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~~Aş~ 
~üttefikler 
Gü~ü 

!!üseyin Cahid YAÇLll 
/J UG .: • lngiltcrcde, Birl~U< 
~ Amerik:ıda, O\')etler nır • 
._ de "müttefikler gtinü,. için 
~ lllpılılor. Her tnraffo bol 
'la , mar lar, geçit re imleri 'e 

tlar, hl\ttA harp i tlh ıılii.tmdu ;':an l~ilcr bllc bu bül ük gli-
1ııııı.._-~nliklcrinc lsfirnl< l~in \ili it 
~lardır. 

ı.....\'er yuziinde ~iızlerce milyon 
~lll naznrlan bUytik palitaht. 
~ bu tezahürlere çel ritmi 
ı_;lllıtı~or. lla'kl:ın ezilmi millet. 
'lnetcudh et i rf t hlikcye düc.. 
~ de, lctJer kendilerine bir ü
lltif lııığ:ı 'e kaynağı te~l<il eden bu 
~ .:kın etrafında blitün kalblcri . 
'Planını lardır. Bcserlyet ta. 
~ de blrtok ittifaklar \ 'e miieaw 
ııu..~r ol<lo fıı.1'nt hiçbiri i ~imdi 
~ ohluğtımuz fiU 'ak'a. kad r 
'- 1\ bir manayı haiz otmamlştu. 
'*I ttln bayram ;'apan memleketler 
~ '11ıda hiçbiri bir taarruz eme. 
~ ~. ~ir fena se' ki tahii ile t11 -
le lıll"inin hakkını cimemck hırsi
lıı.... lnaceıııl a atılmı dil c itham o. 
~ Loııdrada, \ n in .. tonc1a, 
lııı \:M);ı bugıin )almz insanlı. 

' ahlaki ve manC\ i kıymetleri 
~ 11"1nda boyun eğiliyor .,.e bunla 
~li'kumnın olınalannı temin 
lllbı için andlıır iı:iliyor. nu 
bit Yarnıun tarihinde g<irUlmemic; 
llii nndUı 'e ynr!:l doğacak yeni 

11l"atını ınliJdCt'f ldir. 

~lilt~re ve Fransa hlll'P 1 tc. 
'"ıı '-. Hatta senetcrdcnberi de
~ı.. eden tclırilderc bir kabahat 
~ · ilct-
111 

1
• ut ~ler. tngiliz basveklli 

1aıi ız mılletinln eref , e haysiy 
"'

1 
ulhu muhara1a ~aye ine re. 

\t tdiyor görunecek l.."1ldnr gcnt 
_.; dU lince ile hnrbiu uniıne geç.. 
~e ~lıştı. Jt":ı'kat fedakarlıklar 
~asına elde edilen her banş ha 
"t ti dahı. geni :ıorlU'klnrın , ~ 
lıı tl<lerjn ortaya cıka.nlrnası için 
~~ SJtrnma noktn ı fe"kll etti. 
~·uıayeı arka.ca gelmiven bu taar. 
~ tur nmm önUne nrtık kat•i bir 
t C:l'kmck 'ıuife 1 biıt Un 7.aru. 
~~le t<endisinl gö terdi. 

ı._ lııgııtere ile Fnın anın harp i . 
~erniı> olnıaJ:ınna. h a r ıı 
~ bu ı adar Jıaz.ırlık'ilZ bulunm • 
~dan bill ilk bir delil olur mut 
'"'ildi milli vnrlıkt:ınnı tehliJ,cdo 
~~Ukleri için sllalıa anlan bll
İtı.'llC. demokra ucr a:\'DI zamanda 
~k nullet1erin de. hürrİ}et 'e 
~lclAııcrını tanımadıkça. . Iıiçblr 
hı~l':_t için yer l üzünilc bUr yr.. 
~ıaıc inıklnr olmadı ·:.-ını anladık
~ \e bun<lan dolayı ctbanşümnl 
)' lıak \'e a(1alettn miidafii vıızJ
~ aldıkhln içindir ki yer yıl. 
tı . e ibir hürrl3 et \ ' e kanun birli. 
~ \iicut buldu. Bu0 Unkü bay
~ mana ı budur • 

faponiar 
Alusyen adalarından 

JaponJarm askl'r çıkardıkbn AIUslyen ad:ıJan 

ikisine asker 
çıkarmışlar 

-<r--

ıaponlar buralarda üsküdarda bu sabahki vannın 

lnadiye te.'<.kesi ile 
iki ev yandı 

mldalaa bazırll JE. 
ıarı yapıyor 

''iti, 14 CA.A.) - Japonlar A
lusycn :ı.d3.ıannda yeni bir liman 
ele geçirmişlerdir. Japonya.da, bu 
adalara asker çıkarılması Fule. 
menk Hinclistanmm iıntalindenberi 
en mUhim hll.dise sayılıyor. 

• •• 
\'a,ington, 14 (A.A.) - Japon. 

Maballe balkı telaştan yangını itfaiyeye 
baber vermeyi unutmuş 'l 

lnm. Alusyen udakı.nmn en ucun
ahşap olan !binayı bir an içinde da iki adıı.ya ayuk bastıkları bura. 
alevlerle sarmı.5 ve burasını taı · ı da kabul edilın,ktedlr. Fak.e.t bu 
mamen ynktiktan sonra bitişik adalar Amerika.dan ziyade Japon. 
teki 68 numaralı eve sirayet ı yaya yıılı:ındn-, ve alınan en son 
etmiştir. :ilki katlı ve ahşap olan haberlcT Ja.ponlarm bu adalarda 
bu ev de kısa bir zamanda yan- tedafilt ham-lıklar ya.ptıklarmı gös 

Bu sabah saat beşe doğru Üs
küdnrda Inadiycde bir yangın 
olınuş, iki ev ve bir tek'ke yan· 
mrştrr. 
Yangın İnadhıede, Kara soka.. 

ğında 66 numaralı Mustafanm 
evinden çGmuştır. At<'Ş iki katlı 

Müttefikler 
günü 

ondra ve Vqlag. 
tonda blylk geçit 

res·mıerl · 
yapılacak 

Muharebeye yeni bir gay. 
retle devam için and 

içilecek 

Londra, H (A.A.) - BugUn mut. 
tetik d vletler gUnUdllr. Bu mUnasc -
betle bUtUn müttefik memleketlerde 
bayraklar aınıacnk, geçit resimler!, 
ıneraatm yapılacaktır. lngilteredeki 
ıneru mdo başvekil Çörçllln bir me • 
sajı okunacaktır. !ngilterede geçit 
reslml rlne binlerce kadm, erkek as. 
kerlerıe harp lmal!b 1,,~lleri ve hava 
tehlikesinden korunma kıtaları l§U • 
rak edecek+.ir. 

(Dc\'amı 3 ilnciide) terınektedir . 

Lfbynda tnglllz motörlU kuvvetıerl 
kum:ındanı general Rlçl 

Tobruğa 
karşı 

A şiddelli 
taarruza geçtiler 
Dirt IDglUZ Gene
rali ile bir amiral 

esir d ştl 
Vlfl, H (A.A.) - Llbyada Alman· 

tar Tobruğ:\ karıı §lddeUe taarruza 
geçmişlerdir. Taarruz çatal gekllnde 
~!emektedir. 

Londra, H (A.A.) - Alymanlar, 
Knlgcbrldgc • ElA.dem hat1.mda. 30 

(DC\"amı S üncüde) 

TRAKYADAKi KOPROLERiN 
DÜN TECRÜBELERi YAPILDI 

Ankara.da.o h:ıı'ber veıi.ldiğin~ gö
re, geçimi mllsait olnuyan çocukiu 
ailelere ve hast.aıa.ra. kimsesiz ço
cuklara panıSI7. seker ver lmc.si 
lıak.'kında. haznia.nan talimatname 
birkaç gUne kadar Vekiller Heye
tinin tasdıi:ine arzedilecektir. 

Ağır işçi 
kartları 

--0--

Mahalle birliklerinden değil 

Işcllerln çab,tık

ıarı mleııeıeıerce 
ver'11ecek 

laıe mUdUrlQğünde kurulan merkc... 
zt büronun :taaUyete geçmesi ile ek • 
mek ~terinin sayımında bazı suliaU. 
mallerlıı &lQne geçllm13 bulunmakta. 
dır. 

öntımUzdekl aylar lçln ekmek kar 
tı tevziatına alt bir tallmabıame ha. 
zırlanmı§tır. Bu talimatnameye göre 
ağır .lfçllere alt kartlar bulundukları 
DaOule•lenı ve mÜUleHllln :ıM8U!I. ı 
yetine bırakılarak verilecektir. Ağır 
1~11 r mahallelerindeki birliklerden 
kendllertııe kart verilmediğine dalr 
matbu bir mektup alacak ve bu mek· 
tup mukabilinde mUesseseıcrl kendL 
lerlne .birer kart verecektir. 

Llbyada esf r dl,en 

Hür 
Fransızlar 

Çeteci telakki 
edilecek 

Bcrlin, 1 4 (A.A.) - Matbuat 
konferansında, Libyada esir e
dilen Dö Gol'cülere nasıl muame· 
le edileceği sorulmuştur. Harici_ 
ve sözcüsü buna cevaben, Al-

Nevyorkta bugün bUyük bir geçit 
resmi yapılacaktır. Amerika cumhur. 
reiırt Ruzvelt bu akşam butUn dUn • 
yaya hitaben bir nutuk söyllyecektir. 

Sovyet Rwıyada, dominyontarda da 
merasim yapılacak, her taratt& mu • 
harebeye yenı blr gayreue devam e • 
diırnesl için and lçllecektır. 

MerlÇ üzerinde demirden bir klprD man - Fransız mütareke muahe· 
desinin 10 ncu maddesini oku. 

kurnlmaıı lçla Berllnde bir muştur. Bu maddeye göre Fran· 

8Dla,ma imzaladık sa hUkQmeti. ıtebrıasını Alman· 

Mecliste bir kanun teklifi 
• vaya karşı harbetmekten mene-

Edirneden bildirildiğine göre. l kavelcname dUn Berllnde imzalan. decek, buna rabnen harbeden 
Mcr:ç ve TunC!l. Uzer.ndcıki demir mıştır. Mukavcli)ye göre, köprU par. l t • teUikki ecrı ekt• -
yolu köpriilerlnin tıecrlibesini ya. çalar halinde Tiryeste ve Ceneve er ÇC CCI 1 ec il'. 

ı.11.cak fen hoyeti evvelki gün Ka- fabrlkalarmda 1ll§a olunacak, memle. Sö7.cii: "Beynelmilel hukukun çe· 
raağaca. gelmiş ve tecrllbelerde ketlmize getirilerek nehir Uzerine ta. tecller hakkındaki tarifeleri de Harp malillerlaln veıatıarında 

Ailelerine bir defaya mahsus olmak 
üzere 1000 lira verilmeli 

hazrr bulurunuştur • kılacaktır. herkesçe rnalfundur., demiştir. 
Umunıi MUfcitiş vekili Sab

ri Öney ile vali Ferid Nomer. 
tarafından da tt"fUş edilen köp:rll
lerin bu tec.riibeleıi n.k.cınına kadar 
devam etnı15 ve neticede yeni in. 

terf hl · şn edilmiş köprillerlıı s:ığlamlığr 
J • Ankara.dan haber bcrildiğine g-öre, harp rnalfillerinin 1 ~ nnlaeılın t.ır. Vazffcsin1 bitiren 
..,Çin nıuhtclif kanunnrla alman tedbirler, malullerin sadec.e h::ı. fen heyetimiz dUn akşnm hususi 

Lavanta çiçeği ko
lonyası yapılacak. 

~tta bulundukları zamana mün hasır olduğundan. vcf atlarınc1 ~le J<~imcdcn ayrı'lmışt.rr. Te _ 
<"1erine bir defaya mahsus ol ~llilm etuğiınjz istasyonla.rda vn. 

~ =~e~r~~ea~·~~~~~t~ Alman iHali altına geçen :~t~ ~:~~c~~:~ı=~~ inhisarlar idaresi Çingenelere tonlarca 
~im Zaıx:ı, Konya meb~su Polonyada da bulunacnkt.ır. 
~ ,:,~~:'k~.r~ ~~:ti".: •oıon1a 11aanı ... ~:"',: .. !:.. ";::::~~::·:.~m~,~ tavanla çiçeği toplatacak 
la~ kıranun teklifinde bulunmuş- kODDŞDlmıyaCÜ dlr. Ayrıca !stanbuldan Edlrneye her Harp vaz"ıyeti dolayıstyle ha· Italyadan ...-t:rtiJme,~~ olan ı; 

•IJ gün bir Konvansiyonel de kalkacak.. ,,........ 'A~ ... 

Su para şöyle \"erilmeidir: Bir Berlln, 14 CA.A.) - Polonya i- tır. riçten bazı maddelerin getirtilc_ mon ciçeği esansı gelmcdiıHnden 
?l içinde vefat eden maltll suhay· dare ~i Kurster, Almany:ı.ya il. et)yt)'K DEl\llR KOPRC memesi yüzünden i n h i s a r - bu kolonyalar, ve sıcak memle-
ı.~ ailelerine biner, erattan her hak edilen Polonya topl'B:klannda 1 a r i d a r e s i n i bazı ketlerden e'etirilen bir nevi yap· 
"'l'lnin dul ve yetim maaşına Polonya hs:ınmm konusulmasmı · Diğer taraftan yapılan köprülerin mamulatının imaline devam ede- rak da. f!etirtilemediı?inden ver-
~iistehak ailesi efradınaı yüzer yasak etmiı;tir. Reis, beyanname- muvakkat olduğu ve lmkrLn bulunur memek ve piyasadan kaldırmak mud vapılama.maktadır. 
lıra: ayrıldıktan sonrn tütün ik_ sinde: "3 yıl için-de Almancayı öğ- bulunmaz yerlerine demir köprülerin mecburiyetinde bırakmıştı lnhi· İnhisarlar idaresi uzun tecril 
~velerinin arta kalan mikta.- reıımek külfetine katlanmamış o. ikame edllcoeğl malQm~ur. Bu cllm. ~nn ~k ~rai!'bet görmüş olan belerden 90llnl Tnrk daf'amllll 
tı havattaki harp malullerine lanla.rın bu Alman memleketinde ! leden olarak Meriç Uzenne bUyük bir hmon ~ıçe~i kblonvalan ile ver- rnJak kokulu nebatı olan lavan· 
~. Y.e9 ;yoktur,, diyor, - demir köprü 1.npSlllı ihUva eden mu· lmud.Jan bu meyandadır. EVYelce ~ 1 incide> 

Talimatname csaslanna göre p:ı.
rasız ~~. allı ~·aşma kadar ço
cuğu olan yalnız fakirliği sa.bit ai. 
lelere ve:y'!:ı kim!3e!liz çocuklann fa. 
kir <> an veli veya vasilerine veri. 
lecckUr. Fakirlik için miyar şunlar 

(Dl'' ıımı S Uneüde) 

Sivastopol 

Hala 
dayanıyor 

-0--

Almanlar 
hücuma taze 

Romen 
kuvvetleri 

soktular 
--0---

0D Bok kuvvetf.er 
Doaeç nehrini 

geçtiler 
L<mdra, 14 ( A.A.) - Sivasto· 

ool kalesi eı' r.n da_yanrnaktadır, 
Kaleye !karşı şiddetli taarruzlar 
başlıyalı dokuz gün olmuştur. 
Kale sekiz aydır çevrilmiş bir, 
haldedır. 

Almanlar kaleye karşı taze 
Roman kuvvetleri sokma..\."ta· 

(Dcvnmı S i.lncU<le) 

Çla re si doktor 
L1n dlyorkl : 

Mütecaviz 
devletlerin 
silahları 

ahnmahdır! 
Çin hiç bir zaman 
sendeıemiyecekt r 

Çunklng 14 (A.A.) - Bi:rleşik 
mcm eketler gUnU mUnnscbet.iyle 
~'in R eisi Dr. Lin, müttefiklere 
hitap eden bir me&\jında diyor 
ki: 

"De\ amlı bir ulh ) apmak için 
en esaslı noktalar unlnrdır-

1 - lfüleslk milletler, ibütUn 
mutCııaliz de\ lctleri ilahtan tec
rit etmelidirler • 

2 - Bu ınlllctlcr, tesirli \:e aa. 
imi lıir kollektlf emniyet sistemi 
)-aratınalıdırlar.'' 

