- mı~ er ır. 

J\li.inakalf• ı nazırlı.ılın rlan vcrilrn 
mal-mata .ııöre ukcri nakliyat ı le 
.sanayie aıt nakliyat ııeccn ~neye 

• 
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Bulgar mizahı 

UuJsar mizahında. Yahudilere 
ı ... ir boş fıkralar vır. İşte, bunlaı:

d..ı.n biri: 
&ld zaman Y~hudllednden biri 

ölrnllş. Üç oğlu. cenaze merasimiııi 
ıııü11D.kaşa ediy0rlar. İıak: 

- Boşu boşuna masraf edersek 
babamııın ruhu mustarip o.UT. 

Deyince, Yeıko: 
- Evet.. Fikrine iştirak t'derin'.. 

Cenaze arabasına, Jki at k~ulm.ı• 
~rnda ne rnana var1 Bir at da ara• 
bayı götürür. 

Der. Üçncil kardeş, bu ka tan.~ı 
r!a fazla bulur: 

- ı-.le cenaze arabasına. ne ele 
ata lüzum var. Tabutu. iki adanı, 
pek güul götürebilir. Ucuzca iki :ı• 
dam tutarız. iş olur biter. 

Deyince, ölü Yahudi. bu antla, 
l.ıbu!un içinde do/ırulur ve olull:ırı• 
na: 

- Siıe verdiğim kanaat ve tas.ı.r 
ruf de~lerinden çok iyi istifac;&o 
ettiğinid ıırördüii.lm için rahat ra• 
hat ölüyorum. Tasarrruftan şa,nııı· 
yınu~. Yalnız ~u var lı:i, iki adar; 
lutup onlr.ra pas::ı vermek de fula 
bir masraftır. Bu ma:srartan da, sir.i 
1.:urtarıırak, son bir tau!'ruf derc;i 
vereceğim. B6'n, :yürüye yün.iye u~ 
~eıara gidebilirim, 

llcr ve meseleyi fı.ı'Jeder. 

F orJ, lclhana ekiyoı-
Mqhur olomobll kıralı P'ord. o 

:nuuıem Dirhor:ı f.ı~rikalann." 
bulunduiu sııbad:ıki klieük yarıh " 
ııesinde otun.ıycı1'TQuş. Önüne k ı~ 
nıılın bir yıAın telgrafa, nn sözle,. 
,öyle bir bakhktan sonra, bepsİl'!İ 

keldırmııJ ve bir çekmeceye atmı~. 
Sonra yuıhanesinden çık11rken cs:.ı 
ınodeldeki otomobiline atlamış n 
Işı;Herl iç'in. küçüJc eHUikkr •ilcııtia 
ııetfrdi!U yttkında.ld bir lc8ye lftt
mi~. 

Ford, bu ç.iftlikleri, işler azaldı~ı 
zamanluda, işsiz kalan amet.Urini 
çahşltrmalı., onlu• «e~im temin e :~ 
mel: ırit>i bir mıksıı.tla vücudı ,._... 
tınniş. İşsiz kalın otomobil i~~it.• 
ri, bu çiflıncJerdc bahee. tul1. '1~" 
ı i~tfrirler. Süt, po·nir, ya.ft ya1)arlar. 
llem ke11d ileri ücret alırlar, htl'll 
if' rıall'l)M bir nridat t11mln e
lerler. 

Ford'un köye bu dtfafci tridişi, 
şka bir maksıda dayanıyo;; 

ıinkfi harp dolayısiylc nakil •u.• 
la la oııılmıya bıfla·YJnca. J(.a.Jıfoi"" 
ııiyadJrt sebze ıelmemiye ba9l•mt,. 
ı:lı ha I, Ftırd müesııeleri!ule çalı'"' 
''çileri ı.ıtinedcn mahrum ediyor 
ınLıs. 

Forıf, köye ııelınce, adıt.1Tllarıı · 
tq;fnııı:ş. 

- Li.hrıa ekeceksın iz. Ektijinlı: 
lahnadan hem ~i-ı yersınız, he • .ı 
rle hırl<aç ay ~onra b•şka bir yiye
ctl.: bu}amıyaeak olan köy halkın 
hizmet etmiş ola<'aksınHı. Sh•ııi,ı, 
•erillılindc otom~il yapttlınıır r:· 
bi, sıra sıra Hh11a yetiştirinlr., 

Demiş. Böylece, yeni bir ihtiy.acıı 
lernint M önayak olmaya h-.ı.• 
mış. 

Bir yılan oyuncu111nun 
tecrübm 

~urada burada yıJan. oynatanlar 
sortirıOıtüz. Kocaman h~h uıur. 

yı.lanhırı koyunlanna, ağııl4rnı11 
sokarlar. Siı, lcoMku i~inde, se~-
rede"iniı. Hı!butci bunlarm c;~ 
diiıenbazlardır. Zarar vemı.iyf'rı. 
yeıhut zarar "Yermiyecek hale getirı• 
len yılanlarla marifet sırlarlar. 

Bunu •bilen birtakım haynnat !\• 
li.mleri, Muıırda, bu meaeJeyi tetkik 

~ lrayaleıt manıyor o ,u..ı 
ipek ki~ bir bme ker gibi 
ola,wda. GöM !)işiyor wı """1k
lan N1:lnalı 7.mDAnlaJ'da olduğa g;i· 
bi tiddet ve 1nıvvetie atryorc!a. 

Kendi keıldiae dmap ,_,_me • 
elen 50ylelıqor: 

- Boan 11ıevi7or .•• Ev.t. •• ~et 
ODU !leviyor ••• o ~iilee.. 

Clllhlesi.ni bil~iyor, }htirt?Şe 
tıldn"&cı.pu, akbnm zıvanaclan rı. 
l.'8eaimı -.ımediyorda 
Biı1r~ giln evwl Dk defa ini ga 

rip, hq malaal fikir -buaa. mee
nunane bir ömit de d~lir
ıihnine Mpla:nmqtı... Bana ~ 
d~f& dimeirndan kovmq fakat o, 
~ii:nlb bir m3afir gibi Hth lr&l'• 

malara Jıigiz, tekrar gelmiı ''• ni
hayet beyninin içİllde bir yuv~ $a 
hit bjr Jıararg&h ~tı. 

Za.w.Uı Sabri, bo dü.,iinoeden, bıı 
miir rtr.etA5iz misaftria caa !13doeı 
ılyaretinden kartalmak .tÇtn deli • 
ce bndini i!e ''11rdalu halde, Mi • 
tün bu tedbirler bir fayda \ 'el"llle· 

lllftti. " 8.!'Mlllclll ftil• .O..i !Krdea 
biYe llS!rt1&mı .... INllcbn ka)v.k 
baya.l ._ llııtt 1lfnldanna yoll&rtı • 
yor ve artık ardı arkası ge'lm--..-ı cm. 

ederken, on.lara, bu salı'teJ.:iirlığın 
haricinde, yılanları tetkikle vakit 
ıeçirmi~ ve onların en tchlikelile• 

H AB ER - Akşam P0ttaıı 

Tarihin büyük davaları 
---·-~ ~ ,.. ~ ,_, ,,_, -- -
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(Gazetemizin birlnet aayfumda 
başlık yanmdakl t;arth ~roeveeınt ek 
llyere){ aönderecıck o~ 
tlcart mahiyeti hala olmryan kafG.k 1-

ldı:ıları para11z: nctrolunur.) 

rine göğüs germiye hazırlanmış r:t 

''h•kikt yıl•n mütcbass1sıarı,, bu· • 7 • T ı M n ESEN c..vlenme tekliRniı 
lundufunu sö~•lemi~1~r; !ııkat onhı• QP ayan: DZ8 er * Yaşt 17, boy 1,60, kilo 11, d8rt 
rı inandırımamışlar. Bu stl<Jntrlı l'azlyet ka1"1'ı8mda t.l.ln Fraruıa namına şu kndarmı ı vakfetmiş adamların k~<lilerini senedenberi lata.nbuld& blr devlet mü. 

tş iddia~·a binince, Mısırlılar, bu }'cansız meclisi Dautonu iş ba.~~ ~yliyebilir.i.'m ki aralJan lasıı. bir ' d~·ünııncye ha.klan olmadığını u l essesesinde ça.lıoan, 35 Ura m&q.~ 
hayvanat alimlerini, bir le<'rübc:rc na. geti:m1ekten başka çare gö~ zaman sonra. Sen nehrinin kenar~ nottu. Dü5ürunedi 1<i • evginin ku· l klınsesjz bir bay evlenmek ı.t.emeku. 
dnet etmişler. Tccri1bcyl, Mısırın nıedi. 9 k.i'ilik bir umumi selilmet lnnnd:ı. Pa.ri" ~hrlnin olup olma· cağında ya~rken muht~ri'!I dilş~ 

1 
dlr. (K'?sme~lm seıuıl.n) rem%lıte mUra.. 

en ,öhretli l'Jlancıc;ı olar: Musa i.c;. EGcümeni kurdu ,.e Dantonu bu clığıru aramak için asan atik" , manian bu fırsattan i~tifadc ede· caat. 
minde biri$i yapmış. encümende Barerle beraber Fran. rııüt~hassıslarından bir heyet te~f rek kendi aloyhlntle bir~ok ifti'ra" * 25 yaıımda 35 11.ra uır mu.,.ıt, 

Musa, Uirnleri, kml:ı, biraz uzak· ııanm dış ıüya..,etini idare etmeye kjJ etmek lib.un g,elir. tar yaratacaklardır. meslek! tahsJI için bir seneye kadar 
ta bulunan bir mAbod harabesine memur etti. Bu sözler alksi t<!Sir yara.ttı. Baş Dantonun ilk kansı yukarıda Aınerikaya gidecek bir memur, t&h. 
götürmü,. Orada, hafifçe, fakat kc-;• Danton bir taraftan harbe de.. tn. Senjfüıt olduğu halde Komönün flıı. yazdığunız gibi bir kahvecinin sili aırasmda. dahi kendin• retak&t e. 
kin ıslık ralmıy:ı başlamış. SonrJ \·am ederk~~ ~j,er taraft1ln sulhu e.n hara.retli taraıtulan umumi kızıydı. Fakat hastaydı, l'crenı'' decek, orta boylu, esmer kara kajlı 
dinJiyerelc sağa sola kcı~mayıı baş· bazır~a~. ıstıy~nl~; ~ Fakat ~u. t.elfımet encümenine girdi1er, Dan"' yakıılnndr. 17 15ubnt 1793 ile öldü. kara.gözlü, okuma sever, mal! vm~c
\amı~. Bundan sonra. arıı sıra eli• nun ıçJR dun~·a ınkllsbı hayalin tonun bütün çalışma.lan bo~P. çık· Hu ölünı Dııntono f;.Ok santı, O ti iyi bir bayanla evlenmek \atenıek . 
ni, dU\'Rl" yarıklarına ııokmaya' baş · ı den '·ll'Zgeı:erd< lD ikinci te$rin tı, mutedil mebu!ilal' yn.knlandı, laı.d:ır ''i 23.vallr }{adının öfümü1a~ tedir, (Okur) reınzJ.ne müracaat. 
Iamıo, buradan aldı~ı zehirli ~·ılan· luu&rım ~eı-i. alm~ lazımdı. ~ muhakeme ediJdi, idam edildi, cim 4 ay sonr:ı Dan ton bir deli 
lan beraberinde l{etirdilii tarba~ı· ı Robe5pıyenn ıtırazlarına. mg. Robespiyer bir taşra iki kuş vur- ıı;ibi evinden l•alktı. mezarlığa iş ve İfÇİ arıyanlm 
na ~okmu~. ınen Dantotı bu fikrini 18 ni:c;an mıı~tu. Hem mutedilleri' ortadan gi.tti, tabutu çıkarttı, açtrrdı, ötil 

Musa, l'ki saatt•, tam on ı"~ı· tan". 170 .. 3 de m_ttli9e kabul ettircli .. o kRldrnnı~ bu eııretle mutlak haki• kansnu kuc:ı.kla<'lı \'c ~"3.tlerce * Orta. ya§ta. eııkt ve yenf yutl&l'f 
~ " el F -•11 bil • ı· ! bilen daktilo kullanan, orla Anadolu rılan toplımış J?Un me ıs~ ra.nsr-ı: ıw eti • nnye ıoi konnuş, hem de dökülen a,ğladr. 

