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Af ihver lıatiarında açılan 
gedikleri genişletmige 

Almanlar fabrikalar mahallesin
de iki sokağı daha aldılar 

Çalışıyor r 
Mihver ·ı· 

kuvvetleri 
Mevzit birçok 

taarruzlar yaptılar 

Rusların elinde Stalingrad şehrinden ancak bir kaç ev 
grupu kaldı. Rus karargahı Volganın öbür tarafına nakledildi 

lawa ııtınıqa 
lagtUz,erde 

.::-dra, ıe (A.A..) - Kısır cephe. 
ba&ı •ekl&incf ordunun Uerı kolları 

.noktalarda dtl§man hatlarına 
~ OluıUflar ve lçerlere nUfuz et
~· DU§manm yaptığı blllliD 
-qı lıa.arruzıara. ratmen ı:ıUtt:e.fik 
~tıer elde etUklert yerlet'i muha-
aaa, et:rn1flerdlr. 
ll&tıt tank çarpıpııalan oımuoaa 

da llıadıye kaaar hiçbir hal)er bil.yük 

~~ tank muharebea1Din oldu -
u s6alermemektedir. 

Bir ıntktar ealr &lmdığı da bDdlrı1. 
lrıektedir. 

lıne Taamıaa geçen kuvveUerlD bClyUk 
Af 1111 lngııi&dir. Yanlarında cenul:•I 

rikalr, Avuıtraıyalı, hU.r J'ransız, 
Yuna.nıı kuvvet.ıer de çarpl§makta -
da-. 

- (.bkma 9&yfa 1, •ittim ' •> 
Maaşlar 
Brıgün veriliyor 

C\mıhurtyet bayramı dolayısile me 
lllUrlann i~te~rjn maa~latı bu : 
gun wrtıecektJr. BU husustaki ka • 
rar ll1a.llyıı vekt.Jetlnden defterdar 
lılt!ara ve malmttdUrlUklerlne blldlril 
ınııur. . 

~aaımarlla Kırab
•ıa ııblll vazıretl 

8toldaohn, ı6 (A..A.) - Kopenba~ 
ılaıı blldirtldfğlne söre dUn akşam sa.. 
't ıa 
1 

de neıredilen aağlık raporu kra. 
rn aı!ılıl ~urumunda hatif bir düzel. 
~Öl'UWUğünU bl!ıllrmektedtt'. 

f!ırpanlm; -

... 
Mısır oophesln" gct1rllml9 olan yeni Amerikan tanıdan faaliyette 

Avrupaya hava 
akınları devamediyor 
ıımau rranıada trenler, llava meydan· 

ıarı ve llmanıara 1allıalar yapıllb 
Almanlar ingilterede Midland ş~hrin& 

ağır· bir akın yaptılar. 
Milano şehri hala yanıyor 

Londra, 26 (A.A) - lngll\% u. I re yakınlannda bir Umanı bombar. 
çaklnrı şimali Fransa üzerinde uç. dunan etmiflerdJr. 
muşlar ve birçok düşman hedefle. Barakalar arHında birçok 3'8D. 
rine taarruz etmiş1cr. Bu meynnd:ı gınlar görillm(iştOr. 
trenler ve haya alanlan taarruza Londra, 26 ( A.A.) - MaMa adası 
uğramıştır. üzerinde düşman faaliyetine deYam 

Londra, 26 (A.A.) _ Spilflre u. etmiştir. Birkae yere bombalar a. 
eakları dün sahoh Fransada Lehn. (Arkası sayfa S, slltan S de) 

A'~an .a~ansma göre • Cezayire düşen 
B·r ıngılız t~yy~resı garip baloncuklar 

cenaze torenıne 

hücum etti 
Fakat mezarlıktaki halka 

bomba atamadan gitti 
• Parll, 26 (A.A..) - D.N .B. 

Altında 5 Utre 
petrol tapyaa 

yangın baloDlan 
Cezafr, 26 CA..A.) - Takriben her 

biri iki metre kutt'Un<la gibi gört1 -
len ve bedenlerinden parlak bil'er 
ımadde JS&rkai:ı iki baloncuk dün ak • 
ııam k18& irtifadan gehlr tızerinde 
uçarken Cezairln Hlliteyinbey mahal-

Londra, H (AA) - Moskovad:l 
gece.yarıııı neşreddilen Sovyet tebll _ 
ğt, StaUngradda fiddetli çarp!fmala -
nn devam ettjğj,Ddıen batı.etmekte • 
dir. 

Düfman ağır kayıplara uğrıyarak 

fabrikalar mahallesinde iki aokağı 
i§i'nl etmeye muvaffak oımuetur. 
Voıga ıle Don arasında Alm&nlarm ' 

yaptıkları taarruzlar akamete uğra. 

mııtır. 
Blr kesimde Ruslar 600 Romen au. 

bay ve askcrinİ öldilrmU~er ve bir 
iskAn noktaSlnI almışlardır. Başka 
bir akında bir Alman kararglhı t.a • 
mamen esir alm.mJft;Jr. 

Kafkasyada durgunluk ba,şgöster • 

mittir. 
Novr~ cenup doğusunda AJ. 

manlar Rus hr.tlarmm gerllerjne nU. 
fuz et.meye muvaffak olmU§la.raa da 
Rue Karadeniz fılosunun ~rdıını Ue 
geri atılml§!araır. 

\Fiti, 26 (A.A.) - Staliııgnd vebr~ 

içinde Rus\arın elinde ıtmdi ancak 
bfr .kaç ev gnıpu kalmıttır. 

Alman bir habere göre, Stıı.llngt'ad 
kumandam karargthını Voiga nehrj
Din 8teyanma naklet.ml§Ur. 

Londra, %6 (A.A.) - Almanlar, 
Stalingradm şim&llnde fabrikalar 
mahaUealndeki Rus mevz•lerine karıı 
bUyük piyade, tank w hava kuvvet. 
lerlle taarruza geçml§ler ve Sovyet 
ler, jki sokağı btta'luna.k zorunda kal 
mqti'iibi. 

Moücwa, M (A.A.) - Röyter mu
habtrt bildiriyor: Almanlar l!ltallD -
gradm pnallııde 80 bin lıdfillk piya
de kunıetı Te bllyQk tank ve hava 
tqkillerlle yeniden taarnaa geçmlt. 
terdir. Havalar, yeni Alman taarnı
zuna yardım etmek~dlr. Yerler tek. 
rar kuru.ınuııtur. Almanl&r, blr fabrr 
kada llerlemlşleree de geceleyin rerı 
atılmı§lardır. Almanların 80 t.in pi· 
yade ve bUyUk tank ve bava 'kuvvet
leri.le yeniden taarruza geçmeleri va... 
bim bir durum yaratıyor. Fakat aon 
2• saat zarfında Almular llerıtyeme
ml§lerdlr. Fabrikalar ımahaHeainde, 

Rua mUdalfaa haUarı derlnl.ltfne de • 
1 fildir, Rua müdafaa ha.tlan Volga 
kıyılarmdan ancak 700-800 metre ka. 
dar uzaktadır. 1atihkAmJar da beton 
değildir. Bir fabrikada batı:ı.ra utrı • 
1&D Rua toplarının tamirine devam 
edilmektedir. 200 top 24 aaatte tamir 
edllml§tir. Bu müdafaa hattı 9.000 
itçi tarafından tutuluyor. Kadm l§ • 
çiler ,ateo almamak için barikatları 

mutemadly8ll 11U Ue ıalatı)'Orlar. 
Moekova, 26 (Kaılyo) - Dün gece 

:ııeıredilen Rua tebllfi ekinde denlU. 
yor ki: 

18-2! Ukteırlne kadar bir hatta 

dU~manrn be§ h~umunu pUskUrltü - ı tiler. GanlmcU<'r ve esirler aldık. Di
ler, 4 tankı tıshrıp e.Uıer. Ate§ bas • ğcl- bjr lteslnıd• kU""k 

1 
~ .... grupıanmız. 

kını il~ 3 düşman tankı ve 400 e ya· dtl§man hUcumlsrmı pi.lskilrt tUk-r,bir 
km erı imha edıldl. 

1 

dayanak noktasını Z3.pletuı 
Stnlingradın {'imal b.".trsrnda kuv • ld:ozdok mıntakasında ku~~Uert 

.vetlerjml& faal h:ı.reket1 :rde bulun mlz, işgal etmekte bı.ılıınduk!arı mA; 
dular, meakfın bir noktayı ı:"'e.ı et • 1 zllen mU•t')mmcl b;r ha?e -getirdiler. -

Bulgaristana r 
Rus notası Moıkovaya gire 

Sovyetler Bulgariıtanı 
protesto ettiler 

~loskın·•, 26 (A.A.) - Rus hllkQ. 
metl ,Bulgar hUkQmet:ne verd!gi no
tada, Sofyada açılan anUkomUni.st 
sergisinde Sovyetler aleyhinde yapı. 
lan iğrenç ve sahte ıftiralnra ait Rwı 
prot~stoslnrmı te~it et-n1!kte ve bu. , 
nun Rua • Bulgar mlıl<-'tleri arasında- 1 
ki görenek ve mUnascbcUnrc taban 
tabana aykırı bulunduğu kaydedıl • 
mektedir. 

Japonlar 
Gaa~alkamaı al!ası
•• yeniden a~ker 

flllartllar 

4 Japon --harp 
gemisi hare uğradı 

Londra, 26 (A.A.) - Cenubi 
Pa.sifikt,c çarpışmalar §idd~tıen 
mi~tir. Vefiingtondan gelen son 
tebliğe göre, Japonlar, Guadal -
kanalda ııiddetli tank ve topçu a· 
teşi himayt-sindt- dört Jefa Ame. 
rJkan mevxi~rine girmeğe tcŞt-b 
LUs <.ylemisler, fakat her defasın 
d~ püskilrtühnU~Ierdir. 

Bc-ş Japon tankı tnhrip edilmic; 
til'. Yalnız Gua<'lanal adaamnm 
iki noktasında yc'1idcn karaya 
asker Çtk:ı.:muşlardır. Bu ~rkarma 
hareketi hakkında tafsilat alınmn 
mışbr. 

U~n kale'cr. Guadalkanalda 
bir Japon kruvazl:irünü, bir kü;:Uk 
kruvazörilnü ve bir muhlil:ini hn. • 
s::ıra uğratır.zşlardı Bir Japon zrrh 1 

hsının da h::ısara uğratılmıı,: olm ı. 
sı muhte:nelrlir 20 Japon uçağı 
<i.üşürülmü".ltür. 

Almanlar 
175 bin asker 

kaybettiler 
Stalingraclcla 1 eylülclenberi. 