Rc!s ~ nn ilave etmektedir: 
"'l'aloıula 6 ncı harp yrlnnna 

ı,.rire<".f!ğlmlze rağmen Çinde bezgin 
lik yoktur. Çin mlllcthıden iste. 
neeek ohuı yeni fe<L'\kirhklar. ne 
kıul:ır bUJ ül< olursa ol un. bu mll. 
let hl~bir U\ID!ln sendclemiyecek 
ve ynmn bir zafere kana.at etıni-o 
yeeektlr.,, 

Amerikada 

2000 i1im 
adamı 

Yeaı barp slllldan 
icat edi7or 
a--s~ 
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SON HABERLER ~UNUTMAYINIZ--~ 
8ıWJıs ve eorlyat Mtidllrtl 

J;akkı tank us 
8ııurocstğ1 ~:Yakıt Matbum 

• a,1ık 
a •11ı11: 
• •11dı 

~ ŞABTIA.Rl 

:rtırklye Ec:Deb1 
H.00 Kr. Z'J.00 Kr. 

1.tiO • H.00 • 
f.00 • 8.00 • 
JAO • S.00 • 

OMeteye ;öoderllen 
Evrak geri vertlmcı 

Llbyada 
~&, tarafı 1 ncide) 

kilometrelik blr cepheden taarruz et 
mektcdirler. Tobruğa karııı bUyük 
taarnız ba.§t~Ur. 

General Ritchlc kuvvetlerı bu tn • 
amız.lıın pllBkllrtmek içln ı;ayrct sar. 
!etmektedir. Elldemc kn?"§l da ecrt 
bir taarrıız ba§laml§br. 

* * • 
Londr&. 14 (A..A.) - Libya.da. tank 

muharebesi §lddeUe devam edıyor. 

lrlandaya 
Yeniden 

Amerikan 
askerleri 

geldi 
-0---

Veni kafilede bir 

Sivastopol dayamyor 
(Baı tarafı 1 nclde) 

dırlar. Bwılardan biri Rus mev. 
ıtilerinden 'birine dört kere taar 
ruz etmiş fakat dört kere de 
püskürtülen bu kuvvet son.unda 
mıha edilmiştir 

Vi.şi, 14 ( A.A.) - Siva.stopol 
kesiminde şiddetli <;arpışmalnr 
devam etmektedir. Şimdi, yegane 
mesele, Sovyet kara deniz filo. 
sunun ~ale~ takviye krtaatı ge_ 
tirip ~etiremiveceğidir. 
SAV AŞIN BAŞLICA HEDEFi 

ı\toskova, 14 ( A.A.) - Sivns-

Once inanm 
sonra güvenme 

Yalnızca muvallak olmak arzusile çalı§mak insan. 
ları, bekledikleri bu z.ümrüJ anka koU§U11a kavuıtur. 
maya yel.er gibi görünür. Hakikatte de bu böyledir. Ça. 
lı§an, muvaffak olmak arzu.ile çal'§an herkeu muval. 
lakiyet, ergeç mukadderdir. Ancak -§Unu unutmamak 
lazımdır ki buna yüz.de Jok•an dokuz, yü.z.Je yüze çı. 
karmak için önce mucallak olmak İstediğimiz İ§in doğ • 
ruluğuna bizim inanmamız., inanmak için de güvenme. 
miz. lazımdır. 

... Romel, Tobrukun zaptı için lkincı te· 
şebbUsUnde 80 kiıometrellk cephe b<>. 
yunca ttı.arnı.z etmekt.cdir. Tanlt mu. 
harebcsl yapılan EtAdem, Tobrnkun 
hnrlcJ muWt.sıı.rıı hattmın 80 kilometre 
cenubundadır. İngilizler tekmil mevzi. 
le:ıinl tutuyorlar. Dll§man, BrltanYn 
hatlnnnı çevirmeğe çnlq!ıyor. o~n 

k hl b• ı·kı topoldan gelen en son SoV}et ço zır 1 ır 1 er hl!-berine göre, şimdi daha fazla\'-----------------.... 
ımıktarda Romen krta.lar.rkullanan fJ l•Ad Am ıı. ~ 

Va ' J Alınanlar, birkaç gjinden'beri sa· s~u ar er .. aa -' 

ropol muh rebr. lnlıı bir~ 

tll.ıı i~d ı;on:ı cnn 1 beklen bilir. 

~Alman teblığl Si\ ı ropol önUn. 

"'-~Gd tıı hücumlardan fiOnrn istlb· 
~r vo bltçok tahklmatlı tt•pele • 
~ ;eçtlğtnl blldlnnektedlr. Yedi 

) dan 11 hazlnııın k dıır Stı' • 
!!~ 8600 C5lr 'cmıl:;ler, 41 top, 
~ 400 den tuzla bomb toııu 

~tır. 2000 knru nın.)' ııı t-0plan. 
~- ŞlddetU ç:ı:rpı nı ıl..sr .ıwııuııda 
br-... ron ve topmk blot.han. ele 
ı;;._-uotır. llarlmfwı rkındn Alıruuı 

~ muvaffakl,)'etlt n tlcclcn • 
'« • Sov)ctlerln dom-c ııcbıinln ha· 
~dakl bir ltoıırli bn ı ele ı;etl. 
~ in §lnwl 

~-
~()\'"& radşcnu dun gc..~ Atman 

~ hl~ u ııc MJ' Ua bulun. 

C::U de UdDcl bir ceph açılacaktır. 
lılıııeroo 1ogillz An>cr1kAD my. 
~ tankı ve topu, onblnlercc lo· 
"~ AıııcrlkBlı A.Lnıanbrm üıitilne 
~ oınian yandan \"Unı.caktır. 
la~_ ne h p oriilooektlr. illtler, 
, -.ıutleıtıı A'\TUpadıı ı;Urünınclcrlnl 

~lnl söylemi Ur. Wtler, an.u • 
J"6rine getlr11mck tl7R.redlr. 

l.tnl'ı\DA DURUM: 

bUyUk hava kuvvetleri hlmayesile E. 
!Ademe taarruz etmektedir. Bu 68)"0'" 
de bir zırhlı Ulmenlnin taıı.rn.ızu dıı. • 
lre ııekilndc nerıemlştır. 

Britanya hava kuvvetleri de bUy\ık 
fanllyet .gosterlyor, Cuma gtınü Al • 
manların 7 bombardıman. 5 avcı, l. 
talyanların bır 'bombardnnıuı uçağı 
düşUıillmü§tur. Britıuıyalıl:ır 9 tayyıı. 
re knybetmi§lcrdir. Fııkat 4 pilot kur 

tutmuştur. 

• * • 
BIRHAKl:l\Iİ MÜDAFAA EDE~ 
FRA?\ 1:1.1.ı\R ıo T,\~'"K TAHRtr 

ET!tl~um 

ı..ondrtl, 14 (A.A.) - Nl?§redUen 
husıı.4'1 bir tebliğ, Blrhakcml müdafaa 
«ttmf&ı olan Franeız tugay:nın 70 mib· 
ver tankı t.ııhrlp ettiğhıl ve düşmana 
ıns n ve malzemcce ağır zayiat '"er _ 
dlrdiğinl bildirmektedir. 

Bu tugay, mihver kuvvetlerinin e • 
llnden 1000 İngillz esirini de kurtar. 
mIŞ ve düşman pllnlannı nltu.st et • 
mişt1r. 

" .... * 
P.:stR Jı;DİLE.."i' 1NGtLt7. 

OESl:RALLERt 

r . ~ın _ba.~ııca, ~~fi ~tan cephe. Kız Lisesinde ~ ~'#J 
. Vaşington, 14 (A.A..) _ Yeni ııın şımnl kesmıın.dekı mevzilr.ı ___!._ ~., 

bır Amerikan asker ika.filesi şi- varmağa muvaffak olamamışlar. dink merasim 
mali lrlanda da ıbir limana var- <!ır. Sivastopol müdafileri, düş- Bugünkü spor /ı.areketleri 
mL"?trr. Bu kafilede bir çok zırh_ ;nana. bü~k ~~yıpdelar verdirm.i~r Oaklldar A:merikan kız: 11.oıesinın BOD Bugün Barbaros gtlnU mQnasebe .. 
lı birlikler bulunmaktadır o"~lrd.Ulbrmıru_guşlerndı"rlÇ. ın 900 düşman mnıfmı: bltlmıeğe muvaffak olanJara tile deniz sporlan açılış Jııii'ı' ni Yapıl.. 

Kafile, Amerika Atlantik filo. dün dlplomalan mernsımla vcrihn.lş - laca.'kbt'. J4erasim ~la Barba • 
v de . b" 

1
., Bundan evvel Abna.Q.lar, doğu tir. ros tllrbesl önllnde 'hn.1nftncak ve ""'-' 

~una mensup a.gır nız ır ıA· 1. • f d ~ •- --s>....... ...,.,. 

1 
. . "nd d" y 1 cenup ı-.esırn n e ..,,- . Uı.a.rur:. Meraaimc lstlklAl :ma~ıe ba~ ... n. ına ..... ..,.. ne Ortak"y ve den•- tı--~ 

ermın himayesı ey: ı. olcu uk 1 1 rd -·'· :ocmı ........ """ u ..u ~ 
b

. h"'di.sc ,_ ar yapıyor a ı. a:.ı.at bu ta_ mış yenl mezunlardan Şeyda. ren mektebi o.rıısındn kll-k mn-~-
esnasmda hiç ır a orıııa· zlar r....ı..n....:ı·Jm din ·.... ..-......-aru l'.>u.::tl\Ul~lL üstür. Bu- birkaç sözle m1Baflr1ere h~ geı ıarı olacakt:ır. 
mıştı_r·----o----- nunla beraber düşmanın bütün deml§tir. Müteakiben lllrkçe ve ingi· Feoerbnlıçe stadında gW kupası at. 

cephe ii7.erillıde yaptığr tazyik l!T.co muhteli1 şarkılar söyl~Ur. letizm mu bakalan yapıla.cnktıY. 

Pragda 
24 Çek daba 

kurşuna dizildi 
Londra., H (A.A.) - Prag md

.>osu dün gece 24 Çe..'ldn daha idam 
edildiklerini bild.!mrlştir. Bunlarm 
üçll kadındı. İçlerinden biri, 18 
yaşındaydı. 

Heydriclıe e yapılan mıikasttan 
beri idam edılenlcrin sayısı böyle. 
lıkle 385 e va.muşt.r.r • 

·----<>-----

Benesin Çeklere 
hitabı 

el'an çıo'k kuvvetlidir Yeni mezunlardan Handan ôzgUrel 
VIŞIYE GÖRE uırkçe olntak TUrk musiki.si baklan. Galata6araylılar su sporu 

Vi§i, 14 ( A.A.) - Sivastopol da ve Türktı.n T1rynki iDgfllzce ola· mevsimini dün ~tı 
da Sovyct kuvvetlerinin durumu nık lstanbulun bAzlnelc:ıi mevwıu e. Galatasaray kulUbU denlzdllk F • 
<:ok vahimdir. Günlerdenberi de- Uldlerinl okumtı§lnrdir • besi yeni yaptırdığı beş !ulaya isim 
\ am eden muharebeler ve yapı_ Topıantıd& aijz llÖylemelı: tlzere da.. koymn mernsimlle denlr. sporlan meY. 
lan ikara ve hava !hücumları ne· .,et edllmlf olo.n Gllul sanatltLr A • simini dUn açını§trr. 
üoesinde Sovyet askerleri bitkin kndemlsl müdUrO Burhan Toprak Yeni futalardan tek çiftelere Cidal 

b·ır ha1dedı"r ''Eski Yunanlstanda ideal anlamalar,, • TC Hamdi, iki çiftelere Neşet ve Has. 
Alman ve Romen kttalan ise ~vzulu iblr konfenma venniş "-e 0 

- nan Galip, dört tek" Mnhlr Stı:fi isim
mütemadiyen taze kuvvet getiri· kul mUdllril yeni mezunlara cltploma. leri verilmiştir. 
yorlar. Alman ve Romenler bir tarını tevzt etmlşt1r. :MeraaJmde §imdiye kad r {!Chlt "'1.. 
ook istihkamları ele geçirmişler- Okuldnn bu sene 16 genç kız mezun mu~ Galatasaraylı sporcular namma 
dir. olmaktadtr. denlze güzel "bir çelenk atılmıştır. 

Harkof'un -.J.....da Almanla • Ycn.I mezt.mlan ilıbnlıeri gıunlal'dır: 
nn ileri h~deva.m ediyor. Nmtye ~u ,Ferhunde A· ŞeTelin ölüm yüldönümü dün 
Bu mmtakada birçok So~ ker. A-ne ~Fatma Jımveddet anddı 
kuvvetleri semtıeı" içine almmış. Ceylb. Huene. Şeyda Demimı, Bir. Türk sporunun mühim simaların • 
trr. puhi Eden, Azade Gl1zln. Krenll, Ne. dan blr:t ve ~kt.nş kulübtinUn mü • 

SOVYET TEBL1(1.I Jiman lıgi, NeclA. Korı.t. Handan ıertnden ve siyah _ Beyazın üst 
Londra, 14 (A.A.~ - Sovyet: Fatma ôznrgürcl. smı.eyıA Şarmnn. tısto tıampi,yıonluklar kaznnmrwrıı 

llıı~ tebllğl hal'ckAt ~ 
---ut bDclirlyor: 
lra tltc:JQlnln cmubunclald bGlgede cıu.a 
tıı,. ~ gijn, tnath muhal'Obdııır olmuo
~~.ha\'&~ ,ar 
Cl'lf :tlMemo karfJ ı,ysptığı ıt.namız 
il kUrtfilmUŞtur. D şma.mn Urtl 

Berlln, H (A,A.) - :bıgt.ıtmerdeıl 
Llbyada alman eıddıl'lr ara.mıda 4 ge
neral, ı amiral -..rdlr. GaıeraDer flDl 
l8rdl:r: BlrtnıC& :JlldlJr tugay ıtq>çu im.. 
menMm 8tlılmlô tDpçla -~:ınımım:; 
danı Volter, J0 DDCU HiDtlI tuga1' Jm.: 
mandant Bocer, 5 tnc1 Hlntıi ".tugay 
lımnandam!Wdtent, omtn.1 4b Graun; 
dar. 

1'Bütün naziler zaferin ilk 
ı.günü hurfUna dilizeccktir,, 

ı:ı-ooe vansı tebliği: Feta Kenan, Tllrka.n Tl17Uki. SetA bllhas:ıa hazırlayan merhum ~ere.tin 
13 haziranda, Ha:rkof ıkesbnin_ Torosdağ, lpck RQçban., Tuca, dUn ölUm ytldlinUmU ibir çok sporcu. 

de kuvretlerlmiz ilerlemekte olan Ycnı mezunlan tebrik eder 'W mu. lar ve siyah..Btıyazhlar tnrafmdan 

IQta:ian bunclaıı aonno. ıı;........,. tıt. 

4•• 
v~ı. 14 (A.A.) Ubfada Tob· 

nılru heclef tutan mihver taarruzu 
de-ram ediyor. Ramel seklz.lnel tngUiz 
ordwrunun Mğ cenahını tehdit ediyor. 

.... :f.. 

'"'ıncıa m:uıe~ ra ) ııpıırak Akroaa Is. 
~w'lo barekct e~l nfu. Zı:rb· 
kıt~ctlcrlmh du mıun muha.rdıeye 

tot1anuşınr ı;e M'\'U kın,,.-etl rlmlz bli. 
t gtnı clilf1IJ3D blrllklt'rlııe rnır. 

~erdir ])llşDan pek bUyük k • 
hJllara uğ~tıınu da bu hu ta 
~ ta.ıBiınt yoktur. BlitUn IQCWzile. 

~ eııkt ballerlni moh fu13 etJOOk.. 
~rler. 

LoDdM, H (A.A.) - Röyter ajan. 
"flDlD1 Ltbyndaki htı111WJt mub bin blL 
diriyor: 

İıaguız ha'\ t.cbll inin bildirdiğin 
~ :mıııınreoo böl el rlnde ba§lı· 
"lncnız bava lw,,,,.etıerl zırhlı c1Uş • 
'1 koilarlle n ıkllJ atın tevee.. 
"etınf3t11', Bomba ,,e ,,unarcle.rı 
~ hasarları mucip ol n ımn-aff • 

~ hareketlerde bolunmuŞlsrdır. 
'tllllharebelertnd ıs Alınan tay. 
~ ~UoürlllDIOıf, doknı. 1ng111ı- tnJ'. 
~ dl11J111ll!JUlr. 1ngtllı. pllotlt rm • 

.... diWdil eağclır. 