· tün btir mil1etlerin dostudur, b~. t•ımlnrd.n.n Dantomın şöhreti iizc" Da.ntonun ilk kansı çok hascıa., 1 vnD.yetlerlnden blrinde ötretmeııJiı: 
Alimler, Musa'cfan sırrını so• l;a miJletlerin idaresine karı~ rjnde bir lelce yapabUmi~ti. fakat «;o!c garil> ruhlu bir kl\Clın- ' eden ve reıım.! bir dairede çalışmrı bjr 

muşlar. Gülmüş ve: \'e hiç kimsenin kendi idaresine DANTOS VE A~K ılı, Ölüm ,]<i~eğinde yatarken Dan· bayan: yüksek, zengin bir aUenlıı h•-
- Pek basit bir şe~· .. Ben, tıpkı kan-:;m2lsına irin vermez.,, kararı. ')'ukanda. Dantonun ruhtınılaki tona. iiendisinden sonra evlenme- sap işlerine bakmak veya tbttyar bır 

Yılanlar «ibi Jsh!! çalma!>ın ı biliye,· ı ıır YerıJj, t,dliğı gösl't"rmiı;;tik. UmtlJ'l')i sr.13.· ı-.ini ri~ etmi~ hatta kiminle ev· ailenin nezdinde Ç&lı§m&k istemekte 
rum. Ben ıslık çaldık~o, onlar da Bu knrardım sonra An-upa. ile nıet l<0mitecıl'nden npılcl1ktan ı:ıon~ lerı~ceğini <le t:ıyin etmiı;:tj. ~u dlr. (Bahtsız) remzine mUracaat. 
cevap nriyorlar Ye beni yaban :: ı ı;<irüşme kapıları açdmışb. Prut5}'& ra. D:ıııton bir müddet siyaseti, kızı D:ı.nton dn tanı~·orılu, 16 :ra~ * Hayatta. ktmsesı. bulunnuyan n 
saymıyorlar. ı \e İngiltere ile müzakere',ler baş. hillcümet i~lerini bir tarafa htM\" '!'ında bir kızcağızdı. Uaba..;ı adli· çatışmak mecburl~tinde kalan otuz 

Demi:,. ladı, Da.nton Frn.n<1anm dı' si'y3.6e- Jwrnk bir Borjunı ~ibi Jac;:-ımak ~ede müb:t..,inli. Hatta Danton ad· yaşlarında ilk tahsilini bltlrmlf fakat. 
tini parlak bir şekilde idare edi. istedi. Hnynhnı zehirleyı::n h8.cli'5PM liye mızm i'ken bu lmm babr...,ına orta ta.hsillnt ikmal edememıı 811'(1 
yordu. lerd~ 4;mırn. !lle\'A"lde tıir teı:;elJI a· bir ilii ufak iyiljk de :rapmıştı, ve yeni tllrkçeyt mllk~m.mel okuy.Jp · Benjamen Franltlen ile 

y.u: ıaati 

TenTirat masrafından iklı~aı yn• 
ı:nlmasını ilk defa <füşiir:en Rcfamın 
meşhur Amerikalı BenjAroen Frank 
len olduiunu söylerler. Bunu te\• 
sik edecek bir delil yoksa da, onun 
böyle şeylerle uijraştı~ınn clair el• 
de vesikalar vardır. 

Benjamen Franklcn, 1784 sene" 
sinde Pafr~te neşredilmekte ofan 
"Jurnal dö Parlıo" snhiplerine ıör. 
derdl~i bir mektupta: 

"Ben hesap ettim: Parisliler, 
yalnız rüne.ş :ı:iyasındıın htifade 
etseler, lüzumsuz yere mum, idare 
lam.buı Y•kmasa\ar, Pari.3, on ay
da, içyajtı, zeytinyağı masrafından 

96.075 tur11ua lirast lcuanmıe o· 
lur . ., 

Diye yaımıflı. Ma!ılmya~ O za· 
maP1Jar eltktrik )•oktu. ~etrol ~ 
taammüm etmemi1ti. Herkes mum, 
zenUnya!tı lcandili yakardı. 

FranlJen, herkes şafolda beraobc.r 
kall."maya mecbur etmek için şuıı 

ları !&ki i r ediyordu: 
1 ~ Her pancurlu pencereye blr 

LOi altını nrıi koyınahrlır. 
2· - Mum satan dükkAnlara be. · 

d koymalı, her ııilel e, haftndJ 
y:ırım kilodan fazla ınum ~atıırm~. · 

malıdır. 

3 - Güne.ş do~arken kili•e çaıı · 
kı.rını çaldırmalıclır. Bu kafi F:cl• 
mezse, "tenbellerin krıı ·· menfc· 
allerin.e kar~ı sör.Jerini :ıı:lırma!• 

için" Parisin her sokııı~ı bıı~ınd:ı. bır 
top ıttıl'l'l'lalıdır. 

• * • 
Bir Amerikalı olan Franklen'in 

Parisle bu kadar uğra~ma'iı nedeıı 
ileri geliyordu, bilir misiniz? 

DeTlet lld:mı.ı, fizikçi, ı:ıazeleci 

olan ve Amrrika islikl{ılinin kuru 
r.ulartndan birl .bulunan Benjame11 
P'ranklen. 1777 scne~inde Parise 
~lınlş, l6 ncı Uıi ile İngilizlere 
karşı yeni Amerika cUmhurlyetiy· 
le Fransanın,ilUfııktn ı temin etmek 
üztte mlluliere,:v.e ılrişmişU. 15!!•, 
busıra)ardıı, Pari~liTeri taarruza rl.ii 
vet e'diyordu, 

Sırası ı;em.işkcn söyliyeli•n kl • 
Paratoneri de l:iu1zat icat etli. 

Fr=-n\len, 1706 da doğmuştu, 
t 790 da öJdil. 

~tinoeler 1ıirtııirtnl konlıyordu. 
O.nç krzla 11.rasmda ~eÇen saat" 

lerde k&nnpnalan hatırı..mak iç:n 
zHm.ini· yorar, hafızaaını çe.lı!)tıra. 
ıak her f'ÖZÜ ayn a.yn ve muhteli{ 
mln&luda tefsir ederek Cmi.<lin 
meJ'illeri hakkında bir n.ıir peyda 
t'fmeie airaşmiı:. Buan bu likn" 
dı1a.r ıa.nı.smda, iki mi.nalı cUmleler 
hatırladığı da olurdu. 1•te o z11. • 
'Dlan Sabrinin dJmağ'ı gün.eşli b·ı 
)ağmur havası gib~' gah ışık, gah 
lrannhk arasın&. blıyordu. F:lka.! 
ne de olsa., ümittcri lmweüenmi • 
)or ve mutlak, p;abİt, inanılır b)ı· 
fikir hbd olmuyordu. 

Sabri iki zıd fikrin d'mağındıı , 
ı;a.rpqmMmdan bir türlil 'lmrtıııa • 
nnyordu. 

Me&ali, Cnüt tal'a.fında.ıı sürük· 
leaerek bir ihb'ras ,.e se1·da 01Iya. 
nun lçtnde aya.ğı slirçUp dalgala.r-.ı 
kapılıyordu. •• Sonrn. yine ansızın 
kendiliğinden çıkıveren bir imdnd 
la aya.ğr karayr buluyor ve hemen 
iimit sa.rhotluğ1ınun tath salmh • 
ıııms. kend'nl buskıyor<lu, 

O dA, bir umanlar her k:ı.clmıa 
hıa,au döndtlıdütüne inanm15tı. Si 
byetsiz mavaffakryetl~rle öyle bil' 

Dantonun içte ve dışta !!Ulh radı. F:ı.kat ha.yatını memlekete Böyle olduğu halele kızın haııa.. :va zan bir hayaıı ytnnl be§ otuz Ur&. 
prensipi ile hülô.sa edilebilen cıiy:ı. sı ,.e nnnesi Dantonu lıiç c;e\'lllez- bir maaşla herhangi bir yerde ~ • 
!>etinin en ımn·etıi dii.:msnı Robeı:; Haber'ı·n bulmacası ler h:ıtti ondan iğrenirlerdi. Bil- mak istjyor. (A,E.) remzine mUra. 
piyerdi. Robe.c;pi'yer Fran!!laya hi. hassa knm annıesi miithis bir kı· caat. 
kim olm."\k ~tiy,ordo. Bunun ıc•n ralcıydı. Binaennle~·}ı ktıım bi'r ! "'Mali va.zıyetl dolayllile ~ ... 
ele sulh yaı>mamak ba.rbe cle\•nm @ t 2 l tür1ü D:ı.ntonıı \'emıeyc razı ol M l lise t den ayrılım~ k1.m.aeciz blı' peo. 
etmek Uizm1dı, Onun il)in millet 4 madr, Dant-0n 'kadrnı tntmiıt ede• resmi veya huısuef bir ı:nıte•88Md• "· 
meclisine hir takrir \'ett'di: 2. uilmE'l< için '.'iyasi fikirlerini tle • ya ticarethanede ı;al~lt ı.t_em.ek . 