Alman ordaıa 
111,1 nerede 
geçirecek 'I 

Moskova, 26 (A.A.) - Mman1-, 
Stnliograda hücum ~tmck için ace. 
~ elmElktedir1'er. Almanlar, pe.k az 
adom kullonm:ıkta iseler de yeptıık.. 
ları hücumlar, eok !kuvvetli hücom 
lardır. Şimal buz denizi rüzsarl&. 
nnın Don ..-e Volga nın senit step. 
Jerfnl donuk ve ıssız bir caı haline 
ııetirmedeo ve loprnaı ve nehirleri 
dondurrnadnn e\ \·el kal'J neticeyi 
elde etmeğe çalışmaktadırlar. Jtış 
Bccl•ktcn sonra yine bü.)ük orman., 
larda ..-c snyısız kasabalarda kea. 
dilerinc melce bulabilirler 

Bu kış Almanlar iki şık karp. 
!lında bulunuyorlar: Ya Stalingrach 
7.optetmck Ye c,·Jcrin enkazı içhlıe 
.) crleşcrek orada şimal buz deoi. 
.:lniA fırlınalarına göl;üs germek ve 
yahut tamamiyle açıkta kalarak 
ka.)ukl:ırlıı dolaşan seri Rus müf 
rezclcrinin kendilerini mütemactL 
Yen taciz f'ıl c ldcri Rus çnyır1arın 
da rüzgarın ölrlürücü ihücnmlarıu 
maruz .knlınak. 

Mantıki olarak dü...wnülecek olur. 
sa Alm:mlnr, kı.5 me,·simHıde tama. 
mi.)lc açıkta kalmak istedrkleri tak • 
dirdc birinclUnun ayında elıNıL 

Jarındaki toprağı .dinamitle a~ 
siperler "üeude getir.:nek mecburi. 
yetindedirler. Kış gelmeden e.,,... 
Stolingradı ele geçirmt'~C muvar. 
fnk olrn.llnrı hali müstesna olm* 

1111 defter 
l•tlnnez11a 11nıla 

glı·e .. zılDI,, 

Öğleden sonra çıkan Parlııı gazete
leri, lngjllz • Amerikan hava kuvvet. 
ıerlnln, 17 Okteşrinde yapılan akında 
ölenlerin cenaze töreni aıraamda tek_ 
rar Creusot'Ya taarruza te,ebbUe 
ettiğini yazmaktadır'. Bu gazetelere 
göre, tam reaml törenin yapılacatı 

saatte, bir lngtliz uCQğı Mhlr UstUnde 
uçmu§sa da, hava kal'§ı koyma batar
yalannm harekete geçmesi ytlz11nden, 
mezarlıkta toplanan h&lk Uzerine 
bomba atmak jmıkAnını bulam•m'f • 
br, 

leli halla tarafmdan glSrlllmU....tUr. 
Derhal haberdar edilen huıu.at ekip • 
ler ve itfaiye lkl b&loncuğu, blriD1 
blr blDanm balkonunda " dsterini 
de ailvarj mekte'bl avlulNlld& bulmuı 
lal)dır. Her iki kUçllk yuvarJatm alt 
kıammda otomatik otal'&lc harekete 

geçebilen be§ Ut.re petrolU muhtevi 
birer kap görUlmtl§Ulr. Buna benzer 
başka bir baloncuk da Cezalr eokak. 
Jarmdan birinde ele geçml§tır. 

&arfu.da lH Alman tayyarealnl tah. 
rip ettik. Bu müddet zarfmda k&71bı • 
mız &'1 uçaktır. "Ankara kalesi 

üzere Almnnl::ır, ric'nl edeceklerdir. 
Bu hol. Almnnl:ırm uğradıkları ılır 
zayıalıı ehemmiyet 'l"er~i.)orek Sta. 
llngrada karşı ı~rarlı hücumlarda 
huhınmnlarmı izah edl!.'r. 

.._ llir telgraf haberinden, Fransız Atatürk bulvarı llarifmın mekteplere yaptığı bir 
t:--wıe talebeye verilen \'&zifele. 
tuı, kiğrt yokluğu yüzünden müm_ Birinci kıam cümhariyet 
~~ oldaiu kadar azaltıldığını bayramında açılacak 
vgr~n&ı,. 

Stali!ıgradda §lddetıi muharebelere 
devam edildi. A.ekerlerimlz, dtl§man 
tank wı piyadelerinin bUcumlarmı 

pll.skUrttUlet', her aokağt ,her evt inat 
la müdafaa ettiler. DUflll&D bUyUk 
zaYiat pabasma amele mah~llealnden 
iki ıoktğı zaptedeblldl Ba~ka bir ke 
simde ön mevzlle:-dflıkl erlerimiz. 

-. B~ediye, Atatürk bulvannm bi. 
&eri~ içLıwle bulunan m .. mll"ket- linci kısmmı tcı:ık.il eden Unkapa- v 1 
f 

11 de bu madde)~ imal eden nı Gazi köprlisil. be!}Jnda.n Şehzade- I rg u n c u a r 
.. ~~ banıt ya.pmıya çeY. başına kadar olan kısm.uı CUmhu. U 
~~İiini dli~iUıUrsek, onlann ela riyet 00.yrammda küşat resmini 
~ tte FTwıs:ı.t'lan daha geniş bir yapmak için burada çalışmalan 

la 
'

11
11nnda ohlukları taıı~v\Ur edile. hızlandırmıştır. Bulvarın parke e e d 1 

~ı. llaı b5yleyken biz, harp dı 1 döı;enmeaj ikmal edilmek üzeredir. muca e e 
lnda Y•'!ıya~ klğıt stluntısınm Bunda.o sonra bulvamı Şehzade 
~e 0lduğtınu bilmiyen bir mirasye· başından Aksaraya kadar olan ve 

1 Rlhi hal'E'ket etmekten ze,1" ~u. ifltimlliki hemen ikmal edilmek 
l°L1' bir vaziyetteyiz. lle-;eli bir or_ üzere bulunan ikinci kısmı yapıta_ 
ta ~ktep öğretmeni. talehesinclen cakt~. 
~h ldhıur dPfter İ<ıteyehi1i~or ,.e Belediye, Unkapanmda köprii ile Hukomet, Meclise yeni bir kanun 

,, 
senfonisi 

~n1a.., temin efmiven hir t11lebe bulvsrm birleştil?i noktada mey
~-ı, sınıfa almamakl~ telulirt t'd,.bi· tlanm gen~letilmesi ve bu mey
ıyor. Banda belki öğretmc.-m'n ku. dana çıkan caddelerin a~ızlarını 
~l'Q Yok; bu omuzlanna atCh~ açmak i~n keleısteci~r caddesi 
.:~enin hnld.iyle yapılmak endi. üzerindeki birçok binanın umumi 

layihası sevketmek Dzere ı .. Jt ~~~ 
ı t8fl'l•I ulllde '.WWI Şellmfzla Mecus ~~\j_,."".

~Ttd~n doğmadır 1 mcnfaatlE.'!r namına istimlaki için 
~,!a1'9a olsun ·bu hu'iusta iii , daimi ~cllmen tarafmdan karar ,.=-llfe!"j se~t hırakmanıalı, verihni~ ve bir krsmı bulunamıyan l.:, t..lebenin edin~eği acgnri def- sahiplerine noter vuıtasllc tcbli • 
~ t.bit etmelidir. 1 gat yapılmı§tır. 

açıı ilatallları ltlJDll bir 
al"• ile lleldealror 

(Yum .,ı. 1, •itan 1 a.) 

ıı:11er1 111)1* lılr maftftakl)"et llMa
aan n MDU şenn takdlrtee mı81111ııw 

o1aa IHıstekAr Neell K&zım AkMIJ 
(Yama 18Jfa ı, ılltan 1 de) 

Almanlar, SlalitıAradda blr ~yttJ. 
denbt'ri en azı 175 hin kitf ıkll5'. 
hetmişlerdir. E) lül ayının ı• 25 
günündt' neşredilmiş olıın Rns tel>-
11,!Uerl diişmonm ölü olarak 84 Me 
kişi k:ı •br.tmiş olduğunu b!Jdirmit. 
lir. Bundan bfrkae gün evvel de 
Ru~Jar, Almanlnrın Sınlin«rad cep. 
lıc5indeld 22 fırkalarının yftzde 70 
nishclfncl!c ın\ ial n..sniş olduıtunu 
\"C hu ko)ıplann yerine 'ba~ka lı:UT • 
'etler 'kovnrnş oldırkl:lrını bildiri • 
' ırlardı. YcriJ('n hu iki kalem n. 

• kamıı isli naden Almanların 175 bin 
!. işi kn,·lırlm iş oldukl:lrını iddia et.. 
nıt'nin hiç de ınüb:ılfııı:ılı olmıya. 
-ı, hrrnn C'dilmrkledir. 

Arnavutlukta 
umumi af 

10 aeneclen cqam 1,ütün 
cezalar alledilcli 

Tirar. 26 (A.A.1 - ltalya ·~ 
Arna•utlul<ı. ıo 8Clle<Mn a,atı -. • 
Uhı hapla cezaları lç1n tnnntal rll 
Uln ebnlfUr. Bu at. 111yMll ...-.. 
da p.mlldjr. 



Ankaradan notlar 

Ankara kalesi 
senfonisi 

22 ın.reşrin ak';iamı Ankara ı:ad ' rafımlnn tam bir muvaffa\uyetle 
yosu, he~ e<>.anlı günlcı·inclen birini ı;a lındılaa.ı souı·ıı Matbuat Umum 
yaşndr. Rei-;i'cUmhıınımu'- Millı Şef 11JUdiirü ., .. li'm arpcrin .'.\"ecil füi. 
İnfüıli'nün blzznt cref 'erdil>lerj zım Alcses'i Rci il'iimhunınıuza tak 
senfoni!: kono.;cr ı;antinde genı; bir 1 <h'm ettiğini ~ördiim. Rrisicünıhıı. 
·ı'.iirk beıstckı'irnım eseri de ç:tJındı nımıız, genç b!' tel<fırın elini iki 
\·e , üksek t8'Hhr lmzandı. :'Yucu nrnsıııo. n lnrnk \'c bir mlicJ. 