........ ~ tebliği Bir kooılıı işg • 
~ llOIU'a mihVM' kuv~etıerlolll l. 

' doğTu Uerledlğlnl bildirmek • 
. '-tar. Bu onlu elmdi .ElMenılın batı. 
~ İngiliz ır.ırhlı ktıv... tl rioln geri 
--.,. lasmma kal'lı tadır. 

~!'SIZ SAett.IZR11'"D Ki 
~ OEKUJVOU: 

l.oncıra,.a pdıen bir F.nı.nı ız., Fran. 

' D)ıml -.hlllcrln .ı ııhalinln 
~ ınd,y<alDUD tavııilJ ini dinli. 
')'aVBŞl.J'l'l ve gtdl memle. 
~ ~lerlno doğru çeldlmP-'-c başla. 
~ ıKiylcmlttlr. Bazı bölgclerd me
lltla Pa dö Koledcın. ,µmaı <>yal ile • 
~ Alman .tstnııdUDlıımıın bulun • 
~ )-erlerdeo ~cldlmek pek :ır.<>nlur. 
~ memnu bölg ler Fransız top. 
tllltJaı.mm Jıemcn '1ln ını knpl: mak • 

~. 7.orfa tınlııonlın, temerl."ilz, 
~larms gönderilen "e \imanlar 
~ ~ıpnak F.onınd ı brmkılaıı 
: ~ eslrlert tPıı g!'.rl ı;ekllmek 
~daha mnpnlcJür. Çlinldl bunlar 
ctilceıııı t.cllcrle çcvrllınl gahalıır için· 
~ buıunrmaktıM'lrr. nuıın mu!< bil AL 
~ sıkı neznrottne rağmr.n • or. 
~ya -re Brttanya mUııtt' na olmak 
~ llavrdaıı &m aklodan, Bcreten 
)e Sen Nıı.zenJen auılt mal• ulsb(."1-0JJ 

~laydır. 

isveç ozerinde 
uçan tayyareler 

Cunınrteaı akpnu Romel zırtılı bir. 
lildcrlnl desteklemok Uzcnı alcı!ccle 

piyade kuTvet1nl göndennlııUr. Ro -
melin efradı İngiliz birl.l.klerlnln milı· 
ver tanklanna hücuma devam etlik • 
lerl Knlghusbriclge mevkii ne Et&dem 
anıemdak1 yol boyunca mevcut sarp 
:ramncm teğlnd me\'Zl almşlarclrr. 
DU§mıuım o.sı1 baskım EIAdc.ınden 

batı ccııub:ı. doğru ve Tobnık _ Gaza.. 
le yolunu kcırmek makııadUe yapıldığt 
sikArdır. 

Sa va§ şlddeUl olınn.kla beraber he. 
nUz ta.nuunııe gcll§medlği keyfiyeti 
ll.zerlne ısrar etmek gerektir. Her iki 
taraf kuvveUerinln 800 kilometre 
murabbaı bir .ııa.hayı tutan karıJllıklı 
muharebe meydanı Uzerinde yakmda 
ı;avap tulUJlD&lan lhUmall kuVYeW· 
dlr. 

1ogUlz ve ceııup Afrika uçakları 

dUn 18 mihver UÇağınt tahnp etmiş. 
ler ve bunlardan daha blrc:oğunu a#fr 
hasara uğ'ratml§lardır. 

Kahireden gelen bir telgrafta cu • 
martesl asbahı kum flrtın&larmm çlSI 
deki {aaUycU ualttığr .eöylenlyor. 

Lavanta çiçeğinden 
kolon)•a 

( 8 t.nh 1 noid~ > 

ta çiçeğinden ı:ayet ~zel "lava:ı 
ta çiçeği" kolonyası ımal ~tmiş 
ve bu kolonya. ook muvaf~k bu
lunmu.~ur Şimdi bu [kolonyadan 
imalntn başlanacaktır. B~~~ 
için de tonlarla lavanta çı~ 
toplatılacakttr. Bu iş bir miite. 
alıhide ihale olunacaktır. Fakat 
müteahhidin bunu çin~enelere 
toplatmasından be.şka ça.re görii 
lememcık"tedir 

Vermud m{a,uıtı için de memle· 
ketimizıde cenup vilayetlerinde 
bir nevi vaprak lbulunmuştur. 
Bununla Türl< tipi vcnnud imali 
U7.erinde vnnılan tecrübeler mili;_ 
bet bir ·safhada ilerl~ektedir. 
Tecrübeler ikmal edilir edilmez 
Türk vermudu da satışa <;rkarı 

laca.ktır. 

Londra, 14 (A.A.) - Londradaki 
Çek hllkQmetl reisi Benes dUn gece 

Çıelı: halkına. hltııben radyoda bir nu 
tuk aöyliyer<ık Çek razlsinde 'on 
Neurathtan JUbarcn ı,, btı.;;mıı gelen 
bUtUn naziler için öılim cezam verile. 
ceğinl söylemiş ve demiştir ki: 
"ÇCkyadıı HlUer bUkfunctintn r,dd • 

det harckcUndcn bunlar şahsan mesul 
dUrler ve bu hareket Çek askeri ka· 
nunu mucibince tilllın cezruımı icap 
etUrlr. Bu ceza za:ferln ilk gUnUode 
amıınsız tatbik edilecektir . ., 

Kolonyada 
250 fabrika 
harap oldu 

--<>-
Jngiliz tayyareleri dün de 
akınlarına devam ettiler 

ı.oodro, 14 (A.A.) - Kolonya 
akınından sonra keşif tayyareleri 
tarafından ~lin rıesimler bu 
1SObah gazetelerde Çikmı5tır. Bu 
resimlerden 250 den fazla fabrika 
ve imalAUuı.ncnin ya tamamen 
harap olduğu, yahut pek ağrr ha
sara uğradığı anlaşılma:ktadır. Bll
tUn hükumet d >.freleri, iş meıke
Wıdeki binı.ı,.ur, şimendifer, en.. 
cliistrl mshalleleri büyUk ha.tınra 

uğromıştır. 
Harap olo.n binalardan bir kısmı 

şunkı.rd.Il'· Postahane, rf.mendifer 
t•mum müdürlük, kömür sendllmsı 
polis mildütıiyeti binalıırı, depola. 
n, şimendifer istaSYOllU, çelik tel 
imalathanelerini-ı 20 binası, petrol 
tusfiyelın.nelerı, Staynhar elektrik 
fabrikalnn, kauçuk depolan, ma
kine fahrilmJa.n:, hangarlar, vnaon 
fabnlaı.la.n, Hombol denizaltı bi-
nası 

Londra, 14 ( .A.) - Brltanya tay 
ynrelcti dU§lllanm ytıkleme limanın· 

rma hllcum.tıırdo. bulunmUDlur. Bu a 
rada Taranto ve Pire vartıır Cuma 
gecesi Btngazı bombalanmıştır. BU • 
Uln bu h:ırekı\lıtan yalnız ı tayyare 
cWnmcmlştir. 

Alman kuvvetlerinin piyade ve vnttnktyeUer dileriz. .ı:ııe7.art ba§ındn anııınıştır 
tanklariyk! çarpışmış ve bunları Atatürk müzesi yann Bölgenin, ~tnşm. Galatasn.ra • 
ağır za~ata uğratarak püskürt- ym, Fener!ıııhÇcnın günd Tdiklcn çc 
müşlerdir. açılıyor leııklcr merhumun mezarına konul 

Sivastopol kesiminde, kuVViet- Şi§lidekt .Atatürk mtizMntn ~- DUi§ ve bu tımda Şerefin Tilrk sponı. 
terimiz bütün düşman taarruzla· lıklan bitirilmiş "re y&rm aa&t 17 ~ na yaptığı btly{l.k blzme1l r bclirtılmlş 

meraıdmle açılması karariaştınlmıl • 
rmı muvaffalcrvetle geri atmış_ ve merhumun hatırası anılınl§Ur. 
lardır. Mevzilerimizde deği.sikli~ ur. Şeref memlckctimll:de nndlr yeti en 
yoktur. Mllzcyl vnll ve belediye reisimiz ldarecilerdenv hnkemlcrclen biriydi. 

Cephenin dii?'er kesimlerinde, Dr. L6t!t Kırdar açacalcUr. TOrldye idı:mn ocmlyetıcri UUtn.kmda 

mevzii çarpışmalar olmuştur 300p köpek öldüriildü u'ZW\ seneler bulunmu~ Be§iktaş ku.. 
Hava muharebeleri de cereyaıı Son znmıuııo.rda §Chrlmize, civar ItibUnU bugUnkU haline getirmiş ve 
etmiştir. kazalardan ıazıa miktarda kl5pck gel. b!lbaıısa ku1llbl1ne Şeref ırtadı gibl 

Bir harp gemimiz, Odesa açrk- dlğl ve vehirde bu yüzden bir çok blr 8llha knznndırmŞır. ş rcf bun • 
luında 6000 t.onilatoluk bir düş. ınrmo. vaknlarmın arttığı mnlQmdur. dan başka hariçte b<'ynelmilcJ maç 
man ta.şrtmı batınnı.1trr. Bclccllye, k!ipeklcrle mtıcııdelo ede. idare etmiş ycglin ha~tcmlmizdlr. 928 

ViJi, 14 ( A.A.) - Ukrııynada rck bunların stlratle IUAtı ıçln tedblr senesinde Pragdn Prııg • Peşte muh. 
Von Bok ord~arı ilerlemelerine ıer almıştır. tellUcrl maçmı tam bir vQkuf '-e h1. 
devam ederek Doneç n~rlni Bu 1§0 tayin edilen sıhhat memur. tnrntttK!a ,dnre cd rck her ikl tarafm 
~eçmişlerdir. Nehrin doğuswıda lan kaza kaza arllflmnnlar yaparak da takdirine mazhar olmuştur. 
bulunan Rus kuvet:leri sarılmış.. serseri köpekleri derhal ~cııırmekte
tır. t'llr. Şimdiye kad r 2000.8000 köp k 

Vaşingtmı, n ( A.A.) - Har- öldürillmtıştll1'. 
kof cephesinde harekatın yavaş. :Mllcadele !§ine ehcmmlyetıe devnm 
ladıj; söylenmektedir. Dün Rwr ecltlm ktedlr. Birkaç hatta sonra lnı 
lar 60 Alman tankını tahrip et. gibl köpekler tamamen yok edilmiş 
mişlerdir. olacaktır. 

ilim adamları harp Emniyet umum müdürü 
geldi 

sahasmda çahşıyor Emniyet umum müdürü Oaman 
Vaşington 14 (A.A.) _ Ameri. Sabq Adal, bu e;ıbnhkl ekspreSle An. 

kıın gazeteclleri bh- elektrik sanL. karadan şehrimi7.e gelmiştir. 
rnlını gezrni.'}leırdir. Kendilerine s Belediye seçimi hakkında 
tıln metre yüksekte uçan bir uça. tamim 
ğı aydınlatabilecek 800 milyon 
mumluk projclttörler gösten1miıı. 
tir . 

Aynca, gazetecllcr 2.000 ilim a.. 
damının ge&J gUndüz ~tıklan 
17 araştıroı:ı labora.tuvarmı ge:r:
mlş1erdir. Bur.ıda. li.ead edilen ye. 
ni sı18.hlaroan :Lirla!Çt kendilerine 
g~t.erilmişt.ir. Bunln.nn arasmda, 
c:kınizaltılara lka.."'ŞI kullandacak o
lan veni bir eı"lilh w.roır. 

Mare,aı Peten 
F ransanın cenup kısımların • 

da dolaııyor 

onbahnrıla 3 püacak bC'lediyc 8e • 

('imi için dılhill)c "~kfilcU '\11.A)etler 
bir tebliğ yaymı , don senelik mUd • 
detin blttlğinl, Juuıun hükümlerinin 
gözönUnd tutularak lındJden hAr.rr • 
lıklara başlanmaıum bildirmiştir. 

Gslıtldardakl 
yangın 
(Baııı t•rafı 1 nclde) 

dıktan sonra, ateş, alt taraf taxı 
meşhur İna.diyc tekkesine atin: 
mıştır. Ateş tekkenin altında bır 
saman de1>0su olduğundan daha 
fazla şiddetlenerek tcldccvi de 
tamam~n ya.kmL'ibr. 

Yangını O üdar itfaiyesi, 

Bedava eker 
(Ilas tıı.rııfı 1 nclde) 

ols.ca.kt.Ir: Ayda ancak <>tınl lira 
kadar nile geiin bulunanlar, :liç 
çocuktan fazla çocuğu ol:ınlardnn 
40 lh':ıyu Jmöa.r nile geliri olanlar, 
Ver leeıok şeker mikta.n ayda 500 
gram olJ\oak tır. 

Tıılimntlı!l111eoe parasız şeker 
alacak cileleTdcn nile reısinll'l ve 
kendisine şek r alınacak çocukla .. 
rm nUfus cliz.danlan bulunması 
şnrt tutuL'lluştur. ParuSIZ şeker 
f'imdl · Ankara, İstanbul, Konya, 
Jzmil', Zonguldak, Kavscıi. Buma 
Seyhan. :Uilitya, Koca.eli, JoJsk e
hir, Sa:rns:ın, Slvn.s, Ayclm, Afyon 
Bol.ı. I!:dir.ne, El_.ız,-, Erzurum, Hll
lııy, İçel. Nığde, Amas~ , Rize, ~. 
nop, 'J'rah7.Dn, Burdw-da verilecek 
tir. Tevzint RU teşddtüller vnsrt.a • 
sllt yaptl~r: Parti ı timaf yar 
ciım tefjkilil.tı, Halkevleri, Kızıl ', 
Ç.Ocuk l'Blrgeme Kurumu, Yarc1un
ecveııler cemi~ ti, Veremle milca -
dele ecmi~ eti ve lüzumuncla bele • 
diyeler. hasta.neler, digpanserler 
geçi.mi mtis it oım:ıdq::'l la.hnkkuk 
c-dcn verem}ilcre V<' böbrc'k iltih • 
bı gibj müzımn b:ıstnlı !ı olanlara 
resmi tohipl('rın raporl .n uzenn 
ve mllr.adele diSJXlllBC'"lennde kn • 
yrtlı fakir hM1nl nı parMti eker 
verilecektir. 

kapı nöbetçisi uzaktan gömnUs 
ve derhal ı:n.ımbu kaldırarak vn. 
kn yerine l'ollamıştır, Ateş it- -'>-

Vi i, 14 (A.A. - Mareşal Pctcn 
Cenubi Fra.nsada seyahate çıkmı -
tır. Mareşal dün Cete, Bezicr, 
Nnrbon, Carcason'u ziynrct etmiş
tir. fn~:ıl söylediği bir nutuk. 
ta: • Bugün güç şs.rtlarn rağmen 
n~ızda b'ir olun. IDçbfr mesele 

.)MALI 1 RANSAY AKINJ..AI~ lıükümetin gözU.n.dcn knÇDUyor.,, 

ı.ondra. u (A.A.) - lngnız hava Bir lngiliz denizaltısın-;;;-

faiye tarafından çabucak söndli Pencereden sokağa dü~en 
rülmü.CJtür. Evlerde oturanlar dr kız ağır yaralandı 

kuırvetıerlnc mensup uçaklar, §lmaıt muvaff akiyeti 
Frıı.nsadn blrçOk hediıfiere taanıız J.onclra 14 (A.A.) - Torbey ad. 
etmişlerdir. Spltfire tip nde uçaklar h İngiliz denizaltısI dilş:manm bir 
hareket halinde bulunan bir trene ic Jimanınn girmiş. bumda. 17 saa.t 

§n.nya çı'kt.iklanndan in.~nca Kndırg ı mnn caddesinde 15l'i 
hiç bir zayiat olmamıştır. numsrndn oturan Has:ı.n admda b!.rl. 
Vakanın poli~e tahkıkatın Binin kızı 10 yn~da Hlkmet, dlln ev. 

başlanmış ise de henüz ateşin ıerlnln pcnocrc nden sokağı seyredcr
ne suretle <:Iktığl tesbit edileme. kcn 5 mct:e yOkSt"kl!ginden IK>kağa 
miştir. Yangının haber verilme- dllşmtiştur. 

