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Vilki Ruzveltle görüştükten sonra 
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ıncı cep enın ıran ütünumumı 
evvel açılması lüzu- binalar 

· • Silahtı kuvvet· 
munda ısrar ettı ıer taraftndan 

'' Almanların Rusyayı hiç bir zan1an 
zaptedemiyacaklerine kaniiln ! ,, 

Vatlagloa, 16 (A.A.) - Vende! 
VWU cUmhurreial ile bir buçuk eaat 
r6rüfmütt.Ur. Bu mUzak4're.ıen sonra 
VUkl 1k1nd cıpheyt blrarı evvel tef 
kil etmek ıuzumunu tekrar etml§ ve 
"Almanlarm Ruıyayı hic:r.lr uman 
zaptedemiyeceklerfnl kan~iıL .. aeml§ • 

tir. 
ViUd, ikinci cephe hakJ(bıda Moa. 

. 
zamanda bidiseıetin !ııt.ı.>skov&yı bu 
demeq yapmak baklrnınoan nak:ı 

gösterecetlnl aöylelJlit• z.yaret ettı. 
fi büttln milletlere meuup ukerı 

mütehaısııların tikirltırlne elinden 

geldlgı kadar değer btçmete çalı§ 

tığmt ve fkinct cepheyi te§kll ftfue. 

ntn mllmklln olduğu kanutlnt t&fI • 

ko' anm vermiıı oldutu demeci ıtd • yarak memlekete 
detıe müdafaa etmll'tlr. VHkl. aynf etmfştir. 

döndtlğUnll Dl.ve 

AMERiKA Kafkasyada 
~ ORDUSU 7.5 Alma/il r eniden 

Mil YONA I hü.cımıa t;(iler· 

D_._ldltlaJda 
\ llelblal ltallla 

LDDdla, 16 (A.A.) - Gelecek aen~ 
Amertkall kata ordun '1.G milyon u 
ker olacaktır. Balen alWı altında ' 
mllymı 250 )ılD .A.merfk&lı varım. 

.A.me11Jcu ticaret oda.u, bel' ay 
1000 e Jakm uçak yapıldJttm ..blldirw 

miftil'. 

._!'~~~1!!.~ 
Kaıkaq&dak1 Jılozdok mmtakumda bUdirl~~~ ekte StaUngradd& 
taarruz ederek bir miktar llerlemlı • Al.m(udarm ptyade ve taDlr.la :yaptJJc. 
lerdlr. Bu aa.bah !ııloakova rad)'OIU l9 ldlcumıa.rm ~ blld1. 
AlmaDJarm Katkuyada ıravvetlel'ini tliıyor. RU9lar mevkUerSnf tallktm et. 
ta.pim ett1kten Mnr& yeniden ~ • mekte ve Alman cepbealııde ~ 
ma geçt1klerlnl bR4rmlttlr • nokta aramaktadll'. 

Loadra, 11 (AA.) - lblllngradda Dtın gece Koakov& ra.d)'OllQ sıaun.. 
durum ~elflmemlttlr· Al:m&nlamı. grad müdafilerine fU :meaJı nepet. 
'Wtlerlll bu pbrin •P~tı hak. mift1r: "Btallngrad müdafileri kah 
ıandald vaa4fil1 ,.ert.n• setlrmek tıze. ramaıı phrin müdafllerl bOtlln cep.. 
re aon htıcum lçln kuvvet topıamakta llelerdeld aaker ve kummdanlar ol • 

Salomon adalarında 0~.::ı=.t•blJ#ind• cep. :egl!a'::'tr~r mw.tt d• 

Fransız 
----------------------~--M ah 81' e b ı remde• 

ltafladı K,il 
amelesi şehrine 

işgal edildi 
Kral 181'8JllllD 
traııadü• Almu 
•üallılanııa 
adedi &rıll'ddı 

Stokholm. 15 ( A.A.) - Afontind. 
nµıgerı•m huauaı ~ tabında. Kopen. 
bagdan alm&D bir babt!n atfen Da. 
nimarka kralı ~tiyıı.nın ,aarayı et. 
r&fmd& Alm&n muhafJzl&rı mikt&n • 
nm arttınlmlf oldUfu ve bUttın umu. 
mı blnalarm allAlılı kuvvetler tara • 
fmdan lfga1 edUdiii bı'ldirllmektedlr. 
Daıaknarkadakl Alman kuvvetleri 

bqkUmanda.ın, f btriDclte§!'bıcSe Ko. 
penhagda halk tızerlne &~!1 açan ve 
atvtı üallc:len 11 kifinln lSlümttne •. 
bebiJet wren Danimarkalı g&ınııtı -
terden Ud kiftnln tdammı emretmlt 
old1J#Ulldan dolayı serf. oa'"11lllftn'· 

Çocuğu korumak yurdu Jiorr 
rmıktır. Çocuğu koruyan; onu 
,·atanın istdiği gibi yetiıtii'Tlliye 
~aJLc;an Çocuk Esirgeme Kuruma. 
na yardım etmek, yort konuna. 
sına f'ft kıymetli yardnndır, 

' 
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Ekmek işinde 
son karar 

isfanbul vilayeti memurlara 
mahsus karneleri 

bastumaoa başladı 

Memur, dul, yetim ve tekautlerle diğer 
sınlf halk aynı ekmeği baş.ka 

başka f iatlarla alacaktır 
Ankara, 15 (Husll"i mulıabirio kAlete gönderilmesini bild~. 

mi.1. telt>fonlM bililiriyor) - Mr lstıanbul Ankara ve İzmir de 
muır ve mWıtahdemler ve dul, te- dahil cılduğıı halde bütün vlliyebı 
kaüt. yetim ve hidemMı vateniYe lerde bu beyannameler merkeZde 
tertiUnden maaş alanlarla bunla· tasdiı'k ~ler~k bunHı.r.n miktar.ı 
nn beslemeğe mecbur JldukJarı tesbit edildikten so11ra, Toprak 
kiııı8C'lerin ekn-..eklik hububat ih MahsU!eri oee;, memur ve mtıa • 
ıiyaçlannın Toprak Mahetıll-eıi O tshdıemlerle bunların ailelerine 

,fisi ıa.rsfından temin etli mesı hu- bugtlnkil fiyat ttzerin•len ekmek 
6USunda bıınla.ra dağıtılan beyan• verilı!:neaini temin için beledirele 
n~~rin dolduTJllması iı!Jıe d~ re ekmeklik un verecektir. Bu gı"bl 
vam ediJmektedir. ldmaelere husust karneler verile • 

Tioaret Ve-Ulef:i ali.kadar ma _ cek, bu karneleri hlmil olanlar 
kanılara ~ bir tamimde ~ fırın ve etmek saeş yerlerinde 
~yar.namelerin doğnı olarak ha- ı ekm.ek alabilece~rdir 
Z!l"layıp en: k•a bir sanıaada Vff" (Devamı 1 tbıcttde) 

Mareşal Smuts diyor ki: 

Mü.daJ. 11erine 
taarruz saf hasına 

• • 
gırıgoruz 

Bu' değişiklik harbin netice
sini tayin edecektir 

Lonclra, 11 (A..A..) - Cenubi Afrl. 
k& bagvekill marepl Smuta Londra.. 
ya gelmlttlr. Kare§&l DU demeçte bu. 

ı~U§tur: 
"- Bütün arzularına rafmeıl har • 

bin lpUdaamdanberi Londrayı ziya 
ret etmeğe muvattak olamamqtmı. 

Fakat ı•n aene Kı.nrd& Çörçllle 
görllftllm. Şlmdı mtldafaamn yerine 

taarruzu ikame edeceğtıQis atıa,. 
giriyoruz. Bu del'i§lkllk harl*1 nıetl,. 

ceslni tayin edecellnden. baDu -
dikkatli hesap etmek lt.mm.dlr. Bu 
dUnya aY&fllld& cenubi Alı1Jauma 

b~ roın oıacatmı Udadma. Kendi. 
iline çok pyler borçlu oldulamus 
memlekete (İDglltereye) cenubi Aırt,. 
kanm sempatlala1 getiriyorum.. 

Loedra, 16 (.&.A.) - SalCJllV)ll ad& 

Jarmd& ıımbarebe 7enidea bql&uu' 
buhulUJer. Salı ıeceat, Japon harp 
gemlleı1 Guada.ıka.nalc1aki hava al& • 
nmı ve Mkerl a.ierl bomb&rdımall et 
mlflerdlf'. 

V&§ing&Pnda DllfNdlleD te'bllgden 
anıa1Jıdıpa göre, .Japonlar büt.1ln 
kuvveUerlDl toıYmü ve eon bir çar_ 
PlfDl& vermek ntJetindeclirler. 

PerD. aa.ım• f 16 (A.A..) - PMi.. 
ıtktekl Amerikan donanmam blfku • 
mandam amiral Şeılter Nfmlts, slz1t.. 
oe Salomoa &dalarsm ziyaret etmıı 
ve oı"&d& AmertkaD donamnqma w 
bu donamNmm kara kUvvet;lerille 
mennp 26 Jdtil"' Jdpnlar vermY,tlr. 

tehdit ediliyor: 70 inci hava 
Ta AllD••J•ı• akını yapıldı 

glderllalz, Jall•t da 
JOklallU 
oellerılalz 1 

Franaa sahili ~ıklannJa ilıi 
mayin tarama gemisi hasara 

ufratıldı 

Kafaya ~aplanan 
bıçak hô.disesi 

ALMANLAR 
Karadenizde 

denizaltı 
yapıyorlar 

.-LolJdra ıs (A..A.) - Dlln Pa· 
riıs ra~d& Alman hllkillDeti 
namms sös 86y1iyen bir zaı Fran
sı2' amelelerine hitap et.milJ ve on• 
lan Adeta tehdid etmiıtir. Bu zat. 
a~lekre hitaben demiştir ki: 

Londra, 11 (A.A.) - İllgU1ll h&V& 
kuvvetlerine meuup boın!b& uçaklaıt 
Almanyada, Kil §ehrbıe taarruz et • 
mi§lerdir. Bu pbre :yapılan akml& • 
rın adedi bfSyleJtkle '10 l bulmU§tur. 
Akm meht&PIW bil' gecede yapılmIJ
tır. 

B•-.ıret IDldlrlllladea verilen 
· maıomatla Jaabl oldata 'aalqıldı 

Satomon adalan bqkumandanı se. 
neraı Alelclıander Vandergritt, ntpn.. 
la t,a1tjf e4lilenler arumd&dır. 

.. Ya gönlll rıza.41ile Almanyaya 

Yen·ı Gı·nede gidel' ve her tUrlli haklardan isti. 
fade eders'ıı~ yahut da yokiul • 

•-_._al 11 lusiar içinde blmamz." .... ..- rL• ar .Almanya beeabrna ıso.ooo ~-
lapolllarla mele:M )"!Wlmuı m\idd.eti dün 

bit:DÜı§ti.r. Bıı ralmma henüz Tanl• 
farplllJO• madtfm.da.n U.Vll bu ~ühleti ayın 

,Şimdiye bdar yapılan almlardan 
daha toplu olan bu &km, Kil ı~ln. 
de epey haB&J' husule getlrmiıttr • 

Evv"Jki giln Çenberlitaşta ecre_ 
yan ettiğini ~r verdiğim z ya • 
ratama vakası etrafında aldığımız 
yeni matfllııa.ta göre, hldiıe ll)yle 
c-:mu.ştur: 

Çenberlitqta, Ta vukpazarınd.a 

Sarhoşluğun sonu 
~ 11 (A.AJ, _ GeıDera1 Kak IO~UD& bAV ~la mulUf,,f • 

....:.:~ ::.. l'ak <\;:.;,...., . Başım pencereye vurdu, . kırıla~ 
=.:=ıer. a::;:: 1taırıaıa. t• .. •• camlardan da·~ .arları kesilerek öldü 
ıu .. ~-~=·uçakl&n dQpuuı ....... -·--·-··or ı ..._...._.__. --a~ Evveıki gün Bs.Jatta sartıoıluk Cam kml"-rak HUaeyfnin başı 
11&Jr217atma w hedeflerbıe ta.mas,. l!f"10&'1r,,._11 (A.A.) - MUddelumu. ytıı.Unden feci bir kaza olmuş, bir dııoa.nya çıkm11tır. Sarhoş genç bu 
•bnektedlr. mt Rlddle, 1t.10.H2 dm ltuı&ren hlr. genç ölm~. sefer bqmı geri C}ekmek istemiş, ---o--..--- lılflk Amıiırlbd& mukim 1taJ1&Dl&rm Bil, Balatta oturan HUaeyin a . cam kmklanndıın boğaz damarla_ 

Madam Ha nerede? Mlpnan ecDe1ıllft e&JedDmtyecetlDl dmda 19 yaşmda bir deliıkanlidu-. n kesilmiştir. 
Vltl. 11 (AA.) - ıı.me. Heabl htır bl141nmtt11'. Hll.aeYin bayram 'lerefine muhte • 

l'nuad& ft1& flg&l aıtmda\d J'ran. Yllp!lul der1a IMMltıta ,ere. bir. iif Wlerdıe dahs gllndilzden içme- Bd auretle fazla kan kaybeden 
lada buJua4ula aaW111etll blr kaJ'. l&llk Amerllmda otuna ll80.000 tt&L ğe ~. adamakıllı •rhoş ol• gocuk derhal BlmllıttUr. 
naldan yatanlanmakt&dır. ıluı.. Besı. ::vaııd&a aııcak Jll ldal Mttımıı ~ duktan 8Bftta eve gelince de b11ı·~ l Celet muRyene edilmJt, defnine 
avıarw tnJoıede imSllo •..miltJI. ısı~ ~ vuım.aıtur. '~ ruhat 'Velillrı:lilti. , 

kundt racılık ya!l&ft 1sma1I, Küçük
pazardaki r,algılı gazinolardan bi
ri.sinde artist ola.ıı Berrin adında 
bir genç kaiınla SP.Vİ§mektedir, 

Berrin bayrp.mın ikinci gi\nü t&o 
mailin dU.kkamna gelırıiş, burada 
otururluke komşusu Osman kadı . 
ııa lAf a~ıştır, Bu yUzden iki kun 
duracı arasında şiddetli bir müna• 
kaşa c;:ııkınış Ye mUnak8-%a sonun -
da Osman ceıbinden kamaaınt c;ıka• 
rara..lt İsmailln ~ma saplrunıştır. 

O&man vak9.yt miıt~akip k~ 
(De\·amı S ünclidc) 

Az gelirli 
halk. 

Bonamaıan ltla 
11111emet tetlltll'• ,., .... ,... 