''Bütün insanlar kardeştir.. ) ğj~tinnek va:ıilinde bulundu. Din" tedlr. (Erdemjr) remzıne mtıracat.t. 
MHletler bı"ribirine yardıma mec. c. dar bir ad:tm <ılan ihtİ)"llr baba• A.ldırınn: 
burdur. Bir millete ziilmeden hü. nm teY~<'ühünü kazanmak idn de 
tün milletlerin düıımıını demektir. S papaz öniindc diz çökmc;ı.·e rn·1.1 ol· 

RobespJyer nihayet yapacağını " cJu. Bu "il!?'etle karısınııJ öfömüuM 
yapb, 10 Teırnmoz 1793 ele Danto. ., den 5 ay sonr'.ı. e\·Iemli. 
nu umumi selamet encümeninden, 8 Danton bu feılıtkıirhldan c:ok 

A!a.ğıda remlüerl :raab ola• e. · 
kuyucuJamnl%ID namla.n:na ~ 
mektupları tdarehanem}z.de.ıı (~· 

lan ba.rlç) htrgtln aabnht;an ~ 
kadsr ve eaat n d~ HDl'll aldırma· ~ıknrttı Hükiımetten uz:aklnştır. 9 r.evdiği ilk knn!'lma öllim dö~cğiu-

ılı. Dantonun U7:ağı ~ören 11i~ de v~rdiği sözü yerine getirm~U ları. 
ti orta yerden koybolımca bütün için mi ~·apnul')tı? '\'o~< ... ıı mlibaşi'' lAte~ 6) CA.G.) (B.P.) (BulWUJ.\U) 
ı\nupa yeni<len Framııanın ııley. ' 1 rfn 16 yu5ındakı ~ı:zel ımmr hııM (E.N.S.> (F.D.K.) Cldea.l kadın) <Kim) 
bıne döndü. likaten !';e,·i;vor muydu? Bu sn:ı.l· (Kaynak) <Karcln) CLlle U) 

Konvansiyon Pari'j belediye, Soldan saöa~ tere hiçbir zaman revap Yemıek <M.E. 49) (Ne~n) (Nah\de) (Nelt) 
. 1- Yılın iptidası, yıltn içinde-ıneclisi il~ bir türlü uyujamryonlu mümkün olrumyacalitır. (N.G.K.) (P.A.) (Pul) (S.AJ!!.ı 

K · d R •·- • ı :kilerden. 2 - Başına ıelen i rnııh· onvansıyon 11. o.,.,,pıyer er, Dıınton :veni liıırısı , .e C!'ki karı· (.Samimll) 
Senjüsler belediyenin tarafını tu. lkomode :ı.nlatan, :J - Adak, dövme "mrta.n olnn iki çoC"llfbı ile b.~rn· 
tuyorlar<lr. Danton hiı;bir tara.fa. ''esıla~ı. 4 - Vücudun yurnuş.<k ber bir kö«eye çekilıli, t.ath \ 'c 
ıne.vJedemfyor, ikisini ozlıı~tınna. kısmı, çocuğun yatağı. bir ednt, sakin bir hayatın kur.ağına atılfü. <lönmü§til. 
ya ı:abalıyordu. Fakat bir kiı;;i ne- rı - Koyunun, ver<li((i iptid:ıi ınııc- F:ı.lmt bir i'btilfıJ Z.'lm:ınmda bir Da.ntonun tevkifi meclİ8te heye· 

1. ~ i n · ı. <lelerden biri, isim, Afrikııda hır d rd n ıı.- • ı.aa u } apa.bi ır. Robeıop yer llntonu O. ı fıO~ecle ~essiz ya.,nınnJ. mümkün can uyan ı ı. oueapıyer "unuye 
todenbeıi c~r.<emiyen onu m..tıvet- memleket, 6 - Layık, kcsllrip ı:ı.~ mürlUr? nanton ~·nlıu:r. mlıat yıı· !;•ktt, ~n "özleri söyledi: 
mel".c için fırsat bekleyen hir ndam tılmı~. 7 - Küçük neohir, l<nrum· şam11yı dii~üncbllir fa.hat ba~tıı. - Nkin heıyecanlanıyonuntız! 
drr. Tabii Dantonun verdi'ği nui- lnnmıılnr, 8 - Su haline Aeliri' Robespiver olmak ilz!!re siy9 si ra.· Dnntonun ne i'mtiyur var? Niçia 
hatları ne keneli dinler ne de len. !l - Avrup::ının şim:ılinJe lı lr kipler• Dant()nU mahYetmek irin öteki su~lul:ırdan üstün oluyor? A• 
tnraftarl:ı.mım dinleme:ııine müu.. lıoiaz, lO - Erkek, bir soru cdıııı, fıer fıNnttnn i-;tifade etmel<ten <lal.ete neı1en inanmıyorsun.uz:• 
ıule eder. Dinıı.en.:ıleyh Danton ko. nota, 11 - Yugo~lavyada lıir ı;eh r, ba•~u1. bir "ev llii~iinmezler. lier tnr::ıfln. ıntl nat ''llrken mır 
mün tarnftarla.n a1"1l..'ltndıı. .;eyilme · tinsı:ı.nı yn~ırllığı fıırıo-Jıınan ıııanc\"i Bir :ul:ınu · leltelf'mP.k i~in iftira elt mecli<;inde niçin olmnsm? Şim'" 
meye bsş1amf"tı. MutetlHler de ku~'·cl, aptal. etıneltten daha 1<o!ny bir ~are yok· diye katlar hangi 14'iniıd@ hür de· 
l>fıntondan ,ek ho!!lanmıyorlRrdı., ) ukarı~an aşn!J'.;" tur. Bir Frnnsız muhnrriri: "Leke• ~ilclini.z? Suçsuzlar adaletten kork-
BUhusa dn.iıilive nazırı Rokınin 1 ...._ Bır fenalıgı hnzıncdPn <mc- fı>melc i"te<1ifüniı adamlar ıçın ınazlar. Korkan &dam lıabehatli 
kansı Manon Dnn<onun ı:ok aley. cazl miırckkep kelime l • 2 - Orhı ılaima iftira MliniL, eler. en inn· ı1emaktir. Artlk öt.ekine berı'kine 
hinı]e-clir. On<la~ bahseclerlten 5u oyunu Ye karagözdeki lekcrlcınt- ııılmıyacak iftiralar bile <laimn bir ta.ıltığnnız imtiyazJar verdiilmiı 
lıiikmü verir: Jerden biri. hiı- ırk. 3 - C:iln" İ7. ınrnlorJnr . ., y.etiı:,ıir. Meclis çürümU' bir heyke" 

"Dantonun çehre"t&ne malik o. ko51, 4 - Güzel yazı yazan, Al· Roba<ıpiv~r mf'cli'str.lii dii~man • le hala t::ı.p!l.Cftk m1clrr! Yoksa o 
lan bir adamın iyi bir in11an ohna. m:ınyada bir nehir, :l - Kuç;.ık ra· lannı ort~ctnn kaldırdıktan sonra heykelin yıkılırken bu meclisi f!!' 
..,, imkin<>ızclır. Ben hayale çok r:ı. ic uzuvlorımızd:ın ikisi, fi - nııntonl:ı nğrMma,·a bn51afü. J;,-1 ze<'eğinden mi korkuyorsunmT 
kıı.pılırım, büyült adıı.mlann kafnm Bir cesit f:ıydalı • por, gürül!u, i - n!a Dan tonun ,,.ır., nl:trın<lnn Falı~ 

1 
"Beni de koı':cutmaı., Dut4ın 

cfa bir timsnll ~·a~ar, Dantonıı ela. M11hnreıbcclc ölen ınihliimo.n, h:ı şr .1 n nydum1a [Y-l~a ~almR 11uı:uyll\ tı:1ılikesiyle telii~a dli,Umıek ~tr 
ima elinde '.<ocaman bir bıtak ol. hnş knlmak!ık. ı.; - rznk. bir c· ıntrhakc:m::t·e ~.1drrı.1•. ve b'1.r müd ı ılH.er. nun N>ki <lMtum oıdugann 
do~ hn.'d~ ıumdisinılen <laha. kor. mir .. 9 -. t~amr·~iih, Yu.n tı.1i~tnı , uet soıır:ı. da umumi scl~mct ko • ~:ıtır!attılar.O B~n kor1onM1rm. ~· 
l.ak daha merhametli hir talom dn.l:ı :ıskerı lım:ııı, 10 - Es:ıs vurı. nıit~~i Ya.!ıtasb·'e Dantcnn '°e ar· J,e1' Danton tehlıkeal vana, gelsın 
katilleri ~ltrrtll'ke:ı ırörürtim . ., ıılfaberle bir harfin okunuşu , 11 - kaı'la.,bnm «ürr.hnriyeti kaldıra .. beni bulsun. 

Belediye mecli<tinin hükô.nıet :'llanzunı cı!ını) nn yazı, Romanya.la rek Jcıral 'ı~ı veni<lcn Jrnrmnk su • "Bana. l~h!"N& oo müzak&t'e bile 
tiz erinde nitfuzu ı;ok arttığı bir SL bir şclı i r. cllyln. tel'liif CUirtli. Jfomlhnin jkj rn.tnna bir h:ılmrettir. feıııateıı.n 
rn<la bir ~ün mer.füıde mebuslar. Dünkii bulntacanıı:ın lıalli: bası müo;ıtesna olm"k Hzer.e hepsi hala müd:ıfan ediyoruz. Fes&t~Tla• 
dım biri kiil'!lüye ~-:?lerek !';n ~özle. 1 - Efün:ışalı. A, 2 - Gc~ilıohı. bu t:!\'ltif 9<nran111 imzalaihlP.r. n ınüd:ıfaa fe. attn ort•k olmak 
ri &öyle<li: M, 3 - Ehem, Papar;ı, 4 - Dirı· Dımtonnn ''e 8.I'kacla~lıı.rmın ılönen demeJ<tir. 

- Komön i"'i <"'llttı. Günün bi~ len. D. R. 5 - Emik, N, l\aro, !i - bu entrllcalard:ın 1111berler~· hil'! Da ikincı 5Özl.er ,.e tehditler 
rind,e m;?buc;fara ıla t:uın"Uz ede'' T, Fılıı, 7 - 1ribaş, Şef, il - Za· yoktu. Danton bir ~ün eYYel Ro• ~·nı·~ısm(la meeliıı ekoıeriyrti' te,· • 
ct"ttlr, Falrn.t dikklt etsinler ı;r.· fl'r. Bit, Y, !) - lznh:ıL, Da, 10 - brspiyNlc Pn.ritı civarında bir ktr l•if l<aranm tnsdilc etti. 
yet bu truı.rruz \'lllma ~clirsc bil· Emir, Son. 11 - Arayagireıı. ~;emeği ytmis, b!r :ır:ıhn i!P. Pari~e (Deıınnır var) 

• 58. Nakleden: Mazıller ESEN 
l•nnaa.t gelmi~ti' ki, k~ntlisini yal. 
~117 a:,~' zaferleri ic:in doğmu1 fıı.r
ı.cdiyord u 'c i'te bu l;örUlıürüne 
n<•fsine kıı~ı beslediği ltimııt bu· 
günkü m~\·ltiini dalın fena 'e <.Ui· 
hıı karanlık bir hale sol•uyordu. 

llugün de heia ona on scr-c o\ · 
'cJJd gibi yin~ "1-.rtlzel Sabri"" ism: • 
n veriyorlanlı. Ka~ defa. Jm,clıu 
ı::unıphrı nra~mdan ~c.-:crl<en im 
1-.min ya\i~Ş bir sesle t.el<rar edil. 
t1i~ini duymuştu. . 

Zavallı Sabri bu hııtıralnro. hıN 
Iı kadınların bu si•ılerl n.e luı.ıııhr 
'••f!n b~·~· türlü 'ümidin göztin<le iyi 
lıir \'asi ohn:.l< l•almağ:ı ra:ll ola • 
rıuyordu. 