Vi~. 14 (A.A.) - lsveç hükü
lllcU, toprnkıla:rı üzerinde ya.b:ıncı 
t<lY}-.irt"?lerin uçm:ısmı İngiltere ve 
"hna.hva hükümetltri nezdinde 
~Clliden prof.arto edee$Ur.ı 

Diğer taraftan lzmir ve An: 
takya civarında.ki ormanlarda. 
bulunan mantarlarm kurutulup 
wciiheleri...dfw~ediz:.. 

tam Lsabct kaydetmişlerdir. Dleppc ı kalarak 2 levnzım gemisi baıtırmış 
dolaylarmdn uçnklarmıız 32 kllomet. sonra Usslinc döıunüştur. Bu de
re ıçerlere kadar gitmişlerdir. Bumda nlzaltı son bir sene içinde 70 bin 
da bir trene hl\cum edllmlş ve lyi ne. ton haom.i.n.de d~n vapuru ba. 
tkcler .el~ eıJ!lmtcttı: • ~4 

met;i keyfiveti ise, '!V ve ad."3k KUçUk kız, bn~d.an Te muhtcltt 
halkmm o sıra.dalti telaşından ı J'Wlntnden atır Stlfttte yaralamll 
bunu akıl edememeısi ,olduiıLan· baygm blr halde h&eek1 ~ne 
lellJm...-.,.., kUtıırılllıtı.c. 



~! :::;:;ur. 
Kulakları kupelil·· 

AKIL hutahaneei deyince. lnean1n aklına lmrinınç teY. 
ler plır: Zınclrll inanlar, a.tl&nmll hutalar, ur 

saklar, a&dııan inaanlar, penaınberit iddi• edenler, ve iWı .•• 
Tımarhanede bu çeeıt 1Man1ar bulunmakla beraber, ora

da zararsız hastalar, aaabller, alkolikler, eronuawılar, eerar
ke,:er, sar alılar da vardır, Ve akıl h•tahaaMtae sirenler. 
ınuhukak deli, nrdell. lımaırdeli aeftldir. tyt olmak ihtimal• 
len de kalmadıfı ~. 

Doktorlar onlara mütfik bir an& ıti bakarlar, t.davi 
ederkr. Ve bunlar tekrar cemiyetin malı olur. Ve in11.Dlar 
arasındakı vaz felerini aksatmadan gören asabi hastalıklara 
ufrayıp tnnartıane~ gtrmff w 1yf olarak c;dmu§ sayısız in
sanlar vardır. 

Neyzen Te~Jk'e deli diyebilir miyls?.. O, tımarhaneye 
- keneli tab rlyle - kendini kalafata o*Umek nıa.Jaadlyle 
gider. BCitün kıe aylannm, y&hut yaz gtınlerinln yorgunlukla. 
nnr gidermek lçın, akrJ hastahanesinin ın6'fik ft tifaı tucaır· 
na atı u. 

Bu satrrlan, dünkü yazımı ok~ ney911lin w Nqiclln 
vaziyctlerı hakkında telefonla maltlmat i8tiyen okuyucularımı 
ta.tın n için yudmı, Okuyucularım. müaterih olab"lirler, iki 
bQyQk aan'atklrmuz da, zekl mu~:fı içinde kıvran.. 
mıyoı !ar, biri dinlenmek için, öt*i de bir buıhraıı neti. 
cesfnde akıl hastahanesine gitmiflerdir. Ve gak fOıkür, timdi 
ık18t de gayet iyidir. Sılıhatlai JO}mıd&cbr. Ve yakmda da 
çıkaca.klar. 

Tımarhaneden behll"Mrken, hatmma iki fma celdl. Bo· 
twıuıa gider diye yazıyorum: 

imparatorlardan biri tımariıaneyi gellDlfe Ritmle. Ko. 
lufları dıolaşnken, karllBlll& zineirh bir deli ÇJlcmq, tmJ)U'a. 
tor ona bakarak dilini Çlkarmlt, Deli, t•ID''I· ıüJmOf, bir da· 
ha gillmllı, eonra: 

- Benim bildifiln - deaüt - deli bir tOrlil oluntu. )k. 
fer iki tut'lil imlt! 

Hükümdar merak etmit, tonm11: 
- Biri nasıl, öteki ııuı1 ! 
Deh bu? Sakınır mı llÖllÜnil hiç. Ciddi bir tama eevap 

ftrmJ§: 
- Blri eenin gibi Jdnclrlil, öteki benim gibi zincirlll 
Parıste mi, Amerikada mı, Londrada llll, bilmem nerede 

bir tımarhane YAP"''lhır. Aoıba t&-enlnde, fllr enet bqbe_ 
kimin içeri girdllini gören ntldeclan bir ada!ll yanmdlktne: 

- Eyvah i - demıt. - bundan llOIU'& gireDlere kim baka· 
cak? • 

Deli! Delı! T'fl"ll, 
Kula/darı kllpe1'! 

ı 3 ufurlu bir rıalıaırwlar j getiriyarlar. Bu yibıden müvazi. 
ler koca koca paketleri ~ 

Pariste 19 yqmda Denli J'ayol mecburiyetinde kalJ)'Ol'Jar Zaval 
minele genç bir hukuk taıebell lılar bu J)9ketleri ya bllikı.tıeri. 
Fransız patinaj pmpiyonlutunu ııin arkurna takarak. yahut bir 
kuanmrttır. MU..b&ka a,m 18 el anlllımnda t&pyanlc adrelle
ün6 tesadüf eden bir cuma rQnü rin• rötQnnıllctedlı4er Bu 'Piket.. 
yapıl~BJtır. Müeehkarun aym ı.rtn yi,eaak dolu ol°"' •vallı 
13 ncü günUilde yapsllfl -~ kr mav-iler lofn ayn bir elan 
mı çok hofuna gftmllllr. ÇllnJdi mm ftlenbuıhr Karnı ~ olan 
18 Mia ll'ayol için ulur ptlrlr. bir adamın y1,.;,. dolu paketleri 
Kurıcafıs 1923 yıhnlll 13 tuba- ........, ne hufn bir py 
tında clofmultur. ıo Y8tnlda · 
iken 13 rllkip arumd& gengt• • • • 
patinaj mtıubakumı kıAnm.,, 
trr. 13 yaşında mektep faalplyo· 
nu olmuftur. Bekalorya dlploma
smm numaruı 13 ıtır. Untveni. 
tede FayolU klınee adıyla çajır" 
nıu. Arkad&flan arumakt •· 
dı mataıuel 13 tür. 

• • • 

GiltJ'...-•• ,., ~ " 
bttth .. """' Jtıy....... .... .. 
......... dltladQlll•ll .... . 
ba .......... _..,. ....... .., 
itürald , .............. ..,.. 
Adi .,... \'Mc'ada setllllt olülUr ld 
.. ela ...... bir iltdmlMlr .. 

Oöall iGIMttld .... ..,.., ••• 
mtlrtıetl mltıvollft lllr pt"lialPdet 

- Kift deifl •" • db'e -
...... • ut.en Mltlbl .......... 
delU lltlydl? 

- AdMl • def Km .... Ud ... 
•• a&rdtlltt l'f'rlwlı oolltM 1111t1t. 
matt.r Mt-, ha..a,le o imdat 
ıitldttt.U 1111' •iDIJ' .. ,.., Nnlik
ıten sonra aılmı b'le hatırtsı....,._ 
rakhr. 

Oültll, bir clolıtol'llll ........ 
temlnat4 •vinlr ıibl o14p; 

- Bö1la liddetli ........ farla 
akl.., U,bedcnltr '11 ol..-. he. 
f1Z1lanıu tam oı.rak t.oph,.mu1ar 
mı clakt4trf 
-- n.z.. olar.. """ 1Jlr ... , 

•t11iline 111ndıktu eoua ...ı. 
,_ ait bhralaım ..... .., ...... 
.. ,, fdı sMWIClr .. 

fif'nfl1..,.. htlı 
- Ooll i1' ! - clt7e dl4I • 

........... : 
- tJI o'- nedlrf! 
- \'ul " ... IJI olma ı 

l•Uat•li• ....... ,. ait Jg,fna-
•nun ... .Wleeellal ell1l..Unlz. 
J'erlladm h"'WM .... temenni 
delim bari.. 

Jlolıtım .,. bllıtlı 

- .. -- lüMdWolH· ••I • ....._ ._.,. fHlllll ~ 
-..11rıaa'wil lılrllle., .... ,.r.,._....,....,.,....,._ 
............... yf• ....... ol• 
nlrtrr •• ller 1e1 llM ,..... ..... ,.. 
cWtir • .,.Ullll .... m..._,. •· 
dtailcla....,.._ ...... ..... 
ed ............ ...., .. ecllnJJ., 
Nrle ••r ..._.. ..,tewt ........ 
..... 1-Jftlis4t ..... lll!M1111. .. 

aiiell .. dolst.erll t..,ı ....... 
lltJfQ: _ ... ....., ........... . 
.... , ...... ~rblf ..... • 

----~-.......... l'udl Ola ......... &ptlı 
- ............ Gbll ........ ................ ,....utdl ... 

'"''""' • lllı ıs ı • ..,. 
~ .. HIW _, .-_ GNI .._ 

(Jb§tal'llfı 2 nt'ide) 
onJan 16NDm "Remd de bera
~rdt,, demltler •. 

- Dem,Jc, Kadirin Sahal'e)'l ka. 
çırma.uıa yanlun etmedin. 

- Vallahi etmedim, be)iın. Bil. 
lıllli etmedim 

Sıra lhtıyu AUye geJmltU 1·a. 
ıı hubaldQ altmılı geÇDliı olan lh 
tirana beli biraz oban bUklllme
mlttl: 

- Ba çoeaklar ,.ıan ıWylerler 
• cllye söz3 bafladı • amma, bayra
tu kadar olan\ftra bir diyecrğim 
J"Ok. alnıreJf Kadire vermı,ttk, 
Ma,r;ıtfferl de bizim otlana almıt
fık 

Takat b-.r.yl"Ull Keldi, tmlar evle. 
ıine el llzımete gif!ince de banlar 
Nd kaadınnap kıtlkqtı. 

Koma .,.,kumda gfiztt ''nnlf, 
Aillaınıt, yslvarmıı. Nihayet ban. 
lan bnchrm11. Tatmuşlar bir plln 
kuaralL Htise)'lne gllyanı ıazı sor. 
la ~ırmlflar. -

D ... tt-, ld blyle blF de Sa. 
hare,t Kadhle vermeyiz, dedik. 

Ranun ilaertne bunlar, yani Ka· 
clir ile Remzi bizim ~ sorla ka 
cmnait kurm'1111ar ve bir gUa im 
ceemede sa alıma açla.nnitan 
bvnyank • lhtJyar bu Jla)J hare
ketleriyle tarif ediyordu - bop at-
111111ııP bir arüeya götiirmlltler 
.vlprf ne.. 

Aıc,un iti ıtreaince, K"'11r1ere 
gittim, km geriJ'e ;.t.cUm. O gün 
ornıanclan döncJU,Pm ~a baltam 
elfmt1eytlt Amma, "el ::el 'nı, hiç 
bbildne balta71 ı;östcl'('r8: 

- SizJ banaııls kıtır kıtrr keee. 
celim: Demeımi,inı beyim. 
P:lbe~ mı l'ltiyeceifm. Ortada 

nfklh mr \'IU' ki.. 
Ba vulyet kartımıda mahkeme, 

ba bnpk Jm llacuma lfinla a7-
dm......., :l§bı ~"lhitıerl, bllhıuea 
Sahal'f'yi ~in'arak dlnlemeif' ka. 
nr verdi ,.e muhakemeyi batlla 
bir She buütr. 

NİHAT ŞAZI 

• btanbal Yll6yett emrine. 1aaUı 
flallya('larmı kU'fl)amak makl9dlle 
000 ..ııet ~ Ye 11 bin metn kana. "'* verUmlfUr, Bunlar badruı tonu
• lca4lar llalb ~. 

• 'Deue& ~ k1m•lııal ftrellL 

le ... arwı ..aıeta eımtDe M toa 
......................... 1 ..... 
Karabilkte yapılmı,tır. (JeuifJetoo 
Mile dört cllspauer ve El'Mköy sana. 
ta17oanmda bir JM'Yb'oa yapacaktır. ........ ~ '°° .... Ura ....ı.we. 
cıelltlr. 

.. BelecllJealn ... ~ ftl"llMllllltl 
... ,.. nnloe tallp ~ ... 

naldlJa• ... •tlt lfhlln ~ .... 
MIC!Gıııaende t.ekrar lbalest mqameleel 
yapılacaktır, Verilen ~r ba41cll oJaa 
ao. para De 7arat da lllalo kabil ol • 
ımua Uuıle ... c1fı111Ur11ecıektlr. 

Dlln bir a1tmm flJ'atJ il Ura. kQke 
al ...... bir l'i'IN*U ... '411 karat• 

nede? 
Qlnkü, 'l'ojuna, Japon.yanın 

en nllfuzlu bir siva.set ada."llı ol. 
duktan baMa. 1 inci "S&!ılurai" 
lidh'. 

O, daha yhml )"allnda iken. 
iki slvut fnb aruindıJd lhtilt: 
fı halletrnive çalışmış ve bu an
laşmm ebedil~nnek için, bir 
oarm~ı keserek ,onun kanivle 
itili.tnamevi imulaıu11. O za. 
madanberl o, Mikaoo'dan 11<>nra 
11elen Japop llhaiyetl tanılmJ§. 
tır. 

TejMU, diyet moelfsfnin son 
lntihabmda, ınütıJm bir n>l e>yna 
lmftll'. 

r Pearı • Barbar --·- • rnm:.::J ~r..,••Q ........ ,., ••• Baıllıaı auıl olda? 
No. 4 Çeviren: M. R. OZGEN 

Japon filo kumu· 
tanı anlaııyor 
Hareket emri veriliyor ... 

Dağ gibi dalgalara rağmen otas mil iiMriıwlen yiiriirhn, 
biz, hava yolumuzu öğreniyoruz. Sonra belıll1'0f"G2, tam 
bir Nal beklentiye mecbur olayona. Ba ICICd reci.yor la. 
kat gene bekleme ızhrabı içinde~ •• Oç eeyrclı Nal tla
laa ••yor. Ola, nihayet .-alt 8i$/ıiiyor. Saat 6 ya IS •-c:e 

laareltet emri ueriliyor 
Tayyare pmimbc1e, birdenbire • '°J'oram. Fakat bana llAm nr 

alinn 'erildi ve arkaaından bir mı? Ha' ai takrm adaJarmm her 
CıJDİr çmı.dı- birini, o kadar tyl biliyorum lq b. 

- rayyueler, harekete haor palı gösJe, istedijlm adaf& gW. 
~ı bDlrlm. itte, gklerlmi bpaymea, 

Asusörlu ltleml:re başladı. Oabll adası, blltUn çizgileriyle ba. 
!'anar.fer, birer birer, gdnyor.. yalimcle canlaarycw, 
QÇmak pistinde diriUyor. Biz, tist F.vet •• ben ele hava filoman tet
gllverteye ~yorm v~ dslerimizl kil e<len dller arkadaşlarım da, 
ttemaya dildyonır.: Vıtlhnllzde. Havai ada1amu glrmUı, ttzerlerbı
bet 1'bd• flq 1* metreye kadar, de llÇID"f illlanJar delOlz. 0,-le 
ko111 ve •lır bulutlar ~ezinlJOr, lk~n, o adalarm henlrhıl. birer 
Deniz kadannuı •• dalgahlr • .reıni- ,-.tan manurMı kadar ellUlr ta. 
mlze çarptıkça, ~ök gUrilltUsö gl. nıyoru7 .. Bllyillr Cenup denizinin 
hl •esler çıkarıyor. Semaya, deni- bu ehemmiyetli noktumı, laa,.ıi
ze, baJunalda ~reeek \"&ktlmi:c ınbde, u mı yqattdcf 
lok. dütmanımmn Piri Barbarda- * • • 
ki ılnnannıa.ıaa hllcam f!lllrlnln ve. F.p•yee yol aldık. Artık. o.itil a. 
rilme9i, blP daldb, nnfye mese- daamın ii•tilnde baJamuıım: I&. 
Je i. san. Rüzgir, hmnua blru keemit 

OUverteile, ayakta duramryo • oı.. blle, mabakkak, Jiae oaaa 
rm: Gemi Pek -.ndıyor; O'ylluyor yalunmdayıs. O 1'.alde ba, bir da. 
&ıçnyor. KllP11t.nin Uzerlnd•, kika meselClll olallllir. Sut 1 Jİ 
drnbe dilteblllrb. Bu korkayla 56 ıt«İYOI'. Altımda al8UD ba
kendimlzl, dverteye klbyormı. lat perdesini delmek, .. 197 sar. 
Denize dülJID8k, hr..banıza J(81ml. ınek iltJyorum. 
yor: "ttnkil Ua edeeek vulfemiz. Uf( .. hiçbir 181 dremiyonm.. 
lthnlz var. ÖJle iti• vazife, bir it her tarafımızcla. yalnız bos ve sut 
ki, 'lelte.lerd•lteri aau liz1U:ror, o. renginde halatlar UIUUJOr ve biz, 
na hanrluuyordalr. Onu, daalan- gellıl gibel ilerlb'oru. Ellerim, 
mızda bUe anıyorduk. kamanda lletl ~rinde takallllll e. 