(1!'- • üaelde) 

Loıutı-a, 16 (A,A,) -

harp nazın §11 beyanatta bulımlp\IL 
tur: Alman deniz tezglhl&nnda cali 
111n itçilerden bir kı8mı, maktnet-ıJe 
birlikte Ruayaya nakledDmlftlr. Ştm 
dl bunlar Karadenizdeld RWI 4eala 
teqA.hlarmda denizaltılar yaPJ1Wl&ı' 

AMERiKADA 
Geceleri de 

ekim yapıhyor 
KatJ,nlara ve gençlere zitatll 
makinelerinin tamirini öl • 
retmek mak.adile lıanl.r 

~dclı 
(i'amı 



Osmanlı saltanatının~BAPl.~ IMdh~meJerde ~; ~ ~~if ~= 
kurulması Hacı Bek ımDBnıiD pe n - . • 

• GumrukıenJe Sarhoş koca ile kansınm ara- .. ~.:. ... 
taşın bir siyaseti midir biriken eşya · r 

Yazın: 1. f.. 
Sıra ile ve aiiratle piyasaya 

-çıkarılması için 

Bir ua:e lluarıaaf ı 
ı Ulıe mühim bir mevzaa, Ös· ı Hacı Bektaıı e:il;l (:.Ok zeki olan 

ruanh tariliı ile uğrıtŞStll müılek bir adamın bunda dıı parmağını 
·kiklerimlzi, yoracak. terletc~ arama!' icap edeeekti'r. ('ünkii 
bir b:ıbse girişiyorum: fŞ~yh V~bali) cfdarte etmekle 

Acaba &imanlı s:ıltanatmm -:.a. } ~ok kıız:ınmı!ftır. Tic&Nt Vekii.'eti müsteşarı Ca. 
ruJmmn (Hacı BektaşHa bir 8·ya- I J,te mlidekkikler1n a)dınlahnı.. bit ZrunangiJ.in ıııehıimizcJe meşgul 
eti midir! lan liıımne;e~n bir no~lta daha!.. cl<iuğu b:ı,,lı<!a mesele)'·i tetkil ellen 

Biz, ne garp, ne ')ark tarihle. na :ı.evat bize bötiin yazıla.n Os gilmrl»tlenı.nemi'J olarak vagonlaı• 
inde, O<Jman!r tarihini, bir~irine 

1 
manlı tarih~erinin dı.lğru oldukla. da, vasıtalarda ve anbarlar.a 11ut-

:nuvıui gider şekilde gör,emeyiz! { rmı iddin edemezler. repolarda beld.Ytn ma.Uar.ın uüyUk 
Biri•i ı.ir "Siileynı~n şah" çı · Çitnkü ma~·ası dalkanıkluk ohm l•lr 9ilr:ıtle ve kıS!'! bir müddet zRr 

kartır, dalla Türldstamlın hicret btrllı o lıadar J&laacrdır ki •• Ol - tında piyesaya çrkanbıası i~i ic:in 
etmeden e'\"\'~l, btttlbı katıileyi mUs. mı~·an insan!arı yarabr, oh111yaa hazırlenan pro;rram tekemmül et• 
!Uman yapan, mü3lliman olarali nrlıkfar çlkartlr! Ve bİ7.9 de ta.tli ıniştir. 
gejirtir! Bir dipri geldikten 1on. taUr ditıletirl Maeli hı.ili a)d.~p . Bu progr:una göre, gümrükler • 
ra flk islim ouı (F.rtutral> o'a. "'iımız Semiramis efsaneıı gibi... den her ~eye ter<'ilian ha'km giye, 
nk "Österir; d:ıJın b:r ba!:!kftsı j.-:. 1 Bu dalkavnh tarih, zamanla .,a. coj'nc mllte&.llik maddeler ~ekilt• ., ' ı· . mi Attmruın olan birinci OKmıuı « ıAalı!ara d:ıba :ııyade tabasbus e- cekti.r. Sa:lllyi ham maddeleri ve 
tarafından fslinıhğıq kabul e<lif· d•billMk ioin, ha7all "ilslleler, ~;ğer yarı m:ı.muller ve daha son
diğmi yaıar. Banlann hangl<!il doi dindar vaziyet~r ilidas etmed~1er 'ra teferrü:ıt kabilmd-m bulun·m 
rudor! mi! diğer maddeler gelec.,&ttir. 
~~Ji (llahmud AclH) zamaam Banan böyle o!dağuna zerre ka Mınta.ka Ticaret Müdtır;üğü v::ı• 

da, 11Z11n nüiddet bta aarayda ka. dar ştlphe etıniyornz. Şu halde O. r.ıtı,lSil: gümrü.k~rde bulunan ruaıl 
lan ve btit8- menbalardan i5tifa. °IMa1I tarı"hinin başla•pema dair dekrılm pamuklu, yünlü ve ipek· 
de eden F:'ausız :ıvu'ıiat ve mubar. <tmduliunnz yarzılar, tamanıiyle li me:lSUcat ile ha.!ıkm ~uhtaç ol. 
rlri C"•er, idimiyeti, hirinei Oı.. Pnıı. ve yalandır. duğu cl.iğer ehemlQdyetli madde'er 
mnnrn babası dine Orthogal'a ka· Bu' nuıl dlzeleeektirf t!fsane • te&'lf:.t olunm~tur. 
bul ettiril'. • lere daha fu!a bir kı~et vermek, 1 Haurlanan Jilteye göre, güm • 

Ba Ort1topl llektafi kitablnda cualan daha IJi tahlil .etmekle... rükletd: bugtlnk.U kadar çeşitli 
CErdoğdu Alp)d... (.'4nkll efsane tarit~n bir mukl\c\. ve k:lllJive"".ll 91va. hı<;bir zaman 

Bektatl kitaltlnda.. ~lana clime.rlidir, ve bize. bir c.ok. şeyleri topll!.~&m.J!i!tı, Bı.ınların kısa bir 
lllUsJtlmanlıldarmdan bır babİfi ol. •.Rff:letmele llaurlamaq bır tarlb. müddet içinde piyasaya çıkarıl -
ma.dıiı cibi, gariptir ld, bir "Si\.. tir. ması milmktin -ohıraa fiyatları. dil• 
leyman Şah" da ya.rattlıı.az. a. Bagtln elde bir btıkta,t efsane ttürm.8 lra.bil olabileceği bnaati 
men llç llardctııen Osınanll taribt' kitabı Qrdır, Mevfia.J& ait de bi;y vardır 
ne seçilir. (AyJ!ojpnq Alp>, (J!:r. le bir kitabın ba1anntlJ'lcaiı fdtlia ·---~---
doida Alp), (Gündöz A ... ). edilemez! 

l'9kat Jnınfe ma...UUcla, bu ~ ki kollın ve pa~lan ıı. 
saltanatın te5isinde llaeı Rekta&m ,.amalı, o.nruı1ı tuilli ile ittlıal 
bUttiıa pyretile çahıtaimı göate _ eden mtltehasJq<Jlannpza bbyor! .• 
rir. - Ne ollll'du! Şu erenler bir 'himmet 

Ç\1nJdl Bacı Bektal i~in,. avuca eltlelel'Cltt._ R. Ç. 

Liman kadroları 
takviye ediliyo~ 

smda 888 inci bir konuşma tüytlk~~ 
- ~~fil bu kulağına kUpe olur da ~ir 

daha, içmezsin ! 
- Hakhsın karıcığım, hakllsı11 '1ir 

daha içmem f. .. 

madenlerdiır. 
Senelıet'cc evvel buu!ardan lü • 

zumu k&dar faydalanmak için bü· 
yiık bir mlleıııısese kuruldu. Eti 
pank ... 

Geçen sene 9"kil• kek ~ürü 
sıkıntqında Eti J!anlun JM8UJiye
ti eJ.obct vuüır. Bu h~a ç.tgit 
!}f!şit rivayetler Ç1ktı. Ocaklarda 
kuıtanıir.n ağaçla:r evvelce Roman 
yadan ~lirmit; ~ kapanmca w 
&tok ela olmaY!llca işletme du~ 

AkMrar eivannda otUJ"an n yetiyle de t.plnın zQini kopamn!lıo DJUll, Tabtat aa.nki biae: 
mU~:ccel s.'lrhoşlardan ıayılan Sü · lar, öyle' yatmıtls.rdı. -r- Size yalnız maden kömilrtl 
leyma.n Taı, g~lerde tle yeni bir Fakat Süleyman bu, d'nle• nıii" verınekle !kalmadım; onlan illet _ 
marifeti' Yildhı~n adliyeye ''eril. ZJ1in p.lmadıjrnı görtlnce, kapl)'I ırıdr: için Jbım olan ormanlar da 
di. yamroldsmai-, tekmel9Jllıeie baf' yanıbaşmdadır! 

Her sarho!iıun oıarbo5luk hııli lamııtr. Demiş. Bi.r gUn Romanyaden 
ayrı ayrıdır, derler. 8ü'Leymau 'J'o. Vıt kattakiler yı"ıte pür hele«'aa <iirel;< gtolm:mıe.si ibti,ıııaliui dilfiln
l:'•n da ııerla~ken -11evdiğinl lian. ~·atakJanndan fırlaırn~lardı. Niha· ?Il>e'k biraz uzağı gören kimseler 
mayın- yapınajta mecbur oltluğu yet sabırları tükenmit ve pıncere. ~in pek tabii :i.di; netcldnı timdi 
!OY karN ile kıtvga etmektir. • den Mtlarrnı uatar.W baill'lllll • bu eksiğin kendi onrıanI:ınmız:Jan 

ilam öylee!ne bvga etmektedir lardı: teminine çabgJhYor. 
iri, gilrillıtl yıedi mahetlıe öted~n - Kim of Geoenlıetdc Karu~ctmedeki dP.'" 
bile du)'lllmakta, gecenin geçmiş - Benim ... , &ern kCIPJ11. podan .k6mi.lr alnen bir fey grizil• 
1:1tatinde kendtlerJnclen geçmiı:ı - Defol git lll'tlk herif. Z:ıte.n me çarptı· Köınıilr ~{mJsnnm -di· 
yüzlerce kişi heyet.anla )'ftakla • 1karrn .vele yok. Seni ~eriye al - binde eeiliz cın tane Jdltük baıkUl 
nadan frrlaaaakta Ve •aatla:tta bu mayız. Bir <bl<ika bile rahat bı • konnıat; hamUis.r sürderi cJoldıı. 
••J'lllddı kan koca kavgunu din· rftlopaz mJ!Jrn ıen hls,ını. ruyorlar; bu'kh!.o koy11yorJar, tar 
lem!ktedUler. • - Oarum baracaı benim evim de tıhyar ve kamyona ~ltıbyor. 

Slleyman 'l'at bqr domanh ol . i'! mif Neden~ ieeriye alau _ Bır ton k&n11r yimı& bet otus ldlfe 
'laia itıin c sırM1nda karısı. yorsanuz! tutu,>w. HsınaJ daııa .!Ula yurulu-
na ti.Dl._ ..:a.i hareket et. yor; her baaldllılln --nda bir •"' Ve böylece batlı)rae m»naka~ ....,. 
mekte. hatta kendisini tlhmekte- JukardakiJerin kapıya jnmesiyle moemur bulunuyor; en mUıh~ bu 
a;r ele ... Ve kadın her kavgaclan berabeor kavgaya inktlip etmiş ve il yanlD 88at kadar ıUrilYor ve 
80nr& pdmnı )lll'bllnı toplarıp an mid8ind9kl alkolttn ba-• vurdu çok vakit kaybediliyor. O "vakit" 
ndinln evı"nıe bemaktadn-. ..-·- ki biıde "nıakid" oldu&.. 86..,e:ıir lu dumanla hareket e<Jen Si.ley. au ~. 

Bu •u.retle, ıa.r ka,·gaıun Baba- man ev sahfbinin tlzerine httcrmı ama deleri pek u t.akCir olamft'. 
hında ayılan Sllle_yman Ta.,m da : ederdl kendisini dö~tü. Diler taraftan mesel& DolıJls -

- lliııt!'lll, ı..mm, ne olursnn 1:alıçtdeki havagazi fa.brikuınclan 
bir bardak tıa ptir! yolundaki ba. Geri yanını uJatmap ltızum kömür verilirken kamyon koca bir 
tırma.lan fayd&lllZ k.\Jmaktadır yok. itte SIUeymaa b~ mahal - baskwtııı tltıtilne ylrUytp duru-

k:iDde, hafif ve Aciz saltan Allet. 
tini balandu.ımakt.anaa, atıldıl< 
yeri tar.cak. baJtaWuak, parala. 
)&eak ha _xeuçleri halanaurmak da 

Şelter tlarlılt Orta ve lU. maunu 
•cngler alanacalı 

Ayıtdaen Stıleyman bambaşka • leyi geee )'&mi rahatmz ettı"kten yor; darsa alm.IJıar. "61!clentcek 
lıir adamdır. Hemen kaynanaıHnm sonra yaka.la.nmıs ve mahkemeye miktarda tonu giS.~t~n rakaııta 
evine kop:rak, binhi.r rica, blnbir \'erilmitti. göre Ayar edi.Ji)'Ol'. Kftmlr bet on 

- yemin ve töVbedeu sonra kansmı Stlleym:m mahkeme huzuruna dakikada yU:kteniyor· b .. 1111n 
kandmr ve yine evine ıcetirir. 91bnh:hlı zaman tamamiYle ayıt. tc>p'llZU muvazeneyt ~Dca kaırı-

ita eıvll idi. 
itte biz, ba efsanelere bakank 

HICI Bek-..m Mlylk bir llJaaet 
oyan• oynadtllna ullip olQWa 

Bir tarsftan Bacı Bektat, Aliet 
t.iıd dtlpnanı, hali eeki Tllrk cJt 
ninl • ......_ e41eB <e.man> "-9 
tutarla anla.,.ılyor. Pllllrat bll •-
19pna ~ .Uettini de gtieeadlr • 
melı: 1atemİ7or. Ona lıeMi meatu. 
ti~ anlqbiw U-. eiV•. Ve 
8111tan AllE'ttini a. .. ya fetlae 
teşvik eyliyo•. 

Sultan Allettin, oıduBlle nltuı 
önHn.e gelir gelmes; Baeı Retltat 
\ 'elinin müridi Tat.ar Jı&lranı, Sal· 
tan Aliettlne htteam ediyor. 

Geriye dinmek.-. Y' .. W.. 
et &ktaş Velinin del&leta,e olda _ 
iona silpiıe götlnni;ren 1tirtalom 
ı u l?"'dehr akbıdillyor. 

F al'4! IJu su-ada Hacı Bektaım, 
11 ı'di ol:ın Ollllall Bey, Su!bn A. 
lflcttin he salla muahedesj ııkte • 
den beylere '!a!dın)or. Zincider -
le 'l:?:ığh ohluğu bsldc Allettlain 
h112unına ~eti~..iiyo•. Netieede Ha. 
cı Et"kt:t'> kml»il)GI' ve OD• pren' 
t y·n cUirtiyor. 

.feker topt&aelarilıe b&kkallarm el. 
lerindellf tekerleri sakt.,..rak •ut 
yaprnadlkları alt.kadar makamlara. 
fikAyet edDlldf, bir' tak lıakk&Jl&nJI 
ellerlndeld ,.ııertert tekerlemecllere 
fula fiyatlara •ttıkları anlqılm11 • 
tır. 

Ba71'Ul dOla,.U. ... tlrketl .. 
depo&arhldan loptiincılara ıeker ver. 
medili jÇ.ln halk bayram g1lnU ıeker 
buı .. am., akıatı QelDJUtUr. Vaid • 
yetba bu&1lfl dtselmeai beldemııekte • 
~. , 

Cemtıl Tekeli. öldü 
Di•&al muhuebat ikinci relAılltlD. 

deıı. mütekait Cemal Tekeli dUra Ar • 
uwttra,-ODdckl 8t'iDde vefat •tmlL 
tir., Uzun :rıııu Daı1llmuaUimln " 
Se1lalk idacll.lbule memleket irfanına 
hizmet etmtı Olan merhum aon za • 
ınanlarda "Nabedld., imza.tile ede'lıL 

yat ahumaa da g11Zlde uerter vet. 
mı,u. Cenazeııt yarm 11 buçukta •. 
vtnden kaldınlarak RumellblaarmdL 
k1 alle kabrietanına defnedilecektir. 
ôttlye Allahtan rahmet;, aiıe.lne bat. 
ııatııtı dileriz. 

Bcr~ 1a ~ bir mesele Boiaapnin ildı.Ji7atı 
d ı.a ·~ -. Acaba Sa!tan Osma.n, 
hu • 31,ıunda m.iisliiman mı idi! laaltlnntla lronlertıJU 
\itım n !\l!ll idi? 

Ha ı Bcktal Veli ba A)lllÇ hl _ 
kiın1Jam biıtok dlnRtlfler \'erir. 
1 erı~Qel'i nna..... .....-mi iii 

119rıyer b&lkev11141ea: 
1T. llktefrin 1M2 cumarte• s1lnii 

aat 17 de profel6r 8upJal Nuri 1leri 
taralmdan (Boğulçinln Urtıaa'lfıyatı) 

retir. E\•lenmeği de tavsife etme. adlı blr konferana vertıeeektlr, Her • 
ii autmn. 01maD BeJ cJ4aer Cila kea gelebilir. 
... biıdealılre <leP. tldeWi>ııU.. 

Jdnıaka.lit Vekili Amiral Fahri 
Enginin riyaseti altında §ehrimiı 
cie liman ri}'Uetinde yapıali r.~ _ 
lantJler anunda merka ve tQra 
liman bdıvlannın tüviyeai ta• 
umlr etmiltb', 
._,. ._... *.~ tatra,Q .. 

man dolrelerine orta mfktep mea 
zunlan abnarM bunlann bir ihti· 
... .......... ,deniz idareoiliji 
if~ıinde 7etiftirilmesine Ç&lıtıla. 
caktr. 811 ~ aec;ilmai için 
t.taainılda bir mtltıabalra imtihanı 
yapıDaerna k&!'ar verı.tırittir. tm
tihan bu a)"Jn 21 inde fat•n bul 
mınlılb limen NilQinde yapıla • 
caktr. 