• <lct öylece tutarnl•, her ıamanki Bu b:ıhtiyıır gcrıı;, 1''eril J{iızım 
\kse<>'tir, l\lntbun~ (;mum l\lüdiir · knn·ayıslı, cesaret \'erici \'c şef 

lm.t!i cdnsilc, b'tl kompozisyonılnn !tiğü R:ıdyo Vn.yın1 l'IIüdiirlüğü 
lıeyccnn duyduğunu, kenclioıinılc l'onmo.ycıterlerioclen 'e Jle\·let 
•mtırnlar u~·nnılığım söyledi ,·e !\onsPn ıttu\ nn öğretmcrılerin<len 
lıestf'l•fırı tehr:'l. etti. olan Necil l\ihım, biıtün bu vıı7.i1·e 

lcri1ıdeu c;erbe t. lıulıımluğu saut. Okuyuculnnmız<lan birçoğunun 

!erde tarih ,.e illınmJa b:ır-ıbaşa ı.a kendi rn:lyolnrııırl:ın dinlediğini 
tarak ı.urtulus mUcadP.lcsinin ~e--i" I ~mıluğnı:ı..~z bıı C\er\n tnlıl!li Ye 
ni t~blte Sn\'ll>;ıy:>r "'~ bu ~ayreC tfadc ettıgı mana ';'IJ((Ur: 
!erinde her ;;Un 1'iraz dnlıa mu • "Anl<arn J\nksi" bir :Jıtiliil ,.e 
uffak oluyordu, inlntip mü1i{."1 olarak yazılmıştır. 

"Ankara l\:nle i" aılını t~ı) an Menu olnrnk 'fiirkiyenin knlkınıı 
bu eser, bir enfonik tarihtil', ~'.! C')c alınmış 'e bunun \'erdiği Hhıı.· 
tlktc5rin gecesi şef Dr. J>retoryo-s mın ıniizilde ifadesine çahşılmı _ 
idnresindeki senfonik orkestra tn tır E ert' "Anl<arn I\ulesl" aliı \ 'C. 

riJ~esi'nin c;ebcbİ, Anlmra Kalesini 

Muazzam 
bir resim 
BirL..1c SCM evl"cl, Birleşik dc,·

lctlcr Amcrik:ısı. bii'tiin memlekc. 
tin hovııdnn rotogror ccknıek su. 
rclı 'e, tıım bir 1ınrilnsını vücude 
r,cllmıcğc teşebbii5 elmişıi. nunuıı 

ic·n de, bir siirii fotol!rofçı. mem
lcltclin lizcrinclt•, lnyynrc1er1e do. 

J. ılı. Resim, nncnk, 2,5 milyon kli· 
şc ile Te cnslanlanc resimle 1940 
o; ne in !e tomamlnndı, Bu iş, hü_ 
kı'ın ele, 30 mllron dolara mal 

o'du. 
J.ı J,L\nıharbiye, bu havadan re. 

sim cc'.mı:fc litıı-eliyJc tanzim oh:_ 
nıın h:ırttnda. askerlikçe ehemmi· 
Hli lnn ~·rrlerin gösteı-ilmcmcslni 
: it ıiılti için,' hu muozzıım lıarilndn, 
huclullnrln s:ıhillcrde tahkimat ve
ya diğı•r .uikcrt tc~is:ıt bulunan yer 
ler boş bırakıldı. nıı -.erler. birer 
lıcyaı Jcl.iıe tıalindedır · • bu kısım. 
l:ıra nit ~Wn~ de Erl,iınıharbiye
nin mahrem cuak tuelannda s&k
l:ınını~ 

Bu hat;itn iflnilt. bW..ç ,.az bin 
~. 1~'(.çı ve lıaritııcı lmn:ı
nwn 50 ••Y'Y'lll'C kumpanyası calış· 
ro ı~hr. H.'Wll&r fJl'\zoel oldu{!u gfın. 
ler, tayyareler Rİdip. kendilerine 
tııhc;is olurı&n :wıerlerin reshnterint 
cekhor ve bu ıkl~ler lıüktımetin 
hususi bir teşk11!ı1ınn sönderili -
y.ı rlu. t 

Biı ı ( ,n~ Devletler .'.meriknsının 
7 rıı ilrnrı s~kiz yliz küsur kilom et, 
r(' mun~h..ıı, yani Tiirkiyenin on 
misli bü) ,,. lüklt'ld orazisi üzerin
de hıılun::ın her şehir, kas::ıba, ldir, 
trpe, omıan , dftlik vesairenin, ik; .. , 
şer rc<;ıni çekildi. 1klşr.r rc-;im al. 
mnklnl.i g.ıye. hC'r resmin birer 
larafındtı, y:ınınclnkl arazi re mi. 
nln d" biı <'r r.ır~asmın btilumn.ı
sına luzıun söı'lihnesiydi. nu sıı_ 

retle rt- imlerin kontrolü koin.} l . ı-:· 
mı olul·ordu. 

Rcsiınlrr, istenilen mikyasta bu· 
lunnbilmrk lçin, 4.20-0 metre yük. 
sekten çckiılmişH, Tayyare Jrnmpan 
ynlı:rı, iicrellerini lkli'ş.e hesalıiylc 
:ılınışlardı; fa'.Jrnt.birQOk klişeler bo 
zuk ve :rnnlış ztthur d.ll~i icin tek. 
rnr çcklirrııf7e mecbur olmuşl:ırdı. 

bütün bu knlkınmaıım bir camla 
m:ın, bütün bu hareketlerin ıinbzı 
telükki ctmekliğimizdir. E ere sem 
bolik mahiyette "Anknra Kale i" 
nılı \'erilmistir. Zira hiitiin başarıla 
rınıız ona al•se<l~r \'e tekrar ondıı.n 
b~'Zc nt:seder, nu eser. o akislerin 
ı-eslenclirilmesidir. Esere senfonik 
lıir ~el<il ,·eı·ilmesi de, milC'adele, 
yoğurulma, ynkmn, \'e ba5anua 
ı.eyfiyetini en i~'i nnlat11cak bir 
mü~,, formu olnınsındandır. 

Bu sembolik müzik eseri, dinle_ 
yicilerin tle a~·ır<l edebildi~i ~ihi 
muhtelif kısımlarıı nyrılmaJ.:tnılır. 
İlk t<ısmın arılntmn.k istediği', acı 
\'e karanlık de\ irlerin sıktntısıdır. 

Soıım yM"n!I ya,·aş -tıpkı damar. 
Jarda kanın haynt itin dönmesi 
gibi- müzik ile kıpırclanmabrıı. 
burluı)mağa ,.e atmnğn başlıyor. 
llk kalkmmn hct:nretini tromı>et 
ı.i.1 ~ııcrile dnjuyoroz. nu safha 
lıiiyii~·e bii~'Ü~ btd, hakiki müra 
ıfole ba .. lnngıcma l<nılnr götiirii· 
yor. 

lüC'adeJenin b:ı.5nlngıcı bir ihti 
11\lt an latryor, mli?ikteki l.ıu ihtilal 
dC'\Tesi, bir t:aler imanını belirteıı 
mlizik gnıpuna g~'yor... Sonraki 
de\'relerde, mücııdeleniıı hal<iki 
•şe'kij mti:r.ikte sembolize cdikni~tir: 
l'er yer ntılmalar, hız almak i~in 
dııra.ldamalar, birbirini kovnlıyan 
safhalar hatfötle ilgimizi bağlryor. 

Eserin sonuna doğnı. amıılnn 
,.e inanılan bir zaferin ' hakiki tf'. 
C'eHisi bir zafer marşı tim<lı i«'inıle 
ilerliyor. Yine bu safhada, ilzerin 
de dö\'ii~ülen ''e boğusulnn bi'r n.m· 
zinin, · dövüş bittiliten sonm sıı~. 
tığt topro.k kokusunun ifıMlesi olan 
~·erli sM161'imhi clmne.nlr bir musi. 
ki de'kom icinde d\nliyonız. \'e 
r.ih .. :y'fit eser, bu başarmm ihtişıı· 
num !"Cmboli7.e edecel• cnnlı hir 
ş::okilde biflyor .. , 

Necil Kaam Akseı>, bu mll\ affa· 
luyeti ~ sene içinde ttunrunlaınış. 
tır. Tıpla, memuri'yetinden nrtn 
ı.::o.Jan zamanlan beste yapmakla 
',::.ciren \'e nihayet bir gün "Şubert 
mi.ikftfatı''nı kn>zannn meı;hur İıı. 
\edi kompnitör Aterberg gibi ... 
Necil A'kscs, Atcrberg'den daha 
büyiik bir nimetle mül<iıfatJnndı 
J\endisini, biltün güzel ııanatlorı 
nmın ytiksek k<>rul'UM1<1n Rei!!İl'İim 
Jmr lnönti teln\"'k etti. 

. llOOU:r MONIR 

26 ILKTEŞRIN - '194!,-

Türklerde 
1 HAJ)l~E(E~ 
~A.~lt! 

Seyyar ~snaf a.ırtistleır nasJll 
pazarlarda y etiiştliırlilıivoırdu . 
toplanacak Türk artistleri "Allahlık ot'' f/l"'Il ile, dünütı Türk arti'>tleri arasında 

Belediye. Eeyyar esnafın sat.ş • bi yn<len bitmiyorlardı. Hunları hiçbir fark ~·oktu. Sahneye ı;ıkmn · 
kırının halkın gıda maddeleri ilı - yefstiren mükemmel konsen·atu • dnn e\'nl saatlarcn "makyaj''ım 
tıyacının tedarikinde daha fayda· ,·ar;~r rnrdı nu sanat mel•teııleri yapan U'ite.dlann ba nrtistlerin 
1ı olabilmeleri için bazı esaslar tnnbedlerc ,;ıerbuttu, Snnnt~<ar o · ~·anlarında bolunmnlnrı bir itiyat. 
hazırlanmaktadır, l lııbilecek lmbiliyeti görülen kız ,.o dL 

Sey:}nr esnaf a.\dtkları m:ılliı mn· erkek "oculdar daha kü"iik Ya'"la_ Ma.bed konser\'1ltuvıulnnndnn 
l d • ld - · ·n bun " ' " " halle ara arına agı ıgı ıçı • rındn~ ken bu ınabedlcre alınırlar baı;'kn artist yetioıtittn oealdnr da 

larm kontrolü kabil olmrunakta uzun bir talıoıil devre ... ı gcc;irdi,; rnrdı, "~r'' arti tlerlni, "sirl•" 
dır. Bu s~retle bu esnaf rayatın ten sonra snlıneye çılmrlardı utistlerini ba oenklar yeti_tlrir -
daha fazla pnbnh·:ıı:ırnasına sebe~ l\labed ' konsen•atU\'arları~dan !erdi. 
olmnktadrrlar. Bunlar hemen dnı vet.5en bu artistler bütün ömür. Sirk~ilik Türlı:lcrdc çok ileriye 
ma gtd.3. maddeleri satışı yaptık· İeri

1

ni dini piye le~i temsil için gitmişti, Yılnnlara bile fnrc tut -
tarından rolleri de çak ehemmiyet. mabede \'akfetmcğe de mcbur de' masmı öğretirler, gayr.t iyi terbi· 
li <'lmaktııdır. ğillcrcli l\lnbed i1ıtiynr.r knclarınr ye edilmis arsıılnlnrı. lm(llanlnrı, 

Be'ediye seyyar e!lnı'tfı muay • kendisi
0

rıe ayırır ılig·erlerini ıia ma-..'tnunları, n,yılan, katırlnrı Çi'n 
1 • d lıyarak • ' - "' yen razar yer enn en top yntlnnm kıuanmnk iizere, serbest 'saraylarına hediye eder1erdi3). 

buralarda hE"m aralarında ~~kabet bırnlurdı !\.rtio•tlerin Tiirkler arnSJndn 
temin ederek fiyatları dUı;:urmck, \bel Remusııt bo hn'imm çince· hüyilk bir kıymeti vardı, Yi\~sek 
hem de d:ıimi bir kontrolU imkan den tercUme ettiği eserinde pek lılr artist hakanın Aynğma gitmez 
dahiline sokmak icı.temektedir. güzel göst"nnistirl ). Bu tnıplar fakat hıık:ın onun nynğına gelircli. 