'Ümid"n kentlisini f>e\'mec;;i, hem 
de çrl~ın bir a§lda !!ieVm<'~I ... llu 
ılelice bir fikirc.lcn ba~!>a. bir sey 
mi~·cU ~ Faimt kt.'ndhinin de böyl~ 
bir fikre, böyle bir hi<;se kı.lbinde 
~-ol açma.sr d:ıhıı büyük hir delilik 

olurdu. Onu bir lahza sevilmek i<öo• 
tiyen bir gıenç kız halinde ta.~a.vvur 
<:trndk belki halılı , .e mliınkün bi'r 
;,gyrli. Fakat blltün bu ipe 511.pa 
~e~~ i'lere ı·ımn ömiirlü bir hn. 
ynl srftttınr Yem1.f!k <'iılden ııcniıı 
olurdu. 

Uendisi, Ümidin bütiin hareket· 
lerlnin me-;uliyetinl liıcrine alnll!1 
hjr msi, hi'r rehber oldnğu hal<le 
hu gibi düsiincelere nn<ııl dalabil • 
mi,tll' .. 

Hem nasıl kendini dti~ünen bir 
hisle bir genç kızm, kendisine e· 
ınanet edilen bir yavrunun roman. 
farın mu\"a.lıkat teUcile.rine tabi o· 
l"rak hi'sscttiği bir buhrandan is
tjfade ile otuz sekiz yaşını bu h"" 
yat dolu gençliğe, bu ~içek safiye
tine, bu fecir tazeliğine karr~tır • 
mağn razr olabilir(JI? Bu husnsta 
ki a~, ~ılgın hisleri de r.ıaluıl bir 
mazeret 6avılamFtz•l1. 

Onda.n, aş:.ığı ~·uluırı ~·im1i yacı 
hiivüktU. Bıı ;zene: kız «Uinyn.ya ı.ı;~l 
d;'ti z:ımu.n o, artıl< hemen hemo;:n 
bir genç aclnm ... ayılabilirdL Bun· 
dan !,onra ~eı:en ~.::neler ;:enç kı7. 
if;~n bir ge1is:ne milddcti okluğu 
!ınlde onun i~i;ı ömrün çulrnra 
ıloğru inen bir mer.:ıi,•cnir.d?n ha-:-· 
lrn. hir -.e:v rle?(irni. 

Sabri, bu ıırahl-: U:" n;-n Fcridin 
lmzin ü ... JUp' u, ~vus 'e ü.mit~ı,, 
mektubunu h:ıtırlatlı. Ümidi iten. 
tii'-ine. eş olarak te,·cih eden mek· 
tubunu ... 

Fakat şimrli nır:iyf't büsbiiHin 
~n~kıı. lıir scl•U almı~t•. O ı:am:ln • 
lar tzmirdl>l<i miill7e\İ, biı,:are i)k
<,iiz Ye yetimden bngiinkıi gilı:. Mii
l•errem P.erçini onma?. bir aşka gj
riftnr edebilecek bir ktuhn ı:ıliU'a" 
i.!.ma ihtimal l·eıme•< iı•=n insanııı 
fakı olmac;r llhmızclirdi. 

l\rtılt o zaman1 :ır uzakta, pek u• 
zııldıırda kalmıştı. 

)ftikerrem Pr.r<'İn, hakfüat<'n Kc. 
lta?f Fericli'n timiclini cnıan.et ede
''"''' mUlcemmel Ye her snretle inn· 
ntTabilJr bir ~d::ı.m, "levirnli bir da.• 
ınath. 

:\fükerrC'Tn Perçin yirmi beş ya. 

ı:ıncla K\?Jlıı.n bir Kenan Ferid sa.· 
nfahilirıli. Kıenıın<lan daha azimli, 
~fa.ha. çalı,Jmn ve daha. hayat nda• 
nu. • 

Bayan Naimenin t Tmit içln Mü. 
l\errem Per<'ini !'iec:mcl<te çok hak
ı,ı ,·:ı.r<iı... Ümit l'ılükerrerni sevse 
lıli her halde ı:ol\ mesut bir çift 
te51{il ~eccJderdi ve bu, ta.bit, bir 
hfı.di.se olllcnktr. 

Sabri, Karakııva oteline inince 
aı kadasının ı;el~edig;'ni öğrendi 
'I' bundan adeta memnun olarak 
deı·he.I odallima. c;~kildl. O, ümitleri 
Ye eL!'mleri i'e ha<JIX\.Şa. kalmak is. 
ti~·onfu. 

Ba~an Na.ime, h!Ui. 'ümitten ka.l 
binin sırlarına. dair bir ~ey öğrene
memişti. 

ihtiyar kadmla ka]Jlbahk Mloo
<'l:ı üstü ı.apııh konu,mıtdan çıl•ıı.· 

rnbild~ğj mana buydu. Da.ha etrafe 
lr bir a.nla~mıı için tam bir konu~ 
ınııya e'!a!;e>n lmtdl.n kalmsırn,tı. 
Buwı. hirn'l; ela kendisine teklif <'. 

dilen yirmi dört 5rutt1ik mi!'lalirli· 
i!i red~tmekle kendM ~bep 01 • 
mu~tu. 

(Devamı var) 
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Futbol mevsimi dün törenle açıldı 

ISalomon toplu adaları 
ve Ma18nezyalılar 

abteııtıer •açıaıa. Dil 
varaşaan •aarllVeklllmlz 

Basan All Tlcol raptı 

Sporcular and içerlerken ııe maarif ueküi Hcuan Ali Yücel lutbol mevaimini açGTken 
Futbol mevsimlntn açılıg aenllkle:-~ 

dUn Fener!>ı\hçe stadmdı;o. yaP,ıldı, 

Dötr bine varan bir aeyircl kalabaıığr 
öııUnde yapılan bu ııenUk'erde elde e. 
dilen hasılatla ilk eakl ldarecımız 

Fethi Ta.habı ile Sedat Rızanm mezar 
lan yapılacaktır. Bu hayırlı te§cbb;ı.=ı 
den dolayı İB\a?lbul bölgesi dlrekttsr. 
vekllı Kemal Hailin ile futbol aja•ı. 

'Nuri Bosutu bilhassa tebrik ederiz. 

Saat tam 1&,80 da bahriye bando9\.. 
nun çaldığı marp ayak unduran tu~. 
bolcul&rm geçit resmi ile meraai~e 

ba§l&ndı. Birinci ve kinci kümeye meu 
sup 26 kulUpten 215 jnln lftlrak etti~i 
meraalmde, en eski kulUbUmUz ol&ıı 

Galataaaraym blr tek k1fi lle dahi o -
a temaU edilmemiş olması bUttın ııe 

yircUerı hayrette bıraktı. 

Gedt resminden scnra ıstikla.! mar. 
p gahadl ft mUtealdbell TQrk mporcuıa 

tu ve futbolculuğu namına Ve!a im 
ıtlmtl kaptanı Muhteııem andfçtl. Bu 

güzel merasimden eonra '!n.haya eak· 
mlllt takım oyuncularjle hakemler 
çıktılar. 

Elki millt takım oyuncuları ıahada 
§U gekllde dlzl!dller: 

Hamit; Barban, Yapr, Şektp ... ı. 
&ept, Ke.ım1 Blfat, Bedri, L&tlf, S:ı. 
blh, AlAeddln, Leblebi Mehmet. 

Hakemler takımında da eski m!ll 
takım oyuncularmdan Sami, Kuza! -
fer. HUaametlfn, Eşref, Hasan ye• 

&lmlftır. 

lılallk; Fuıl, Ba•n; Mönlr, Sami, 
&el&ml; Halit. Mustafa, Muzaffer, Bli. 

amettJn. Etrel. 
Çok heyecanlı ve :zevkU geçen bu 

maçm ilk devreat O.O bltU. 
lldnci devreslnln ortaama doğru e'I. 

kf günlerinf batırlıyan Leblebi - A\!\ 
kombinezonu harekete geçerek takım 
tarma bir gol kazandırdı. Hakemler 
de oyunun bltmeaiDe yarım dakika 
kala Egre!ln kafaaile bir gol çıkardı. 
ıar w maç 1-1 berabere bitti. 

Abdullahın bakemljği, Hamidin ea. 
ki günlerini hatırlatan fevkallde kur
tarı§lan bilhassa nazarı dlkkatl ceı • 
bediyordu. lıl12ll takım oyuncularl'e 
hakemlerin ır:açmdan sonra eahA n 
Sabih ve Leblebi mehmet ıakunları 
çıkUlar, Leblebi Mehmedln t.&kW ı 
kırmızı .forma, Sabihin takımı da kır. 
mız _ beyaz forma gl~iıtt. 

Sablblp takını: Cihat - Mu.rır.t 
,luammer - Ömer, Eııat. Kadri -
Gazanfer, Kadir, Melih. Mftke1'1'91'1, 
Nacl. 

UatUste MeUhin ayağtle iki Naci vas~ her ık! takımın yaptığı Uçer golle be. 
tulle de bir gol yapaıak devreyi 3-1 I raberc blttl 
galip bitirdiler. 1 .Maçtan sonra maarl! vekili HM&n 

lklncl devreye oldukça değltik b•r All Yücel yanında beden .terbiye.ti u
kadro ile çıkan Leblebi :M,b.ıiıet takı_ mum mUdUrU general Cemil Tan.?r 
mı dev.renin ortuma doğru Şabab.n oldutu halde as.haya gelmlf n Aba. 

nya~le ikinci, devrenin sonlarına doğ nın kenarına dizilml.t oı&n futbolot1 • 
rıı da ŞUkrünUn çok gUzet bir ııUtUy. tarla hakemlerin ayrı ayn ellerl-ıl 

le UçUncll goııertnı yaptıla,. ve maç l!I sıkarak görU§MU§tUr. 

Istanbul At· 
Yarışları 

İstanbul at yanvtamıın ciok1J
zuncu hafta k~an dün Veliefen
di.de yapıldı, yw bllyük bir kala
balık tara.fmdan heyecanlı\ takip 
eiiildi. Alınan neticeler şunlar
dr: 

Birinci kofa: 

İki taym gWiği bu komı'"C yıl
dırım, btlyilk bir farkla ka.m.'ldı ve 
mil..,cıter~k b3his ganyan 110 kuruş 
verdi. 

• 
tkinct ko,u: 

GünUn en enteresan koşu\3.r...n
dan biri olan bu ya:ışa dört tay 
girdi. Koşu baş1ar başlamaz Rind 
ve Vecize başa dU~U. Fakat düz-

111.kte Hmr ve Dabi hücuma geçe
rek rakiplerini geride bıraktılar. 

Aralarında büyük bir müoadeledıen 
sonra Hızır bir bq farkla birllıci 
Dabi ikinci, V ecille llc;Uncll olda. 
Müşterek bahis ganyan 100, pila
t1e 100, piliee 150, ikili bahis 180 
kunış verdi. 

ti~öncll kota: 

valaclronun gaııyanı 10l50, plAaetll 
210, Demetin plleesi 120 kurut, 
2-S llncll k()fW)ar 8.r.!SıDdalı:i çif

te bahis 87~. ikili beı1ıil 2050 ku
rue ,.enli. 

Dördüneft kOIQ: 

Uç ve daha. yukan yaşta.ki yerli 
yarnn kan İngiliz at ve lasrakla.ra. 
mahsus olan bu koşuyu sınt Ka
ra06manın Menevişi sikt bir Çekiş

meden sonra kazandı. Mu.terek 
bahle ganyan 150, ikili bahi.e 240 

kuruş verdi. 