Bu. wı-.b1fa kazanan orta 
m*tep ve liıle memn.Jarı derhal 
ta)'in obıucat ve kendilerine bfl• 
remde alalıilecc-klcri maq ve üc
fttler wrllet'ektlr. Aynca denic 
fldamlanns vedJen munzam mesai 
jlcretiftden de istifade e4ebilecek. 
leJ'dir. 

Kürit ve .Ui""n tlilı~nlere 
iplilt 

Ktlrk ve eldiven imalat ve diki· 
ei iLe metgııl olanlat' kendilıer.:.ne 
iplik verilmedifinden 'iklyet et _ 
ı:tMtlıerdtr. Bundan tonra tevzi c
dilf'Cek dikit ipliğlııden nlnbilme -
ltri igi.'l bunll\l'ln ihtiyaçları Tice• 
ret Odostnca teddk v.e tesbit olUıt 
naca.kır. 

Nlhayet evvelki g"et'e Slle.Jlllan ftnt 'balannyordu: yon çekilip gidiyor: jJayrt pratik 
bay.ram ~refiae kimhilir kaçıncı - Vıt!Jahl bay lıikim diy-e yal.

1 
modern ve medf'Dt

0

blr aq1 Se~ 
tö,•besinl yiae bMm111 ve ötede be_ VUl)'ordn. Hiçbir teY ha!ırlamı • basldllUn, Nkia memmvn~··birçok 
ride İOİP bi\o hayli Mrlao! olduktan J"Ol'UID,, Ne 7aptnn, ne ettim babe· hamalın yarmı saatte yaptığı ki 
ftOnra yıkıla ydnla evine gelmittt. rlm yok. Şahit olarak Jtelen kom. bır baakül, bir ınemıa ve en aı ya. 
fün'ISı da kocasının alU'ak . birkaç ~'Ular y:ı.pbkla.rnnı henden çok da. ruıı k.a.dM- tıam-.ı bet on dakikada 
... .,..,_ ... ._... peihizhli ai biliyorlar. baouvor. 
........_ ~ k!J'llllrııttıMll"""'"'~"•eıtleette llMctM ~*""' tev. K6mf.lri ~ gf'ttlıltp de gazete-
ı;~inniş ve kan kocft yine ticJdet.ı ~ifiae karar v~rdi, ve kansmı da ye ı:liriten tramv{Ly çadd~"uden 
Ji itil- bTgsya bqlurnşlarch. talıit olarak dinlemek tbere mu- YClltpcıetaaeye ~ Mfalt IOkak 

Kavgadan soma Huriye kadın lı•lremeJt ba,U bir ~ bıraktı. tan i>Mfıklen kelle bir edam yıl • 
bohrasmı toplamIJ ve: Sllteyman tevkirıne hio aldınnı dmm g1bl kayıp gidiyor; herkell 

- Artık gelmemek Uz.-re Pli - yordu. Vakıa tevkif edilmilti, ama ona~ ve takdiJ'le bakıyordu: 
yol'Olll. No 'halin varsa gör. Diye r.Unlrrce yalvannaktan, kayna.na. UatUne göktüğil tah".anm altına 
kapıyı çn.rpmış, çıkıp gitmişti. sının evine gidip gelip kansnıa, bir ı;ıateıı ~riettiıl1Dil: taluın)'alı 

Stileymarun §la.rhot olduğa za • kaynana&ma kendisini affettirm., cllıerirıi bir' canbez lil>i knlWıar.tk 
man lumsına ya~varmak yakar _ le alrqmaktan kurtulmuttu. Zira uçup gidiyordu. 1-te ba bM&blz 
nta'k 1deti olmscbimı1an artm.m • llepna gelenleri dl\Y&n kanılı te _ ve buit adam da tam medeni. ..,. 
dan: llıla 'malllıemeye lelmtt ve kendi. dern, pratik bıl' kafa vardı. Ona 

- Oh memnun oldum. Clehen - &iyle. §Olıl:aa banpmth. sıue,mu bıaktan da Eti .BaDk kL'fntıı' depo. 
nemin dibine kadar gidebiLnin, polis tarafmdaa Jandarma1a ter sun<Wti yllk!eme ilini hatırladnsı. 
yolun ~ık olsun. Sözleriyle ken. hbı ediJrnek there aşaiıJa )ndiri• Halbuki ayıu llller11ee111in nh. 
cJisini nğurlannt ve o da kanslnın brken karuıı alellcele satın aldılr tımmdk, h-,te bir talldt ook mil• 
arb.cımdan sokağa -fll'hya.rak bir iki paket signrayı kendisine .aza. .1'ı(Jllımel. iki büyük viaci YUdı ki. 
meyhaneye dalıp 7eniflıen içmeie tıyor ve tiyle diJ'onf11: Yirminci urın tılrıel' Bellll>ol4l gibi 
lı.aşlamfltı. - Gördtin ımı a.tc, herke• ka. beyb:tle 1tibel!!w: homurdana • 

Stlleyman meyhanede geç vakte nna benzer mi imiş? Atlunı nasal rak çal.Jll:yonfu. 
kadar kalarak artık bir damla bi. hemeıa karaJr.ola Q&lim ediyorlar. Osmanlı tarihini o1mdre1ı vakit 
le icıki ~ hali kalmadıktan Fakat Ul'aft ,.._Tek sen Uztilme. vakit ma.d.,ve ~ biıııbulan b1an 
@onn evine d8nmöt ve kamının Bu d& ...,.-. Hem blJ'le oldup VMltaıaıra eapl~ta .. r etti- ' 
e\·de olmadığlnı d8'Unmf7erek ka. da iyi o,ldu. Artık kuJqr118 t.Upe fimid, felMcett~ tıa'1ıea • 
PiYi oabnaia gitiemiıti. oh•.r et. Wld bir dalla klip gibi ~- bebl bu oldaiunıı sertb'al'ur. Eti 

C•t katta otmanlar --ttalll o. lllllitea 'fUCeçer.JİD. Banıkm k&nür deposu tanklat"Ja 
tarabı1dilderlne tabii · taM'ors.- S~J!Dan hem dinliyo~ hem ele nuznld1 8llva.rilerin •7111 Pfta 
DIİI- tiddetli kavpdaa soma ka mltemadİJ'ft ~ ...Yoma: dllşman tıBltlne -.l!ıkrdıkkm bi! 
rı koeanm bı ltu'dn gi'tnıeleri ı· - llaklmn kançıfıın bakhs1D harp meydsnma bememlyor mu · 
zerine derin bir uykuya ılalllllllar: 1tir w. -..ı.. ' KADIRCAN IUJILf 
df. Artık rahatsız edilmemek ni • NiHAT ŞAzt 

imam ister! •• 811 Hacı Bektatm .. --------------~-----------------------111111--------lllİ Mr lel'tiJ ve teD4Jt°W 411idir! A• 
~r. Fakat anladıimm ~ 
..,. w.ıs, (Hacı Bektaş)• candan 
dti1'1*11 o1a.a ... te,W, te!IJİf w 
tar.Jil etmek i~ ec1i70lda. 
-..., b~ <fJ8r• VMbali> 
......... llalnlus&. Ollllaa lh7 
........ MIDAllda dW , ..... -
llktan •isltlmanbia .... delil. 
ıli. Qllnkl lJeJ')s, ....... ~ pnç 
....... uıalanada pek MJiHt bir 
taık ve a7ft)dr eld"'9na, llmnı 
.ona v~.M imkin bal'lllUlladrtr 
Dl J!llr&r ite 93yler, 

Stiltaa 0..a da talebillde ma. 
Midir. ll9 fark V• afl'll* iledir~ 

İldli eh 'l'lıkttır. Yanlıs Şeyh 
fazla mutaassıp ve' çok fazla kua 
kU'l'Vet taraftandır. Ejer Sultan 
O.man ba umend& .._. •tıaa. 
- olmlt ••Jdı, Mıtlll ~ İl • 
tlkb&le sahip genç b"r Tllrk p.._ 
9ill8 "-,es.ve "''e 1·•ıe"5ll. 
HalMıki ... ,_ .. ve _........., 

en bltyia 'bir .&ili tetkil ettıl. Fa. 
kat Suliıan O... bu mAnle eJaem 
.-ret veıme.JL v~ ~Mlta tıklr. 
~ _._ •>'7"1' ... , ... ........ ........,... ~ 
•ufnzaw QQk. hü;Jıtnıa..wt •· ...... 

Gue .. ıer Pamm at* telür iı. 
lia edilcltlimi ,..., •• 

v-.e11n 11011 ..._.. Midi o1 -
4'1 • llinom lıepnatma ve. 
...,. dair iki, Do ,.. kelimeli"t< 
bir tellrar )"Uiım. 1111 ..._. •• 
..ailllr 1Uete7e 100 iaıWz lin. 
ıma mal .....,., ~katıln artık 
puteeilk J9111D•iia 1mu. uı .. 
ıuadı. A.merika>ra n 1-lıuda ı.a. 
r•t ecleoelE 7olcıa tQJuwai Uıre
rinde bir yer tuttaiaqa "-rikalr 
~eti Llbliag 8Öyf.et1i. &tQ.cek 
halde delil. vasiyetten ..,..clıitnı 
.ilive etti. ~n har))f) ::re. 
cejlae llui. Jl'alrat Amerlkanm 
'ba İli tok geÇ ppacaiı fikrincle. 
1/ihr ~ muhbirler de yazı 
maklneleri•in 11apn4, gazeteleri • 
.. telpd yMr,orlar. ReJl May -
nar 4a seWJ. ~ua lngiliz 
Eefuet IMlllarlanndan bir vatl\P• 
öatmıa ,--.. ~halka· 
•.....Y WAt .,._.n yazdanm 

·dan IHlrtl beni azarladı. Memun 
eevap v....- nmiy~ • bclar iJi 
•I hldailın• ....ı.n. ''1fa1n', de. 
di. l'alal YMi1elia iiitll eldağa 
1ıa1k kartdmda. bhelertle söyle. 
..... • • 54 le!" Jift1ep hal 

• 

Mı Mllan ~bi' ve )lda'V'aMIZ * 
.a,lame1de itluun etti; beni lkinei 
tabsye m~nsup memurlaİ- F.ranıu 
hUHmetine tiklyet etmitler, Fran 
la da H lıati tngiltereJ'e bildir _ 
IDjf. llaııWdılr! Benimtr rğ.ra"'- • 
eals\anna Fransada saY1fir ~k ~ok 
oı.. betlDd lrol 1Qe111wplannr gö · 
r:etıeı.a.. daha iyi bir iş yapmıf 
o1ur1 ... 

Gece ete.~s Aalerikalı bir laf· 
)1N'eei &öıdlk. Çehresi bir Meksi. 
ka!ıyı yaJuıt Ktlhalıyı andmyor; 
Barselonda ra41tgeldiğiırı Franko .. 
1tun ajl!.Dlımndan Delvayi hatrrJa. 
ÖJIJI: Tılher ele ha adamın ~relli-
81 belenmlyor, IN>)'1111a bn'etU 
~r içiror: bıydrluır lrendiıııf ne 

°"'"9• 
Jluzaller ENn 

~alaaeı bir D1ljlM 4=ehre9İ vermif. 
Bir talim ktunpındaymıı, fakat 
kampoa yerini !IÖylemiyor. V'ç haf 
tadanberl talım görmüş, fakat he. 
1lk 1lÇlllamlŞ. 
~ Beji iJe tınivel'!!I banna 

gittik. rastgele Jaer '8rt'en baho;e • 
den bir sllrtl fngı"liz laarp lllllha • 
biri \"ar. Bard"'1 on franga şana • 
pan;ya içtik. oteli lıiikimet arım 
meeliııi olarak iıınl edeeek, fa. 
kat beyn:. sa~Jannı otel q.lomnıdıa 
ııöıdöiilm Pol Bonkıır millteı.na, 
l>ireok iyaa ıvuı Tarda 'dunu • 
dan ceaüa doiru inip Jdttil<!r. 
ı'unla meeiW~riD to~ı l4e 
ta imu-.. Ofielcle~ eılmrlreıa Pa 
.+.ten gelen dreteei Ooft1o• Va. 
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IJış;f'!!' ............. ~:~n . "ON' flABF.Il L ER r-.~-~~!.~.~.Y!.~.!.~----
r." _.JI, ~ • 

B:~~~0~~.~~ .. ~a.;~~~:: Orta şarkta Taymis diyor ki: · Amerı·kada 1' Tenbellik pasa benzer 
QA.O ~.,. "~ .... .......,,._. Çok çalışmak insanı yorar mı? Cok caluıan sıhhtt' - mfltteflk taarruza tinden kayıp mı eder? Belki. Belki değil, calcsmanın :rıı.r 1rl Y' Ecııe ti. 

~n .. 1:11 14.0<i lir. 17..o.1 tu. 

• e !ıJWS '1.60 • H .. o<! • Amerikan 
uçaklannm 

• Oüf\de~ ..... ~~ı muvaff akiyeti 

GeC 1 • d yolunu biim~clen ça/ısanlar üzerinde bu sözün sıhhati, 
itina ile e eri e yüzde yüzdür. Fakat unutmayınız ki tenbcllik, boş dur 

P 'ştılr 4.00 • IU>< • 
1 llJ I:~ l.llC • ll.00 • 

O°"t4'ye ır6ndertıeıı 

r.n-&k t:'l'rl veril"'" 

bazırlanm&lllilr ekı·m yapılıyor ma, ç!ıl<smadan daha cok muzirdir. Bos durmak bir fJd 
sa ben=er, insanı calısmadan daha cok asındırır. 

Londra, 15 (A.A.) - Londranın Va~ııgton, 1~ (A.A.) _ l\1Uttcuk 

Mff 

: ........ ~~ft9.~J 
r 

Staltagıad 
cıayanac@ ı 

• 

!Stalıııgrnd haflıılar ı;eçtıı;ı hııld..: 

1 y:.ııııyor. Slalıngraı..l koınUnisL par. 
· J..,1 m rı;czi lmbııl ettiği bir kara~ 

mü,1 ı sebclilıı :')Lalin §U meaa.ıı gönt.lc'r 
Jlj t ı-. "Slalin..,.radı nıUdafarı edece _ 
ı;ı.z ve her ne palın.sına olursa olsun 
uU manı yok ~dcccj'.;lz.,, 

Dl~#er taraftan Alınan lcblıği dün. 
., .:ırckAl hakkınıla şu maliımutı 

..,·ı:.r n ktcdır: Kafkasyatla Maykobdan 
'1 .ı~p ye giclc·ı yol ilslUnde pike u _ 
ç J, tcııl<llleı ile ti tcklcnon Alman 
hıt.ı. arı yenıdcn lı.ı1ttm · ll"pck'"İ YC 

.. ,, l< müsty'lhk m ul \")>ile ı Z ptct.. 
:!. Cl dir. 

13 ı ınUnascb lle y lntz blr tümen 
\.\ ınılııtlc 100 den fıızııı. mUstahkeıı:ı 

,l 

2 Messerşlmit 
düşür il dl 

\'U)ington, ı~ (A . .'\..) - An1erlkan 
uı ıJusunun tebliğinde, bir!C§ik AmerL 
ka bava ı,uvv~tıerlnin ortaşarkta 2 
Mcsseqıınit ıoıı tayyaresi dUş:\lrroek 

ve diğer bir Mcascrşmlt 109 uçağ'mı 
hasara uğralmal< m.ıretile ilk zaferi 
kazandığı bilcllri!m('ktecHr. 

Cenubi Afrilm bomba uçaklarına 

bütUn aabatı gazeteleri, ilk sayfa!a • ve dost memlcltetletjn lhtiyııçıarmı 
l'lllda Rusların SLallngract yııkınındıı kar§l]amaga. mcdnr cılacak lıslihsalfltı 
ki ttpclcri geri almak surctıle kazan. 
d kl aft lciv u s.rttınnak•maksadile çiftçilere gltgl_ r 1arı muv a.~e eri bPlirtmektc 
ve başmakalclerinde general Smut _ 
&un Londraya gelmig olmasından 

dolayı memnuniyet beynn etmekte _ 
diri er. 

de miktarı artan zlraat makineler! 