Artılr, o hası.ti siderlyoruz. diyor. Malıakkalı. ut.ık, badetlntl
Ta~ altına ka:rı:roru• da U.tllncJ.yls. 
ve onun her birini, dikkatle mua. Nef• aiuruJol"Bl, lleyeeuan 
yene edlyo.,.., Siyüa çalan bo.1 o kadar fula: -..a maeb119 
reeldi bombalamnm yokluyoruz. be uiyen bir 191 wlıll& seldi. Ba. 
R.amanc1a cAazlul, heada 'hune. hıt perdesi. Mnl•blre ,...edch. t1-
lfırilli. 1DMC1111MiJ'ıelerlnl t.tldk .. 1&. evet, Ud byabll ..,.. ... ıa1 .. ı 
cli7orm.. Her ıq mHlrennnel ve AJCua~ •"ine lhtlmm ..,...._ 
acmqa ....... Piri Rarbm .....,. • 

loal'a, lllr 1ıuitama ebaflDa iJ Rlr aıtaw1ato ..,W bula ....... 
lllllJ--. Gu • ı dn*l utı. .,.... dıl. ad-.la ........_ ._ 
nrken, dal gibi Clalgalara raJnıen zattı, Ne nuhwıebet! f te, iki bin 
otnz mil Uzerinden yliiilrken. blz, metre altnada, QUllr bir harita 
hava yolumuza öğreniyoruz. Soal'fl nr ve bunan her aolrtaaı esLerhn 
held.iyonq, tut bir saat bctıleml- de. O bdv İYİ lllliJoram ki. blP 
Je meebar ola1orm. Ba saat ge. bakııt.a, harp Hnaunn lleMirlyo • 
~.,.. fakat :f1De beldeme- n:tırabı :ram. Dar an ...,,...... baTM1a. 
~de:rb. ~ eeyrek saat daha ılrr. Rıht.ımlar, haracı.dır. J)aln 
~or. 011, nihayet ,afak 9'SlrU. krranJar da ............ cıhM 
yor, !!eat, 1 J'I 15 geÇe hareket tllnyonmı. Bir tanueo!JI. .. * 
mırl vera11)"M'. diliff .. vler dl4'd• ~Jranr. 

Şimdi, mot.arJ• lşliYOr, uskar- NF. NJı::'18 ırANZA• 
lar te•ennllm ediyor. ÖDihnde, u~ A ltnnda, Am""1ıa '14JJIUUft-., 
ma plılti llll!'hıMt. G9ftllnln hareke· n kadar. encUNIİ:ı .,. ...... ., •t .. 
tiyle ine ana,., ala 11ola ya- bvnu bir Mlc .. bfaın delil, ut'lalı 
fıJor, 111uns ae h8JmıU ~I Tay. hlr faİ1' mnlta.'""'-1 .,..,...lılUrı 
yaqrn ha\"W. bir martı kuta •· TPithiNlılli'ıt .. .....,. • 
dasiyle, dll,...ana tlotru ilerlfyor. Ben, .-.ki bir ..,.rfveli't'lm Ren. 
Boe .... 1111aı1 ~ tAwpll Klklfı .4.1"*9 ,_...,....,.,., (Ja de. 
tansrele'l'I. clll""8nı arıyor. Onun mlrlemlıt gördüm. Bpn, 1nli11ı c1o. 
kurtulu'11na imkln yok. "'"fftHmJB neft ~fnfle lmlnn. 

KörU ldhiine qça ruz. Şafak duiam nm•• Spltlddt. oaoa u .. 
831rtUftl ha1cl~, btı1at nn koJU1u- m1tnd"9 aa•I ltlr tM'tilı•t ıldıfma 
iu bir '9)" körmemlze tmkln v.er. '1ik1cıat etth. 8"eııff1e Fl'1'•t1 
miyor, llatM -'tnMlda t1ıanu de. <lallPmWiMf lf''YNttiın, Jlftau•. 
nld blle ciremfJorn. Bn, "le ılio rn!JQl THl"ndald ha'9kfttltrin<le 
bir iı. Hav., ha kadar kapalı ka- hit'Wk dıtfalar "-ım balnnılm.:1 
lına. dimtfle, h4'1e taJYM11 lllftl f!tkat hl('hlr ztımftt'• ev~t h'<'blr ..., 
ınis bfl'N "'cJelittlrlne, hllrlt... ;t:. harp l'et11fh'""'i•, bCivJ .. btr
"'" llerlnd• -. ırfdn .. tlkanlıetl lıhiftı1-n 700 l f)OO nt•fre fııul&y 
tarin edeftlire.11•. 1• l>a r •if r "'""'k ı11trdftlc .. r"" 

REDEJ" 2örrn .. '1im. Pir mo •a11' _,..111m-
llotörleır, 7•b~ak Hintelerl.,. 1• bil1t bir '*ılotM1u Mkntmak 

d• de\WI edl)'orlar. Rartı.ıwa •· 11'111. fl.-m• h•l'he haQl' bir V..S • 

- !Waat et.lndı için o ObpeU. • 
< lmell! .. Fakat ...-df 

-40· Vazar,: llllD lllJBIDDlıl 

Bulsa, ellerlıae v'1'9e1er ona 
hiç dUşUnnıecı. holar ve parça. 
lardı.. ah o zaman ne iyi, ne ra
hat olaeal.-t-tl! .. Araba bö)le hu
falar ~bak öllll81ef ftllfdl•.. i
~ın IMın~ doktor Tanla !M>l"IJlUQ•~
f ı ., ~Hd <) blJle ,._5talar öl
ınezler, yatan ~rdl .. Ufi 
miydi ha! Çelclllelr lleJe yararT •• 
Bedia bUtltn hıri,We deli )'afllA. 
bu hal ke11df9bıi enditeden ulıt 
tlurtaNmaıudı. her gtbı hl:rıe aQp. 
la va~ıkfu Hlll'A ba hfr hayat 
mıydı?f O ölınellydl.. fthnelif .• Ba 
l.arar. bu hiiktim ona Ayle fe.,.h 
' ... ynrclu ld lla haJdkate erl11mek 
i~n blPfolı «&Pi maayym plinlar 
b .. ırtıyor. fakat 1fe11e lçhule11 çı. 
kamıploalı ltltüa vttea4a kopaıt!Ü 
gibi «erfleyorda, 

bir iç ~>le divana 11.ıanara" 
bir ~lgarır. y:ı.ktı. 

• ıı. doktoı· Tank onu içindeki 
\effde ve peri.5&11lılt bilmiyordu! 
Ullmlyordu da bti;, le kaJrtıııs ve 
falw'ı daVJ'allJ) orda. 

lledlaaııı baflDa Jelen ~il Vak'a 
.....,.lyle kalldl tuzalı olduğuna 
M'-e)'dl acaha ne llllftinllrdll ! Mut 
lak~ ılmdi k•dithıe do•tlak vo 
•amlmlyet 1tikteren bu aflam da 
oaa IAMt ed..tı yanmdaa kaou, 
'e mabakkak ouu poU.~ ..... Um e
rı.rcU •• 

Heı. 'fnM! .. itte 1'01ilaU öl
,.~ •a kelull ellertyle .,,,tardı!, 
GcaqUI, nlcibeaiaht nJrac1ılı ytl"91l 
puala1reı t.-...U. bile intikMI 
.~. lltdı.a. ba ballyle 
lttlo lıeadl lndttn lırtb ok1uiuna 
lalNe4erek banalqonla. Ola .. 

kra! Hayatmı al ÜAt etrnl ti!. Her 
kesin linet ve nefretine liyık ola • 
cak hlr hale ~etirmlıJti onu!., Ll 
n.et ve nefretten alyat!e ona kor
kun~ hl• Udbete hazırianu tı.. He. 
le im endltel •• 'YUretfnl, be)nlnl 
durnwl.UI '"'~tayan bu kapkara 
endi"! ı .. ille bir tehlikeye ajra. 
ma~a bile yalnız bu mdi,,. bötit11 
ha)1't!Jll ıdlirltmti~ kı\flydl •• 

t:Urriyle asabi asabi, )anan ba. 

~--· ıktrı ........ Oh! N'Mrl p ryantwmt - Dl 
J'e atıı aeı nunklandı • 
~onra çrt1111 itli' hiddetle llelldl 

t.endlne hnfırdu 
- O lJlmelil .. ötmeli el .. 
Kendi se1inde11 UrlıeJıek ..ta. 

ne,..; tutu"'°' ıöslftrindflll ku
h al.vler l~rd•.. tq'ndıen 
JQlitenuıdiyea telav adi>'Ol'Cl• ı 

gthl gerlHyorctu. 
Ne ol1m1a olıaa h iti w,le .... 

dı akı,ma brrabmudı.. ......_ 
bir leyler yapmuı Mnndı.. 

- A-1>a • ..........,. -'dip, 
ak~.....,._ detef.. ._ h....a 
olank tedavi ettl•eeettaı ... ,._., 
onai...,.Mlar181Jdıfl .. 

Eol.,.,,.. teltllllerfı ., 
* T .. ,T, boJ 1,TO, kDo 81. 

~ki kul1&nmıyan. dnlet mml&l'U 
bay; uam1 861atlarmda. ,a.eı. 
llMla ve ~ 1ılr baJU1a 
mek tatemektedlr, Tip me'dU11 

cSeCUcUr. (LO.tıı) namlM maıac- · 
at SIO 

• y .. "' 11o1, 111. JdJo eo. 
taUl1ll, 171 piyano oaıu. " ....,. 
deD aııl&yan. temll bir aUeJ9 
yaJJm ıumeet ne Jafl1&JI, P1'*1"°' 
um dul bir l'aJ&D: ao..u ~ 
umer, erkek ıtDeU. mQalkt.ell .1* 
yan, kUUıll 1IO dea J"lk&rl. •• 
huylu bir 1ı&Jta ~ Site 
cUr. (S&npn 18) remzine mııraıı
at. 891 
* y .. 21, bo7 ı.ao. kilo T11 .,,,,_, 

tıp taıkQllellu dn&m ... bir 
taUtU btUDce19 .kadar Jc•d'""' 
kabllecek 1Wl JalfanDda 1ılr 
la evleam.k l.ltemektedlr. ('ll>t f, 
remahıe mQracut. - 192 
* Yq 20, boJ 1,TO, kilo il, 

t.ruuı o1mIJ&Q. l&flllD ko7U ~ 
nııct gGsıU, motomı bir pao. .,,,.
ya,larmda, ıııl1teauip voouuu. 
day nakU veya l&l'SflDe Ufak W 
töcye açmata Ml'fttQ9 ıarduD 

1eclk bir baJaD1a evleıımek ~ 
ted1r (S&np KotA5rd) NIDlilDI 
racaat.-aN ~ 

• y .. 28, boJ ı,eı, IPıml9I ' 
ıa.ıu. balıkeUAdıe .ıa.ı. "' ,. 
lflerindeıa anlar ve bir evi bul .... _! 
ba)'aıı; 30.86 7a,l&ı'mda. plll ....,-

maap 100.120 Ur& olan. -;:'~ 
rtıst blr bayla ev'9Dmek la 
Mektupla (B.T. '1), nmmae .... 
cut. ~ 

,, ""7tlltl• 
• Tapalı, ~. l1Ab9I ,o;. 

yan 20 1&fl&nDda bir TUrk 
doktorl&nn !ıu.IUll ot.omobllle~ : 
ya k&DlJoııl&rd& POrU1k ~ 
temektıecUr, Vulkuı İstanbul~~ 
As bir M&&fla çalıf&lıOfr, 8ulıa-: 

mette .AI&yköf1dl caddMhJde ıa.J 
numarada toför Nuri Tlllte .... 
oaat;. ... 

Al, ...... , ....... ,, ........ 
hJQcQ.nmmn umlarma 
~ ldanMn g 1 •• (~ ., .... , ........... ~ 
.... ..... 11 .. -. --..... 
(& •><•. GOrcaıı>(f.0.X.)(d ..,, 
(IUf.O,) (8'VJI) (0,U, 1T) (f.TJ,'fJ 
(T.B) (Ar) <H. öual) <CJOlll~ 
(p,) <N.N,) (B.T, 41) (N,oJ'ı 
(PeıllbelW) (GUD iO) (Yedik 
d) (E.L.) (Tekcan) (R.lt.0) (Qar 

<TJl.R.z.> na. oral) (A.M.> <f.l7 
(Ş,B) (&,O) (Nac170 Dllldar) ~~ 
E}eD) Ul.B. 818) (Tlol'dim) (RA~•r 
tKllıraoe) CIU',8.) (IS.T, "f ..... 
(t.mot) (8.l.JııLC) (l.T. Y&JIUS> 

fiWHu®tl 
(Adft7eel) ~ Qlllktup ......... 

oını,ummua.: 

J1e1st1a 19M 11.IT ar ... .,.., 
h=mnda 11&7 ~ ~ 
rtea olı ır. 

----~~~--_...----~ 
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GUNUN ADAMLARJ 

Annıürc§lU n e 
ingiliz Akdeniz filosunun yeni 

komutanı 
8 tR k da . l ı ~llte 1 .<\kdeniz 1940 bariranmdanberl 

alny A!~-d r 1e"'ı·~~ 
0
k u~- horbln geliı;hninde büyük bir rol 

t..... ren :ı en z 1 ..... U OJ tı l'!-L-Jtittankt s·· 
..._.. olan Arnlr&I Sir Andre\' l\:a- oynamııt r. v-.::::n: an u_ 
~bam Aınerlka "den blr ın. \'ejŞD kadıu uzanan sahada bhçok 
tllı .. d .!: .h tin~a gı 1__..;;.ı0 ta deniz harpleri olmuştur. Bunlar-

... e ... z eye ın re :t••!t• e ı · · raa edilerek Akdeniz fl1osu konn:- dan mühim bir kısmı n~al~z mu. 
~ığrndan a.ynldr. nffııkıyeU ile net1celenmı~tır. Ce. 

Alcdenlzde bcılanan İngllb: gemi ne\'e \'e Ta.ranto ~hardımanla. 
'-İ komutanlığına Slr Hanri Har. riyle l\lataban ,ıenız harbi Am~-
~ getirildi. mi Ka.nlngham ~esabma kaydedı 
...........:: lecek birer zaferdır • 

ikinci 
tep he 
tneselesi 

(Baıı;f.ar:ıfı 2 ncide) 
~to<Ju gizli bir celse yaıı-
._:. N. B. Ajansına. göre bu top. 

tada. Norveç sahillerine yapıla. 
:: bir ihraç hareketi konuşulnıuı:ı 
~ • Bun<la.rı blr:UÇ gün sonra ı... 
.\';.::et~leri Non·eç sahillerinde 
014 tahldmatmm tamnmlanmıı; 
'- 11funu va Şanhorst ile Gnay:. 
~ harp gemileri <lahit ohluirn 
~ el~ bUUin Alınan J.-un·etıerinhı 
ı!~~ kıyılarında toplanmı11 ol. 
~"llU ha.~..r \'erdi. 

t.._"1 lneseleden bahseden Atman 
Ilı tet.lcri ayın 1eyl söylemekte-
tl~r · ~ Almanya hazırdır. Her eeY• 

t11 ldecUği gibi denlzılen gelecek 
~ltz km·vetlerinl de bekliyor. 