Evve.lce .p:ı~arlarm çoğaltılması 0 zaman Çinde pel< büyiik bir rağ. Uöyle lıir artisti ziyret hakn n ~ı:in 
ve takvıyesı bırkaç defn tecrübe b t snh'p oldukları ·,.ın Çin ruz bir "e-refti.. Çinlilerin bu ise ne kn 
d·1ın· f l · 'I ı· 1 e c · 1 1" ' ıJ • c. ı ı~, atat ısteııı en ne ıce 3 ı unmeleri burılnr<l:ın bol bol bahse_ dar hAyret ettiklerini Abel R~nm 

ııamnmL<ıtr~. f.~~a.t bu~Un hny~t 1 derler. sat'mn l<ib.bını okumnkla anlarız. 
ı;ar~la~ı degı!>ıhSı ve hM'it;s a.la~n~ı nu mabed konser\'t\tuvnrlan Türklerde nrtioıtli'ğin. barm ze\'k 
eeyı ibır:ız d:ı.h-ı. ucuz alabilmek ı~ın 1 yalnız aktri<ıleri ve aktörleri yet1'4 \'e eğlencerıin ne liadar ~·Uksck. 
pazarlara. kadar gitmek zahmetın· t' zlerd' l\lu 'k' ,,.. de ayni • bir derecede ol<lu~·nu anlamak, 
<} k' . v , • • 1 ırme ı. ı ı ,,ın 6 u 

en çe ınmıyecegı ı<:ıı: ~azar arın rnış !.'tmflnn vardı, Burı\(lan i.ilke· itin meşhur general Wen.Yeıl'Ti 
halkın gıda madllelerını clnhn v. · bii,rii'k m •.•.. .,, a alrı "tknr· nı'n rniliıcldan e\'Yel 124 senelerin · _,ı.., .k. • . ğ nın lbJKI n ı ~ 
cuz t~rı ını temJne yarıynce. ı dı - . de yaz<lığr i<itnbma bakmalı: kiili· 
kkanaati vn.rdrr. d 0

Bazan Tilrl< hakanlan !lek~n dlr. ; ,. sarhoş yu••zu .. n en ki~ilik b~'r oı:keııt~ay.~, !ıtın~tk~r bir Alim Vis;delu. bundıın birtok 
mugannıyeyı, clancı.ozll Çııı ımpa· par!,;alnr alnncıtı~4), Mi1lldılan <1on 

Bir kadın ve bir erkek r:ıtorur.:ı. hediye olarak ı;linılerlr - rn. besinci, altmcı, ye<linri asırlar_ 
otomobil altında kaldı lerdi. J<~d. c_tı~n:_:ınne'n.ln ki!nbı~~ rln Ti\rki'itnndnn ~eçen Çin hııcr· 

S 1• dr ,,_ b' ş f' 'd lııılanak kufidır2). Türklerın lıu lan Hiuen·Fn Hien Tsnn~ ı::ih\ se 
a. ım a nu.ı.L ır . o or ı are • ük 1 1 ''s 1 • Ol 'el k hl h t 1 d b \ar 

tQndeki taksi il dün altıncı dai • y · ınc ~~ artı t crı. , n e .~e yn ann a. ıra on a un ı t'nn 
reden geı;erken eSamiyr. adında bir mn.kbulrlu. Bunlara Çınlıler. ılı.~er lı ofarnlı: g-östeıir. 
kadın'a Sabri adında bir erkeği nr.tıstlerdcn • ayr~d ~tmek. ıcln Bizim, ~imdi, caMI bir zihniyet 
·- · t' Hmt'll Sueıt ısmtnı \'erırlcrdı, ile tezyif ederek gö_sterdiğtmiz 

ı:ıgnemı41 ır. n d B ı· ....... h t B "b " • ti • · b'I lıli ··1 k 
S · · · k ı b ;;. .:::nb ura a. n" e ım 1' uz e , ay ar artı~ erınm ı c yu t ıy· amıvenın o u ve acao., .,. • . .~, b' rı1 kr J 

riniıı el~ baea.kları kınlmış her i lsmaJJ llnbıb; şa~tmazsa~ ır metleri \"t\ ı, Bunlar tıp apon. 
kisj de hnstaneye kaluırıım;ş'arda: n.okta.v~ dnha. tı-mas ~t~ek ıste - lamı "Keyımlnn" s:i'hi yetic;tlrilir, 

~tilddeiumumi muavinlerinden rım: Çın ~amelerı !mpamtor eğlenmek i!'lteyen bir ruhu, tam 
Ziya Y:ızgnn ta.ikiknta el ko.Yınu§, l~rına h~clıye gön<lerılen hu. a.,. miln:ısile doldunnıısım bilirlerdi. 
c:-oför\i İk"'bıthat· olmadıg·ı nrab:ı· tıstlcrin yanlarında, onl:ln ı:;illel. Bütün ömi.irlerlni snnnttı:&r olma • 
.. n " · ı ' ı · ı · · h • .... kt 1 • kf tm' 1 rd' da buJun:ı..n iki ~arhoş mfüıterinin c c.;tınne i ı!:ın nsmu uo • or arın ga ''" e ış e 1, 

dırcksiyon.ı:ı fmi müdahaleleri ı.e _ buhınclı.'ld:u~nı da. yazmııgr ~.nut- Halkın. ti)·atroyn ''e artistlere 
ticesinde kazanın vukun gelJiği mnzlar. ?Ju 'hur;u ı ıl~ktorlıır~ .. -~1a 1?ö-;ter(lij;i rağbet•tn de yiilt<;ek de· 
~n1aı:ıılm,!':trr ~oförl s<>rho~ mti•·. ~ıı tef!llır etmek lazım;;eh ıgıııl re<'.esini, Çin seyahalrmın l<itnpla. 
" • • • • ' 1 e kendilerine hrrakıyorum. Demrlc nnıla olnınız. Bu seyı\.hlar derler 
ter1k:r ,_-ıı.knlan::nış o.Tdrr, k. Il Ji a b Un,·'i rt' ti • I • "D ı... b' • bl h 

ı o vu un ug ıKI a ıs crı Cl: Ou\•IJ"an ır tiyatro, r ar 

Va.iman, 
ter/ilı 

biletçı
4

ler 
ediliyor 

Yevmiyeler ve mükafatlar arttırıhyor. 
Hergün parasız bir kan yemek ve 

yarım ekmek verilecek 
İstanbul Trnm\'n..ylannda r:ıicl. ücretlerden ayn olarak her vat· 

detb hi edilm~te olan '-atman man \'e biletçiye senede bir p!\lto 
,.e bile~i ihtiyacmm temini i~in ve elbise meccn.nen verilecek bir 
ba71 yen~ tcclbir1'-r alınmaktadır. ıkap yemek \'e yanın ekmeği para· 

Iluııd:ın sonra almnenk ,·atmnn Hz almak hakkmdan istifade ede. 
\'P. biJetçilerderı 18 yaşını ikmnl cektir. Vatman \'e biletçilerin te_ 
edenler de im.bul olıınarnktJr. Gi. davi ve ilaçlan yin~ parasız yapı · 
rer ırirmcz YRtmnnlnrn JG5, bilet· lncakttr. Yatman \'e biletçiler ağır 
~ilere 145 kunıs üerct verileceği i~i haklnnndnn i~tifa.de edcoek -
gibi nynca yüzde 25 pahalılık znm· tir. 
mı ,·e Jıer İt> glinUndc jJiı,·eten 20 Bu es:ıslar 'labllinde İstanbul 
kunış .i'nti.tam ı>rimi \'e fazln. mc. tramvaylannda. ,-atman \'C biletçi. 
saj yapanlara ~-üzde 30 zamla. h::ı., liğin yine pek cazip olmnrnakln 
rnher fazla \k.ret veri\erektir, Her bernber tah.,.iltni' yapamamı_ş genç. 
biletti Ye \atmnn b·ırcm esnsmn ı lcrjn rağbet edeceği bir İ!I haline 
~öre her ~ne terfi edP.<'-cktlr. Ba ı:cldiği göriilmektedir. 

~oktu. İş \'e gileünü bitiren hnl • 
lnn ak,am eğlencmi11l t:'yatnı1ar, 
harlar teşkil ediyorlardı." 

Daha. garibi oeaktan yetl~en 
artistler de, mahe<'t konser\'Rtu • 
var1n.nnm icazetini almnclnn ar _ 
tistlik yapama.d&rdı. 

t~te tarih, ~te eserler, i~te ter• 
ldk)er ... Ynnm bir mebbo ile mil· 
li tarihi alakadnr eden husu lara 
el tofmakt ~·ııJmz milli tarihi bal_ 
talamak değil, aynı za.mandn nr 
tık tamnmiyl~ bir ili'm olan bt.rihi 
ıle para.lıunnk olur, , 

Türklerde bugUnkli .. ekli ile ti· 
yntro, eski zamanlnrrla.nberi var _ 
dı, Bunların üı;tad müellifler pi. 
yeslerinl yszarlardı, Opera ve o· 
peretlerini sanatkar mu i1<i.,iııas _ 
lar be~tt-Ierleroi. Bu piye.,le~i tem· 
sil edecek nrtistleri de yn. mabed 
koncıen'1ltb,'llrlnn. yRhot dn ocak 
Jar yef~tirirdi. Arti~t dl' iilkenın 
en loymetli hi'r 11ah!'!iyeti irli. Bil _ 
medf"n inlcfu etmek glinahın1 icıle. 
miyelim. R. Ç. 