Çiınento mamulatı 
çıkaran 

ınüesseseler 
T evzicıt için §İmdi de oda 
sanayi §Ube6İne müracaat 

edilecek 

Taymus ve Dcyli Telgraf gazeteleti 
cenub1 Afril<alı bilyilk <.!evlet adamı • 
na birer \ıaşamkalc tahsis edurck ay. 
ni satırlarda, ayni tabirleri şöy!ece 

kullanıyorlar: Te.ymls diyor ki: 

· tev.zi edilmesine karar verllnıiştjr. 
Bu mtinasebctJe bu ııeneki mue7..zanı 

rekoltenin bundan 20 .ııeno evvel 0 <le \ 

virde ziraatin m:ıkincleı;;tfrllmc ı o! •• 

dukça. inkişa!a mazhar olmu,, o!nıakl,ı 

beraber bugünkü derecesine vaeıl ola 
mamış bulunduğu kaydcdilmC'ktedı;, Çim~ntodan mamul raal çrkaraıı 

Bu sene ziraat işleri, lıUsnUnlye. ıniıersezelcr!ıl ~imento lcvzıntının 

sahibi vatandaşların yardımı ıle re 1 · y.tpılı:ı:ısr iı:ıi .lktı:sat Vekaclti ıı e' "General Smutsun Londra.de. bulun.. 
maaı, cenup Afril•a hükumeti.:§cl!e • 
ı·inin önlcrjndc açılan yolu ~m.dl da. ncr .ziyaları l!ltında gecclf'ri r!ahi rtc 
ha iyi gördUlderini vr. iınpara.tadu. vam etmektedir. Ziraat nP.zar\lll, ka. 

guıı. c.n ileri /l<r .snhplerindo.ıı ~ dmlara ve ı;ençlere ziıaıı t maJ,jn"lcı_ 

refakat etmekle olan 12 Amerikan harbin en bıiyUk donUm noktn.-;ı ya1c ~rlnln famlrini öğretmek mııksarlll • 

bel~ıl~eden ıal'.nar:ık Mrntaka İk. 
lıı;:ıt müdilıfü§ltn: veıi1mil'l ve mın 
tak:ı. ilttrsa: mi,~lüı lüğii de bu imn 
liıthanolcr:!l bir Ji..,tc:;foj milli ı .ı• 
nay,i 1ülifüne göndı::rerek buni::ı -
rın iht"yn.ç r.iSbctinin tayinini ı"• 
temişli. 

av uçağı 12 Stukaya rt'fakıı l eden 20 
r ~':"şmlt tnyyarC's!ıı<.lrn mtirekkep 

b.r ıioya tesntlUf elnli§Ur . .Amerikan 
a \' uçakları, 'Mcsı;crşmit tnyyarcle • 

rıne taarruz ettikleri sırada cenub 
,\irika bomba uaçkları boınba.larını 

ıJUıımanın karadaki kuvvetleri üzeri~ 

!aştığına kan.ıat ı;ctlrıldiğinı söste gece ve gundllır. kursları tcrtıp clmış~ 
rir. Almanya, müdafaa vaziyetlnd- ·tir. 
bile çok bUyUk bir <lO~mandı, dl A 

yen Deyli Telgraf gazetcııi maka.le • 
aine şöyle devam l'dlyor: 
MUtlcfık taarruzu, ltiruı. ile ha7.ır • 

lanma.lıdır. Hareket birliği ve iyr 

lsrıiçre gazetelerinin 
Almanya alehinde ncfriyah 

Bcrlln, 1;; (A,A.) - Alman harici • 
n atmı§lar, sonra Sluka.!ara hllcum. stratejik prensipler muvn ra .. l.}ctın 
ederek bunları, bombalarını tesirsiz zary.ırl şartlarıdrr. ye na.zırllgmm İsviçre gazet;M.ennden 
cck1lde fırlatmağa ve kaçmağe. meC-• Bu gazete, mU§terek hareketin ne. bir kısmının Almanya alcyhlndc'kl 
Lut' tırakmı.,lardır. savaıı 20 dakika, 'rede yapılması muhtemel o!duğunu neşriyatı hakkuıda tedbir ıılacajj-ı bil 

. tilıat noktası de g;;:\;irilıniiitİr. "' ., 
Eıırmüş, sonra Mcsaer••,..,itler rekil. araııtırarak he.sapsız .icdakarJıkJar diriljyor •. I.Jbeml-Stempa gazıetcalnl:-ı 

S3na.::i B1rliği bu mü'esSet;clcr·:ı 
v.ızh·::tini tetkik cdc1 ken diğer t:ı 
nı.ftan Timret v.e Sanayi Odası ela 
ı;i.ınc:n tod·rn ~amu! nıal grkal'an 
ııı.ieı:sc.sel .. rin :lakiki ;htiyaçlnrını 
tcsl>itc m:-dar ohl:decck r:-smi ve
ı::ııi · ile b"r"ikte nihayet bu ayın 
Yirmi Jördür:e kad'lr Ticaret Oda 
ııı sanayi ~hesi müdürlügüne m i• 
rac:ı.allarmr bil\tiıınıiştir. 

:;,; l'1 ıuıg, atldrı vr nou cephcsiml.: ,,.-- ,. 
~'\yellerin ınzı kal'~ılıl< taarruzlar. mişler ve Stuka.lun takip etmişlerdir. iııt;eneceğl tahminini ytlriltmekte v~ ·yenl Avrupa hakkmdalti makalesi bu 

Evvelce belecinve sonra lk•t • 
5at Miidfü'lilğün~, ·<l~lıa soıır-a 'sn• 
ııayi. ıbir1iğine xnlimca1t "d'p lıc • 
nüz çimeııto alamamış olan bu im:ı 
lath:ın'! s:ı.hip1 cıi bir <le ticaret ve 
sanayi orl::i!:nun .sanavi subesi mü 
dtirJüğüniJ.n rn.!lydana." cıkmrş olma• 
srndan d»layı 11asrnmı; vaziyette 
iken ıbaymm crfesindc 1ktısat Ve 
kiıletinin bir mıifrtt'ı:iıı bu imalat· 
hanelel'~ çimento tevz'.atı isini 
tetkik cdcteğini ve bayramertcsi 
Pnalathııne!eri f:'Cze<:eğfoi öğren • 
ııı·-.eıcroir. 

\t ı1icum hı..rekCLtcrı ııUsküıttl!nıü .. Ameriltalılar, muvaffaklyctlcrini tef Ruzveltin Rusya.da. ve Çindeki <itiş• ne§l'iyata m!.ealolarak göatcrillyor. 
· ma.n ıutaıarmm şaşrrblmaamdan bah , 

tl.lr. men Arnold D. Jıtkaya borçludurlar. s~tttğl.ni hatırlatarak Sm.ut,ırun bir te; 

\ olga do"uauuılıı Almrın sa-.. l· u. Teğmen, bir Mcaserşmlt uçağı dU_şUı· feüHinn zütretmekte1ilr. Sımıtw btın _ F ran•ad a l ngiliz ve 
Amerikan filmleri r;.ıkl,ll'I gUnoliz cıs ter 'e ıuatz m. mtiş, diğer bir Messcrşmiti de ha.sara 

1 dan uzun zaman evvel aacl lbt\yült mo. 
ı.. !ilelcıinj ve tliğcr ı:!Uşm 11 .h:ıv·ı u""'atm"•tır. Kazanılan muvaffa'·iyet .. \ 1 6• '"" " harebenin orta.şarkta .,.e Aktıenlzd& 
u·aıılarını bombalıunışı~rdı~. 0 7u tc teğmen çorç D. Fobbs'un da bir olacağını söy'!emjşti. göıterilmiyecek 
nclırlnde o1 ta tonaJ<la bır d~"ll a'l ''· M ·t iü u k lı til 1 51 carct gem.si batırılmıştır. Don c p_ e:ıserşmı ( ş rmc s re e 1 sac Dcyll Telgraf ~a.zcte.sl, nıaka.le.sinlrı". 

,-;9 i, 15 (A.A.) - Fransız sinema •. 

1n.rmdıı l:S birinciteşrlnden itlbr.ren 
Amerikan ve 1nı;-iıtz filmlerin gO:ıte. 
rilmcsl yasak edilJD4tir. 

U<!Slndc ltaıyan av uçakları ten iller; vardır. sonunda., birleşmiş milletlerlrt 'hM'l"i -

zaraı·a uğraınııksızın, iki oll.m:ın uça~ nin harbl olan di\ny& lıarbindc ileri 
b'l dU~ilrmUşlcrdir. gittiklerini ~öyıUyor. 

başka. iki gemi daha balırılmıftır. 
Cephcılın merke:ı l:e- i mindc r;; 

9 Sovyet poli•i ŞanghayJan... 
Dü.~n böylece lıatt cenup Afrika kı 

<lıl~man mukav-mct nol<to.sının talı. yılarI açığında 61 bin tonllAtoluk ka.. 
rıl, 1 :ıırasndıı. 6 ı krızaınn t c!e ... ~c;;iril • 

Sovyet müdafaa •komi•er 
muavinliği Fen ve edebiyat 

lakllteıerı binası 
m.~ ~e bir miktar esil a: .. ·nııştıı. 

F'ınl!i.ndiya körf, zmrl ltı ·:ı fl'ti!n. 
, ıı taarruzlar yap.ın n\ ue:,ı.kları bir 

Sovyct topçekerini ntn•iC' ı:i ·Jcrdir. 
J\.1Rlta. adasındakı h-.v;. U9lerinin 

<\ ı ınan savaş uçakları tarafından 
oombal.llnması sıra.smda, dün de, biı 

c;ok bUyillc tahribat ye geni~ yan~:n .. 
ıar çıkartlmıştır. ŞiddetH hava ç:ır • 
r• nııılanndn Alman refakıı t avcıları 
ı ndlleri hıçbir zarara u'ğramnksı.zır. 
13 dUşman av uçağı dUşUrmll;lerdi!:'. 
mr Alman savaş uçağı kayıpt!r. 

TJiğer taraftan dUkün Sovyet öğle 
h!i;pnde de Stalingrad muharebesi 
ı,kmda şöyle deniyordu: 
sı:ılingrad çenes;:ıdc kılahıı ı· 

ııız mevzilerini tahkıın elıııiş1cr • 
ı!ir. Burada karşılık!: lopçu ve ha 
rnn lopu atışları olmıı!ilur. Rir :Hiş 
:mın piyade taburu lıozğıınn u.L: .. ;ı· 
ııiıııış ve mcvcurltı rnıı hi'ıylik kıs· 

ıııı yokedilıniştir, 
nir Sovyel knımılonı 2 hinnyı 

~·'rİ :ılmıştır. 
Stolin~rnrl ıı-lmal lı:ılısıntla rı~v 

ıii iincmli ç:ırpısm:•i()r olmu~:ı.r. 

:ıvo Alman yokerlıl:ııiş, 4 tor "' 
ba~kcı hirçok· silnhlrır ınhrip cı~uıı

muştur. ı 

Moı<lok, ceplıesinrlc ~11v::ış de\"'101 
ı•tmektedir. Iltrr::ııl::ı lıir diismıın J-,ö 
Jii;:lü imha olunmuş, li l:ınk, 4 top~ 
ı c mal7.emc Ye Rshr birçok l:anı· · 
.ı unlnr ta:hrip cılilmr~nr. ~ 

!\ O\"Orosi.sk ceıı ııp doğusun dn 
lıidiklcrimizin gcric;iııc sarkan sa 
~ ıcu üstün ~m~ın km·Ycllcrtrıin 

~ olları kesilmiş YC k ı lal:mmız tOO 
,\lrmın a:ııkcrini yokelrııişlerdir. ~ 

Sovyet }fahriye ~i liıhendı-ızlar-ı 

ı1ü511rnn tarafından :şııuı edilen K:ı
radeniz kıyılarınrl n lıir ııoklr•\,ı 

akın etmişler ve lrn kiiydı' dtır'l.K" 
in ar. bir Rumen si11·:.ri tabuı tmıı 

yıplara. uğramış bulunmaktadır. Çunkinge geçti 
(; unklnl' lG (A.A.) - 9 Sovyet. J!O.j 

li.'1 memuru, Şan.ghaydan gclmi§ler _ 
dir. Bunlar, orada üç ay beynelmilel 
imtiyazlt mmta.kada ihizmet: görmUş_ 
lerdir. Fransız ta.yyare yUzba.ştların. 

Londra, .ı:> (A.A.) - Sovyet orOu .. 
m.ındaki .siyasl komiserlerin reisi Şeı·. 

bako! ile general Vasllevskt Sovyct Çok zengin bir kütüplıane;yi 
mUdafaa komiserliği muavlnııg-ine ta. de ihtiva edecek 
yin edilmişlerdir. MUdafal\ komjııeri lstimlAk muamelesi ikmal edilme'< 

GUz mevsimine mahsue devanılı v:ı 
çok şiddetli fırtınalar ytlzUnden ha . 
rekeUerinin güçleşmiş bulunmıısına 

rağmen başka. denizaıtılarımız da ~ı. 
mall Atlantikte tam yUklU ve lmv. 
vetli himaye altında bulunan ve ln. 

dan Plyer Buyade de bir Frwı:z av 
glltereye doğru yol alan k&filelere-ı uçağı ile Hindlçiniden kaçarak gel • 
mensup gemllerl günlerce sUre.n fey; miş.tir. Yüzbaşı, ~irkaç zaman evveli" 
kaldde ağır mücadeleleri icap ettiren 
takip savaşları sonunda topyckQ.n 82 
bin toniJAto tutarında 14 gemi batır. 
mışlar ve başka iki gemiyi torpille 
hasara uğratmı§lardır. 

Stallrtdil'. Uzere olan Beyazılta. eski Zeynepha~ 

Ekmek itinde 
son karar 

nım konağı ci\·anndakl saha th:erln 
de yeni inşa olunacak yeni fen ve e: 
debiyat fah:Ulteleri binalarının bu ıs. 
tlmH'lk .sahasına göre maketi hazır 
lanmıştır. • 

Diğer tara!tan Amerika bahriye 
nezareti de şu- tebliği ne~retm.iştir: 

Amcı·ikan deniza.ltılan, uzakdoğu 

sularındaki dUşmana karşı yaptıkları 

hareketin aşağıdaki neticel.;ıı·ı verdi. 
ğini bildirmişlerdir: Bir ağır kruva • 

zörle orta tonajda bir ticaret gemisi 
ve keza kUçük bir ticaret gemisl ile 
küçUk bir petrol gemisi b:ıtrrıbnış, 

büyük bir petrol gemisi ile orta to . 
najd<1 bir ytik gemisi hasara uğratıl .. 
m . l:eza orta tonajda başka bir pet 
r ı ~cın .•i de muhtemel ola!'ak ha • 

.ar 0ormllşlür. Bundan başlta küçült 
lıir Japcn bnlı\.ıçı gemisi batlr1lmış • 
lır. BUtUn bu kayıplar bahriye na. • 
zn·ıığının bıındıııı evvelki h!çbir teb. 
liğinde lrny~olınaııuştır. 

şchrimjze gelmiş olan Fransanın ooki \ 
Moukden konsolosu George uııumann. 
ve Fransız gazetecilerinden Rene,Danı 
jou ile birlikte Dö ~l kuvveflcıir." 
iltihak edecektir. • 

(Baş tarah 1 inride) Makette fen Ye edebiyat fakültele. 
Diğ:.-r taı:aitan. ıbeledive rliğer rjnin ay11 ayrı fakat yan yıına biti. 