BetiMi ka,o: 

Dört ve daıha yukıın yaşta A. 

rnp at.lı!.rına ma.hsus, bu koşuya al

tı hayvan girdi. Koşu normal bir 
~kilde Tıır7!aruıt bir.inci ge'ımesile 
neticelendi. Arkasından Bora Udn 
ci otlu . .Milttenık bahis Tarze.nm 
ganyanı 125, plAııetıt ıoo, Boranm 
plbetli ~. ikili behi! 240. çitte 

bahis 240 Jntnış verdi. 

Bugün, Anglo ~ Saksonlarla Japonıarın, bir üs olarak _ 
payıaşamadıklaiı Salomon a~aları, henüz, tarihin cilifi 

devrini yaşayan insanlar diyarıdır 
ANGLO • Sak.sonlar, Japonla• yaptıkları . şeylerde topuz, solıı', I korunduklarını. iyi ruhların lıimıı

rın, A\·usturalyn) ı işgal el• mızrak, ok ıl~ çanak cömlekUr. Ya!• resini kazanülarını :zannederl<'r. 
mesinden korktukları içln, bütun nız şu ı;ar kı, bu ')aph~ları .şe) leı• i\luleneı.yalılar, ç:unurdao, kamır 
ga)Tetlcrinl sarfedereılc, Avustural· de, epeyce zekA ' 'e sıın atktırlık iz- lan )apılnıış kuluhelerde oturııı• 
yaya clval\ adaları Jaı><>nlara kaı·· 1 vardır. lar. 
tınnamaya n bir taraftan da Ja· ı Bunlar da, bütün iptidai insanlar • * • 
pon Hkeri çı!kanlmı~ olan adalar- gibi, 11ilcden ve onun fevkında, lrn· 'ruhaftır ki, Malenezyahlarda d ı, 
dan da onlıarı atmaya c.nlışıyorllır. hileden başka bir içtimai teşekkül iblfd11I kavimlerin san'alkArlıih 
."imdi, Pasifüc cePbesln~, tayfun bilmiyorlar. Çıplak den\lccek bir ınokişnf elmiftir. Taşları, aıtacl.ırı 
, c fırtınalar mevsimi oldultu için, halde yaşadıkları halele, süsteıı, lı1Jeıne•dni, kulubelerinin tahta kr.• 
Jnpon deniz hareketleri ve asker ıinetten çok ho~l.ınır. Erkt:k kndın pıl:ırına hend~i fdtilde süsler 
ııakli durgun bir haldedir. Anslo • gür kıvırcık saçlanna pek ebemın:• )apmasını, la!)tan ı;e uAactRn insan 
~aksonlar, bu vaziyetten istifade yet verirler. Kadınlnrın, kul:ıkl. • baslan Yon4.masmı .,ilirler. Hc!e 
ı:lınek ve Japonların hirkac hın rında iri küpeler. kollarında bile- kayılclanna ook zaril ~ekıller Te' 

dişilik kuvvet çik&J'Chkları adaları, zlkler, boyunlarında Koh eler v. ı• rlrler. 
tekrar ellerine geçirmf!k ve bu ıu- dır. Bunlann hepsi de, teneke, b • Ev~t.. Mal.inezyalılar ': onlaı :n 
retle Japonları, Avustralyaya :rakın kır gibi evlerden yarılmış. kaiı:ı bir kısmı olan :ılomoıı adalılur., 
bulunan hare.ket tıslerinden mah• 'eylerdir. <;ocuğunun bllnınları de ibtidnt ve epeyce vahşi olınak'a 
rum etmek istiyorlar. İşte, SaJomon llnmiş, bir mil geçjrilmiştır, V:ıi• heraber hissiz, düşünce~iz şeyltr 
ndalanna ye.pılen bukının ve bu rutlannı boyatırlar, hatlı'I, :-..·akmok ..- Onlann dn ... J,•nlnrı. 
). ıizden vukuagel en deniz harbinin deAiluwder. ,.. .... "' 

yahut kesmek suretiyle nakışlnnclı- sevinçleri.. A~lamaln-rı, gfıl.melcrl 
nıılnnsı budar. nrJıır. \ rd ı şar:kılariyle oyunl:u ı va ır. hlı• 

• * • Mal{ınezyolıların dini akıdelepı, l açları ve işleri mahdul olduı;ıı 
Salomon adalan, Pa!'ifik denlzı• basit binkaç hurafeden ibarettir. için, belki de, medeni dünyad .n 

nin lılalenezya ıkuunın<hı bulunan, 
toplu adalardır. Bu adalıar, 1914: 
ıene&inde İngiltere ile Almanya ... 
rnsıoda pnylaşılnuşh. Adaların bf.• 
yük .kısmı (şarktakilerini) lngiHe
re alnu~ı. lngtıterenin hissesine 
düşen ıadalann nüfmu, 150.000 dir. 
Almanya <ise, 50.000 nüfuslu ''Bıı• 
ıeovil" adaıııi7le etrafıftldaki eheın• 
nılyets'z ıbim*ıım lnlçı&k adaları eJe 
«ecimıişti. 
~n b...,.., Almelıya m.aliup 

olunca, elindeki adalar alındı ff. 

11>19 senesinde Avomlrabmın fdıı9 
"81ne 'YertlclL 

Salomon ad.ıan, ecnebilerin er 
tunnaya özenecekleri yer.Jer de" 
lildir. Onların b8lıün ehemmiyeti 
ukerlik balunundandır. lkliml, 
pek sıcak ve rutubctlidlr. Aı.lalıır, 

deniz kenarlarına kadar,, ı.ıcak 

.memJeketlere m'Bhsus nebatlar Ye 
ataçJarla örHiliidür. 

• * • 
Salomon adalam haftoJ, Malaka 

yarımadasında ve Pollneayada ıır 
kin bulunan ahaliden ayn, hususi 
bir Jdtteşktl eden MaU.neızyalılrr'" 
dandır. Bu ahali, zenci Uplnde ol· 
malda beraber, Afri'ka zencllerJ gi• 
bl mfitecanis bir kQtle vftcocn ıe
tlrmez1er. Boyca, ırenkçe, kafa şekli 
ve ya,ayıtJ tanı itibariyle, kabile
ler arasında büyiik tfarklar vardır. 
Böyle ohnakla berllbel'. MıılAnezya· 
yı teşkil eden yen1Ginede1<1 "Papu'' 
lar, yeni kaledunyadakl •1Kanak" 
larla ve Hebrid adalulyle araı .. 
nndn ııic ıbenzerllğl nrdır. 

• * • 
Salomon toplu adalan .tıaliain.n 

de ıiahil ibulundu~u Malenez~·aı.
lar Uzun kııfıılı, siyah renkli, yas
ıı burunlu, iri dudaklı ve çıkık 
çeneli, gftr ve uzun siyah saeh in~ 
snnlardır. 

lfaleneeyalıların sııçlan kıvırcık 
o1du1Jundan, -kendilerine "ıkıvırclk 
saçlı" manasına gele!) .,Pu Pu" n'1" 
mını vermlsler, Avrupalılar da, btı 
.. Pu Pu" kelimesini ''P:rp11'' ~lirıe 
solmıoşlnrdır. 

Mafenezyalılnr da, Pot1nezyalılar 
sibı. saAlam kayıklar inşa etmesiui 
bllirler; f111cat onlar gibi ı>e'k güzel 
hlrer gemici değildirler. Bunun 

Bununla cinlerden şeytanlardan daha raiı:ıt ı;e bııhnyordı,.l:ır. 

Genç k almak için 
tavsiyeler 

Eakl bir çaydanıijtın içine bai.;e ı· delerle doldurur ve zehirler. Faz•a 
lıjınız vakit kenararmda birikmış kireçli sualr içeı seniz böbreklerde 
kalmış bir kireç tabakası görfirsiı- Tc mesanede taşlar toplanır. 
nüz • .Bu eskiyen, ihtiyarlayan b'r ihtiyar olınam:ık için şun'arı :rı· 
cismin gösterdiği alı'imcıllr. yeccksiniz: 

lhtiyarbk kan damarlannın n::- 1 - Uıviycllerinde madeut tuz• 
siçlerin n uzuvların ı;evikli~ini ve lar bulunma)an genç hayv:ınlar.n 
elestikiliıM nıahai'aza etnıenıeslyle eti: Dana, kuzu, balık ve kuş •t· 
ölçülür. İnsan 35 yaşında lhtly.ı.r luf. 
olabildili gibi 60 ~aşında da ıcnç 2 - Taze p:şrniş )emek'er. ı..-

kala.bilir. Su halde 1yı bir hay.\f 1 saralar, az piş.nıi' taze sebnler. 
tarzı ihliyarlıAı :bir hayli zaman 3 - Süt ve yumurla. Çok et lC" 

ıeciktlrebilir. mek ihtiyarlığı davet etmek•ır. Fa• 

/HT/l'ARLIGIN T>IS ALAMETLE!</ kat yumurta ve 'ıbl et_ kadar beslc-

1 - Deri kurur ve buruşur. Di!>
ler dökülijr, 1açhr alanr ,.e dil~.r 
kan cilt hücrelerine az miktarda 
"elebildill için artık bu hQcreleri 
normal şekilde besleyemez. 

2 - Beyin klrecll maddelerle 
bulaşır. Bir fikre saplanıp kalınıı~ 
Jar ve hafızanın azalması bundan 
ileri ıelfr. 

3 - Kireç kalbe de dolnr. O va· 
t•t kalp lilmrnu kadar çalışama?. 
Kam azalan ,·ııcut parçaları kficülCr 
bir h~talı.Jc biraz fazla çabalama 
kalbi birdenbire durdurnbilir. 

4 - Slyab ve kırmızı kan da • 
marlarınd:ı madtnl m:ıddeler b!ri· 
kir, damarl.ır sertleşir. uınumt yor. 
gunluk ve iradesizlik başlar. 

5 - Etler kemikler. sinlrrPı IH"" 
rillr ve sertleşir. 40 yaşından itlb.ı• 
ren romıı.tlzma yaşı başlar, Hullba 
tek bir kelime ile ihtiyarlık Tiicu
dUn ummnl düşüşftdür. 

• 
IHTll'ARLICA NASIL KAllSI 

KOYMALI'! 

7fcl oldukları halde böyle bir za • 
rarJan yoktur. 

MeY?alMI çok olgun yiyiniz. En 
iyi meyvalar üz&lm, enk, muz. a,. 
muı ve karpuzdur 

Kaynamış, ınıtbikteıı geçıribnl' 
Vf' havalandırılmıf su içiniz Günde 
bir litre su lçersenb i4ıtiya.rlılt bir 
güngecıktir miş olursunuıı: 7.:ra s:. 
mideyi yıkar ve barsaklardal(i kan 
deveranını tanzim eder. 

Lontltaya ılöniif 
Realmlert, Londra gazetelerinin bL~ 

saytalannda yer alan l't.içf ile sene?'al 
Alekaander, aeaetz 9ad&mz Loındraya 
gelml§tlr. Deylı Keyı gueteal, bu 
gellti, ilçünctl aayfumda ,&yıe ba'hf-r 
veriyor: 

''Sekl.zincl Nil orduaımun baflı:u. 
mandanlıtmı ifa et~ olan senf'ral 
RlÇi Libyadan gelmfftlr. Şark cepbe
aJntn sabık bqkumandaıu g"eneral A · 
lekaander de, vazlteatn&ııı &yl'llank 
Lonliraya muvaaalat e~. 