1) Hi~oi.re de la villc de, 
Ki.otan. 

2) Documents sur les Tu Kiu. .. 
3) Op. cit. 
1) Bibliotheque oricntale: La 

Tartarie. 

Bir şo 11rln 
yazdıkları 

G EÇENLERDE ''harp zengiıt 
!eri" ba~Iıklı bir yazı ~ 

mı~tun. Bu arada çok p3ro. k~ 
nan hova.rda bir ~oför hn~kı!l~ 
J.ir dostumun anlnttrklannı nnlM 
miştim. Belediyenin sekiz lira ıı• 
kil ücreti tayin ettiği iki ton lı 
nıUrün ylıımi be§ lirayn t~ındı 
nı gözümle gördüm. Günde en Jl 
dört sefer yapsa yll; 1inı, ayda ~ 
bin altı yüz lira. eder. Hovardlll"' 
as:ılctten ileri gelir ve bu zıı.maıı 
da hovard!ı. ibir şoför i~in bu pııtf 
fazla bir ka.z:ı.nç snyılma.mnlıdır 

Birkaç gün sonra "eoför od 
sun" l:ınzasile bir mektup ald'lll 
"Allahtan dilerim ki siz de şof. 
\er gibi olasınız!" rliyor. Bu du 
srndan dolayı §oför Dursun diln) 
durdukı;a dıırsıın! Benim anlnt 
ğım hikaye yalanmış! Zalim , .• 
dır ki nuızlfun görünmekte ustıı 
dır; mazlüm vardrr ki zalim etııı 
hr, Şoförler hnkkmdnki notu f' 
för o!nuyanlarm vermeleri liizııf 
gelir. Bunllllln beraber ben fahsı1 
şoförlerin yüzde doksan beı;it 
terbiyeli , dürüst, lüzumunda k 
ve S3ğrr olma'i!nı bile ~cerecıf 
kadar olgun, medeni ruhlu inıı:ır 
lar olduğuna sa.hidim. Her mes 
lekte olduğu gibi şoförler arası 
de. da kötü veye kusurlu olanll' 
pek tabii bulunabilir. 

Mektupta. deniliyor ki: "Siz ı
libn bUtün ihtiyaçlannm harpte' 
evvel evinize istif ettiniz. Biz Ol 
alesef fakir esnaf ihtiyacimızı sO" 
nfJ gllnUne alıyoruz. Bizim de 1 
zln gibi pa.ramrz olaydı da eV"~ 
den istif yapsn}'-dık şimui s.iz z~ 
gink>rden fazla para istemek ıne 
bııriyetinde kalmazdık!" 

Fakir esnaf kelimeleri birbıritl l 
o kadar zıd ki... Esnaf ve tUcı:I' 
~imdi harbin bitmesinden korkll b. 
yor; <>u geçen bayr:ımda çat'Şlf 
yolum uğramadı ama uğrayan ıııl' 
dostum her tarafı kasketli esnaf\ " 
kalantor tücc.'.l.rın doldurduğuıı d 
bizim gibi memur ve muha.rrirl 
rin karaya vunnuş balrk hali!! 
geldifrimizi anlattı. Fakat san11"1 
mosın ki ktSkamyoruz, a.B~n ! l~ l 
gflrdrr bu, bugUn poyraz yann 1 
dı:>s, öbUrgün kara yel... Afiyet 
yesinl"r, i!:Sinlcr, yaşasınlo.r! P o 
bet bizi de bir gün Allah baba b" 
trrla.r! 

.Şoför Du:rsun müşterilerden ffl. 
hı para aldığrnı itiraf ettiktf 
sonra bunu haldı g6stemıck tç' 
bazı yiycc~lt maddelerinin ha.r!'° 
ten evvelki ve şimdiki fiyatlarl"' 
nn.ıkayese ediY'OT'; lastiğin taneM 
ni (600) liraya alıyormuş. Acalı'i 
harpten evvel f40) liraya alclılı t 
Jôst.ik eskiyinceye kadar e'ki ttl 
rifeyi tatbik etti mi? 

Şoför Dul'SU.n şoförler adı~ 
ynzryor: Vekaletnamesi var Jlll 

Olmadığına şüphe yok, fakat J1 
çin r;;u dişçi hildiye<;ini kendine c: 
kiyor"! Yoksa o "°för kendisi ınif 
di? Bunu da zannetmem çilnkO 
kndnr hovarda ve asli bir şof~ 
''muhterem" kelimesilc başJıytı!I 
fakat en kaba. bir küfürle bitti' 
böyle bir mektup yarmaz. UsteJl 
hüviyetini de sizliyor, zira arll 
tmlmı. bu Utimde bir ıı,ofik ~ 
mu'j ! Eskiden ara.bacrlar kUfUrb!ll 
lıkta meşhurdular İstanbul şof6( 
leri kibar ve merd dclikanIIlardl
DursUJJun şoför olduğuna da inaJ'I 
mn.k .istemiyorum. 

KADIRCAN KAFLI 

HU~öm~~ ~ harl~~nı,~~~~~~~~--~~~~~~~~·~~~~~~~~~~unve bugvday nak~ 
bir t:ı'kım mülıi-m ~epler dolayı_ Bir amllk Vi,yam H:ı.nrj Çember. ynbllir mi? Zira, bu sırada birta " 
siyle Yi!cudc eetmdi. Bu seheple!'o Jnynı gör<liim, onu henliz Bordo· knn mühim hi\di<1cler gr.çmekte _ b t 
den birf, memleketin ekilmekte 'C <lR gönnemi,tim. Batın karısile be· <lir, Alman ordıllnn hala ilerliyor. ser es 
ekilebilecek" halde bulunan milta.. raber bomda bir mlidclet daha. ka. Belki şimdi Borılodnn pek de u:r.nk 
r:n, :ınl:ıma~ı. Orman Hlnresl de, lıı.cıtğmı söylelli; şayet icnp eder. ta değildir. Pol Rlino rİ\'8yete gö· Yalnız menıe vilayetren 

imali Am~riknnın omıan cihetin_ Se, L;zbon yoli~·le Amerikayn ka~· re, bu sruıtte 1'·nnt :rotunda. seya bir ve•ika almak lô:::ım 
den <ılaon servetini kontrol edebi1e- mak dııirna. mümklin<lur. Onu epey hattedir. Ve bu sıradıı, burnlla, lh Müstahsil hnlktn hUkümetc }>of; 

<'l'l.ti. ce zamandnnberi gönnemistinı. Son tiynr, ~ok ihtiyn.r bir aclam zayıf lu o'duğu yüz.de yirmi beııi vere~ 
Sim(li, mühendisler de, hu bari. defa onun Nön·icleki npartımn _ ellerinde mcml~ketin mukaddem. • vilayetlel'Cle, buğdny satı~lan ta 

tod •n istifade ' ederek. kolaylıkla. nında Y<:>ttıel< yerken Amerika a· tını tutuyor. Otomobilde oturmu5 mnmcn ve hiçbir kayde tlbi 011111 
lı:-ııı yerleri, 7.o~an 7.nman tahrip t:ı emiJit~ri de sofraılayılı. Non·~ Alek•ander Vert uyum:ığa ça]ısırken Parisi, Frnn - yarak seırbest brrakrlmıştrr. 
etfen su baskınlıırını berlnrnr e•_ seferinin en hararetli ~ünlerinılc şada. g~n uron yıllarımı diisUnü· İstanıbuldn satışa. arzetmeınel 
meğe, sulama kanalları acnıağn l"<'• Nan·:r,;; muhnrebe i kaznmlmı .. : ri Buliti memle-ketine Frnnsn hak tnmanıi:vle Ye Jl'ron<len siıtununun yorum. l'ann ~ahnh <la T'iyer am - şartiYle kendi ihtiyaçları olan urııı. 
sudan elektrik temin için bendler faknt Tnınhnymdn vaziyet çok tch limcla cloğnı mnlfımnt \'ermemek · etra.fmtİnl;i meydanın mühim bir e:ı, esM"i gibi, pantoflnfarı ıt)'ağrn bu gibi yerlerden herkes.in serbe-' 
y:ıpımığa muvdfok oluvorlar. like1i. At:ı..5emir~-cr, Nnnikte tıı - le ith:-ım·c<lenler ço~• haklı, Q da kısmı duran otomobillerle dolu; ıla, eski ceketi sırtında e\inden çı çc satın alabilmesi ve getit'Cbiııne' 

nu hnrit.a, ~oğrafyaeılarln crk:ı- tıınabileC'eğimiT kannatln<le, fnkat ntn<öemilitcrinclen fazla bir ~ey ı bu otomobillerin ı;oğıında uyuy:m karni< Hozer siitJıarıe<;ine ı;itlip si :rnUınkündUr. Ancak, un veY' 
nılı:ırhiyenin de ışıne yarıyor. meml~l<rt kerlcrine doğru ilerle • bilmi'yor. inı::ınlar mr, Gece tatlı ye .}·ı~ılıl. :rnrnn litre süt alacak mıY Ponnljf huğdaym satın alındığı villyet ' 
Bunlar dn, 11'1 resimler snyesindl' nıeğe 1..-nlkışmanın buılalnr.n bir Sıı!encliıl otelinin holiincle di,·nn. 1 h, <'nı:ldeyi lienarhyan ağnı;lnr l1a· tel•i Pot lolmntaoımın ~nhibi hlllii ten, o vilayetin hUkii~tc yUtttl 
hem eski hurilııların yanlış13rını mııcera ol<lnğunu SÖ~'Jilyor: "Nor Jar, knnnpeler, koltuklar kendin· 1 reketsiz. nu gece Jı"ransnda son l<i;tiimserleri Sen nehrine ntm:ık )'İrmi b~~leri ödM'?ılıı oMuğuna dll
tl\slıih ediyorlar, hem de istedıklcrı \'eçte tutunmak, eelıennemfle bir elen ~ermi5, ~·alınt mışrl mışıl uyu gecemdir. Rir aralıl< pc'k oz:ık o1 lüzumundan bnh"ediyor mu! Du • j·r v~sika almmruırna liizırm ftl'('lrt' 
\ı;?rlerl, resfrn halinde görmek ~u. huz p:ı~:ısım erimeden muhnfnzn yarı insanl:ırln clolm'Clu. llliyiik ıııı~·an bir ;ıo·t'Nle uçan lıir ucnğın \nrl:-rı gnrip resimlerle sü IU lo • Devlet Denıiryollan istasyonl.arJfl' 
ı-etiyle, ynpao.'l'klan ~~ri kolıı,·- etmekten daha ı::iiı:tiir, yapılacak nıuhacrrct sırnsıncla Fransız oteli <esini' işittik Fakat tehlil•e isare_ knntaoıı ha!U ~fJ{ mı! Lolmntn. a . da ~diye kadar bu şekilde u~· 
1:-.ştınnış olnyorlar. İS AJmanlRr Danimıır1m~·ı i'~tili e snhiplcıi u noktada ittifnl< et • ti ' 'crilmedi. Bütlln bu otomobiller ı;ıl<sıı. mUc;tr.rilerl bu nl•-;am kim • di ihtiyııcı için un veya buğd•1 
--------------·• der etmez müttefiklerin de Tielçi • nıiş!crcli: 1\fulınei'rlerin lmriclorlnr arnsına dii5ecek bir fok bombımın ler ne.aba? Yeni e;clenler, rari ... in getirmek istiyerilerin un ~ bal• 