İh 41ınan gazete1erlne ~öre bir 
ı~'r. teŞe'bbüsU mttMcündttr. tngi. 
~ lt11vvetleri AVJ'Opa ınwrna n
'o lıasablur. Fakst bu ihracın 
lıi illi llJuhakkak kanlı bir m."ğllı a:et olacaktır. Diipıan lıga1in. 
ıı,llcbııl1111an bir u.Jılle amı:""r çıbr 
illa" dal.na. gU~ •e ıehHkelidir. A 1. 
~' lıJga.li altında bulunan Av
~lıet \ıYılarmds İngilizlerin rahat 
1~ •Yı* basabill'Cekleri ne bir 
d,ı. ~ ae bir kıyı. :tlk 
~ "1111.dan itibaren bu kuvvetler 
b"'1 l'\dan, denlzdaı ''e havadan 

ınr.a oğnyatıakl&ft1ır 
ki ~e Alman ~Jeri dl:vorlar 
"' n.ra~ mU\'8ffak oha hile ~ese. 
tıı ltanedilmi' değlJdir. Garbi A,-. 
Ilı Pannı bütün şlmendlferJıer1 Al_ 
,,'1ı1an1n elin<l~lr. Almanya kı. 
ı. bir uman zarfmda bu kıy.ılara 
h!~ği kadar' ~ker ı;etirebliir. 
L_'leı- f&ıoaftan tngfllz ve Ameri. 

ı·enl filo komutanmm birİDl'1 

sö Stİ\'le ,·acıfı enerJ0 l&ldir. Ona z • .k· 
l b" fi nıeden e\'\'el hakkında h ç ır .. 

ri olmryan bir yabancı bi~ ha~~
ki lıir şef karşıt;mda olduğunu hı. -

• ,._, rt lrarleli ılık 
!.Cclcr. Keskın guue ' 
yürUyUşll onun t~rtıbe!l1,!1e enı~i · 
yeti olan blr truıan olduv;onu ıı;os. 

terir. ri H 
19(13 de Amtral H~ anut 

deniz talebesi olarak B?tanya ı:ı;e. 
. , •1 ı•k defa denıze açıldı. 

nııc;, ı e .. 
neniz harbiyesinden çıkan butfüı 
clenlz subaylarmm kafa.cıımla. olan 
umumi deniz bil!?;i"inden bn....,'i<ıı. 
Hanri Har\'udun torpil te-kni~ıule 
ufa<'ık bir ihti"ası da vardı.' Ilu 
ihtl!\8.Sı 19\.t - 191R harbinde ken. 
dini göstermesine ı;ebep ohlu. Tlar_ 
\'Ut tcğmrn \'e yüzba,ı olduktan 
sonra bfülbUtün kendini torpilcil i
ğe verdi. Hal'pten sonra ı 92-1- tMt 
l!J26 ya kadar torpido komatımı 
olaral< Akdeniz filosun•la <'alrı,tr. 
l !J'?': ile 1928 a:numıda Kümher. 
Jand lmıvszöriine komuta etti \'e 
yarbay oldu. Fakat hlla torpile 
,.~ torpidoya olan m~ra.krıulnn va7. 
g~iş değildir. 

Torpidolar deniz filosunun ha
şarı çocwlandır. Saatte 40 mil 
gi.derler. Haflftlrler. Dümenin u. 
facık bir harektJne kar111 çok hatıJ. 
!'as bulunurlar. Harp zamanla. 
rmda kendllerfıı.e çok tehlikeli vs-
2ff elcr \'eriJlr. Bu vazift"lt-rden 
cınğlam döniiş mucize ~aydan bir 
i~tlr, Çlinkii ufacık bir hesap ha_ 
tas1, bir tereddüt dakikası, mini 
mini yanlıs bir manana torpidoyu 
ya bir mantaya ~tmr, ya bir 
forpille uçonır veyahut dtl,man a. 
t.eşinln t.am karşısına kor • 

Slr Andrev Kaningham da uzun 
zaman clestroyerlere komuta et. 
miı;ti. Halefi yalnız torpidolanla 
-:ah mT!f bir Aml:raldir. 

1936 da Harvut Gr.ene,·iç harp 
kolejine öğretmen oldu. Bu vazi
feyi S,5 sene yaptı. Harp başlama. 

~ lan'Vetlerin:n arkMı denizle .. ___________ _ 

~'!1 olacaırtn'. Alman tayya_ 
.,.~ denizaltıları bsttll ZTI'hhlu. 
~ha orduy~ toJcviye kımlan 'e 
~hlınnıat gönderiJmeelnİ ~ç bir 

-1-

~ ~tJnmiUrler. 

Amiral Harvut 

dan biraz ewel Amiral lfal"V1lt Ce
nubi Amerika sularında bulunan 
tn~iliı deniz kuvvetlt-rlnln komu. 
tanlığına memur e<llldf ve 1989 Y•· 
lının 'le>nl'lnna doğru tngiltereyo 
Uk rleniz zaferini kaza,ndmh. Al. 
manlarm cep kruvazörü Grsf Şipe 
bu t.:ırihte Cenubi AJMrika kryı. 
larmda dola.5ıp duruyordu. Blr. 
kaç İngiliz gemi~I ttp zırhl~mm 
bulunduğu yeri ke,fettiler ve zırh 
lıyı harbe zor)sdıltn. Bu İngiliz 
filosunun Amiral gemisi ohm E'k 
zcter lmıvszöriinün komuta k6p. 
rfüıUnde Hanri Han-ut harekatı 
idare e<lh·orılu. BI~ saat ~eri. 
sinde Alman gemisi birkaç aiır 
yara alarak gli~lükle Amerikan 
kıyrlarma yanuabildl. İngiliz ge. 
mllerl avlarını kıt~rmıamak fçtıı 
brklediler. Falmt yanlı Orar şı. 
Pıe artık hl\rb@d~ezdl, kendi ken
d'ni batırdı. 

l !ltO iklnciteşrininde Slr Haı!rl 
H:ır\'pt lnt>Uterl"yr ~njtnldı ve 
b:ıhrlye nezaretinde yUk<\lk bir 
me\·Jdye getirildi. \' e Akclrn!z fi
losn komut.anlıf~ma tayin e(lilince. 
ye ~ftdar lıa 'l'Uifede kaldı. 

reaaı sıaaetçl 
Narl Bplz 

Küçük cerrahi: Aşı enjeksi· 
yoolar, pansıman ve hacamat 
yapar. 

1 Adres: Aksaray Polis merkezi 
karşısında No. 1- 2 Tel: 20937 
den isteyiniz. 

Margarit Morenoya trrnak

lannı uzatması için 

emir verildi 
--<>--

Rejisör Kri.stivan Jak Ma.r.ga
rit Morenoya yazdığı son rnek_ 
tubunda şu tavsiyede bulunuyor : 
"Anzim M.argarit, bundan sonra 
hiçbir vesile ile tımaklarmızr 
kesmeyiniz,,, 

Kristiyan J ak bugiliı.lerde çak 
bahsolunan Karmen isimli bir 
~arl<: filmi çevirmek tasavvurun· 
dadır Ma.r2'arit Moreno bu fil
m.inde uzun tırnaklı bir Çinli ko_ 
cakarı rolünü oynayacaktır. Bu· 
nun içindir ki hiçbir şeyi tesa 
düf e bırakmak istemiyen tecrü_ 
beli rejisör yıldmdan tırnaklan· 
nı kesmemesini istemektedir. 

Mişel M.organm holivutta çe 
vireceği üçüncü film Maron LeJ. 
kodur. 

Bu filmde palye de Griyö 
rolünü Rober Taylör oynıyacak 
tır. Bu filmde Mişel Morga.na 
baş rolün verilmesi bu sevimli 
vıldmn Holivut stüdyolarına 
kendini beğendinniş olduğunu is
bat etmektedir. 

Mişel Morgan Manon Leıko 

olacak 

Mişel Morganm Amerika.da 
çevırdiği film olan "Parisli 
mamıazel Jan'' şimdi Nemyork 
sinemalannda gösteri.lııııElct.edir. 
Mişel bu ·filmden sonra "Korku· 
lar arasında seyahat'' isi~i 
ikinci bir film çevirmiştir. "Kor 
kular arasmda seyahat" çok be
ğenilmiştir. Hatt:A. bir sinema 
münekkidi: "Birçok insanlar 
Mişel Morganla beraber olmak 
§artiyle bu korkulu yolculuğu 
yapmrya calldan razıdırlar,. ~ .. 
mektedir .. FaU.t yıldJ% ~ bu 
f81d filmlerini ooktan unutmuş 
bulunuyor. O artık kendini ta· 
mamiyle Manon rolüne vakfet
miştir. Zira Mişel Morgan bu 
rolü oynamrya yıllardanberl 
hevesliydi. Sinemaı muhitinde 
söylendiğine göre Amerikalılar 
Manon Lesko filmini hazırlarken 
A B Prevo'nun :romanına ta.. 
mamiyle hürmet etmişler, mevzu· 
u değiştimıemişteroır. 

~ "'azeteleri başka bir me. 
~ dah: ortaya koyuyor· Gemi 
~lesini.. Eı:i<lnıharbiye ~~~· 
_..., göre bir neferi yiye<-,egı, sı. 
~~ \ 'e diğer levazımı ile bera
~ ta91ma1ı için 17 ton lazım old~ . 
;'1'11 gkt.eırmi<ııttr. Şu h alde bır 
ııı:1Ynnluk ordnnun nakli iı:ln 17 
ll 1Yon ton gemi icabeder. 17 mil
.: ton nakliye ~emisl İngllter~. 
"1t ltarp~ evvelki ticaret filo 
~ "111\ Uı:te ikisidir. Fakat nakliye 

Dömçe halanın Sofyada otu
ran uzak bir akrabası vardı. Ka· 
dın bu uzak akrabasivle övünür, 
0~un Sofyada oturdwfunu günde 
h.ı~ olmazsaı üq defa. hatırlar, bi
rısıne r~eldiği vakit muhakkak 
ondan bahsederdi 

Biz. evdeki ~lar Sitenıka 
halayı hiç gönnemiştik. O sade .. 
c~ ~uk. havalimizin içerisinde, 

Angelinka 

e&eıesı bu kad:ırla da bitmem.ek 
ft lıı:inct cephe meselesi S3 
~(lir. Bu ordunun karada devam 
) lıarp e<'\ebllmest için birka~ mil. 
t~llltık na~llye gt'IDİ9inc ılaha ih. 
'1•~ vardır. \-.Mela İngiliz \·e ,\. 
~l'fkan nakliye ~emlleri bu i~i 
~ '"tablleed< va:dyette<lirler. Fa_ 
Ct t Fnwsn. nakliyatı i~n ötck: 
CtPbeleıi tnhiye etmeden \'82 ge. 
biıır~r mi? 
Giiniln en ehemmiyetli m~lesl 
~ 'IUale bir ce\-ap verebilmektir: 
-01t<Jrn. harp meellsı ikinci bir 
~Phe açruağa. karar ' erdi:ıı se, bu 
~flheyi nerede ~acaktır? N'or\•eı; 

l'ni? Gat"hi A\'nlpada mı• Akıle
tılıcl mı• e . 
ltaıyan matbu.-ıtr \e ltalya efki\

l'ıı.ıınunıtsl ikinci cephenin itall n. 
"" acılabilecC"ğinl nft7.81'1 miitnlen
h almıştır. Trlbün ı1ö .Jene\' ga 
~esinin Roma muhabiri ııın satır 
'-rı yazıyor: 

11l~omada t~1candlnan•ada açıln. 
~:ı"k ikinci bJt' ceplı<"nin. Rusya.ya 
~Ohııılan <loğro) a bir ynrclımı o 
"'cağı ftkl'i kabul eclllme'kle be:ra. 
~er tngllfzlerin ttalya:'I a ela b~r 
11rnı; hareketi yapmaları 'arit ~o
tıurnektecllr Zira bfü•le bir ıh 
~ muvaff~ktyetle n.etJcelf'ncli~i 
takdirde AMenlzıle kat'i tngiliz 
~~ktmtyetl kn.rulııcah ,.e Hindi~. 

ıbırh bır §ehirde uzak bir peri 
"1bi va.~ıvordu. Onun herşey bil
diğine hatta bizim iyi ve kötü 
hareketlerimizin he.saıbını tuttu· 
ğ'una da kaniim 

Kim Sitenka halayı en çok se. 
viyordu? Bu evde ~uklar ara 
smda hemen her gUn tekrarla
nan bir kavga mevzuu idi. Bu 
•rü.zden biribirimizi dövdUifümu~ 
bile olurdu f =tenka hala Dörnçe 
halanın elinde en kuvvetli sili.h· 
tı Ya:amazhklarrmıza ve ~rül
tUlerimize nihavet vermek için 
lıu silahı srk srk kullanırdı. ~ir 
iefa bize: "Susun çocuklar, eger 
~usmazsa nız Sitenka halaya: ya_ 
~ .. dedi mi bizde derhal h~-
afın yağı kesilir ve süt d~muş 

'·edi g-ibi bir tarafa çekilirdik. 
Brae göre Sitenka bala ışık· 

~an bir mahluktu. Gök yüzünd" 
>tururdu ve yanında kendic;i ka
'iar güzel birisi vardı. Kızı küçük 
\ngelinka Sitenka halanın adı 
mıldı ını: kızının da adı hemen 
lkla e-elirdi. 

O vakt 12 yaşında idim. Hala.. 
nın van:ı'n.da kovunlara bakmak 
·çin bulunuyordum. Her cum.ar-
esi günil dağda r..obanlara yiye· 

"ek ı?"ötürür ve iki Jrece orada 
lcalırdım. Ömrümde dağda geçen 
?u gecelerden daha tatlı bir ha
tıram yok. Sönmek üzere olan a. 
teşin yanında cobanlann anlat
tığı ko~ hikAyıeleri dinler 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 

oynayan ışıklara baıkarcbm. Et· 
rafta sessizlik vardı, valnız uyu
van kö_peklerin nefeslerini, gece 
kuşlarının esrarlı seslerini, ö. 
küzlıerin gev~ !?'etiren çeneleri
nin tatlı ~rUltUsünü ve hazan 
da bir indin ağır sesini işitirdim 
Korimlar ve hayallerle dolu bu 
saatler içerisinde uza.klan, Siten· 
ka halayı ve krzmı dtişünUrdUm. 

-il-

Bir pazartesi, dağdan dönü
tfÜmde Döm~ hala neşeden sar_ 
hoş bir halde beni kaıpıda karşı
ladı. 

l 
- Gel, dedi, oku, Sitcnka ha· 

andan bir rnektUJ> var 
C'-ocuklar etrafımda · toplandı

lar. Halam eşePin vanıbaşmda 
durdu. Sitenka ha·lanm c:ocukra 
va.zılmış majüsküJsüz işaret.siz 
mektubunu heceleye heceleye o_ 
kumrva başladım: "Sevgili hem
.şirem. yortu. ~nü <;>raya gelece· 
ı7imizi ve kılısedekı fakirlere sa
daka dağıtacağımızı size bildir 
rnek istiyorum. Kızımı da bera· 
ber getirmek niyetindevim.'" 
Mektuo burada b;tivordu Bm 
dan sonra hepimizin adı ayn 
ayn vazılımak şartiye bir sürU 
selam vardı. 

Gözleri va..c::aracak kadar heyc
canlanm·~ olan Dömce hala işe 
~urken havkırdı: 

sunuz Y8 .. . 
İki gün içerisinde ev değişti, 

Her şey temizlendi. Avlu süpü
rüldü ve sulandı. Sanki gelen 
Sitenka hala dec"11 papaz efendi 
idi. 

O va.kit havatmım ilk derin 
kederini duydum. Yortu pazar 
J!Ünüydü. Ben cumartesi gllnü 
dağdaki çobanlara viyecek gö· 
tilrmek i.12ere eşekle yola çıka· 
caktım. Sitenıka ha.lavı ve kızmı 
~remiyeceğirni düştındil.kçe ağ_ 
lıunaklr oluyordum. 
Akşam, samandan yataPTmın 

üzerinde uyumadan evvel ço
banların kulübesinden çdrtım. 
yıldızlı semanın altında diz çök 
tilm ve uzun uzun Tanrıya yal
vardım: "Tanrı, bana Sltenka 
halayı ve Angelinkavı göster.,, 
Tanrı duamr kabul etti. Erte

si gün çobanlar beni b\r iş için 
kijye gönderdiler. Anlatılmaz 
bir sevinçle eşeğe bindim, inİ§li 
oatikada onu hızlı yürütmek i~in 
mütemadiyen sopaladım. Ara 
sıra. otlukların yanından geçer 
ken açmış kır ciQeklerini görü 
'"Ordum. Eşekten indim. Göz1_ 
mUn gördü~ bütün çiceklcri 
topladım Tekrar bütün hızımlr. 
köye gelcİim. 