Dtlnya hail bu.. ICvve!ce allop bOo 

ğuluyorlardr, flmdl !ıeaap verm!J! ge
liyorlar. 

için, dtttlze pek açılmazlar, yalnız Simdi size ihtlyarh~t nasıl ge• 
klalarımn sahil yakınlarında dolu· clktirebilecelimlzi öAretece~ım. Bu 
,ırlar. hususta ilk bıışvuracal•nız tedb"r 

General Riçl'yt, s-tuYoada. ıı~ b r 
rum1 memur ltarplam&mJJ. Dc>l'J"UC' 
evtııe gltmif ve orada, kend111nl. _,... 
hal umum! erkanı barblye:re nıtıraca 
tı hakkında bir emfr bekllJOl'IDUf· 

MolenezyaJ ılar, hi"l'"M ziraat ya • gıdanıza dikkat etmektir. 
parlar, meyva. bnlı'k ve hayvan uı Çocuklukta ve ıonçlikte vücut 
ile geçinirler. Ma!Anezya adaları teşekkfil halinde oldu~ ından ma
Avrupalılarla temas etmeden, insan deni maddeleri bilhassa kire.el ıe 
avlamaktan ve insan eti yemekten fosfonı bol bir gıda lAzımdır. 
hem haz duyarlar, hem de bunu Vücudun büyümec;i bitince, yam 
dint bir uıınn-et sayarlardı. Bu 2f; yatıntda madeni gıd:ılann lilzıı
itiyad, J>ek az Avrupalı bulanan ve• mu da biter hatt~ zara:h · iur11r.I 

Birmanyadakt ric&ti eok dilı:Jı:atl 
celbetmif olan general Atekaılde:-'e 
gelince, evinde, re8Dl! bir tebllptla 
k&r§ıl8§mam11 tııe <fıe, bir .artı teae"' 
mektuplan b\ltmtJI. Leblebi MP.hmet takımı: Osman -

'Mobtetem (Mahmut), llnver (Baln~. 
dır.) Bahadır, (Tarik) Tank, (Arif) 
~tl'f'f (Faruk) - Fikret. Arif (Şahap) 
Hakkı, şeref, ŞlikrU. 

Uç ve da.ha yukan yaştaki yerli 
safkan İngiliz atlan ari.sındaki 
bu koşuya dört hayvan girdi. Bü
tün ilmıtlcr Demetle Kara.bit-er a
rasmdn "toplanmıştı. Falaıt netice 
Joic .de böyle olmadı. 

________ ;,.... __ .;....--·ı ya rnedent insan yüzü görmtmılş CI" Binaenaleyh iıhtiyarlıımamak. için 
1 

Hakem yenı bakemlertınlzden do't_ 
1 r Nihattı. 

Takım k ptanları Sabih ve Leblc i 
Mehmı>t ta}>ıınlarmı tqkil eden 0,.11• _ 

... uıarla sahada ayrı ayrı ~t-rU~rek ıa... 
z.ımgelen talimntı vcrdiktP!J sonra t~
k rrJar sahada <-ız!ldiler. 

Şeref tr tıUnünde merasimin bq-n. 
c!anberı yer alınış olan m:ıarlf veklJI_ 
mtz Hasan Ali Yücel sa!ltlya gelerek 
mevılmln ilk tutbôl maçının. ilk \'U 

ruşunu yapmıslardır. 
nk anda hücuma geçen Lebl~b . 

llellmet takımı ilk dakikada ŞUkr' 
nlln ayağlle bir gol kazanc'ı ~n n 
•onların doğru :ı~· "n Sa"llh t~kl'ı ı 

Suat Karaoemaıun 0&\•&lıaciro· 
su kocıuyu rahat bir eekildc ilti 
boy farkls kazandı. Gün geçtik~ 
tekemmUı eden bu at dUnkil koşu
&Unda rakipleri ile arannda bü
yük kilo farkı olmasına rağm.en ö
nümi\zdeki haftaya f ngiliz at1an 
rasındnk1 ko unun faroris.idir. Ve 

yme müşterek bahis meraklıları 
tarsfınclnn ilınıal edilmemesi la
:71mdu. 

r ud.ı mü terek bahi Da-

Yetken şampıyonası 

Yelken ııampiyonaaı dün Moda. 
da yapı:Jımıştır. Birinci dıemirspor
dan Feyyu, ikİ'DCi Galat.dal"&Y
Qaıı Ned!lm, uçUncü GaJa.taSSl'&Y
dan Ma.h.mut ge~. 

ilan 
A8ktı1 poata 1010 Zh Vırt. Dt . .81. 

ne alt harbiye ayniyat mUbtirU ziy:ıa 
uğramıotır. Yeniet alınacağından ea
klalnin bükmU yoktur. 

As. Pos. 1010 Zb. Vat. 
Dt. Bl. K. 

l(ln 'Yeni liei>rid", Salomon adala- bir çok ~yleri yememek lAzınıdır. 
rı. Yeni Gine gibi y~e. hAlA.. 1 - Koyun sığır gibi yaşlanmış 
caridir. , hayvanlann eti. Bu eller cok zarar 

Bu adalardaki Papular, esir elllk• verir. Zira hayvanın biltün yedi#i 
leri insanlan parçalarlar ve arala- madent tuzlar neslçlerinde hlrik· 
tında, bilyük bir hakkaniyetle tal.... miştlr. 
sim ~ler. Onlann en makbw 2 - Suda ('ok pişen ~·emekle·, 
Yemekleri, insan beyni ve Hindi<,• başlamalar. Bunlarda da viicudı n 
tan cevizinden yaptıktan "taro" erltemlyeceli tınlar mevcut huluı.• 

brninde1ti yemekleridir. maktadır. 
Malenezya adalanna A VEOpalılar 3 - Her çqit konservelefl ve bd· 

ayak bll8trklan zaman, yerlHerf, et- hassa IOD zamanlarda pastacıların 
IAh taş devrinde buldular ve bun• çok knllandılı kim)'fıvt maddelerı 
lan ekseriyeti, balriin bile, bu ta-l lbtlva eden her çeşit sıdalu. 
rihl devreyi yaşamaktadırlar. 4 - Çot brt 9ebzefel'. 

MalAnezyıılılar, silAhlannı tı1~· Sbe 11d tanlyem daha var. ~ 
tan kemikten. bahk •ılcıİınd'.lıı yemek yepıeklen ıaknunı:r. Zlııı 
)'ahul aiaçlaa )'allı)'Ol't.r ve ba çok 3emek 'flicoda ~ nııd• 

1 
Ollatac.ıua 

Habet guetNi D8fl11&tJlld&D &f'l 
iJdalı:i tmmıeri 7Ul1J k1taPlaft IMY. 

cut olup da •tmU .,.u,yenıer ~r 
1~ mııracaat edebWrJ,r. 

Bu aiti dit mlblUIP ftyatlarta ı \ 
tuı aım•c&'Jı:tl!', ,a1nm ldtaplarm te 
mts bir b8lde olmut IU'ttn'. 

ı-llail6P F...-1-..,._,_..öl._. 
' - Mrkiaaı. . - .. ._._ ..... ....,, 

""' lldmal dlUmt 
11-.1-rt~ 
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YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

• 17 -
Selim gülmcğe bn!Jladı. 
- .Bıız:uı Allahı.ıı razı olmadığı 

ııeylcre kuliar rız.l gostfrir. Sen ·J • 
buna ra:;:ı olacakm:ı. 

meyi blle dtişünmü!!tü. 
- Ne yazık Id, ballfeılen Mkltı.ıığl 

yardımı görcmedbti ;çkı, rebrize y\i • 
rüyemedl. O Ta5ken(linln de gönlü~ü 
rapmak ve şeretını korumak lstiy.u. 
du. 

Fasıı sazı. 18.45 Radyo dans o·k~s
trası. l 9.30. Memleket sant ayarı ve 
aJans ha~erlerı. 19.45 Konuşma. Hl. 
"55 Muhayyer makamdıuı ş~rkılıır 
20. 15 Radyo gazetes!. 20.415 B. · 
marş oğreniyoruz. 21.00 Konuşma 

21.15 Keman soloları.21.30 Konuşr .& 

21.45 Radyo senfonı orkestra.~ı. 'l"J 
30. Memleket saat ayan, Ajans h .•. 
bcrleri ve Borsalar. 22 45 22.50 YA. 
rınki program ve kapanış. ne sabah, öğle ve akşam 

\'e acltasındaki ccllAıla işaret l'de. 
rek: · 

RAŞiD ·RıZA 
l'I VA HtO~l flıtllde Pt.,kln l);.rabt•r 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayuuz. 
- H&ydj, dedi (Nar tanesjnl) al \C 

liaprda duran atıma. bindir .. ben (fı• 

g't'li.)OruDl. 

şaır yere diz çökmuş bir halde ~-.ıl. 
'arırken, celi ıt (!iar ıa.nesl)ni kuN c 
la;ıııp götürdü, 

~elim: 

- .~Ilabaı!!rnuladık, 1.'nşlien tli; 
Yarı;:ı onun bedelini gwıd(•rlrim, 

DedJ ve hız.l,ı hızlı yUrüdü.. Kıd:ı.-
'\'ezjrin arlrnsmdaıı: 

- Ne hniıı bir adam ... 
Diyerek ağlaşıp duruyorlardı. 
Gcrlda J.:ttnn fl'1 kız, arkada.~larm 

ckl.n blrjnfn bu şeldlde R.).rılıl2mdan 

sııJk müteessir olma. tu. 
Şelr havuzun başında sersem !f'r • 

eıım etrnfnıa balu.na.rak: 
- Znfimlerfn bileğini ben büke. 

medim. Fnlmt, Ali.ah bfilancğe imdir. 
ıJir. Bent cancvimden y.ııralıyan bu 
hıiftl albette l"UTac:llt blrl bulunur. 

Djye ı;öyleadl \"e prap testisine 
9N'ıldı. 

l:kt krz, ı.;:ılrln kollarmdn.n tntup b'r 
Lıed!ire umttılnr. 

Ve kend1sfnl teselliye başladılar. 

* * * Ta§k('ntlj §alr bu tecavüze taham 
'blll edemiyordu. Uşafma: 

- Buna daitl!an gelen bir !}ilki bıle 
J npnıaz, 'Th'n artrit bu memlekett.r 
•ıiuramam, diyordu. 

Taşkentli: Habibe Teyze 
- Erbll beyi herhalde mogolları Vo<h"il - 3 - Perde 

handan sürlip çıkaracaktır. 
Diyordu. e 
Halifeden yardım gelmeylnce. (ha. 

kok)da bekliyen yardımc1 kuvvetler 
bir .)Cre hücum edemediler. 

,111ım•ı•em:•ımMt=,,~Sl1-lllbı!&!l!!!ll&IZ>>::}w-~~§f!Zlih::!:WSl!Z1't!E!:"'2E!Ul2-:.!l!!laH•Bi:31iiıl!!•••••••' 1 

Mogol hnııkumıındaru. DP-kokta bl•: 
tırd11 bulunduğunu haber aldı: 

"- Halife Nfl.ııırıı yardım vaadedtın 
ll'lfin vay başmn !... Onlar pişmiş a,ıa 
'iU katmak istediler. Alacakları olsu<ı,. 