Posta memurlarına elbise knyı ,.e Fransayı istilii etmeleri)'" dn ,.c ~alonlıırcla p:ırnc;rz uyumıı· colı: fel5.ketli bir panik uyıı.ndımca· .veni dendileri mi• Nilınvr.t arnbn da.yı trenlere kabuJ edilmem~ 
dl, Diln~-anrn en km•'\'etli ordusuna ~ına izin \0cttceklerc1i, ğı mnlınklrn.'ktı. Otomobilfor mli • <la uyumu~. riiyamıla Pari~i gör olduğı.ındıuı, Münakallt VetiJeC! 
malik olan Fr:ıncınlnr hn işi ko • I~Uf'rimizle \'oklıyn ~·oldmyn kn tesM olmak üzere sokaldnr bom _ ıliim. l\nnnnlcanııık bi'r rliyR. Fmn bu cie!a alakaclarlara tebüf ettlf 

Postıa ""' Telgraf TJmum Mlidür J:ıyca ynpabilir!crd~. "Ne fikirler ranl& ok.ti!n Pıl;tık. Orruln. oyu boş, e,·Jerde hiı,:bir 15ık yok Bordo ~Jz n.c;kerle-r; bir Almnn knlesi lıa · bir emirle yüzde yirmi belin h~ 
Hığü, llOlta mtiY~1erı1e beraber yarabbi! Ne tcaılar aldanftn müte. mak hııkiknten bn mcc;elenin iyi m-uyor. U~'UVO/ mu ıledim? Mem - !ine g"lt'n l\lo<l?Pne lıiirıım etme • met~ ödendi!;'inı- dair vesika ~ 
c''yeı· me.nUTlara da elbise Tere· ha~far! Fmnsada Amerjka sr.fj· hal ~·ofu fırı. Otr.lin !Jniinclf.', olmk leket enn l'('}{tsirl<en i'n<1anlnr uyn i{e Jı:ı.zırlanar:\k Konkord moyifa • terenlerin un ve buğday natıetırırı 

c. ' tir, ------------·--------•ı-------~a;;;~-=::ıı-----·•--11mm1------------te se-rbest olduklannr bildirmiftil'• 
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=POSTA•• urguncu ar 'l 

~§..:. mücadele 
Milli ŞEF 
Dün at YGTlfla:Tını takip 

bayrndulaT 

r~-~ ~~I~~-Y!.~.t~----." 
Düşündürücü bir kaç söz 

........... .....,. ...... 

._ 14.to lb. .., ...... 
,........_ .... • le.il • 

....... ·-." ·- ~. :: = • ..,. rlDcl8rlle. 
...... cert tWft 

Hukomet, Meclise yeni bir kanun 
layihası sevk etmek üzere 

M"ılıt Şef, dün öğleden soıı-ra 
Hipodl'Om.U şereflendirerek somıa_ 
har at llmşuılanmn beşinci hafta 
yar.ışlannı takip etm.işlerdir. Rei 
sicümhur hipodromu teşriflcrin,le ' 
halk tarafmoa.n §iddetle alkış:dn-1 
ml§)a.rr.iır. Başvekil Sara.coğlu ve 1 
bıı.zı veıkiller de hipodroma gehni~. 
!erdir. 

* Giir.ah İ§lememek iyi inıanlar olmak demek de· 
ğilJir. 

.\~ Hadclini tecavüz eden hô.Jiıeler olur, fakat hiçbir 
zaman uzun müddet devam edemez. 

* Gözyatı, inaan ruhunda gururu ıilen bfr kuvvettir 
.\'o l'tf alıcubiyet kaJını güzel ve ıevimli göıteren en 

tabii ı1cs?taJır. 

ı te..-ıaı ıaalde ilwı Şellmlzla llecllll - 100 Yahudi 
Dünden 1 açı, aat1111ıarı 11•JD 1t1r . müessesesi daha 

Bu alilla De beldealJOr Franıacla mükellefiyet 
--..,..,.._'9'1..,:~:...-... .;... Ankaradan haber verildiğine divanı intihabnda.n aonra encü -

göre, büyük .Millet Mecliai, Milli menler seçimi yapılmak üzere tor.. rejimine tabi tutuldu 

* Hazt insanlar uz.aktan bir yaıtık ~örıeler gözle· 
rini kr.'parlar. Bunlar, dereyi görmeden paçayı ırvayan· 
landar 1arksız insanlardır. 

1 
.J 

Bir Fransız muharri
rinin Hindistan 

hakkındaki intibaları 
MISIRDa ,.. . 

Vaziyete ingilizler 
hakim bulunuyor 

-0--

llnaver hatları 
"1 ilaç noktada.o 

tleUadl 
ot ...... Afribda aekizınd lrıgil!z 
~~u.ıı taarru.z:Ue ba=layan muha. 
,_,_,_ dlttvam ~ektedir. DUn gece 
QıQa .kadar geloıı haberlere göre, 
~kuvvet.teri karııı!ık taarruzlar 
..._ ra da, ana mvzllerinin dell. 
~ 't4rQ,;, noktaamdAn lngUlzleri çı. 
lllt ~dır, Böylece 1ngillzler 
~ elde ettuueri toprak ka
~ • bluha!aza etm!§!erdlr, Ha. 
~eti bilha811a şiddetli olmu§l 
'tllib .,. Amenkan hava kuvveUeri 
• :'f'9r mevzllenne ağır hQcumlar 

l 'Plnlflardlr. 

'o& aa~ Kahire muhabiri 'harekAt 
, kJancıa 1U tataUa.tı vermektedir: 

Şefimiz Reisicilmhur lsınet lnönU· Jantı bqika bir güne .bırakılacak_ Vifl, sa <AAJ - D.N.a. 
nün bütUn yurdda büyük bir ala.. tır. Resmi gazete ile dıe bUd.lrildiği gl· 
ka ile beklenen açış nutııklarile Meclise tıimdiden bazı ka.nıın la bl, ~ kadar yeni ya.hudl mUesııe. 
ikinciteşrin.in birinci pazar günü yihal&n g~ l:ıulunmakla bera .. sesi da.ha ;mecburi mtıkelletıyet reJi • 
altıncı devrenin dördüncü iC$lima· ber önümüzdeıki haftalarda yeni •mine tabi tutuımuıtur. 
yılı ~aJışım.larma baıslıyacakttr. mühim kanun liyjbalannın da ge-
Açıhş günü için hazırlıklar ik _ ~ceğj aııJaşıJmütadtr. 

mal e<lilnıi!J, ruma.me ve gelen ev- Bu arada zira! '9ıigofta ihdasına 
rak listcei tanzim edilmi~tir. Milli doir layiha, "'11'g'UDCularla mllca -
Şefimizin hir yıllık ~Jıemalan dele ve murakabe işlerinin şiddet 
ı;evk ve heyecan kaynağı olan lendirllmcsi haldtmda hükümleri 
program, nutukalrmda.n sonra :Mec tııtiva. eden li.yiha memurlara. ya· 
'is R~isi intihap olunacak. dalıa prdna&l dcrpi-5 t>dilen yaromı dol!". 
son.ra reis ve-killeri, idare amirler\ Y•ile tahsi<Jat layihası ve diğer 
ve katipLcr eeçileeektir. Riyaset bazı liyihalar da bulwımaktadrr. 

de §iddetlc protesto etmete karar 
~rml§Ur. 

Diğer tara!tıı.n bu akm hakkında 

Londradan §\1 malQmat verilmekte • 
dir: 

Suikast 
muhakemesi 

Fon Papenin laamsi katibe 
sinin ele dinlenmesi 

muhtemel 
AııJmn.daD b&bef" Yerildiğ}ne 

göre, Ankal'a ağr cer.a mahkeme.. 
ili ikincitıefriDİD dÖrdüncil gün6 
sabahı temylııce nak:zedileoı 111'.ıi
kast mutıalr.emetline yeniden baş
lanacaktır, 

MiSii' cepbellnde 
iBat iarBfı 1 inci saytada) 

lıılüt.tcfik bava Jruvvet!erinin faali
~ti yüzde yırJDi nl.abetinde fulalaı • 
DU§tır. Bu bava kuvve~ri aabahm 
..-ken saatlerinde faaliyetleri.ne batı • 
1amak.tadırlar. Geriye dönen herhan· 
gi bir hava te§kilinln yerini diğer bir 
~Mva t.efkilj do.'durmaktadu. 

----~--~=r>--------

Blndlstaaı bir seae gezmek saret11ıe 
te:lılk eden bir rraasız Allmtnıa, 
Avrupa bakkıadald bir yazısıadaa 
bir kaç maraldı yeri nüledlyonaz 

cumartesi günü, lılaıta adası da Ben, 21 prens delletini ve doğ 1 mez.hep vardır. :nu da Sihlerin mu 
4ahU olmak Usare ort.8.§&rkta 12 du,. rudııuı dog· ruı.·a İngilizler A __ ._n hebid'r ... 1 • • ., "'~ kü ,, u--• ı • ~JÇJn • '"'" 'lhler ona 
'ilan uçağı tahrip edilmi§tir. dan idarf ellilen 39 \ili yet 'eya hizmet ediyor, ' 

lngillz denizaltıları 5 dU§man ge - eyaleti gezdim. Benarede, Mutra· İngiliz zabitleri, Sihlerden mü-
miaini hat.ırım§lardır. Bunların lÇin. da, Hananla, ili.hlan uğrunda, 1 kemtnel a.'iker yetlıtiğine dikkat 
d~ bjr petrol iremlsi bulunmaktaydL kendilerini diri diri yakan, parça. etmis)er<li. İngil~re, bundan dnla.. 