~mıf m'liStehlikıhalkın•e1çmek ihti• ~ik olan kapıları Beyazıta çıkan cad 

yacını 1;.elnin.için serbest 111/aSa • deye nazır o!makıa. beraber bin:.ı.nıı~ 
Maltaya l1ava akınları clun huğday mül:ıayaa etmektedir_ Şehzndeb:ışına giden caddeye de bir 

§iddetlendi ]er. Buibuğdayların m ·ıl i~et fiyatı çehresi bulunmaktadır. 
d 

Fen ve edebiye t fakUllclerlnln bl. 
Londra, 13 (A.A.) - Malta a a.~x. gözönünde tutul:ırak h:\!ık iL~in lrn• 

na. karşı bu son gUnleı·dc mihvor a ..... ısusi •e mahalli bir kar:ıe ile ek• nasının arkasında bUyük bil· modcr.1 
kınları hem sıkla,.~ılil hl'nı de şiddet.4 ,ırnek :-:atı.şma devam oııınacakur. J;:imyahane kurulacaktır. ll:deblyat 

! fakülteııi kısmının çok büyti\.ı bir ki. 
lenmiştir. Bu takdic'Cle :memur ve ın]:ıtah· t 

h · d.. ap sarayı bulun1caktır. Bu kjtapsn. 
Bu ay, 75 mihver uçağ: ta rıp e 11• <l<'mlr.rle bunların aileleri'1in ve ray dünyanın en bilyük ve zengin kil. 

milltir, -' .()rduııun :ilitiyacı hul:fımet uırnfın tüphanclerlndcn blrl olacaktır. 
idan nı3.h.sul.vaziyetinc göre kileısu Dıgcr taraftan binanın bir dıJtmdıı 

iki Alman tayyaresı :!0 4nru."t:ın miib:ıy~.a edilmiş bu • büyük b:r toplantı salonu da bulu ~ 
lngiltereye bombalar attı Iunan yi.izde 25 yüzde ;}5 ve_\'a ) ·ız nacaktır. Bu &alon her türlü toplan. 
Londra, ır; (A.A.) - Dün, öğleden de 50 ni8bct'ıl'k hıLl{fımet ht!'"c~i· t•!ıır için çok mil.ait olat·nktır, 

sonra iki Alman uçağı ingilt.crenin hubu.batla trmi>ı efiiinıi!> rı':ıcııK, -<>---·-
cenup doğusundn bir yeı~ bombalar <ıığe:- lıalkrrı. ekınelc ilıtivac.ııı n.ı 1-lavacılık baJ.·ramı 
atmışlardır. Az hasar oloıu' ve bir !:er belediye, kıs.nH.•n daha yük.·ck Nuri Dem·,ro~ G\.i!c Oku"unun 
kaç kl§i yaralanmıştır. fıy:ıtlarla serbe!:'t piy.ısrıdlln miı • son devresini, 16' genı:; iknıal et • 

AlUERtKADAKİ TOJrn; l.ayao. etmekte olcht~lı huğ.-!a)ıı!r· 'rniştir. Bunların 7 si, ~-üksck mu· 
GAZJtlTE('İLERt: Liberti gemileri inşaatında ln knrşrlayaca.krrr. B·ı ı:uretle me hcnd.is m~2{tebinden. dığtt !eri de 

. b t hi 
1 

ırt' • bi ·n rekor mur V(l m;.istnhd':'m'eri'! hıı.lk a.\·nı i..ı.,i\·e>'.J..te tnlebesinclrıı<li•·. Gen~· 
Amerıkada a ı şc r er aen rı .

1 

1 Jer bu m .. n b ı ı · 1 1 
den gelen haberlere göre gazeteci!erl. Va,mgton, 13 (A.A,) - Deniz ko. 1 ekmeği başka !;acık:.>. fiv:'ll U~~rin • ' U ase ~t C ( U", O.Ol ıın 

. d 1 1. tıeu5 sn.ha"ındu hır ban·am tert'p 
:miz harp falırikalurını 1.lpıret et _ misyonu Amerikan Lezgil.tılarmm Lı. en ro.tm a ac<t:<.tır. ı , . l ,1 • • • 

. . . . ...., . ~ .. e.mı!'ı eruı. E:ıvr:ım. s ıb:ıh s:ıat ıu 
mekted!rler. berti gemilerı inşaatında ıkı ye ... re. Bu ~abah haoer aldıgımız::ı goı c ~·a 1 18 1 d rl . . . . ... n :ı C"3m e .rn ıır e\':!m et· 

Bu a rada mrşhur uçar.!nilelerı ya. kor daha kaydettlğ"ıni hıı.ber venyor. l&tantul \'ilayeli bu nıeımıt hra micıtır· O'c•ıl t 1 1 · 1 r·ı 1 ,. 
. ld ""'' d ' . · a cnetı.ı · ı o 1a ın 

pan ıa.brikayt da gczmı:::erdjr_ Mlsa. Her bit'i ~imdıye kadar 0 ua .. n an ~ l ekmek l<aın~le/ı:nin suretini .!ı.n• de muhtelif J ' ' • • 
f d 

. a edilmek u ur.ucı ı:ır 'e a;ı:roonsı 
firler seyahntled c3naınnda dün. daha az gUn zar m a ınş 

1 
t • znhnıııotn·. l\am Jeı bıo:--ün mnt· lıareketleri '"tıl)mTslardır E:ı\'r"mA 

Libe t" yapı mıs ır . • . . • .. 
Yaca şo"hret kaz:ınmı" Amerikan en. zere 67 r 1 vapuru " · baa"·:ı ven·ıerek ~ürat!" !:-<ısılmP. ı.yrrca. isthak ... den 10 k"<ln ·· 

" · k t · g-emileri " ~ "' • - " r u• cıustri ve ziraat lsİ.ihsal merkezlerini İnşa edıle:ı daha ba!J a ıp sma ,.alı;ıı.lacaktır. ııivc~.iteli · ı::cnç <le kcıı<i· arzula· 
k tll i lemeıı-e ba<ı " " • 

1 

Kalaya sapıanaa 
bıçak liidlsesı 

(Ca~ 1.arafı 1 incicle) 

m!~ ve heJıiiz y3kaTananıamıştır,. 
D.ğer taraftan Cerra!ıpo~ lia 

tr.n"~;:ıc k~ldml:ı.n lsm1ilin batı 
ıı:ı sap·ı k::.l:ın brr?k Ja :>ncak 
sal>:ı.h clcktnkl' rlcsterc ile ctra 

1
, kC'silm~!< suı et ile cıka-rıl:ıbılmi tı 

>r Y.: ~ 

nlR lZAH - D inkii nüshamı 
d .ı hadı!'eyı raıaı kc1 ' aralan 
~ds.mııı S~rlds adıu<h hic· olduj 
ve a.r:lırıd<:ı"T Ma.Jımut tıı.ıd.fımia 
i i yüziinrlen r kan bir muııa.ka 

netic~indc Y"'r" , ı:Jığı kaydid 
misti. Dii ıı Fım ıi .. t hltirlur)uğp 
de nöh~ • .nıüdürii \'azifesinı:;al' 

ren Bay lf~nditlen telefc.n:a ate 
ğlll1Tl h\\ malüm<ıtın b~t nb 
}'nnk. •>ldufo bövlN::: atıl!! ılnı 

c/maktadrr. Harlise lıak'·ındıı. e 
ı~oğru malüaıntıı sahip bu undır 
ğundnn~~üphe cr!:Iemiyecek oh 
ınunw~Jcyh tele.onla v:tki ricaım 
za evvel:i. ..Bir :;er sö) liyemııı 
Bac;;ka ye!-den tahkik ecl n!i"'ii:ı 
m~ş ve o:oıır~l muhtelif ınenbalfalr 

<lan yantığınırz t:ıhkikat neticeli 
ni t~kr..ır kentlic;i'lc tele.fonla b 
<.hrerek doğnıhrğunu tevlik içı 
vukubıılan l icamız üzerıne del 
malüm.:ıtın doğrulunu, yar.i Y:.J'tl 
lanaının Scrki•\ yaralıy~' nm Ma 
mut ve h6.dic;e scbebinııl !le bir 
·ih:ilfıfı •> d ~6"'nu t~Yit ct:ınlııtır. 

Hiı.dised~ en sa1ah~:Y _ tli mevlo 
de m:luıı.an Ve Em~1İjct ~füdüd 
ğlind.e nö-bctci ol;ın ~ir .tıudiır: 

~r:u.teci:ı:e suana \anlı:: ?nfllem. 
·verime acat.a. h~rhaııg'i. l}İr za ıf 
1
vaka .. ında ltakikatj ki~t.lt'll üğl}C 
nııe-k miımkün olnc~ğrnı: tayin et 
mck cidden n fü;küldiır. Ecer 
malümatın verHmc:ıinrle i.-lari 
inzııb:ıti herhangi bir ı:rnlnur vı 

icıiyse bu da pekala seo_ı, jcııebilir ~ 
biz de ~:imriy:: kadar L lc1uğu gı 
zabıtanın vazifesini guçleştirmı 
melle için i~tenilen ~ckılde hare1c. 
etmeği pek t~bii ~eyardık, 

Görülüyo-r iki emniyet mudtuü 
t.'lilzü!l bu kabil h~ısuslar hakkın 
da 2lakad2r"arcı csJ51r di;oektiflc 
\'enmesi zarureti Lclimıiş bulun 
maktadır, 

Az geltrll ballE 
Ankaradan bıldirildiğin"' göre, p 

balıla~an hayat karşısında sabit g 
lir!r sınıf kadar kUçUk iratlı au: 
''e faltir tabakanın koı·unmalan
htikümet tetkikler laptırmaktadır 

Bu hususta verilecek en prati t 
rar yaltında ilan edilecek ve tatbil 
gcçjlecektir. 

Şubeye davet 

rııtih ası.erlik 5ubeı;lndcn: 

ı - Topçu gedikli ba,çavu3?tifllıı 
dıın emekli Ali otlu :Mehmet Ril 
GUrelın, 

2 - Kuleli askeri lisC'sınden flill 
kesilen Hasan oğlu Mustafa Serlm 
ıun, 

3 - Urfa ihtisas nıah.,.enıe-'i ~ 

smdar. emekli albay Ömer NazmiJI 
şuebcye rotiracııo.t etmeleri nan oll 
nur. 

Fatih A"kerlik Snhesindcn: 

1 - M:ı1iıl dig hck'mi ilsteğme 
(!J32·S6) Önıer F::ır-ıkun sube 

) ok.ellikten .~oııra hıır'.ldaki müt;ın de görmüşlerdir. 
mal ıleposıınu,:c,...,·erici radyo mcrl..:e Türk µ:.ızclccilrri, harp ı;ıemilerı 
7.İııi hnvııy;ı trçur:muşl:ır, kurmay için lürlıin makineleri Ye muazzam 
-.iılı,ı~ !arı C'"İr almrnlar ve lecli!·ğ:n c!ckl rik ıtcnerulörleı·i yııpan işç iJe
crlılnıcksiziu · ycrleri nn döıınıüslı•r· ri ı::ördiiklrri ~ihi ıı~ ır tnı1kl:ır w 
dir. lıoınba uc:akl;ıı ı iıışn eden işçi:rri 

de bP!'ap etme şar e ş n .,._ D' ~ t ft v r ' B 1 r .... ri]e Ul'Uru!nnH:.ır 
Jıyan yeni gemilerin sayısı !l3 tiir. R . ~gDer aL~tfaıı1· da ı 'cb e:.e< ı) ~ . 

Hırvati•tanJaki yahucliler 
telefon kullanamıyacaklar 

C'JSı r. u \.tr ar, ttg-:.ı~ za· 
lıire '"~ hubuhat b0r::ıasınıı gideıck 1 s E (;.:: 
tetkiklcrd-: bulunaca~<trr. 1.'etkikle· 1 .:J 
'rİn, !&taııbulını ekmeklik hubuhat l st~E:\li:OSIND \ 

1 '"""'""'; 2 - )f Tevfik tnılnüııiln 3 
; ·~9.! emek~:. ~alul yü7.b::ı~r ube 
ınıır:>.caa t~nın. J 

\ d<! iş lnşıııc1:ı ıtiirınrk rırsıı ını 
E.\'J'IRILAN MtJ'.r.l'EFfK GEl\llLER bulnııı:;;lıll'Clır. l ~u11rl.111 hıı~ka şimal 

.Alınanlar tara!~ndan tllin bir hususi lı:ılı kı~mıııııı mükemmel huğd;ı 
tebliğ dahn. neşredilerek mUttefik ~·cti~tircn lopı:akfanııı l;(e1.mişler 
;,cmi!erin batınldığmdan bahsolun _ Ye bütün ı!üny:u.ııı en önemli 
roa.ktadrr. Alman deıu:izaltıları yUlı: ta. bakır islih~:il ~:ıhn-ı olan Mon trna 
~ıma,)1& mlJİ181J3 :.234.56 ton tutarında çevresini de zi)::ır<'l ctmi~lcrrlir. 
1ngiliz •'orkadcs .. gemisini Knp açık_ Cicçliklcri ~ehirlcrin hcp s'nılc 
larında ve ~119 tonluk DU!!t!ş of At. Tiirk ı;:nz~lreilcri lıi.iyiik hıır;.rd 
·hol Kanada. yolcu gemisi Kap ile Fri.. ve scYgi ile Jrnrşıl:ııınıı5lar :-ıcrli ha 
tQ>."n arasında batırılmı~tır. sın ı arafınclun foto~rarJarı alınmış 

Sll{l.b ve ma!Zemclcrlle birlikte or. ,.c mulıtelifipöriişıııclc•r ) rıpmışbr
ltl§ark ve :Mısıra gönderi1en kuvvet - c!ır. l\!is lfirlrr y..-ııi Tiirkhe
lrri taşıyan ,.e 9 liıi 10 bin ldşi alan ·yr 'c Orlnsurkl::ıl.i ıiuruma bü,•iıl; 
1 u.} ilk gemjlcrl bilhassa tJI hizmetler ilgi 'e hnl:ılılık ~ii<;'crC'n Amerikalı 
trio yapttTllmış iki .siiratlı ~emiydi. ı:ıazclccilerle 11eııiş.tılı;iirlc fikir f::r-

Ayni 6u~arda ı 715 tonüJ.~t:o:::!!Lcl,.cu:..:tk:r.r;:;,1b~d=a=-a-ıi_s_,,,i..,:..;;.};11]"'1?,:.ı~ıııı1~ş~~la•rlı~sır. 

Yişl, IG (Ra.d~·o) - Hırvatistan. 
da bulunan Yahudllerln telefon kul • 
!anmaları ·yasak edilmiştir. Deva.iri 
resmiycdc ı;rı.lışan yahu<l!lcr bu }~arar 
dan istisna. edilmişlerdir. 

Tren, bir çobanın başını 
kesti 

İT.mird~n bildlrild@nc göre, 
Mani'lanıı1 Şanı:ı.r lköyi.inde Çoban 
Mehmet Yılm~z Ma.ni~;:ı ile Mene• 
men ista3yonl::ı.rr arasa~rla başını 
§.imendifer rayınıı koyarak ı.ıyku· 
ya dalmış \·c trenin !;~ldiğini clu~ · 
mamıı;tır. 

Bu suretle trc!1 ccbeının başını 
1 kc~,5~':x?.n d:rp_;t ölmiıştur.. , 

ihtiyacile :ı.1.fıkad:ı.r olacağı söylcı 0 0 1 
Bu 15 • 10 • 1912 J'er "mlw ;;cc""' Lisztin fikri 

mektcdir. 

Tramvaydan düştü ağır 
yaralandı 

Dün akşar..ı üz~ri Fatih tramv.ly 

C.urağrııtla feci ha kııza. "inı·ı~. 

l;ıırada. tramva~· 1'eklemektc olan 
Ahmet adında birisi durağa gelen 
tir Eesikte..<ı • FatjJ, traruvaymıı. .ıt 

la!!!ak is~:!rken dü;ım•i1, baııında n 
va muhtelif yerleı inden ağır su _ 
rette- yara!:?..nml~tır. 