-Ill-

Eve gelince 

Çevirdiği f 
gOrmiyecek 

bir yıldı 
Yeni bir sinema. yıldızı doğdu, 

lsımi henüz sinema aleminde ta 
nınmış değildir. Fakat yakın za
manda bu isim en büyük harf_ 
lerle afişlerde görünecektir. Bu 
vıldız Dena isminde bir dişi kö· 
pektir. "Köpekler gibi yaşayan
lar,, isimi bir filmde Medor is_ 
ıninde bir köpek roltinü oynıya· 
ca.ktır. 

Dün alelade b ir köpek olan De_ 
na az bir zaman evvel Nis :kah· 
velerinin birinde efendisinin ya· 
nında oturuyor ve etraf mdakileri 
hayran bırakıyordu. Zira Dena 
öteki köpeklere pek benzemez. 
Çok iyi terbiye edilmi~ir. Sahi
binin ne istediğini gözünden an . 
larve yapar. Kibar insanları an.. 
dı.ran birçok huyları vaı-dır. Me
seli Dena açlıktan ölebilir, fa. 
kat peçetesi boynuna bağları.ma· 
rnışsa imldnı yok yemek yemez. 

Bir tesadüf bu köpeği Şarl 
Bule ile karşılaştırdı Şarl Bule 
çevrilecek filin için bir köpek 
arıyordu. Denayı ~ndi, sahi
biyle anlaştı ve köpek Marsilya_ 
da.ki stüdyonun yolunu tuttu. o· 
rada köpeğin makyajını yapmak 
vazifesi bu işin en müsbet sanat
karı oıan. Piyeromakaa verildi. 

Dena filmde birinci 'p}Anda Çf. 
kaca.k ilk köpek olacaktır. Filmin 
öyle sahneleri vardır ki burada 
Denanın yalnız suratı hatta yal· 
nrz gözleri görünecek-tir. Bu şim
diye kadar hiçbir köpeğe nasip 
olmamış büyük bir şereftir. 

Filmde baş erkek rolünü Fer_ 
nandel oynur,ı- İkinci mühim 
rol Denanm olacaktır. Film bit· 
miştir Sinema milne1<lcitleri pek 
beğeniyorlar. Yalnız acrdıildan 

vian 
müsaade yı 
memiştir. 
men film.ini 
linden H 
şirketle bir 
Kendisine 
vapıldığınd 
etti. Fil 
mak için J 
~ Jülyen 
Piyesin met 
~ştirmek i 

Kristiyan 
an Romans 
Asıl metne 
nede sözler 
de Bizenin 

Bu sureti 
ma ismi old 
olacak. Ya 
manssız 

an Romans 
Jaksız ol 
dirde piyesl 
Dılmış Ol 
hiç çevrilm 

Madam 
seven bir 

Bu kad 
de sin 
anne olan 
iannı daim 
lundumıak 
iki kızı Pa 
lşrlarlcen 
kat kıziarm 

--- ----- ----.. Karletti art 
mcek lkiadar !kuvvet buAamıyor· Ta.n Şevri 
dum. Ba.cakla.nm titriyordu, karanlıktan 

Utana utana kapmm eşiğine film 
kadar gittim ve oradan ulaşılmaz medburi 
Sitenka halayı gördüm. Duvar Anne çdc 
kenarına oturmuştu. Altında üç kızı ile be 
ayaklı bir iskemle vardı. Omuzla- voksaı ıküç" 
rma kmmı:zı bir şal örtmüştü, Pariste mi 
lki be:v.&Z ~le süslü siyah şap_ ~ad~ 
kası ba§m.dayd1. Yüzü kuru ve ter~ıh. ~tti, 
kemikliydi. Bana baktı, be.kışı drgı ıçın ~ 
iyi ve eadeydi, fakat ibuna ra:r- k!ldın kendı 
men içeriye girecek ve elini ö- b~r çare bu 
pecıetc kuvvet bulamadmı. ~n. ~ 

Bu sırada. Angelinka odruıın fı.lmt.ni . 
öan çıktı ve ayaıkta durdu. Te- kil .. bu fılm 
peden trmağa kadar beyazlar rolu vardır. 
.;ymişti. Altın akisli yumuşaik 

saçlarını srkan mavi kurdelalar 
omuzJarma dökülüyordu. Gözleri Niyagara 
ilci iri ~her çiçeğine ben_ 
ziyordu. Onda yer yüzünde ya- Birleşik 
şayan bir insan hali yoktu. O daki "Ni 
benim zavallı çobanın hayalimde ve kadar, 
yarattığım mahlfiku QOktan ge<:· aheseri sa 
m.işti Hazırladığım koca çiçek ardaı, Ni 
de:metf titreyen ellerimden ka- daha büyük 
vıp yere dGşınesin dive 'bütün ce_ şelfilenin 
saretim.i tonladmı ve onu göğsü- hilinde bul 
mün üzerinde sıktım Angelinka iyagara 
orta. verdeki bir iskemleye otur · a.ybetti. 
du. Kurdelfilan dal9;alandı ve Jak Anjel 
hışrrdadı. Şaşkın gözleri bana ci, ~vada 
dikildi, aizmı açtı, ve şimdiye de bır lnza 
kadar hiç işitmediğim ta\lı bir d!gı~~;n ~ .. 
sesle: 

UIJ. Orada, 
f)edfe kadar çok çi~! 3,500 metre 

O k·t ·x.· .. ..+""" muhteşenı va ı eştıı:;ı a.s'""'""• utancım- den ve havrE 
dan titreyerek demeti dizlerinin küçük dilini 
üzeri?e k~vdum, A.rıgelinkaınm Tayya:reci, 
neşelı ve mınnettar havkırışı ba_ aber verinc
na en büyük t.esellf oldu. ilim heyeti ı 

Dömçe hala ve ötekiler gülü.'i Anjel'i k&şi 
tüler ve beni cesaretlendirecek veni şelAlevi 
sözler söylediler Fakat hiç biri- mllif bic:miş. 
sini dinlemedim Çrktun ve der_ Şimdi, i.l 
hal k nlamnm IAl • t 
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Gazete, mecmua, kitap, fotoğraf, levha 

cu:-~ann herlıan j birinden her dild E'Ski yeni. takım veya pera· 
!\,ende butün mevcudunuzun · gereı "' tuın. , gere! ya nı öğren. 
nek ıçın - bugunhti sa ı~ degerini öğrenmek şüphesiz menfaatiniz 
ıcabıdır. Bu husu ta 

BEl' AZl'JTA H K Ali LA R Ç-ARŞJ Ut."DA KiTAPÇI N1ZA.IU 

h!zır.etlnızc hazırdır. Mallanna baha blı: lrenlctin bunlan mutlaka satma . 
111 IA:ı.ımgelmcz; fnkat kltApçmıız. !lyat takdir etUklerlnl ytlz.de on eksiğine 
pe,.ln para almayı da mUtcnhhittır. Takıılm veya. borc için satışlıırda 
ı c r a m e m u r ı a r ı bu adresi habrlamatıdırlar. 

Mla l\IP.rl bir landan: bir yılan ceııedl., kesik buflar, ku.) • 

- Ben size bu kutunun içinden bir nıklar .• kayq gibi parlayan bu 90luk 
kuw vt'"a lılr kedi 'avunısu çıkmıya. 1 mahlOkun rengi blle lnlUlı llrklltüyor "' "' 1ı.tenlllnıe - urfın U5tl\nP (Kitap tahmin) kelimeleri yazılmak prtUe -
cafını 9Ö) lı ml~tım. Ek r bt>nlm 8Ö. du. fıftanbul posta kutusu 46 "eya ~14 adresine de arzu ve adresinizi bildire 
znmn dinlese,}dlnlz, l}lmdl bu felAk t Mla Meri pJlndPkl demir çubuğu blllnıllllz. 
bqımıza gelmeUll. Kurlıo.ym göğııUne uzattı •• yılanı )er• iL;;.;;;.;.,...;... _________________________ .;.• 

Dl.}or, bir 3;andan da elindeki de- dU ilm1f'k k n bir ba31l gayret sarfet 
mirle. K ırb:ı.) rn bacağına •nlan yı. U. Çıngıraklı \'danın batı oldukça 'bil. 
lanı öldllrmcğe çalıftı:tordu. yük \e dili çok uzundu.. mllhlm bir 

:Ne lllZlk ki, Kurbanm bacağına 1 U7 rlnde:tmlş gibi, Merinln mOma.. 
sanlan yılan :r.a\allı krz.ın baJdınnı naatlerlnl' kJ hı hlddf ti ne bu .} • 
ısrmııtı. lan lııgll L kadmmı eP")Cle 11ğra,hr • 

Çıngıraklı 3 ılanlar Hindi nda dı. 
mctbıır olduğu IJl!>I, Slnppuru or • 1\1 rlııln bütün baml lerl boıi:. idi· 
maolannda ,e. gha) cl'anndaki 3onlu; 3ılanı bir türlll .}ere düşüre • 
fundalıklarda da b:ilunurdn. Bunla • ml.}ordu. Kurbayın göpllne girip çlS, 
rm bo,> unl rmda tıpkı koyun H" keçi r kl nmeğe hazırlanan bu soğuk mala 
boynuna asılan çın ıraklar gibi !M'll lCıkun apındakl zehri bof&ltmak 90k 
" ren \e çmgırağa benzl3en birtakım 131 bir tedbir olacaktı. Bu yılanlann 
etU-n k r \'ardı. d linin altındaki zehir keııele.ri ancak 

Kutuyu kımıld~ttıkça bu ~•nl'ırak. )1m1I dört saatte ftlr kere dolardı. 
lar ses 'ermlıtl. 

Çıngıraklı yılanların zehlrlllerl ve 
ıı.ehlrslzlPrl \"ardı. 

Mla Meri: 
- Acaba bunlar zehJrtl <'lnllden mi· 

dJr! 
Dl.}ordu. Bu lllrada yılanlardan bL 

rl, kwardan birinin koluna atıldı ve 
bileğinden ı ırdı. lUJı !\ferinin perde 
demiri l&e yan3 ordu. Mf'rl demiri sa. 
vurdu .• yılan iki paJT& oldu. Pakat, 
Kurbayın bacağuı.-ı sarılan ) ılanı öl. 
dürmek mUmk \n olnnıyor ve yılan 
Kurba3 ın baldınnı ıktıkça ıuk13 ordu. 

Meri demirle vuracak olsa, Kurba. 
yın ~tı zeck'lenooektl. 

Orta m&l'1&81nın U.tUnde duran bir 
makaa bu sırada MI Merlnln lpne 
yaredı. Kı7.lnr bafnıtırlc n Mis Meri 
makası kaptı 'e ku:tnığunu •ta ııola 
bir kamçı Kibl Plla.}an yılanın belin· 
den k ti. \ ılaıılar bir lnsımrn beo 
pannağı l<alınbğında)dı. Boylan bir 
metreden uzun değildi. Kurba3 bu a. 
mellyat araaında korkudan bayılmq. 
tı. 1 

Mis 1 rl odanın içinde Adeta bir 
kahraman rolü oynar Jibl, kendini de 
kurtarmak için demirle )'ilanlara ..ı. 
dırı3onlu. 

l'ılanlann il 181 ölnıllşıtt. n~ca.e 

bir kiloapealn altına 118zlllm0f, dör • 

clüncüsUn ın ba ı ) aralanmıs, ~inci. 
1 de kapı < nünde Çorcklenmlttl. 

!\feri, Kurba;, a baakcak halde ele -
ğlldl 

- l ılanlan evin içine )&)"llınadan 
oldllrmf>ll:!'Jz. 

Dl,Jordu. Bu sırada kızlardan biri, 
kanap nl!I olhoa tıüzWen ) ılanın ba. 
ına lddetıe ıı..tı 'e bllmlyerek bir 
kahramanlık goeterdl. Meri imdadına 
.} ti t . l"llnd ki demiri )ilanın beline 
indirdi. l 1dl ıllri ola.mk odada iki 
3 ılan kal 

Kızlar 

imdat •• 
mGteınadlyen: - İmdat •• 

nı ba .. n tıklun hal~. biraz tince 
ba~.ed d l aşan lıo.hçman naad olu3 or 
da bu !lf"!lk-.rl duymuyor ve yardıma 

kO!fmu3 ordu! 
ı,te bir tehlike •• 

MI lerl birdenbire botuk bir ııee. 
le bağırdı: 

- Bu ) alanlar bl7.I :r.ehlrllyecekler •• 
Kapının iç tarafında çöreklf"nmlt 

olan yılan, çıngıraklannı, çalarak '"" 
kamrı gibi t kırhh ler çıkararak 
Merlnln bcıeaklanna atılmı tı. Odada 
Kurbaydan ba§ka üç genç kız vardı. 
Bunlar Şanghayın kibar alleleı1ne 

ınensup, narin, korkak \e maka"' • 
metalz krz.l:ırdı~ Odanın içinde kele. 
bekler ı:-lbl ııajta 110la UÇ&I"(' ına ko
IJlllUYOrlanh. Kapıdaki yılan nöbrt _ 
çlllk '\"Bzlfeelnl terkedln<'e, kızlar ka. 
P'l ı ~:ırak dl!}llnya çıkmak tırııatını 
buimwJlanlı. 

Meri bu ılanla ut,..ırlcen, hfıtlncl 
yılan, '.\erde bo lu boyunca yatan 

tık defa ıııınlığı )ere zehrini bo,a.1. 
tır, ondan •<Vıra ısıra<"ağı Jerlere dö· 

kecek zehlrl kalmaz.ılı. Çıngıraklı )"1. 

lanlar kırmn.ı merakl11113 dı. MIR mert 
bunu bir kitapta okumıııthı.. derhal 
.krmıxı penlenln bir :&<enanndan ko • 
pardı, ellndekl dMnlrln ucuna sardı 

ve ya\'BŞÇ& yılawıı befıoa doJnı uzat. 
tL 

ÇınKJraklı yılanm bu dakll<adakl 
keyfini gormelıJdlnlz! na,mı sallıya· 
rak ve !:Dlgıraklannı çalarak kırmızı 
beze Ö)le bir saldıntı vardı ki. • 

Ve bö) lelikle yılan apındakl zebl. 
rl beze bo,a.lttı .. ODU Btıratll bir bam.. 
le ile ısınlı. 

lHI Meri bel\I çekti 'le u.tllne bira. 
kalan :tem)llfll bir salya gördü. 

- Şimdi tehlike geçti. Artık ka'lı 
karf13 a kaldık. Dötüteblllrlz. 

Dl;, e homurdaadı. 
l'ılanrn ba ı bAIA aallaınyordu • 
Ve bı-:llh dl ki kırmızı beU arıyordu. 
Fakat, bu be) l.ruılz mahlQklann hiç 

bir hareketine gth-enllmez. Onlar, vah 
el hay\-ıı.nl n:ı hl irin benU'mezle.r. 
ın na dfü•ilnmı"7 fıl'!'atını bile ~rr • 
meden yeni hamleler yaparak hasmı. 
larlnı ..,ırtırlar. Çıngıraklı yılan da 
böyle yaptl • yerde duran kınmzı ~ 
parçumm tıatthle atıldı. 

illa Mert yılan• 1ıa bamleelDdeD 
korktu; k ndı üzerine ahlı.)or sandı. 
\·e can ha\ll)le yılanın Oı.ttıne Ö)l<ı 

bir ahldr •. «>llnd ki df•mlrl Ö)le eld -
delil aalladı ki_ bu ııırada yılanın 

çıngırn.klanndan ~ıkan Beller bUe du. 
yulunıyordu. Artık, mis Meri de lra. 
defllnl ve mukavemet kuvvetini kay
betmhJtl. 