Diyerek, hepsine birer mim koy<!u 
ve o yıl (Dakoka) hücum etmedL 

(Akku!') Dakokdaki yardımcı lru\'. 

vetlerln gö:ı korkutıwak bir tutar 11 
olduğuna Jnanm19tı. 

Dakok üzerine ~ ürümekten ve l>oş 

~eı·e buralarda kan dökmı~kten çeklG

dl. 
(Akkuş) tranda ve trakta temjzllk 

yapmak, oral.urda yeni bit" mogol hld.. 
"TC81 kurmak lst,iyordu ama, kendi ~". 
lrerlnl kırdırmaktan da çekiniyor \.'e 
ııı&dece bütbn Ulkelne gÖ7.dağı ven 
r~k iı, gömıeyı terclb edlyordu. 

Böylece, Erbtl beyi Mnzattereddin 
(Dakok)da U7.UD mliddct beklediktf'ıı 
sonra !tendi e.sk~rlııi çekti. Diğer m•ı_ 
-ıahltler de: 

1 

- Mademld düıtmao hücum etm: • 
nor. O hald~ dağllalun, gldellm. 

Dediler. (Dakok) mevkilnde aonb
Mn\ doğru kimseler kalmadı. 

11<. * 

nh isarlar 
Umum ·Mü
dürlüğünden: 

1. - 4223 Sayılı kahv.:- ve çay inhisarı kanunu . 
' 

nun muvakka\: üçüncü maddesi hükmüne tevfikan 7 

10.942 ~arihinden itiharen inhisar kahve ve cayı. inhi. 

sarlar idaresince yeni Hatlarla satısa cıkarıiacak ve tüc 
1 

car taraf mdan yapılagelmekte olan satıslara nihayet 

vel'ifecektir. 

2. - Kahve ve cay ticaretile istiga) edenlerle ti. 

caret maksa<lile bu maddeleri ellerinde buluoduranlar 

7.10.942 gününden fübaren 48 saat zarfında mevcutla. Abdullah lrumnz bir emektardL 
Ertesi giln efendl!ilne ııutla~ı şöy • 

led!: (Dakok)daki kuvvetlerin dağılma • , tını bir beyanname ile en yakin inhisarlar idaresine 
- Vedrin, yeğeni DedTct,tJn ile >l· 

rası ~lktır, Bu hAdilıe.)i anl:ıtır. 

11\\lltz, umarım ki çolı; fnydah olur, 
- Bedrctün genç Ye t<."crUbel'l:z: bi • 

'ıııundır. Bıı.na ne ynpabl1Jr? 
- O genı; fakat tecrübesiz c!eğlld. •. 

Amoasmın bu memlekete fenalık yıt'>. 
bğına kanidir. Eğer onu blroz teşvik 
toftC!'!!t'lllz, hem memleketi, hem de 
lrimdlnlıı:i kıirtl!.rmııı olursunuz.! 

TaJltefltJı b!r mllddet düşündü. 

- Bo, fCDI\ bfr :fil<lr değil. LAl>Jıı 

t~tt.ıııe gUvonllmcz. B•ı me~el.:yl 

iJ!o, dtiiürtlrse, o zaman Selim boo' 
ulİSll:ved81'. 

- .M· etleJ!llCQiz, kvhınuz b~ • 
h~ 1Ji p ı.·cruHsfle gtirl~-0-ylm. 

~tiinJn Ul!Gt"I, Bedre{tlnt an. 
rtlll.p gltmlşll 

~.r ftd gözd~ile Me otar.yordu. 
Ab~ Dc;lreltin, l}:tbe )"nrdnu ed.-. 

~mJyffi't 

ol&rak 

til tstJ"' 

~ 
1ıck).G .-ı>"'"~·~ 

Bı:.tdıi.fıt~ hA~Bt c~ IıaJifenlı> 
a~lert ıre J.ru D.11'Vkle ı;-ehnl1ler..ıı. 

f'~ h&llfe bol\'.lys ancak ııeklz ~,. 
ı~ "'.:ır ar.ter '"nclerdlki ıçln, l!.'rl>jl ıx-. 

~ ı .ll!U'!!OK"'~"'·lin burada b!r iş gö•e 
~ veı ctı'fıl'ta.n ırnvvt1 H ys.rdım • 

i wın ~ ·nı bcltlem~H. 
Mueaff~tln, Gıı~t h:ıllfe.ııfnr 
}'~ l'{r mcl~tllptıı. t.<h in di;rordu: 

"Mog:)llar çok l~•Uklir. Ban ı 
fÖD.lcrdlW.ln !ll'k}.z ;y;üz It.I ! ilo ~n ı,;r 
iş :.röremem. Erbl!ten bc·ra!>erimdr 
J{t'tir"Gifbn m\1-cabitkır düiü!J~!i fn!IB.ı. 
IAl'Chr. Ji'akat, lmul:ar yehncı:. Ben ""· 
nja aıth!Arına gUvene.""Gk yola ç•l<tn.ı. 
~:n l::ılna. \akf,lle on bio sUynride·1 
?-eh!:t!tmi tin? 1 te :ıtmdl bumd3 o•ı. 

rnnllan biran sonrs, mogol ordum (He. ı bildirece1derdir. 
meılan)a yiirüdü ye burasını pek ç.-. llll!HSll!!!linlBB•••••••••••••••••••••l'S 'tuk zaptettt. 1 621MI!! 

Ta.,kentll şair Rıza.oı.n burada. ~~ 
trkek ka~i vardı. Bu adam Hemi:. 
>landa beledly e işlerine bakıyordu. 

MogoJJıır Hemedanı zaptettlkteu 
ıonra, şehir halkını fazlaca sıkt,tırdI. 
hr: 
''- Bize herrı para, hem de gUmU~ 

•• l."Umaş ''ergi vereceksiniz?., 
Dediler. ( AkkUf) !!'f'hre b1r komu. 

fan ve bir miktar mogol aake.ri bt 
raktp Erbin ili.erine yürümek üze'"e 
'l·ol:ı çıktr. 

(AAkuşJ Heıneda.na gelince, Er'ıil 

heJl ::\luzaffereddLnln halifeye yardnn 
ctllğln.ı ve :lrtalığı mor,ollıtr ale~ hiııe 
aynklandırdığıml öğrendi. 

Çevalya satın ahnacak 
Münalralôt Vekaleti Deolet' limanları' lıletme Umum 

Miicliirlüğünden 

Yıllıl. :h!lyrıç oiarak 115000 adet Ereğli, 5000 adet kok, 8000 a.det orta 
pasa ve 1000 •Oet ~k paea çevalye.91 l!Mltm alma.cakt:ır. 

Taliplelin l5.9.9-t2 ~mma kadar nUmunelerjle birlikte "telle aanı. 
mıı.k suret.ile takviye e'1ihnlı ç_eıvııly-e t;6klif1ert tercihan tetkik edilecektir . ., 
Tt?k~iflerin1 Hlare ll'lel'ke3indekl Leva:ıımı MlldtirlUğüne tevdi etmetert il!n 
olunu". '(9703) 

"-Ben dli5manı Bağdatta 81lnıyor. 
ılum. Mf'ğcr halıllti düıımanımw. F.:r • A!keri l«bri.l«J:ar sal'nalma lıoma10ftU ilanları 
hlldeymif. Hemen oaynı. gidip bu ha. , Cins ve m!ktan, m~ beda'd.ehle katı temlııatltLn qağıda gö.s. 
t,tsfn oou.smı vereyim.,, terihm 8 ka~ enıalt u'.9.!M2 cuma gillıU saat 15 ta •lipaMrmda ask.ıııı1 

(l\klm;ı) Erbin lizerlne ytirilyedu~. fabrika.tar ls~l yoltamMIDdaltf sa~a kom&!ı&'ouunca pazarlıkla 1. 
hııle edilecektir. Evsaf n ııırtnanM!ler:tlerğUn komisy0nda g6rWebillr. He. sun .. 

Bcmednnda kalan mogol komut1rnı 
Hemedan halkını vergi işinde Adeta 
coodcreye 11okmuş gibi ıııkr,hrdık;ıl 

'.!l~tırdı. ' 
Yr:rlllcr belediye rel&ine gid<'rek: 
''- Moşoııar geçen yıl da biı.ıle"l 

•ergi jıtemlıııtı. ff{'r to;vimld onlaF.ı. 

\Crmiştlk. Şimdi ,·erooe-lt bir l}{'Jİn-ılı 

kalmadı. Mogol komutanı kunıaj ı .. ·!· 
,\·or. Sırtunndakl .elblı.elf'l~rı be~ka 

k11mıı.,muı; yok. İsterln!!I! oolan dil 
alsınlar. Fakat o uımak cohtk çocuk 
arılanmı:r. ve kı7.1arcmız çrrı;1plak ka. 

la.cağır.,, 

Diye ı;ll•llyet ettiler ve nıogol konıa 
ıanının yaptrğı fenalılrların blrf'r blr·~r 
ıı.nJattılıı.r. 

Brl!Xliye retııl: 
"- Ba şiddet luır•mımda ne yapa\;'. 

liriz? l\fadPmkı zayıfu.; ellmjzde , . ., 
ıırtmıızdaklnl ,·erme!ıoten baıııl<ıı. kın· •• 
tuluıt çaremiz. yol<tur ... 

Cevabını Terince ynliler, belediyi'. 
'"('lıılne kT:ıdılar ve ıııöJlf' bağ11dılar: 

(he,·amı \'ar) 

Yedek ve emekli subaylar 

çağrıhyt>r 

Ôe,rktR!f askerlik ,ubet*tden: 

~ti umuôJ"lm& 1ıalip "çrlmiiııiı t:aık~ a,n 8J1J. da aı~abuır. Tallpt•. 
rin mezkQr .. g!A:ı ~ aa:a.~ · buJıwıı >•: (MG7) 

K8ti tt>mlnat,ı .Jl'lf'ıltr -...... <!'ılll9t 
lira K. iL &\Q. 

10 50 •1 1eao 
247 50 110 ~ 
204 196 lOIO 

126 " -
82 5() 110 IOC Şeker 

33 25 it'/ ~ Nohut 
57 S8 1900 Kuru fasulye 
32 815 'I! 390 Zeytin tanesi ,,. 

855 60 

,.,._ 
MllO -
ıaeo-

Sto -
~ıl{) - · 

2H-
380 -
219-

3'°' , -

Askeri F alxikalar satınalma komisyonu ilanları 
Bnkı!"!•Cly rıarut fa.brikaaı mıiha.tız eratı iÇin cins, mıktar, mubatrımPıı 

b-edeleı-ile muvakkat teII).!ıı&Uarı aşağtda gösterilen ve eyllli 942 tarihir.d~ 
2. te~i:ı 942 nı~ayf:tlne kadar 3 ay müddetle yedirilmesi zarurt bulun,ıı 

burulmuş erkek koyun etı ile 1. kAnun 942 tarihinden mayı.s 943 niha~ 
ne kadar 6 ay T,ıU<:'Gatıe yedırllecetc olan .9ığır eti 15 eyltll 942 sab gUnil l"a.. 

at. 15 te salıpaz:ırında askerltabr4kal.ar İstanbul yollamaamdakt ıatm&!ma 
komisyonunca !iÇ•k ekatıtme ile ihale edilecektir. Evsat şartnamesi bergtl!ı 
komisyonda görUlebjlir. lkt kalem ete talip çıkmadığı takdirde ayrı ayn 
dıı. aıınablllr. Ta.ıpleı-in mezkfif gUn ve saatte ııatmaJ.ma komtsyonwıda Mı. 
lunmala rı. ( 9354) 
Bedel cinsi 
Lira K. 
2898 00 buruİmuş erkek 

koyun eU 
f;460 00 Sığır ett 

mjk.!arı Fiyatı 

ki\o 1'ıra K. 
2'100 1 38 

t200 1 so 

muvakkat temlnnr 
Ura K. 