Y:ı:-ııJı Cc.'rrahnaşa h:ı.Qtancsine 

kaldrrı"mrn, t:ıhViııkta ba:-;lar.nıı;ı • 
tır/· - · 

1 

saat ZJ ele 
neyoğiunda ı:;C'lıir 'l'i~ atrosuııun 

c"l•I Komedi I\ı~nl'ıı:h n•"l.nll~ıl .. 
Cn7. Gnla 1\.oıı..,erl 

Çalab~ 
Danıe~ellm 

~ahı>ser tftngolar, 
cl•"anlrik danslar, 

rumbalar ,. 
('37 ı,:trluları. 
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;\Je,Jıur lıt':-.ld,Ar J.i,zı. 
11111 ıl-hiııi de. J,cııılbin· <k t'\ 

/ ılıği lıir )ıc~ıcl<:iı ın lı.ı· opcr:ı~ı 
ı ı nlıııınıJ~'a ııırchtır. ulımı~. \llie 

h'ııı,ilılen 'onr;ı, I hZI l• ı;dıııı 
fıkriııi ,,urnıu~. O d.ı: 

_ 11ıızı ~c~ ler hrı~ııın:ı. ~ittf, b 

1 

'"' ler ılc lıiç Jıocııııı:ı &etmedi. 
J),•) ince. ho51111:ı ;:;ilıııi~rn ey 

1 ri sii~Jctıncklc ı-..r:ır r.lmiş. Lı 

E: Yel ~.ıfdıJ:ıne: 

Bu oynak ve kıvrak ~ n komc- - Hiç hoşuma gitmJJlllB .... 
diyle cana yakrn gtizel H i ııe gö si' Me.eJ.a . mu5llti411 ... 
nUlleri büyülüyor. Yer! rjnlzl e\"\el- Demiş 'c deYnrıı clıncmiş. Ad 

ı_;;;d~C'n.;..t;,;;u~t;,u_;,n;,uz;,·.T-cl•c•!o•n•:-49•3•tı•P---·' cağız d<1 fena h:ıiı..!e 1.ıoıulınu . 



davaları 
-11-

Çıkmaz Sokağın 
Esrarı 

Tophyan: Muzaffer Es~n 
ıı;lır. \\ukat i\letrnnton~ leri aı.arlcr ~'bi H?rdigı dik ce\BJ>. 

c ı.a malıkemcııi salo • I far, dinlc~en?cr nras nıla ldıiıııl~ 
d \ ;ını.ı dinle~ İcileriıı i:Ok lıir lmuaat U\'aml:rmı ti ,lıatt:l lıl 

ı ı ık.arı bir imadır; lıircı;'.< ılianame okunurl,en l.n.dınııı nıuıt 
ua\ u .ırda ı.endt .. ini SU!iler. l ııeiumumiye ka111 COjkun ha~ kırıs 

ı 97 u.~ ı ocn mı 'e <;ocuğunu ları, ~~ irc'lcr t.ıra!ınılan nlı:.ı hu 
, • 1 rmekle itham cd11en !\fara la kal'!ll• anmı ti. 

nin bn ını gi) otincl::ıı kur • 
tır. ~\ul.nt ntoni Ohen 

.ı.a., ........ lı ) etinden :r.i~ aile Jüri 
psikolojisi uzerl:ıde n1\ıes lr 

bilir, ı.nnuni deli1ler<len zl 
t:' 1•r u1..erindc durur, jürinin 
• yumu~ tneak örJeri bUyUk 
ovntrl\k1' etle buittr. 

Bu noktaları sezen, gören, lt>"'
bit eden, bet-.erikli R\'Nkat o günku 
~J9$de Uç aattf'll fnzla suren çok 
ku\'\etli bir m\klafa:ln::me okudu. 
"1dc2la malaunınm \azlf2al ur.un 
na rl haurlandığmı, naı.ıı) yapıklı. 

Kını maddi deliller~ <la}anıuıık 
güs~rmektir, Ancak bunu yapttk. 

ser ı an:,,at Aııtonl Obenin tan sonrn uç ile sucıu ıırasnula • 
f i t 'c zor değildi, z:m on ki mllnas~beti t~bit, 't-, cez"' ı 1:0-
eel< c clemm eden muha.keme ğaltacak '~ nzaltacak ~ebepleri ta. 

nda kadın nfe;thinde Mkiın. yin i(tin su~hınun ma1.i inden b:ılı 
'e Jllri} e hiı;bir kuwetli tJelil tıetleblllr. Fakat bu "efer iddiıı mn 

ilemt-rni,ti. Vakıa Maılam dn • kamı böyle yapmamı", ınll<bfn:ı ı 
ayıın ı.ord Ablnger \'le olaıL nr ~rinıe nklıb't111 J<afünın m:ızi

inMebetl inkar edilemiye<"ek bir ııine ait birtakım hadiseleri <ıne 
9dlde i. bat ~ilmitti. I.ordun so~ı 11Urerek bu cina) ttleri o hacfüe\e. 
l ~ın<le ıkl defa 'Fran•J'l z.. rin ~a.rurf bir netice i gibi gli!lfer 
.-ti minahy<h. Martın le<'•ll mek istemi tir ldclin malmmırıııı 

mektebe 'e~ilme9İ, R!!ÇI lUar~ • ilerı sftrdtlfU İı!di4'el~r mnhn1.knk 
Volfun, ihtı)ar Mad:ım Jnp, • olaa bile ban1!U'dan mllckkili'lnirı 
olzmd:ın İ'littiği "bu i" böyLe bu clnantleri İ<ık-mis olduj;u nıi 

'Wlm ed~ıne7." ~llmleıi ı;enr 'e na ı çabnla.max:' di)e ha lı)ııu bu 
kadın aleyhinde ku\ vetll bt" mUda.fa.ar1ıı icldi:ınanıe etimle eüm 

dıtHI !MyılAbilirdi. Fıı.~at bU • le baJtaJıuuyor, • mUdtleiumumiııiu 
a bun:ara rn.tmen Ma~am do Jladam dö Stenhayl aleyhiıırle il~ 

nh:n lan bu tıfte clnayetı uaınl 11 sllrdUjil blitlın delille~ bil) Uk 
bir maharetle kadının lehine çe\ 

·' 1 k' l ld - riliyor, jUri H Mkinılerin hisleri 
bu u m nnn ·ım er o UJ.'11 oksanıyordu 

n tur ıfımlıın na .. ı leld~ dltla- • 
hatta inci di:r.Mnin U'l.'\ğm eliz. 1 Avukat: •·ı,te IMJylc jüri Rııalıı. 
~ 1 im'n tarafmtlan kımulclır n, bu Mfer Hi1 • .den her 'akitki fti 

bir ttirhl me:v<ltma ~ıknmatrıı • hl bir bera.t kamn JAtemi'yonım, 
td«lha. m:ı1 ntnı, he~ •natten f11z rn.rhametiniıe, affmııa da mHra _ 

n rt,.1crc1 okutlu~t u.. caat etmJyonun. Ününli:ıe uçlu 

Uğursuz ağaç 
Dırle ık Amerıkanııı cenup e;>ıı· 11111 ha lahnne~c bldırınıık İ'ilemi!ö, 

lellerındcki zencılt'r, l•ıtistlyan o'• olcki zenciler bunn lü'um goıı11c. 

m ki lı r lı!'r. rı·•la'l,ırının \'llhuı 1 ııılı;fcr. Hastayı, t>rlesı f:l'Ce tedaYı 

olan Afrikndnn ue1ınc t:n batıl il • etmek ilr.ere a•a~ın Allındı bırak. 
1 :ıllarını ınulınfırı:n euı) orlar. Bir mışlar. 

clflci, son zoınnnloı un, bu itikadın Zenciler, ertesi ıık,aın, grupl:ın 

bır m.mıınco;ıııi ~u'ilcınııştir. biraz onr11, niacın elrnhna lvplnn· 
Bır ~un, hıı zcnrı . ftçl, bnhı:e. nıışlar, ııarip bir şeldhJc O) nıımı) n 

ııulc lı •luıınn tılr nı:ıııo.,anın cin• ba~lamışlar, arlmsınıJıın oAacı :ııe,· 

1 rl cclbctııı.ıl 'e l 11 \l zclcn lıüıun !emişler. ARoc '':ınu:kça, hnsta 
ı h rnln<' fclukcl ııcldl~l öytenir· 1.enclnln :ıtrşi ılü~ınu '\'C "'rtco;i 

\Unku. bu ı ıcın ııllııın ııı~ııımıoı sun, nğacııı külleri r.avrulduiju :ı:a· 
ıılan hir z.C'nci e 'ılılırım isnlıct rıınn, zencinin harıırclı de t:ıhille·· 
l:lıni~. Bu cığ cın ıılhır mluunıı ıniş. 
hınd:ın hiı)ük delil mı olur. nu hoJc şahit nl:ın lıe):ızler, :-nı 

Yılrlırıml:ı \Urı.ıl:ın :ıdnm. olnıc- hi'ıdiııe)i bir tesadüfe :ılfetml.f)Cr~c 
ıııl . Bir ml\ !del )t.ı ~ın aıtıktnn de, zenrilcr l e, sıA:ıeın yakılm:ısı
c.onr ~uz) rıni cnıış. :ıınn :ılc lcr ııın lı::ı in) 1 lmı l.ınlıüıtlJ '<ldıa c .. 
içinde ) nl\ornuı. Cirtçi bu :ıd • dı3orlnrmış. 

Dovning Stret'in kedisi 
ı in ıtıdaları için \l'rdllU lah'l~nllıı 
lı ~scsı \'ftrdır. lcabelliğl z:ıman do, 
ın e neznrl'lınln. (ıı d::ılı hayvu~ 
1 r verdl{h ) h Cl'Cl.ılcıı ılc btıftıdo 

canor. 
filı , h:ırlchc ncznretlnln knn• 

llnlcri)lr. <,:örçllfn Oornlng Strl'l 
cnddl• inin 10 nuınara ında hulu. 

1 """ nıutfııltının rll'\nmlı mo,ıerı_ 
, !ildir. Bu\ le olmaklıı lıerobr, kAm 

:kedi, mOkcınmel bir 11\Ctdır. O· 
nun, her sun. blrknç fare Oldllrdıı .. 
itO pencelerınden lwlllulr. 

Camın eskiliği 
h,ecli bir e kı c: erler mftlchns. 

ı ı. J\lı ır ıııczarlnı ınıl:ın lılrintle, 

ııııhıdd n iki 'ıln en• c"e'c alt 
lılt c ıın h rclnk lııılnıu,. nu muıc· 
lın~o;ı , lıulılugu Jı ıı ılııAı, Mı ırlıJo_ 

rın, Flnf1'clller<len 500 '-Cnc ev,·cJ 
t• ı ıı ~· pın:ı ını bllı11k 1crlnc ılclll 

~w~teri:, orrnu,. 

Bizim lurlhci urkadAşımız nıza 
c;a,•darlı, aHı ) üz klı\Ur sena C\'• 

'clki Oo;ınanlı de\ leli nıüesslslerini 
hılmcdiğimiıi, bckl:ışı csorlcr:nden 
ılclillcr ge!ireNık ))IZC isbal cıJer • 
kcn, şu 4000 sene c\'\'c!kl cnm ı:lc. 
:.cJc'llniıı do~rulu~una, hilmt':ln, 
ıınsıl akıl erdirebiliriz'! 

d' nam 'lntle ba c~ult nok· diye getlriie'n ksdınm merh:ımete, 
r t rll t(!Tnr.'4 rdenı~ı~· arlnfete saıamaıt bir t:tt\ ali· o.•luğu nun ".ah-;ında ceıayı aan!tacak \e. 
t rnr n efkirı umumiye· nu d3 tebarüz ettinni.)orum. Hu t>C ya foinlt:ıeıık 8ebepler \ar mıdır!' 

gibi duran atunı açll 'e titreyen 
se i)·le Allahm 'e inflanll\nn kar. 
"IBmcla JUri heyeti ekseriyetle be· 
~an eder ki 90"1)an ııuale \'erdiği 
ce\ np hsyırdır.'' 

ın 1elıinc~\dİ, lladmm fer llsaen bir teY i tlyorum. Fren. Bu da\:ıda jilri heyetini te~kil 
, 1 ı :rerinılC' a~ Yen. 11ada aleyhine td< biT delil olnu • e(len 12 nza ıa.raıını1a bir etıki· 

otnnı,n, H~< $0rgtıya C)ekilitln. )"an bir ı~lunun mnhkiım ellilc • nınh':<Mte nııun, 2 doktor, l ecucı, 
beri teredlliit!ıli7., hattA hikim- mi)eceğİnl cliln)a)ıı ızö ternluıizi. ] gul.l!tecı, 2 İfıtifa etnıi' !llUbay, 

r:?i/istinin 
sabık 

mü,ftiisü 
HU.eyini, 

ÇtinkU bu~n '~tt.eeğiniz kararı h r knsap, S mnğaı.a memuru. bir 
bllttln dllnya bekli) or, el:er m\i • terr.i \'ftniı. ff~) et Mrhal müzakere 
clckilim m:ıhl<ôm edilecek olur n ı ela ma çeİdldl A''llkat mahkeme 
clünya, Fransız jüri 'ne a<lalct11iz ı.u:ononun \"anıba:1ınclnki küçük 
<1amgasmı yap11Jtırac:ıkhr. 1.rkiırı o Jn, :ı. götürulen l.Undn.m do Sten· 
cmomiyc tarafından acizle ithnm hr: lin )n.nma gitti \C ona "mli'4. 
ellilrncmek için rn gele bulıınmul'> torilı olunuz madnnı, eledi, beraet 
bir 6uçlu için Allahm 'e in anl:ı.· etmeniz muhakkaktır. 'Üzerime aL 
rm !-.'U'fiısında itham ~mrarı 't're _ uılten d:n :ılnr arn.~mıla netice~in • 
Cıfk Fnuunz jUri inin bulunan il) R ucn bu kadar ~min o1<1oium da. 
cağından em1n'm" eümlekrh le ô I ':ı. yo'rtur" tledl. 
ztınll bitlnliğt ulat m:ıhkeme sn • 1,ak t · • • "'-'·- • b' 
1 d d · b" ··k· t et ·a JUrımn m ..... K.Cretı ır 
onun :ı. erın ır su ıı \ar ı. t 1 .,·-· _.. adı· 

Avukatın bu sözlerinden so:tra 
mahkeme reisi ~ladam dö tenlı:ay 
h ~on si'tılerini 'öyl~ıeğe cln,et 
etti. Kadın ba ~ua~: "Hicbir hft. 
kim, emin olmadıkça h'~bJr l<adını 
ı.oc.asnu öldttnnu, olma!dıı itham 
6deme7.'' <'e\:lbtnı 'ermekle iktı1n 
etti. 

Artık ıra juri hP. ct!ne uallr· 
rin urillnl'<iİne "'eJnıic;ti, 7.abıt J,a 
tihi bu sual liateslru okuclu: 

"MAdam <lö Stcnha) 1 i.ocn ı 
~lö yö Adolf Steonha)I \C nnnl?!'i 
Madam lapiyi bldünnii müdür? 
Ba arlan l:ılenıi se. ~erek suçla • 
rın i ~nme inde, ı:erekse uçlu • 

- Ö)le J&. St-n&ıı ıçtn bundan t .ıı .. 
l;a kurtulwt : olu Jul(( ur. 

Koltoa ba111ıı salladı· 
- Bea bu ı~ı ~•.[ll\ma ı• Rı:r'\d& 

lı•Ufenın emrUe bir v.ı:.elf11 :ıldım. ltl· 
mi ve qtlımr Nr tarufa b rakıp ita • 

çıar1&111, aı'k&r'.ıdan lıana •colıpc der. 
le-r .. na.mu11auı derler .. a.I~ kder .,,, 

ur u nıuıyonau, ı) e sarayın· 

dn harn.gıuleri yanmı.,, h&li. jilri 
ınhz:ıheresine son 'ennemifjtİ. lfa. 
aam clo Stenhayl, te\io"'tiıulenberi 
• ct"'n bir ene}e yalnn zama.n L 
ç.er<!lnd", h'ı; 1nirlenmi en bu ka· 

1 
dm h"lı ~e odasml\ ilk <lef& ola. 
rnl h"''eı-nnlanı)or, yanmda ota· 

1 ran a\'Ukatına ikide birde a Abl 
r s:ıhi "d:lha bitmedi miT" diyor. 
do • 

N iha~·et jiirİ' heyeti yerine, 8İfah 
oibise'<i. yilzünll kııp13 an siyah tb. 
lu~ le l\lacl:un dô Stenh:ıyl de SU!.:· 

it. ) ~ c ot<ırdu. .lilri heyet.ine 
rc' l:'c etlen esli sürnri }ii:r.başı ı 
Pb er Kcldor a. ı:ı w n !talktı. dll!!Uk 
~hnh bıyıklan ara~ınılr.. kaybolma~ 

Fransız adliye siıtenılerine ga. 
re bu kanır berMt demekti. 

Bu kar:ırd:uı 50nra. d•rhal ser. 
best bırn.kdan Mall:urı dö Stenltyali 
1'1aten ga.zeteııi mnhablri ıorj Ori"ı< 
3 akabdı 'e llerlıftl PariA ci\ ann • 
da ewıeldon kiralayıp har.trlacfılt 
bir villlY'!l glJtUrflU. KM'lınm ba 
\JllAdll )aı~ı~ "um11mnn hatrrn. 
ları" i imli kitap Maten star.ete • 
inde ewell tefrı'l<:ı edildi, sonra 

1.itap haulinde ba<Nldı. 
Bir mlldclet sonr& Madam dö 

• tenhayı tndtereye ııftti, Madam 
illi Serlnyak ismi altında Londra. 
da :r.ıaadı. Sonra 25 haziran 191'7 
de J..ord Abinger ile evlendi. 