Bu hamlede yı1-ın ancak kuYJ'U • 
ğundan bir kant kadar kuımı koptu 
ve yere cıu.,ttı • 

Mlıı Merlnln hasmı şlnadl bir per • 
vane gibi ) erdfl döıııü) ordu. Ele avuca 
aığınaz bir bale gelmlıttL 

Mis Meri: 
- KıilD.r! nere)e kat mız ! bana 

biraz yardım tmez mi iniz! ! 
Diye ha,)1<ınlı. 
Ve kuyruğu keııdk yılan bu amMla 

&(ık duran oda kapqmdan fırlayıp 

çıktı. 

- Eyvah? f&le bu çok fena.. yılan 
evin göze görünmez bir )erinde lak 
la.nacak ' e gtınUn birinde bl&den lntl. 
kam alacak. 

Meri "lleınlrlcen, Kurbaym akaır 
dıtrnı gUrdl\; derhal clıpnya Çlktl. 

Kurlıa) ın arkada lan merdivenin 
lhıtllnde tıtl"t'flp dunı) onlu. 

Meri bir bardak 9U aldı.. Kurlıayın 

)-ÜzUntı ııerptl.. ve kızlann yanl111ıll 

g'MÇ kızı bu yıtanıar IDM&rlıJtnclan 

dıpnya çıkanlılar. 

Kızlardan biri : 
- Yı1an bahçe) e doğru indi. 
De:t ince, )\feri derhal bahç kapı ı. 

nı kapattı. 

- Şimdi Kurbayı kurtaralım, ~ • 

Ankara Jandarma Satınalma Koıniayonundan: 
Tahminen beher adedi (190) kuruştan (4700) adet yem torbası nU. 

man ve ıa:-tnamesine göre kıı.palı zarfla aatm alınacaktır. 
Muhammen bcd 11 (C:930) Jlr.a olup ilk tem natı 669 lira 75 kuruştur. 

Nll.!Jlunesl hergUn Anlmr n J, genel K. J. satınalnıa komisyonunda görU. 
IU• Şartn mesı Ankara ve latanbul satmalma koınlayonJarından paraınz 
verilir. 1halesı Ankara J. Genel komutanlık blnaamda J. ııatuıalma kom.Is. 
yor.u odasında 22.6.942 pazartesi g1lnü saat 15 te yapılacaktır. 

tııteklllerin kanuna uygun \'eslka tem natıarmı mubtevı kapalı teklif 
mektuplarını elu.Utme vaktinden bir saat evveline kadar komisyona mak. 

u1 mukabllinde verm ıerı. (3944.6058) 

l•tanbul Defterdarlığından: 
Muhammen 

Dosya No. Nevi Bed l Teminat 
52301/2498 J' tıhte kA.Up Muıııabattin mahallesinin ki. 

remlt c dd~slnd 277 pafta 2222 ada l p rsel 
.. ski 24 yeni 22 kapı No. lı (1!9.50) metre mu. 
r:ı.hbaı ar..sanın 15/18 hissesi 41 4 

52301/1841 Büyükçar§ıd~ Astarcı han alt katmda 2812 
ada 94 pıırsel 15 kapı No. lı odanm tamamı 180 l' 

52301/1238 Fatihte eski MollahUsrev yeni kUçUkmustafa.. 
paşa mahallttlnln helvacı Ahmet sokağında 
eski 19 yerıt 6 kapı No. ıı 49 metre murabbaı 

arsanm tamamı. 150 12 
51186/78 Fatrhte eski koruk Mahmut yeni Seyit Ömer 

maballeslnln eski koruk Mahmut çeşmesi yeni 
Zl~ G<>kalp sokağında eski ve yeni 9 kapı No. 
lı anıa.nın 1/2 hLssesL 30,77 3 

55100/3420 Büytlkdereda eski Frenk klllaest yeni mektep 
solmğmda eskl 10 yeni 58 kapı No. lı evin 
tamamı. 360 27 

3-2048 Beşlkta§ köytç, mabs.Ueslnln e: ki bostan yeni 
TB§merdJ\'en sokağında eski 22 mükerrer yeni 

40 kapı No. lı (91) metre murabbaı arsanın tamamı 455 85 
Yukarda yaz.ılı gayrimenkuller 1.7.942 ça11amba gUnü saat 14 te mlL 

ıı emlA.k rnUdUrll !!ilncl müteşekkil komisyonda ayn &yrı ve açık arttırma 
ile c.atılacaktır. 1 kili r n nUfıts hüviyet cüzdanlan .we teminat makbuz. 
ın-rlle b rll te lh eııatınd knm\syona ve :faz.la lzah:ı.t için Mllll Emllk 
ı~U-:SürlU ü.1e ı ıUra aaUarı (6515) 

•evlet DemiryollM"I •e .Limanları ftletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bcdeU 2508(iki bin bcşyUz seklz)llrn 10 (on kuru ) olan 170 
()ilz yetmlı d.:>kuz.) det alaır ın a r. de th"ne su haznesi (şamandırasI 

ve muqluğu lie g')mpl ) 50 (c'lı) ac;et alafrn :?e. bd • n su h 
şa'Ilandı:rası (23. ha.Ziran 1942 )salı g11nU saat (14) on dörtte Haydarpaşa 
da gıır binası d!lbilind"~l komisyon taratmdan açık eksiltme usulile satın 
alınacakln. 

Bu i§e girmek lstiy><!nl rln 188 {yüz ııekııen sekiz) lira 11 o(on bir) ku 
ru~luk muvakkat teminat ve kanunun taytn ettlgi vesaiklc birlikte ek.sllL 
me günü aatine kadar komisyona mUracaatıan IAzımdır. , Bu l§e alt şartname!er komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(6486) 

Tlrkiye CamllarlJetı 

ZiRAAT BANKASI 
&anllat tarllll& 18B8. - ~: 1000.000.000 l'Qq u...., 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para DlrlkUnaJere ll8.800 Ura t.kraın!ye Hrlyor, 

Kurba3"Jn g püne çıkı.Jordu. 
Kurba) ne tali iz kızdı •• 
l>şarda baıcrışan kızların aeslne 

JIAIA bir yard~r gehnlyonlu Bellly. 
dl ki, lıo.bçn an da bundan bl'be.rd:ır. 
dı_ ve o aırnda bir ) rdunı dok ama· 
11111 diye evd n çıkıp gl t.mışU. 

euklar! ı 
Kızlar Kurbaym batına UşııttWer.: 
-Bunun kOla)"J ,."&l'dır. Merak ot. 

meyin •• ıu ollıılin yılanlanlan bir pnr
çaaınlll rt nl e-.l.lv J5Trdı.J;1 yere ba • 
lıt nlı ıı. H ııen ,.hin r ker. 't t.la • 
mm d~lma ı ~ ı ap:ırl nnış. 

uraııt &uıkasmda kumbaralı •• lbbarım taaarruı IMeapıarmaa 911 u 
5'J LUO bulunanıara 9etl~.de • defa ~eldleoelr lmr'a Ue 9f&ğld&ıD 

MI Mert ellnd ki d lr çubufu, 
AOll blr hamle da.ha )ı& •!ık, )C'nle 

çörddeaen ) ilana 11&\'Urdu.. 

Garip bir lft'\ ! \ ılanın bqı ~avde. 
sinden koptu • 

Kesil Jıa,ın çıngıraklarmclan nmh. 

teltf r rıkıyor - kuJ-ruk ıc.ı.. 
7erd • kn ranıp duruyordu. 
ş mdl 811'8 yılanların en mntb~ 

gel ştl. 

Il 'Şlncl yılan. Bu, Knrtıaym göğ96n. 
dolatr)or ve rnç krzm koynuna 

girecekmtı gibi 701 anyordu. 
Mert: 
- KDçllk 9Ul, korkma! 
Dtye ._A'Jrdı. KDft)k aan ooktan 

k ........... , ......... ..._ 
g1lf 1 •• , .. 
~ ....... llayvaalada dola 

Meri son bir pytttle, ku.lann deıtll. 
tını ~aptr •• yılanın unrd•k •.}ere biraz 
yılan eti f!Urek ko3 du 'e bcığladı. 

Bu eenada Kurbay da gözlerini aç. 
rnıth. 

ÇJNGllıAKLI YILANLAR 

MEZARLIGINDA 

Kurbay trafına bakındı" hafıu.ı· 

111 yokladı. 

- Yılanlar M oldu, madam' 
- Dördünü ISldUrdtım. Blri11l ~aralı 

olarak k~ı. 
- ~in içine mi ııakb ııdı acalıa f 
Kızlar ce\'ap Y91'dJler: 

(Devamı var) 
ır nnua t 'o ..... 11eır •sııı'nde / 

uı a a,.. tkr&mı,ye dagrtılacAlı:tır. 
ı • 600 • ı.ooo • ııo • .. • 
• • GOa • ı.ooo • uı:ı • " • 
t • W • l.OOt • UIG • it • 

M • lOI • -.000 • 
OIKK.All': Besapl&nndakl paralar bir eme içinde llQ 11.rad&ıl apfı 

dtJıpDl7eruere uuamtY• çıkUIJ t&lullrde 9'ı 20 tazluly!e nrUeceırttr. 
K .. ideler: U Mart. U Baztran. U EylQL ll Blrlnc!lrtnım cartble 

rtn~ yapılır 

Patates ahnacaktır 
Balıke•ir Maarif Müdürlüğünden: 

SaVllftepe köy enatıttı U ihtiyacı için ı nua tc Jlml rtn ka. 
palı zarna (15750) kilo san patates satın alınac:ıktır Ta.hınin fiyatı Ml2 

liradır. Muvakkat teminat: 413 liradır. t tekli olanların 1.7.942 tarih ve 

CS"'8mba gUnU saat 10 ' fl lı' ır ma r r m dürlUğ'llnde toplanac k ko. 
mayon lif zarflannı uauıe uygun verm lerl. (6440) 

14 HAZlR.AN - 1942 

TüRKiYE iŞ BANK ASI 
UNıl IKkaMll'KLl:..Kl 

Kiit·ük Teı•A.rruf ı adet 1000 ~ - IOOO.- Un 

Heıutnlan • • IOOO • - aooo.- • 
1 • 7CIO • - ınoo-

\942 ~'RAMi'YE PLANı 1 • CiOCI • - uıoo.- • 
KEŞb>ELEK: ! Şubat. • lO • ıao • - IDOG.- • 

... ,,.. 1 & tmtoa. t Ilı:» 
tO • lOCI • - tooo- • 
CiO • DO • - moo- • cl\etrlD tarlblertıadl 280 • • • - 0000.- • ,..,mr. 300 • ıo • - 9000- • 

Kuzu eti ahnacak 
Balıke•ir Maarif Müdürlüğünden: 

Sava tepe k~y enstıtUsU ihtiyacı için okuı anbarmda teslimi prtn• 
kapalı zar la 12000 kilo k\lzu eU alınac (tır. Tnhmln fıyatı (13200) ııra

dır. Muvakkat t tnlnatı (90& liradır. İstekli olanl nn 1.7.942 tarih ve çar" 
Eamba günü aat 16 da Balıltesir Maarif mUdUrlUğünde toplanacak kornf&. 
yona tekli! zar!larmı usule uygun 'crm erl, (6437) 

Sade yağı ahnacak 
Balıkesir Maarif Müdürlüğünden: 

S \'3Ş pc köy ens ıtn n ihtiyacı fçln okul anbarma tesı mi prtne ıc-
r ı rfl:ı. 61CO •110 Urfa sızdınlmış yağı nlmacaktır. Tahmin fiyatı 
(l.ı; 9) Ur dı • :ı urnkkat tcmlnntı (952) liradır. İBtekil ol nlarm ı.7.9'1 
ııe çarşamba g1.lnU saat 16 da Balıkesir maarif mUdürlUğ{lnde toplan c_. 
kom.ııyona teklif zar!larmı usule uygun vermeı r (6438) 

Şeker alınacak 
Balıkesir Maarif Müdürlüğünden: 
Savaştepe köy enstıtUstl ihtiyacı iı;ln okul anbanna teslimi şartne tca. 

palı zarfla (57~4) Jdlo ınce § ker alınacaktır. Tnhmin fiyntı (6466) llJ"a.. 
dır. Muvakkat teminatı 41C liradır. lstckll olıınlann 1.7 942 tarih ve çat• 
:ıan 00 gUnU saat 16 da Balık sir m rlf mUdürtüğünde toplanacak komJa. 
yona teklif zarflarını usule uygun vermeler, (64 9) 

latanbul 1'1otörtll Kara Nakllyeclle. 
rı Cemi.} etinden: 

!stanbul Villlyetl Yüksek Makamı. 
nm 22.5.942 tarih ve 261 sayılı llmü. 
haberiyle teııcll edilen MotörlU Kar 
Nakliyecileri Cemiyetinden: 

1 - ldnr" hey'etı Azalan: 

Hakkı Erdemir. Taksim Ana çe,
me eokak No. 22 de: Garaj sahibl 

ZUI!U Suban: Be§iktaş Yeoll Fnı. 
tık sokak No. 4 te: BenzlncL 
ısınan Fırat. Ç ngelköy Hasan pa. 

a aoağt sokak. No. 22 de: Şoför ve 
oto sahibi. 

Ziya Ergün. Akaaraya LAieli cad -
desi No. 24 te. 

Kadri Kambay oğlu. Şişli Büyük. 
dere caddesi oto ve garaj aahlbL 

Sn m İpar. Taksim Ayaspaşa KuL 
lu sokak No. 45-4 oto sahibi. 

2 - Maksat t."ef<:kkUI: 
Mesl ğln Uerl yı,,tne medar olacak 

bilgilen eBııafa öğretmek • Esnaf ara 
smda esnatlık umurundan mütevellit 
ihUIA!ları halletmek • :Esnaftan aciz 
ve muzay1kaya dU hastalan 
ve mal !lerl k nı 

3 - İdare m rk i. 
Cemiyetin, kendi malı olan Tak • 

simde Kurabiye sokağındaki (12) nu. 
maralı binada bulunduğu lltın olunur. 

(40190) 

mahkemes1nd u: 
942/167 
Davacı Hasan tarafından davallı.t 

Ay e M dlha Tarlsl Muammer ve Jiul 
kiye ve E p ve Hazine muhak~ 
müdürlUğü ve UakUdar lhsarıtye -, 

halleai alt sokak 96 sayılı hanede aeııe' 
l!!et Necati Fııdıl Cemal Fethi ıruat 
Rami F r d ve Emine Muhllae aıeyb 

rlne yian mutasarrıf olduklan _,.._ 
aray lnebcy mahall sinde lnlulAl' 
sokağmd:ı. 15 numaralı arsanın §UY"
unun izale ı zunnmda ikame olunali 
dav dan dolayı OskUdarda thaanıye 
mahalle lnd aıt sokakta 96 numara~ 
mukim ve yukarda isimleri yazılf 

nd rflen adreslerinden çı.. 

kip g t 1 ı 'e lkametgA.hlan meçbOl 
olduğundan mahkemece gıyaplarmcı-
5 6.942 tıırlhlnd §Uyun izalesine ka
rar verllm ıJ olduğundan işbu llln ta• 
rlhl ebllğfndrn itibaren sekiz g1lıı zar 
tında t mylz etm dikleri takdlro
hUktlm k Sbl katlyet edeceği malQDl-
lan olm k Uzere hUkUm hWA.auı u&. 

ZAYİ - 1928 tarihinde İstanbul nen tebliğ olunur. 
ticaret mektebinden almrş olduğum 

tasdiknamemi zayi ettim. Yenisi.Dl a. 1 
ıacağımdan esldsJnln hUkmU yoktur. Yakacıkta 

Ahmet Bedrettln Kongurtay ~ 

• • • satılık k lfk 
Gaziant pten aldığım nU. 

fus tezkeremi ve Beyazıt nahlyesin • ilacı P8f& köıJkö namlyle ..._ 
den aldığım ekmek kartnnı kaybet - nır 20 oda, s:; dönllın arad için. 
Um. Yenilerini alacağımdan e3kllerl. de aebze bahçeat, 800 •taç me. 
nln hükmü yoktur, IC onnanr, ! kuyu ve bir buçuk 

Kumkapıda dertnkuyu llOkağında 'I ma!IOra A)doe auyu bulunan 
21 numarada aakln Gazlantebin Kür. kfftk satılıktır, Mllraeaa& yeri: 

\akıt matbaasmdl\ Orhan ~ tüncWe..r mabaUeQl.dea Abdullah Süt. J 
-..... mC"I. Saot ıo - ıs e kadar. r.-....;r, _________ _. 