Bu ay i.Çinde lngillz hava ve deniz lıyan, kazığa oturan meczuplara ı yı, 14 üncü a~rrda, Hırir;tiyanhkJa 
kuvvetleri Akdenizde 2' dU~an gc- tesadüf ettim. Bunlar, hakiki d~ kan~ olan bu mezhebin i~ 
misine taarruz et:ml§lerdir. Bunlardan lerinin icabatıru değil, birtakım I f111a dildrat etmiştir, Askere aldıil 
U Unlln be.ttığı muhakkaktır. tereddi etmiı> bjc din pren iplerini1 Sihlerio \aftiz edilmil) bulunmala· 

V1Ş11.'E GöBE tatbik ediyorlardı 'c hu gibiler de nru it;tiyor, Sih alaylarına lm,ka 
V.ifl, '6 (A.A.,) - Ber1ınden alman doğnıdan doğru) a İngilizlerin idıa. 1.i.mf;eyi "n nstımuyor. 

bir habere göre, İngııizler Mwr cep. releri altındaki ~erlerde bulunu • Sihler, deııılebilir ki, lngiliale -
heeinde ağır kayıplara uğr&maktadır. 3orlardı. Bu bale pren lerin emri rin lıa§lıea l!!>keridir. Bunlar, eid. 
~ur. altmdaki yerlerde tesadüf edile - den cengin cnlirler. Patyaa .._ 

INGtı.tZ GAZETELERİNİN mez; ~linkiı racalar, eıkisl gibi, Jiapurtala mil.l'Jcclrri 1914 baılıin 
TEFStRLERi \.'E BU SABAJI dini meraı.imi nezaret altında im. tle bunlardan ıniihim kuvvedelı!ls 

\"EB.hıEN HABERLER lunduruyorlnr. lngilizlere ~ardım ettiler, Bit de • 
IAndr&, 26 (A..A,) - lıılmrdan se. Milsfümanlarla Hindular arasm ğinni !iflkallı, ananeııerest ....., -.,,_~ QÖ!ihıdekJ mUttefık hava kuv 

8 dar dQn dil§mıuııara §imdiye ka-
dinA ~ıraıı, liddette darbeler in. 
'Yld& ioler .,. :rekor te~il edecek u.. 
la.rdırçıkı§ harekeUertnde bu!unmu§ • 

1- .. ~ Hatif ve orta bpmba tayyare. 
--1.7., ... ..,. .. tananteri ır• a•-

İngiliz av tayyareJ~ri parlak bir 
ay ışı~ı altında Fransanın geniş 
bir bölgesi üzerinden oçmuşlardır. 
Bugün ö#renildiğine göre bu tay• 
yarelerden bazıları Fransanın içle
rine doğru 250 kilometre kadıır gir
mişlerdir. Oniki hdar tren mitral• 
yöz ateşi altına alınmış Te durmak 
zorunda brnıkılmışhr. Bu trenlerin 
lokomatineri hasanı u~rahlmıştır. 

Bazı trenler de •aıonJan tahrip 
edildi~! için dummı,tUT. Tnrnn:a 
uğrayan di~er hedener arasında 
hıh'ıl mcydanl:ırının hangarlaı-ı, 

fabrikalar ve bir istasyon Yardır, 

Bozma kanı.rrna uyulduğu talt .. 
di'rde mnteıdrlp ce111edc Almanya_ 
nın AJl}cıa.rR. büyük eJçiei Fon Pa
ı.cnin hususi katibesinin de f]ahit 
olarak malumatına müracaat edil
m~si muhtemeldir. Çünkn temyiz 
kararında bu şahidin dinlenme • 
mesi de bozma sebcbleri arasında 
zikredilmeltt€dir. 

len son haberlere göre. scklZUıCi 0~ da'ki en şiddetli· gizli mücadele~·e lar İngı"liz askeri 9ldııklan zaman 
du, dilşma.n batlannda bir takım ge- de yine in~ilizlerin idııre ettikleri lıile prenslerinin tebaalM'ldır, Bu 
dikler açma.ğa muvaffak olmurtur. Kalküta, BomWly, Delhi gibi yer • harbe, geten Jıarnte oldaju kadar 
Şimdi, muharebeyj bir cephe harbın • lerde ''c İn~ilizlerin emri' altında· İngilizleTe paraca ve askeree ..,.,
den ziyade bir manevra hıı.rbi haline ki birkBç presli'ktc tesadüf ettim. dım ettiklerini zannetmiyorum; 
iet.irmek maksad'le bu ;;edikleri ı;e • Bu preMlikJere, iagilisler iakip et ~ SihWrin ka:vnaiı aılaa Pa.. 
ıtifletmeA'e te~bbUs eanekt.edlr. tikleri prib bir 8a)'Ueti tatbik e. capda Patyala mihracesiıain ver • Cllar bu alanlara lfttrak •tmtflerdtr. 

btip.nm havıı. ta&liYetl ld\çlllr bir 
~ Te tamamlyle tedaf\11 mahi • 
htte olımUflur. Hava bombardıman 
~~t.bı:ılıün lıa§lıea noktalan dün 
~ kuvvetıetjmlziıı ileri hareket!. 
111 dleteıı:ıemek maksadiyle düşman 
~ _tarlalarında açılan gedikler ---ki hedefler Uzerinde tvplan.. 

~~an hareketleri esnasın. 
~"-rlka.n cenubi Afrika, veAvua 
bı. tayyareleri blrıncl derecede 

1IQI ~lDI§lardır. 

Şark cepheıincle · 
, 

Şark ccphcaindc mücadele devam 
edfYor. Dllnktl Alman teblllt 111 ma. 
-ı<nnatı Termektedlr: 

Kafkasyanın garbinde hna kuv
vetlerinin müessir yardımJyle ha~ 
re.kete ~n Alman •e Romen kP 
talan dağlarda yeniden ban ya -
maç.lan hücwnJa zaptehnfşlerdlr. 
l>üşm-an mukabil taarnıılan seri 
püskürtülmil~ ve düşman kanlı kae 
yıplara u~atıhnışhr. 

Von Papenin enelce ınahk~. 
dtı okunan mektubunda hustuıi ki.· 
tiM-sinin hi1ıisc sabahı :kendisin • 
den etli adım iltırde olduğu ve in. 
fitiktan eonra iki '8hsm İtalya se 
fareıt.i fi.stllndeki arsa.dan Fransız 
bUy& ıelçltiği bin&!ı istikametine 
doğrtl Jmşuştıığanu gördllğtl zi~ 
redi)me-kf.eydi. 

Bundan b9ş'ktl a.ynı şahıslan 
garmn. olan İtalya sefareti bpıcı-
111 dıa psit olarak c,:ağmlacakur. 

Hava akmları 

Dü§man §imdiye kadar meYSll bir diyorlar, meseli Gvalyar IU~ir diti' l!ir ziyafette, İçki kt!y:fl itinde 
cok k&rfllık taarrwr.ıar yapmı~sa da gibi mfuılilman de,·Jetlerin lJa§lna İagj)izlerln ale) hinde sôyfenea ~Y 
pU.Skürt1>lm.Qf Ye ele geçirilen yemr Rindulard:ıo bir pren9, Mi50r ~bi leri hatırlıyorum, 
muhafaza edilmekte bul~uııtur. Hindu bir <le,·Ictin ba'1na da bir ~ icli l'cliahdin eVienmeel 

Londradaki tefaırler, balen yapd "' mlbı)öman prens koym°'lar. ml1111sebetile enlikler yapılıyor • 
makta oWı hareketlerden ziyade bun İki ~üz elli mllyon Rindtt, böy. da. Sarayın ka~ısmda, diju ~ • 
ların stratejik ve t.&ktik umumi man. lece, mezhcploere blUünmii" bulu - ılırla.rda buhmanlardaa AJ'ft olan 
aaruındaD bahsetmektedir. noyor. 100 milyon mfü;Jüman, mez bir t•dırda büyük kab&1e reisleri _ 

lngiliz bUmı etratejı bakımından, hepkre böJiinmekten uzak, sa~lam ne ve büyük memurlara ziyafet 
amumlyet!e mUtteiıkıerin her tllrlU bir dini bı"rlik te~i<il edi) or. Öyle ~ekiliyordu. Ben, Ha) d:srs.bad mü. 
silAlı itibarile pek muhtemel olarak iken, ln~ilizler, hunların a\.asına Uletiiıilleri. Poncap nnislüman ~· 
üatUnlClğil elde l1Ulundurduklımnı fa. 'la sl~asi ni'f8'\ oıoJcmu,., kabileleri leri \e Efgan budu<1u derebeyleri 
kat bilhas~Aldm olan sllAlım hava • • d b' k"'m-.:.ı k ...._. __ _ 

J,ırbirine dü"'man etnıı~tir. arasm a, ır o~e a,.,.....___-
ırnvvetleri olduğunu belirtmektedir. O .2- k A J ı.-.-

Bu &'tlretle, milJi bı"r "'a.yret•e, tum. nıwt, te vrapa ı ............. "nci fad Deyli Telgraf gazetesi, hava üııtüt• ,., D '-- · ·· 1 rd tred" (Baş tarafı 1 ı say il) bir "Patan"h, bir Ki"mı'rlı'ı.·ı· •• bı"r uman, -=Dı goz e en se lJ'OI'. 
lUğiinU elde etmedikçe dilşman du • '' .ı d ı k" ı · tılmı~tır. Zayiat yoktur. !(~~ut, bi'r Snlth,·i cliıs.man lıi1mı·.··e u. !: ı, ıenı unotturmn~tu •e 
nımunun güç ve zor olduğu kanan • • lli'ndl'I n...ar· ed •· 

-.., °"4ı&ıt baolangrcmda d"'1nan kuv. 
~ ~ datıımaaı dolayısiYle na.dl. 

--~en lıcdefler akşama doğru 
ç ~ -~ dtı,,mana ağır kayıplar 
i1 -~r.,, 

Stalingrad muharebesinde bir 
haJ, .bazı meniler n ev blokları 
müstesna olmak iizere "Kızıl tik• 
teşrin,, fahri'klarının bütün atölye
leri zaptedihniş,tir. Şimalde bulu
nan Sparlakovka varoşu biritaç ev 
müstesna olmak üzere, mfinferil 
şiddclli muharebeler sonunda za.P" 
tolunmu~ur. Stalingraddaki düş
man üslerine Te Vo)ganıo şartında
ki Sovyet iaşe hatlarına karşı ya
pıJıın .şiddetli hna taarruzlarına 
durmadan devam edHmiştir. 