I..adi Obinger kocaslle beraber 
Rnt'&nk on ~ne ~·a.c;ıvahih'li. 1927 
de Lord Abingerin o1llmü tnerine 
kinci defa dul kaldı. 

~'ıklnall ıHf.cafrn l!l!r&n bu ımret. 
le bir türlü çödllemedl, Raaam 
Stenhayl 'e Madam dapi öldiiröl
mesine ai<I dosya bir daha (akına. 
mak üzere U. 110ntetrin 1018 taıi· 
hinde "failleri bulunamayan cina. 
retler'' nra~ma 781 nwnara ile ad. 
liye nazırlığı ., rak mahzeninz 
kondu. 

-SON-

- ın •Uaa 'bir P.r.y olı•.aıı:, Tınn 
•e-nl korusun. Fakat, 1"'"1'kefer Unllr. 
do tedbir alm11k dmlaa h 1 olur rıı.rın. 
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Fransanın sabık mebusan meclisi reisi 
Heryo neden tevkif edildi? 

---~-ıo~~---

Molkova ve laglllz gazeteleri, Bll'JO· 
•••• mebuan ve ayan mecllılerbda 
llapanmasmı protesto ve LeJyoa dlaor 

a1taaıaı iade etH§lndea doları 
tevkil edlldlllai yazıyorlar 

Gazeteı.rfmlz, Fran,aııın salııl. 1 ''l\t!.>l•tııbuıı ikind kl'lmında ise, 
rnebuAan mtclisi l'eit11i Her onun, reisler, <l.\lı ' ileri gidiyorlar. Oa. 
ı•ra.nsa haricine cıknnıı~ nMısınn lar, • ır f m .,rutı olau me!leleleri a. 
l.lair yemin etmem~~i 'lizündcıı ııı mıh t h !ill.ı m~lelere tm1as 
te' l<lf eclikliiil\İ bildlmı'slerdi. c li~orl:ır: l :ıtana İhanet edilme • 

İngiliz ve Rus ıtnz"'telcri, nıc ~ f!İllh.?n, hüni~ctirı, jnııan bakktnm 
~~e d:ıha meraklı bir nıaıız:ıru·' c- u~·aldıır nltımı alınmasında, dü' • 
rerek "Fr.ın.<ıa.ı:la. milli 'ietln u ıı - nını1 b.:ırbarlığı menfaaltne mde • 
)anıyor'' dı,erek Heryonun te\l<i. ıı;'setilı e<.n prensiplerinin \e 
tini Fransa.da ken<ll dn,:ılnr:n:ı Frnn anııı ruhnni mira mın zede. 
dofnı hir har:.';•et m:ıhb etimle lencliğfndeıı bnh ederek, Petene 
(.:österiyorlar. Do iddi:ı1 ınıı ne de ~u) le l azı~ orlar: 
ı-eceye kadar <fo~ olcluğunn ııra., "Siz:, itihapln temsil prıen ihini 
tırmryıı lü:r.um gönn.edcn, ıngiliı rr h"tthıiz. ~iz, bizim medeni hu. 
\e Ru. ı:azetelerinin ynzdıklannı, lmkunıuzu, C<?zııt hukukumuzu sek. 
T!tlrada, hula'a c-dİ) or.n: tt}e uğr:ıttımz. iz, bUtUn medeni 

H1'~R\Ol'l N ~nmTUBU m~IHlerin m!l:!nont.ra bahsetti~ 
J,«'f:ılctlcre molmbil hudutsuz bir 

~.•ki .ı•r:ıns~~ mehı~ı1:ın ~k~ Her. «likt:ıtorlillc me d:ınn getirdiniz. 
~o J .eJ} on rlonor nııı.;anı . n!>of. Siz ) cnid<'n ' imı.ıılı mektuplar" 
r~l Geıı.::r:ıl llrakarn. n~agıda! i 1 ı ~~tunu tn"' ettlnb: Siz dainuı 
mektubu ;;örxlermistir: ıı· Ji',ten b:ıh cd.fo~ıınu~: faka~ 

"Büyük san&Olye efendi, ll:ıim:ı ı rnı:ı!!r:tlıırı J.'rant1ız camiR • 
"liaıetelenl• Rwlyadl' Alman ı;rnclnn rıkardınn. Ve onlardftn 

luuııanclaaı lllt;ncla har~clerken lıirço~nu nmt:lL'\rrır ettiniz. Bör. 
öl"' zabitlere ôlümlerinden tıon • 1 ı harc'-ct' r, rntidan fena kallıın • 
ra Lejyon don~r niwanı 'erildiğini mnnın eh f~' ı; ıdedir.'' 
ok...Sum. Bu niş:\llJar, onla.nıı ııi"c· "ffl' \O, ile J nne~, hu yaıdıkla· 
lerlne, biahn llf'Nfli "F. m alid"iıni. rile F rn:ı.sız nl!li 'lcdnnrnı gösteri 
ıin a\losunda merasimle teslim c. )orl:ır. Oııln'tnn. hayat \erdi~i 'e 
dilmi~. Ve bu merasime, i zal al • krntfö;ini ini< r cdenıiytceği hür • 
tında.ki ordumuz da i-,tirak etmi,. ı i~ et iclenlinc sa<lnkattıın &l nlmr 

"Bu hldis~, t<abul ed•lcmİ) ccek ) a•ı '" r:ı ı 'ntanrn i Ö) lliyor.'' 
'9e Fransız vicd:uunın, i~tikhaltle. Gole ı nazırın beyanatı burada 
ıfm!a ithsm edtteği bir esılir. h;Iİ)or. 
~·~n, 1017 de. Uyon ~le<li;\·e hı"'iliz, Rııt; ~razcteLui, Heryo 

~ıaı bGlanorken. Kleman90Don e. ıl<' J:ınne) in b ~le, mektaplarm. 
lincle~ almak ıuretlle. 1AJyoıuUı • ılnn h:ılıc:~dcrkcıı, bitaraf matbuat, 
rıor nı,anının ~Ö\'alye rütbesiyle nk bi itlıli:l edil orJır.r. 
taltif edildim. B11 ni,anı mııhafnm Bir mürldet e\'\ el ıs, İçre gaıe. 
c~mekle, .onun h:ıtını ... ııı:ı, biz.~ Hı. tcll'riıHIC'n hir1nclen '''Fran"az elim 
•118t •tti'ti !'Af \e. ate,ın \ıt.tnn. Jııırhcti tarihe k.'\nştı" dİJıe n•"· 
~n'erUk nUmun~ıne. hlyant .et. Jettfğimiz bir b:ııımıı.lcalede, \ikrn, 
raı~ •lacalmıı zannedıy,,rum. Run 11111 lıi bir itin17n uğramadap oları 
t1an dolayı, LeJyondönorl\ mensup b'ttl;;.,;ni 'azı,ordu 
bolunmak l t-.-.ıı:.ı;.: • • 'f · "' ,, ,, • 

1 
• . cıı_... ... ouı, 1 h a ettı. Jlna~i i clo~nı! Bu propaganda 

i '::' .•nedıyo~m. . ~an ı nrn mıln, bunu anlamryl\ 
Büyük San90lye efendı, lütfen imkihı :\Ok çiınkU fra.r»ızca gaze. 

)'Ükılek bünn1ttl•riml kabul ediniz. ter bö~ le ~e:\ den bahı•tmiyorlar 
ıwm·o·• ' M. RlıJJim l\ZG~N • 

J~ONDn \NIN Tf'~l tRI 
OolclUe.rin Londrıı.:l&ki millı ko· 

m~rt Andre Filip, LontJra rad) o. 
ondn., Heryonun diğer bir mel< . 

tuba 'eaİl.e1iile Şliyle sôylU} or: 
''Fran!nz !i.y:ın rel ~ Jannev ile 

nıebu~an reirtl Hcryo, mebusan 'c 
iyan me<'Iİ'ilıarinin fl!!lhini protes. 
to etme".< tt~enı Maretal Petene 'e 
1.41vale mUıterek bir mekttup gön. 
cY.ennitlf.rdir. Ba mektup Frantız 
mUK licdanmın oyanm~ında bir 
tarlb tetkil edecekti'I', İlk defadır, 
ki H1r milletin •inesirailtn, tem -
ail salihiyetini haiz ola ıı iki yilkı 
Mk vadfe Mhi'lıi •eslerini yüksel • 
ii_vorlar \'e ce«aretle menı~etin 
düşUnoesinl söylüyorlar. 

'•Bu mektubun mündericatı iki 
l.nımıdır: Birin<'İ kısım, Vişi milli 
mecliainm reyin.- H: ll t~nımıız 
JMO m~rutiyet \f'.llika.'iına istinat 
ediyor. Bu kNrm, MateşAI Pct~•ıin 
n1ebunn \e Ayan mer.11 lerini fes
hetmek 'e ban tamı r.ei~lerine bir 
harp '11kuondn, nıcnılc-keti te:tı il 
edenleri da\'et ahk!ınrndatı mnh -
rum etmek suretilc Piler f fl.\alin 
~endi namına nrdi~l özU ihlil et. 
tiğini teyid tdyior. 

- Dlkkııt f't .• bir tuznlc krınılmu, 
•:ınıyorunı. \ t'7.lrln luınağındıın ft'l'rl. 
'e !ffl'f'raen, ltkencebaneye dü,tutun 
rtındUr. 

- M~rak etme.. bt:r onıın tıı:uııtı. 
na kolay kolay düıruem. Maamaflh, 
lıt"r U.tımale kuıı - cgcr akt>llm:ı 
dunmeı:ııem - sen benim ora)& gön
derUdltlnıJ llacere el ıaltından bildi • 
rhcr, olmu mı? 

-PckilA, 

Gandi 
~ 

agır 

hasta 
Gazet 1-:r, Gandinin afrr hasta 

tulundu wıu bildiriyo .. :ar. 

G r.di, he"c onıçlu olal'llk eıur 
Fc, b~tU•ı H ndi~tanıu ayaklanma• 
~mdn.n ko" ulur. lnı.;ili%ler. bunu 
bıldikl~ıi i ·n. G!lndıye iyi bakı • 
:)Orlar. Hind•ikr ıse, onun ölmeıi• 
ni hiç i tem )orla'r. 1kl taraf da, 
fazla z::ıyrflnnuş olım maha.m;ıtıı • 
nın o•ı.ı tuuna:.rna taraftnr bu _ 
iunmu)orl:ır. Fa.~t 72 yaemda 
bu'unm ı, Gnndinin hayaunda 
hir telıhk~ i :ıretidir. 

Kortizanlık yasalt 

1svl"rt erkek en ziy3de kadın 
'arch·. Bu."ldnn clolayı, onda ka • 
C:ınbr •rkeklerc fada dU~UndUı
lcr. Bunun l>ir miealı olmak UJıere 
Sih iya St3Nıon f!ln nde gUıe1 bir 
1 ı~. Olm .. Erikson i5Minde bir g.en 
cc f:u n n kınt lık ettiği {C)in mıh 
kcm~j c d'.J mü tUr. 

ınurıuaunnn 

Delikanlı h cı ytlz vermedtfi hal 
d!:, kız a) larda:lbcri onu göz hap. 

clc~lm. lkl arkadaı uyudul r. adamaın! Biraz d:ı llUınllnlyet ublbl • "' • eınde bu unduruyo:muş. Hatt.1, 
Adam ııetı de. ilen. Semerkand l<a• • • • olsan fena olmı)aalı, Rfotlt kapıdan ~ıkarlcen. yan KOZlc ev nin ön ne gelerek penceresine 

ıeı.rtnı n,mıı. Baykaldan ylhıerek b. ERTESİ SABAH.. - l}eytanlar ve clnlertn ıcına. •ıı.. Kobonu gürdü ve yanındaki klhya•ı. ıta tı)Or ve ona en aşıkane hl • 
te tnrarıı g~ml", K•fkaa da*larınııa :Nöb tçiJer vazJreıerlnn gtdlyorlarc1ı, nUnlJ"!t •abl&I olmak lMıdalalıktau aa döndü: tapla.rd!ı bulunuyormıış, B!Wln 
)IUtuı~lanndıı dolo!Jmııt bir adamım, Halll!'nlıı o gün büJ ilk camiye cu- baıka bir ıey detlldlr. 8adeoe ......_ - Her te.Y hazır, defli ml ! rneftuniYctin.e rağmen delikanlı 
Bir Vf':r.lrln Mrtını her uman ~re ma namuma gtdect'ğl ıı3ylenlyordu, 131 dUeUnmem, iyi ıtrmem ••79 7&.. - Evet, velinimetim .. ber ıey ha- tuz ikt'Sihni gibi dunıyormut. 
getlrrblllrlm. Baımıdıafu:: 1 rar~ Etratıauatn mntıltler, ldltkAr • ur. 

- Kanır kar1ı3-. gr.lııentı:, onu bir - Herkes l<o\Ufttn h:ıı.ır bulunıun.. lu, kötU ;,.Hreklller aarmıtlar.. - Bu ı, klmte"'e seı:dlrllmeden "'"- Kızın c~na tak etmi•. Bir atın 
" oJ - u~ d urdu~"U lblr anahtarla delita11 • hamleı!e > enl'cf'~lnden ben dl'J enıl • • Demı,u. l&balıleJ1n, ~f9 C!ama a&ID&Zma pdmaJıdır. 

1 lmın evine girm~. Delikanllnm 
nim. Jl'akat, böyl adamlar lmınnı ar-, Kobon ı;hinml olarnk, arkadaıtı gidecek dlJo koYUtta bekleten muba.. - Hiç merak etmeJin.. Jt'ylanlar 

ebcvroyni, bunun üzer~ mahke • kn•ından \'U:-ur, gooe puıu kunıp tu. Abdtıllarla ~rabtr kOVUlta Goıaıı • fızlardan bir kı mı urayın babçeıl • blle d117maa:. 
uta dütUrUrler. htc o 7.am n l1Jııl ;,ordu. ne cıkmıttı. Ve&Jr matyetl erklntle beraber cu. meye mliracııat ederek, merinia 
kın.'bedl'rlı. .• nf'nı~n .. lttl&lnl, ne ol • \'bdullahı Baımubafız bu ırra4a on iki ..... la _.,., _ _,, rahatını bozduğundan c1o1aJ1 :ela• " .. e ... illa a yına •• .....,.o .... a. va n~nu lar. 
duktfnu klntııe anla3amaıı: heder otur - Bugün halllenln cuma namazına n31rdı: Kohon vealrln kapın BaUnde nb'bet-
t;fdenln ! Acı orum flnna dedim ya.. gldccc ,ini ummu)orum. Çünkü halife - Siz vezirin l<onatuıa rtdecekıl • dJ'cU. Kapıdan onun ılbl bit~ nB • Mahkeme, !ıtrkmttlrk cUrmfte 
lıttP. o kadar. •ırkaç gıındıır rahntaıııhr. Bu. bir "· nlz. betel dalla ftrdl. a;m 20 lkurnn !lAra cezunı' ~ 

l"ohon aaballfeJfn •tak eökerk• )Un olsa ı:-crek. Bunlar ıırMınd& Ko'bon da nrda. Betlt t~ lda rtılffek evinden a. ruedi~ talt".?jrde 20 gtlu haplı ,_ 
..... , yanı~ •yaıh. llerlaldaruata Dedi. Kobon CUldlh Abdnllab yantça Kohonn lrala~ uJdlıttı. :masrna k:ırnr V"':rmi~. 
hmt1adı. n hl'r ŞC'Jden llplle eden bir na 1Jllc11: (l>enmı 'a") Ne dersiniz? lsveçte. iller_.... 

................................... ~ ...................................................................... ıı1ıneyilrilyoır. 