217 315 

le;;-ı IK-kliyorom., Şubemizde kayıtlı bulut..ıln yed.:k 
626 ~5 * * * ve emckl1 ır..:baylar Ya§ hadQine utr•. 

MııWfcrc~t!in (D:lltt.?:)da boıı ;ve: ~anlar hariç olmak üı+>re 2 ~r 11.d-?1 

hılkledl durdo. Hal.ifo Nlsır s!lvarfl" fotoğra:ıa biıılıkte a.zaml 7.9.9il g11. 

ıfcil dııha. yııl.m muhitleJ'Q gl;ndf.'mı•~ nüne kadar gelmeleri. Gelmly~ıı 
ve btml:fr:ı etrafına ecrperek g{h"R j ıer hakkında. 1076 sayılı kamıtı\IJ 
kç14ini ve hMl'Cdanmı bu r.ıtreflo mn madde! mahsusunn göre muamele Yfl 
ı~ altına ıllılm:ıuttı • ' pılacağı ilA.n olunur. 

Bi,'1'r :2rbU lı&yl l\:mg,{fnr, halifı:dt•n -----------
aıakoz yıaıxl".m g!lnıe.ydl, bunun hl.· 
~ bl:nlııJ Te. rlz J~n uyırnrnk, hlı· 

~ mogol tehlike ini &ı!c~md:r, 

bir ya t!ıtn da SeJ\ ·n ve özf>el<ln ıt:ıl 1 
tanıı.tllıJllB& ~ ,.-rmıe~e !:!ılı~a • 

Dr. lbrahim Denker 

83158 00 Yekn 

Münakal·at Vekaleti Devlet Limanları isletme 

Umum Müdürlüğünden 

Kap•a.n, Çarhçı, Şoför, Yağcı, Gemitj, Ateşçi almacaktır. M!ıU6p ~!· 
raitı hai:r. o•anınm Galatada ldare merkezindeki Baş Enspektör1Uğe ır.:ı 
racaı:.tfarı iltın ciunur. ( 9;)99). 

lst. lrı. Amirliğinden: 

• 1 

ErbR lıll'J1, 8enml.ıı ye~enı BPdrl'fl ı 1 
,..; 9CJk eo~ RatU 111'8 k:n.rru vç~ 1 

Balıklı H&ııtant>t<I U&ttlllye Müw_I 
lıııssuıı. Re r ;tın "'38 t 1 ıı t\'n 'MI n r:ı 
Beyoğlu • Ağacamll. Sa~ • 

oaddr~ı C.'öpltikçeşmc ıokak /'tin. ili 72 ilk HarUıon tipi mUceddet vevn ?T'!lııtar1e1 çorap maklnP!!f ııimae1'';-:tr. 
fele!oo: U468_ ! Bu mıı.klndl!ri satmak arzu ednlerln muf~saı teklif mekt1'?~'iL!'ll".l bir 

i h&ft.a zarfınja 'fopbanede tst. Levaznn !mlrllğlne vermekıri. .(9631) 

................. 
Va~man ve biletci ahnacak 

lstanbul Elektrik. Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 
ldar~i7e vatman Ye btlekf almaeaktır. 
Kabüi şartıe.rı: 

1-- Tamı!s111lıha olup askerlikle alA.kası olmıyacak, 
2 - Okunıe. ve yazmagı o!acak, biraz da heaap bjıecek. 
İstekHJerın Galatada, tramvay hareket dairesine mUracaatlan (9~'~ 

ls,anbul Defterdarlığından: 

Dosya No. Nevi Muhamm4"tt 

5~217-11H/lS5 

beoeı ı.eınlnat 
Mecidiyeköyünde Balmurxıcu çiftliği arazı. 
aiııden müfrez 13 pafta 2 ada a parıeı 

No, !ı 28920 metre ınurabbıu area 578•0 '1•Z 
51217-1 Jıe.'1190 

.'"\ 
Mecldlyeköyllnde Balmumcu çifUlği arazı. 
sinden müfrez 18 pafta 2 ada 13 parsel 
No. ıı 23600 metre murabbaı arsa. 23600 ıno 

Yukarrl.ı yazılı gayrimenkuller 16.9.~2 çarıamba gfuıU a&&t 15 ~e 
ınilll emlAk n.ıüdUı:ltl.ğUnde müteşekkil komt.ayonda kapalı zarf usullle a.y. 
rı ~yrı aatılac&kt,Jr. !steklllerin 2490 sayılı kanWl bUkUmleri daireelnde ha. 
ımlanmııı teklif mektuplarını ihale günü saat H e kadar komisyon reı.ı;. 
ğıne tevdi ctnıeletj ve nllfua bUviyet cUzdanlarmı ibraz eylemı!lerkmuk;#. 
zidlr. Fazla izahıı.t ıçin milll emlA.k mUdlirlUğUne müracaat. (9201) 

----------"----·--- ·-------·------
(. : J .. ranbul Belediyesi ili.nlaw 

Tahmin İ1k 
bedeli tem mat) 

fiS4.71 43.55 !"atili Hayvan hıı.stanesi lçin alınacak 85 kalem ec:ı~'l 
ve alAt. • 

800.00 60.00 Büyükdere meyva mla.h L!ta.syonu için alm&cak. 2000 k\ 
lo kuru faaulya. 

TahmL.,_ bedellerile ilk teminat miktarlan yukarda yazılı itler ayn ayrı 
ac;ık eksi!tmeye konuıınuıtur. şartnameleri zabıt ve mua.ınelA.t mUdUrlllğll 
kaleminde gbrUlebilir. 

!haleleri 18.9.942 cumg gUnU aaat H. te dalm1 encümende )'ôpı.l&eakt,T, 
Tallplerin ilk teminat mı.Lkbuz veya mektupları ve kanunen tbrsz:c tA.zımıe· 
ıen diğt.r ver.'kalarile !.hale günü muayyen aaatt da.imi encümende bUlu:, 

maıa:rı. (9523) 
• ~ * 

Şehir uyatrosu tara!mdan lli günde bir 2600 nUah& o!&ra"k çtkardae2k 
Türk tiyatrosu adlı mecnıuanm tabı iti açık eksiltmeye konuımuıtur. 

Tahmjn bedeil (1080) Ura ve ilk temins.tı (81) Uradır.' Şarlname sabıt 
ve muame!t.t müdürlüğü kaleminde görülebilir. tha.le 18.9.942 cuma ıunu 
ee.at U te daimi encümende yapılacaktır. 

'l'ali}ılet1n ilk teminat makbuz veya mektupları ve k&nunen ibrazı ll· 
~ımgelen diğe-r vuikalarlle ıh.ate güDtl muayyen saatte dalını enctlnıeD.!.l 
bulunmaları. (9525), 

~ •e-rlet Dernir,9'1wı ~• Lithan1arı lı:letme 
~ "'4:~." Umınn İilaNJi if&öhıı ~~~, ..... .,.-, 

Muhammen bedeit (72000) lira olan muhtelif Çinko leT:t:a 22.10.M-2 
pP.rşembe gllnU 58.at 15.30 da. kapalı zarf usulile Ankarada. idare bina.91"". 

dR top!anıın merkez 9 uncu komisyonca satın almacaktır. 
Bu ışe ı-,ırmek ı.ııtıyenlerjn (!8!50) liralık muvakkat temin&.t ile \tuu. 

nur! t11yin tttiı";i l"t.9ikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar a"'.; 

geçen kom:syon relallğine verınelerı lA.Zımdır. 
şart.naml'ler (1) ljrıı mukabilinde An.karada ıııerkez ve Haydarpqaoa, 

Hııyda.rpaıa ve.z.nesindeıı temin olun\.ll', (9612) 

latanbul Deni.z. Komutanlığından: 

Yll~ ••32., ·.ltn fazla :J!:mamak üzere yedek subaylarda.tı 'rıtbul lmtt":a. 
nm(!a muva!fak oıanlar Jsıı yirmisi deniz ordusu tç1D b.eaap ıre mua.m .. 1e 

memuru vctlftlrllmek llzere alınacaktır. 
1&tekllıcrfn kayıt r, ıra bUl ıartlan hakkmda mal{llnat •lmalr tızere 

k1Jmuta.nııtımıza mUraca.at an. uı.<121> 

· inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

imtihanla mernur ahnacak 
l . "u).JkıiO tun.ızdaki mUnhal meıı.•uv!yetler içln 21.9.942 tarihine ıııüsa 111 

paz:ırt~q giletU ''ilse ve ortamektep mezunları arasında '1ı:tanbuı. a 
Aakard. Adana. Sam.swı Ye l.zm!r !>8-şmUdUriyeUerinde bir lmtibd.n 
y&')llar~ktır. 

2 - u~ nıe~.unıaruını oğleden evvtl \e •ntamektep mezunlannm öğled n 
sonra im llb.11::1\:.ı.rı yapılncakf:rr. 

3 - Talirı oJaxılv bit c1ilekçe, llVl"l\kl :mUsblt-0 ve tkt fotoğratıa birlikte 
ıstanbutaa r.ntl§leri tubemlz.e .,e A.nkara, Adana, Sao:..aun ve İztnlr ~ 
bıı .ma.ba:JP.• l>.if.MfJı:ltiriy•tlne mt!racaat etmelidir. 

°" - !mtil:•V•tt. ji:U'D),•~ !jl~L~~nierin a,w.t,ıda yazılı va.sı:ı ve prtJan h&Lı 01 
maıar. lh.ınıdır. ' 
A -· W~c veya ortamektep ~zunu olmak. 
.9 - 18 ya.ıpnı 'oltirmiı olmak ve •ıs ya.şmdan yukarı oluıınııak. 
C • - V!i:ılfe !!asma manJ bir hali bulunmamak. 

,D - .>\ıık~ıligıni yıı.pm.ış olmak veya müeccel bulunın&k Ye bilhaan 
t..fT iki halde de son yoklaınalannı c~danlarma kaydettirn:iş 
IY-'llll 1~. 

6 - t-...~ihaı:ı'l& ka.zananlarm muvallakl~ ve tahBil vaı:lyet.!ertne Plft 
barem•Jek! ~~le~ Uzerjndeıı Ueretıer1 tesbit edt)ıerek stnMllle t•;v1a.. 
z_.rı vapılı.r. , 

6 -- Mürıicaatıar 19.9.942 <:umartesl gllnll sa.at 13 e kadar kabul e<ijleoek. 
Ur . .(gsH) ~ 