IS ILKTEŞRIN - 1942 

Ankara, (Huttu i) - Galata• 
ı.aray ta.kımı bu{;iin Ankara Gcıı~ 
leıbi'rliği ile karııılaşml§, Genç'cr-
1 irliği ~l ga.aip gelm.~tir. Gala
tasaray bugünka oyunda sinirleri
ne hakim oln.mam{şınr, hakem üç 
c..yuncuyu çrkar:ın:ık mecburiyetin • 
ae kalmreur. • 
GaJııtasaray - Dmli~por 3-3 

berabere kaldı 
Ankara, 14 (Vakti) ı;;vvc}kj gün 

Fchrirnizc gelmit5 olan Galrıtnsaray 
fu~boJ takl!nı ilk k•u·şıla~masmı 
Dem:~por.a yaptr. Evvelki geco • 
llcnbcrj devam eden yağmur, öğ• 
le ilzeri dindt~inden, seyi~iler 
tribUnlcri vaklindeıı bir hayli ev• 
veı doldurmu§tu. Bıışvekıl Ştiitrü 
Suracoğ'u da Feref tribtl.•ündey. 
<l.i. 

Milsabakııya 15,30 cia başlan•lı. 
Takımlar sn:ıeda §'J kadrolarla 
diıildilcr: 

6aJataaal".ıT: Otnnını Faruk, 
Salim - Mo~, ismail. Muataf• • 
llilanet, &bap, ~n. Ciilndüz, 
Gazanfer. 

Deminpor: Nenat • Şevktt. 
Mennan _ Ot\~, Fahri', Ali l"ken
der, Rauf, :Slyaıi, BUlen<l Murat 
t&n mlltetekkı?dl. 

Oyun Demirsporlularır. SLk;nı 
ilr bqt.Rdı. l>!SrdUne:U dnkiknd:ı 
Ankıu-alılar ılk goJU kazandılar. 
Bir dakika sonra da Gnalt nsaray
hhır brrberli~i tcmln Pttilcr. 12 

inci caikllda Gelataıon·ay.ı.nr bir 
favul atışından ikinci gollerini <le 
kaza.ndılai. Devre bu 5ekilde :!-1 
GalataSaray lehine neticelend1. 

lkincı devtt1e Galetasamylıla • 
nn bir golün• mukal:,il Demirspor 
lular iki gol "> aptJlar ·e müsabaka 
bu vekilde ı ·-3 beraberlikle neti· 
tclendi. Gan!tasanylıl:ı: hugun 
ikinci mUs-ı.ba ıala.nnı Gen..:lerbir _ 
liği ile yapacalıl~ır. 

Holivud, Sovyet kahraman· 
lık filmleri yapıyor 

B~nos Ayrcs gazctclerı, k11.ıl 
dalga.."lm Holivut muhitini sardı • 
ğını yn.z,ıyor. Bu gazeteye aorc, bır 
Yahud1 komitesinin idare cttiğl 
Metro Goldvin-Maycr sint"Ina kum 
panya.sı, Stalin hesabına, propa _ 
gı.lllda filmleri yapıyor. Bir flhııin 
lı:"Illi: '"Ya.nan toprak VP KızıJoı· 
du"dur. 

Foks 20 th Ccntury .kumpanya
sı da: "Moskovaya giden yol ve 
.{<u.s g.ffili::ileri' ~l'ldcdir. 

Va..""n~r Brath~rs ıirketl de, A· 
m~rika..."1In eM,i Mo,kova sr.fı.ri Da· 
visin h.a.t:!:ra.kı.nııda.n çıkarı mış o_ 
lan: ".Mos~vada:ki vazifem" isim• 
l; bir film çevinnektcrtir. 

Bunlardan ba.,tra, artistler ce • 
nıiyct.i de, bir aydanberi, ''Lenin• 
grad kır.lan'' diye bir film vUcu
de g"tirmektcdir. 

lıtanbul Defterdarlığından: 
.Ada!a:- kn}makamhğt ve malmUdUrlüğU binumda yapılacak 

('1126 94) l rll J·c I! bedı?111 tamir f§l 2 11.942 cumır gUnü saat 15 te mllıl 
ern:~k mUdU:-.UğUnoc ınütcşeltkll komisyonda açık eksiltme flc ihale edl. 
lccekt'r .. Mu\•r.kkat temlıult (534) lira t'i3 kurll§tur. 

İlt"klikr n en az b r taahhütte ( 4000) liralık bu i§C benzer 1: yaptı_ 
luıa ı1alr tııtııTelerlndcn almı§ oldugu vestkalara isUnaden lııtanbul vllAye. 
tıne nıUruıı.&tJa eksiltme tarihinden tatil gtınlerl hariç 8 gün evveı alnı. 
1111§ ehlly.t •o 94~ yı!ma alt tjcaret odası vulkalannı ibraz etmeleri ınuk. 
luıdlr. 

Muksnlc, ekııltme, bayındırlık tıılert genel ve husust ve fennt P.rtna. 
blelerf ve proje kc§lt hulbaıılle buna mUteterrı diğer evrak mim emlA.k 
DlUdürlllğltfter g<lrUlebHh". ı ö46) 

1 

~ ._. 
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H "' il E K - Aktam Poıtuı 

Haber'in bulmacası 

Soldarı ~ağa: 

J - Nakliye \:l\ılnl nrındnn bl 
rl, 2 - Hu:ı ü_k catlır, bı~ak \' e)I 
kurı;u11un marifeti, 3 - Hcdo\:ı 

kullanılan mal, !{rınilerin ıu,·nleti. 
-1 ~- Aptal, 5 _ Jç elbi e i, lar:ır 
G - Uuık, ili de/ııl, 7 - Ynğmur• 
dan başı ınııhnfaz:ı edrr. it - Çol, 
değil, l uva, 9 - Bir emil', saıcJ 
ı;Öl !erken kullanılan lnhirlcrdeıı 

biri, 10 - Bir srhzc l.u)uk .ın 11e. 

ııın 3an ı, J1 - ı\rıl.ırın nıaı ifetı, 
eskiden kullanıbn ı.. jl, 

l"11karrdan aıuljwa: 

1 _ Cadde~ i tutan, 2 - E'~hi c 
duzcllici. hır ~tir \czıu, alfabede 
bir horr, 3 - Açnıuııı,ık, blı· emir, 
4 - Balık tuzağı, hıııJiselcr, 5 -

Yıizdeki bir kısıııı,uır Jıir çl~·ek, 
ü _Bulunmaya ~alışıl:m, bir cdııl, 
7- Cemi edatı, kW-H <ll•AII, 8 - 1'• 
zm ları.nıızdan ikfsf, ncılo, cefn, 9 -
Karışıksız halıs, hır ımir, l im, 
JO - Seci)e, hlrclenlıire, kurunun 
arkadaşı, 11 - Konışıı de' lcllcr. 

r ten birinin merkezi, bnyaı;ı. 

IJunku bulmaC"Omı:zın Jıal/l: 

1 - Yiircğiynnık, 2 - Asilııne, 
°}\·n, 3 - R, Yemek, Tıs, 4 - A. 
~om, Para, 5 - I.a, S, Mn, B, ı; _ 
4.mlral, Zem, 7 - Nuznrl~cler, 
fi - Acayip, Neınıı, 9 - Nal, ,\t, 

· Mek, 10 - NeeiıJ, Bt'l"ı. ıt - Ş1, 
::-:.ıek, Kim. , 

Amerikada 
para işleri 

Amt'rika mali~ ı si, lımıiinkü harp 
knrgaşolığındon istır:ıde edrrcl. 
vurgunu lı:.ışla.mış olıınlnrln nıücn• 
dcleye girişmiştır. Vapur scyrüse. 
fer kıııııpoııyaları, Urlarını gizli• 
yorlar. Uir tnnare fabrıknsı, ına· 
liyc)c verı1ıi;i kazanc bcyonnan.e. 
.sınde, müılııre, senede, 25,000 ·Jq
J:ır maaş ''crdi~inl hilclirl~or. llır 
ın<öaııl şirketi. m:ıliye~ e htr şe) 

'"rrmcmck için, dlrl'kloriiıı karde. 
şine 20,000 dolar, bunun, Jıcnlıı 1(

~cde okuynn iki o~luno do 10,llOll 
er dolar, senelik lıcrcı \'erdiğini 

"O)Jüyor. 
Bir şirke! de, rel inin karı .. ına, 

elli bin dolarlık hısse ine mukni ;I, 
48 000 dolar fniz Rösteriyor. Ilır 
ünifornın mühcndi"ı, li00,000 ()oJnr 
rnirormıı mülcnhl.idı, 600000 dolnr 
sonra. her mcmu:-:ı hediye olarak 
,·erdiği santlerin bedeli di:rc 20,000 
dolnr, ikindi coyl:ırı ile gczlnlllcr 
fcln 15,00n dolat', mr.murlıtnn <...
to~rııflıın için ı;ooo ıfolıır mn•r:ıf 

-
> 

sösteriyor. 
Bunun gibi, bir ofirü doln\(•rtcl. 

ler, knznnr. Tergilerinı vermek • -
1emiyorlnr. .Ru yüzıien, mnJly.,:fc, 
pek şiddetli davranıyor. 1 ınll)on 

dolarlık hlr i~e, hıı toi•nc için 73:: 
hin dolar :kazanç vergisi koymuş. 
lur. Bu Yergi ge~r.k ı.ene 900,00U 
dolara cıkncaktır. 

Amerlkııda para i~i ~aınon gf· 
diyor. Bu, da.ha ~imıllden hö)Jc. 

Ac&bıı Ruzvelt, luırbe sirdığinc 
pi§mnn olmamış mıdır? 

Çocutu koruaıa1< yurdu koro· 
maktrr. Çocoiu koru~·an; onu 
\Otanın ist.ediğj gibi yetl-.tirnıiye 
~llfan Çocuk E!iirgeme Kuramıu
"" yardım efmt-k, yort koruma. 
8f1'a ftl laJ'metli yardımdır. 

-
-

(Oaze&eml4a OU1.Dm -...ytaıonda 

oa,lık .J•nıncıakl tarih ç.:-rte\'NIPI eıı.. 

U)creli Jtin<ıeNK·.ek oırnyııculısrımıı.aı 
tıarı m&11ı1eıı :ıalz otmı' aa Kllı;Uk '
t&nlan paraan ı:ıt:troluoıır.) 

Evlenme teklifleri: 
1lo YR§ .40, 90 lira mll1LJ1 ve Uç evi 

buıunhn, klmseltj olmıyau bir bay 25. 
80 yaı!arında asil, terbiVtrll ve oboJ' 
bir yuva kurmak kararmda olan bin 
aile kızllc evlenmek ist"m• k~dir. (IıJ .. 
M. Gül) remzine müracaat. 

• 21 ya~ında, kendine mahıus bit 
terzlhaneden ayda 1&0.2(){l lira gelin, 
olan bjr gene. 18.30 )aflar "da kız ve 
ya dul. zengin bir bayanı~ cvlrnmr\ 
{ıteı:nektedir. (Can Seveı:) re "izin 
müracaat. 

I~ ;.ıe i§çi arıyanlaT 
• 19 yaımda, ortam t P mezunr 

bir genç, herhangi hir aıılı: ruıe ve3 • 
Uc~rethanede çaıı§mak •stemcktedu 
(F. Derman) remzine mllracıı.at 

• Llse mezunu, maliyede bir aen· 
çalıgmış, hesabı kuvvetli biraz dakti \ 
!o bilen bir genç, bergün ı;aat 12 de t 
itibaren bir tlcarcthane veya mUes 
sesede çalışmak istemektedir (Canan 
Nejatı remzine müracaat 

• Yüksek bir aj!eye mensup mu • 
nevver ve her ~ elinden veten, kfm • 
sesiz, '4 yavmda bir kad n, yalnız bir 

hayın ev i'lerinl mUkemr:ıeı aurett 
idare etmek istemektedir Aşağıdaki 
adrese müracaat. {Bay H Hampar 
zumran otel Tokatllyan ~ 

• GUul yemek bilen emnlyetU 
namuılu ve kimaealz b!r kııı dıı:ı u bir 
OcreUe bir ailenin ııaat 7 den 2 ya 
kadar yalnız yemek işlerini yapmak 
istemektedir. Mektupla a:,agıdakl ad. 
rese müracaat. (Bay H. Hampar. 
r.umyan otel Tokatliyan). 

• Ltaentn on birinci ıtr.ıfmft kadar 
okumu§, bir genç, aabalı•an ak§tımıı 
kadar yazıhKe, büro veya bir mağa. 
zada çalqmak latemektecUr (H.G.l 
remaıne müracaat, 

il- Almanca deralerı • uguJD t .. drlsı 
mükemmel olan bir Almac 6ğretmcnı 
a!manca dersleri Termekt.,<Hr. P11zar 
dan maada bergUn saat 4 te:ı 7 ye 
kadar. ~tlkllU cadde$! 1S3 No. !b.ııan 
bey apartıman 2 tneı mercj\•en 1 1ncJ 
kat 6 No. ya mQracaat. 

"' H&,yatta Jılç klmatli oımıyan tık 
bayan bir erketln ev iılerme bakma.ı 
tıtemektt-dlr. <Uygun) remzine mO 
raeaat.. 

-5-

lf J:i yo0ıuuua, ı.atıkıaı oaelde&ilzclırt 

kiralık dllkkdnı l:llll!!naJ?lel"lll .19rUat'f 
ıe bırilkte (Dükkan) remzıne bUd r. 
vıe•erı. 

.ıı; Yü k teknik okuh ııdu e.n iyi 

.. erece ne :nczunum E l ifl on dört 
seııellk tecrUbeyc sabth!::ı. Oenlz 
~ara. Hava • ve emsali tı;.uıı:um mo 
törler, ah§&P ve kauçuk ve elektı& 
.~ıerl!e fabrfüa JdareaiD(l.. üıtlsasım 

.<uvvctlldlr. Bugünkü Httı11adl durum 
ve memleket lhUyııçl:ırm·, u~gun ça. 
.ışma slstemlerile, az zamanda !azı 
.ş almak lstlyenlere mili;< olabufrlnı 
~Akadarlarm: Beyoğ!u P.:K. 2319 
'rutu adrcsuıe me.ktupıa m•ırocaat et 
1 ıer;. 

'f. Yaş 25, yüksek tabsı.;ı aylık k1' 
•ncı 200 lira ctıan b r bay, 18.222 y 
.ırm :ı csm r gilzeli, hns .. u bir ba 

"'anla evlenmek ıste.nekt«11r P. Y. 
'8 remzine m.Uracaat. 
~ Orta boylu, orta YUcutlu, san 

• saçtı, kara gözlü hayatta kimsesi ol. 
nıyan, ycıı! ölen l•oeasıl"<!ıın dul ka'. 

'"'110 bir b yıın kendlalnc uygun bir ba \ 
'il evlenmek ıstemektedlr (Yatnızı 

-3) remzine müracaat. 

:V: Yıış 22, boy ltiS, llac tııhıılllne d 
vam cderkc-n mecburiyet altında tnb. 
s1llne devam edemlyen bir sa:ıat oku. 
ıu mezunu baba yanmdıı bUytımuı. iyi 
bjr aileden, biraz da seıırı bulunan ve 
yardım ede~lecek vaz yett• olan 25. 
26 yaıından kUçUk blr ba~Uıl.& evlen. 
mek ve iç gUveyai gjrınek istemekte. 
dlr. (26 GU eden Ak) ren.zlne ınür 
caat. 

Alduını.z: 
A.tatıcıa reml&lert yazılı olau t • 

kuyocularımuuı aam••rııuı !:el"° 
mektuplan Jdllrttb&n mlzdcrı (11.ı:tar. 

lan bor1ç) btr(tıo ..ııb ht11n [;leye 
ıuut.·u ,,. •aaı n dlNI .onr .. •ldımı• 
ları. 

( A.U.) (A.G.) (Bay 8'> lB. fmıı 

(Bulunmıız) (B.T.R. 8) (D uıJ 
lEıııne merbut) (E.M. GUI) lF.U.S.) 
(F.D.K.) (l".18,F) (:lri GR\;) 

CH.Ç. Hakikat) (231§ lathen) (lnnnı 
(L&.lc 11) lM.K. Hl) (.M.t:.A. ) 
(M S. 86) o(M.E. 49) (Nq 
(Özbaba) (R.T.) (P.A ı (S,A E .) 
(So.mlmt) (t.':,·g\ın) (Yağmur) (~ a • 
nızun 831 

DJ:KKAT? 
Okuyucularımızın ı;ör.denıccklc 1 

küçük Jl!nları g'Uctemltdı> gHr{lld~J 
ıııkıldc, ve okwıaklı olaraJ.., ;)<eni harf 
lerle yu:mnlannı rica ed• rls. 
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