6 düşman uçaijınıo düşürüldüğü haşlamı.,trr. ı ı er, Cft;nınm en .. ono"U10f'. 

bildirilmektedir. l~t·gazete, dil§Dıanm balen elde tn~iltel"f'nin, asli safiyetinde lardı. 
Lorıdra 26 ( A.A.), - Hava Nazır. Mecli te, iri ba~lannda büyük 

t d mevcut kuvvetlerle, bu 11.stUnlllğtl muhafam etmiye ~R)Tet ettiği bir ~nklar bulunan dev gibi, !lalöalb u 
( 

f ~nlar 104 bin 
~k gemi batırddc.. 
~ ordulan bqkumandanLığı 
1ıu......_- dıenizıetde batırılan ~miler 
~ IU hull\181 le bliği ne§l'etml§. 

lığı tebliği: Dün ngiıterc cenup 0 temin edemiyecek vaziyette buluııdu-
,;UMJ kıyısında iki yere ve cenup adamlar 'ıtrdt. Bunlar, başlıklan· 
tı ğunu Ye batta. Almanyayı ımUdafaa · küll • · d ı ı d kı .... sında lbaşlta bir noktaya az sa- G 

1 
nm lpek pli5 erını a ga an ı· 

,, • içlıı Rwıyadan ha.va kuvveUerl ayıra• t d k • k lb all -k 
Ylda bombalar alıknıııı,tır. Biraz h.ı_ a a a a 1 aza rarak ba-ılannı sa. yas ıya, ., .... mıyacak durwn<ıa olduğunu yazmak. l rd ,,. k' 
Hr olmuş ve !blrk~ kişi ölmüştür. bek srsle konu~yor a ı, J5 ı 'e 

Londra, 26 ( A.A.) - Mldlanıl ta~ttefik kltalar ve bUha.ıı• mu. §All'lpanya, bol bol içitmi~tl. 
şehri dün gece uğradığJ Alman ha. harip Fransız kuvveecrı çaı mubare. Mihracenin beyaz bir heyôll ha 

l!'1D devlet rej.ai A)'ti, ra1i7od& bir •a akını ı'le lıarbı... en şı"ddctli ta. 15 metreden dü§en bir Jinde, ayakta donluğa yerde, bir 
t k .;w -ı- üml d ı-• .... besi yapmak için mükemmel 3\lrctte l I . b" _. tıu u ..,,,Je_ ve eJDC • em w..-r arru:runa maruz kalmıştıt'. Dördü ame e ecı ır fekilcle ölclü söz fırtm.a"ı koptu. HcP..si de "" 

ki: MI yeti§tirlbnlo bulunmaktadır. cü seli olan ftdam1flr ayağa kalk· 
,,_ K'1çWc baltık mllletıerlnln mi• çocuk olmok üztre bir'kac kişi 0 

• Niyuz Kronjkl gazetesi, müttefik Ktılcdiblndc, Kulckapı apartımıuıın. tılnr. Biri'fİ, elinde kadf'h, bağn'(lı: 
&ali Sovyet)er blrllli tarafından tat- miı~tür. Birçok evler yıkılmış v.e kuvvoUerinin Uııılerine çok yakın bu - da oturan Agop adında birisi bu ea. _ F;mrim altmda kırk milyon 
blk edilen metodl&n göııtermektedir, bombıılaırın hava tazyiki yiizıinden lunma.k gtbl bir kolaylıkt.&n istifade ba.h, Gala tadaki bir ardıycnjn da. adam , ar, 
SOvyetler bu memleketleri tamamlle hayli .hasar olmuşhır. ettiklerini, ha.'lbuki Alma.nların Tob. mında ı;aııııırkcn lü metre yUksekllk Ilir <liğeri: 
ellerine geçirml§ır, i•Ukba!leıiDl or. Dünkü pazar günii, düşman aktn- ruk menzil Uss1lndcn 500 kl!ometre u. ten yer(: dUşniUgtUr. _ ,\rkamda 10 mil~on a~ker hu 
tadan kaldmDJllar Ye 'ua1Wnin ııu. cılannın trijpegündüz cenup batı zakta ba!unduklannı kaydetmekte • ~op başmdan ve muhtelit yerle • lunuror • 
..nk bir IDmnmı a-etıer 'birlJllnlo kıyı "şehirlerinden l>irini top ateşi. 6lr. rinden ağrr surette yaralanmıı, kal_ . "y ....... ,, -"·1 L. 1lt _..kl Dedı', 
en uzak kllfelerlne kadar lllinnllfler- ne tuttUll an sırada ölen.,r arasın- Bu gazete m tcu etjn lkmal ve dınldığı Beyoğlu hastaneııinde öl • triyan, "ırmalı elhİSC"İ ~de 
dir. Ayni lkıbet. &n;yetlerill eUDıe dtl- 'da şehir mubafızlanndan iki kişi malzeme bakımmdan fimcllye kadar m\l§tilr. kabaran biri ara lanna girdi. Si· 
tecek olsalar, diğer. a.tıtQn :m.emle - ae buJunmuştlJI". Sabah erkenden )<endi aleyhlerinde aayılabiltıcek olan \"l\h SRka1ı Ü<itiinde aı;ılan bttyiik 
ketleri beklemektedir. nnJIDd11a, sisler arltSU1dan birdenbire rıtnn durumu auantik Atrikaıımı Akdenlzc Kutlu bir Joğum ağzından: 
evvelce birçok l!'1D kablleler)ldıı ba§t. 'dört Alman ~aih cenup doA11 şl?.. ve Kmlpenizc bağlayan ve Fransız _ tnı:iltere • :akında mü .ki .. t· 
na geldiği gtbl, 1&rk mllJet)erbdn ter birlerinden birinin ıe!ild beledi)e tlsUtva hattı Atrikasından gççen ve Anadolu Sigorta Şirketi mUfet~- ta kalııcı-k. 29 mil,\ on ki"'i s~~ ta.. 
kil ettiği hudutawı Okyanua iÇlbde 'dairesi binasını bombolamışlar, bir bir yıllık emek arflle Ttlcuda getiri· lerlnden Sermet Tezcan'n bir oğlu klhc ~emin f!ttİ. 
kaypolmak ietemem.?kte, kendi ha • kaç kişinin ölümüne Te haş"kaları. len yo'!ulı i~etmc.,."e açılması suretıle dünyaya gelmiştir. Alla ve babasını Sözleri fırladı, 

Fin aevlet... reisinin natlıa 

yat tarzım ve mjtn 11ealyu1D.t muha _ nın da eırkaz altında gömülüp kal. telAfi edfimi§ bulunduğunu da zikret- teb~k eder yanuya uzun ömürler dl· Mihrace, c.;~k1n baktslarla onla. 
t ....... ~ !talYa Qzerine hıgiliz faza ederek tarihi boyunca hMftdı1'. ması1Ja sebep ohn~Jarcfw. • mektedir. , lcriZ. ra b"kn•ord·ı , e: 

.. :::-........... ,aptıJdan akınlar de - larmı inkl§&f ettı.rmete dnam etmek MtLANO HALA YANIYOR .. ~---------------- • W • _ ~n, eccJadmı glhi hareket e· 
~dlr. iateme.ktedlr. ll'inllııd&. kendi çocuk• Landra, 16 ( A.A.') - :Stcrling ye ıle<'eiim. 

~,,.. rranaısresmt ajanmım laruunaev.bi•YeJD&Dum olan bol. Halifaks tipinneki aitır ve Wel- Tı'caret ve Sanayı· Odasından Dedi. ~ ~ .wanra verditi 'bir ha be. §evikleria dlnaia &detleıt Uıa J'fJlileJ. Jlngton tipi ona bom ha f1ıyyorcle.. Mihnı.ctmin etrafındaki ed=-
...._~ • t.ııctnz bomba tayyaresi tirilmesiol iatememektedi~ ... t.Mtı rimiz, cumartesi ırönü yaptıkları ı.ıluttı Devler, ona teın8!1 
~ ~ gnnıı alqamı işgal -4-nl. deml,ur ld: ~· Yeni altında, bir Riln ev,·et Lan. p il 

1 
ııine s~kal"91ar ve hep5i: 

.;,,.--~ b&gede Montlll• .. _Biz kllieelerimiG, boJfeY\klerin castcr tipindeki 6omba 111l')"arele - u uk ve misali ziraat aletleri imA - ilerimiz bMırn! 
~--1ÇDUI " bil tanare · Karelide yapt*lan gtlıl a1ur w;,a al., rinin Milanoda çıkaıridılcları yan_ ~ ~rledffer. 
~~ lılODtluconda bir tren ema haline setinrek tam etmek t.. gınlarıo hitliı devam ettiitini Rör. d f b lk t ı ı h k&U .\eıtlıe, nimdi cereyan ec1ea !ti. 
bft. .. Doaneratd& durmakta olan t.emlyonaı. Biz gelecek ..W.riD de- müış~rdir. Şehir, bulutlar tıe ör~ e en a r a ve a e ye ere ve am - dj~)er, ~ ~incl~~- ~~ 
Pa.L '-'t lıll'-"'~ at-ı aıtma ala. vamli bir harp kOrıtu. iPde ,...a _ tülüydü. T11yyaftJer, buhıtlıır ara_ şevle;-in aki~ el'J mı ır' •u•au~ 
. ._.... .... ... ,.,v... -.. kt . 1 f b .k atelyelerııı ı9Ss de .,ı .. ooı. 'Fakat (fnaı1tere rııı...... -:'b dfer amelesinin ya?4Llan m&maaı .... '.b&r'bln tıaılrlı.tı ve deb. sından «ecerek bomba demetlerini çu anıma yapan a rı a ve ~ JıeMbma ko!kard<) aı ·cbiliri;., iri, 

ile ~=-b oJmn•t;ur. §eti iıgiDcs. atırab ~lrmemeai için. salmışlarıdw . 
..., ..ııı. -·- 6 · ofla ba ha,bühali enutmamıı;trr. 

lt h -.at ajansı bil akp.n1 uv1. aıilletlmir.e - '" eamtJ.u temlo Cenava. 2 ( A.A.? - Buradaki Tevzı edilecek (demir ve k&uçuk)Cl&n kendilerine !Uzumu olan mik. 
- .,_ •-ti .-.. ı- ..... --. .... •- ls ._ •--'--~-· t , .... d tngl)iz askeri, ~imdi, kih"&eııle, -......._ ..._... 'ftrmekte•lir: etme• .. y.,,._ - .... -...v-... ffÇ ... onıso""" ... _ı ngUiz tııyya. tan aıabHmek tçln SS--89.40 aenelerinde l..stlhllk ettikleri 1Ptl,_. .ma • 

btıt.,~ ldlktımetinjn l§gal altında tilASD& ~ıs _ .. daabert releri tara(ından atrlan bombalarla deler miktarmın teabite yarcyacak reamı veelltal&rıie birlikte 25.26.27. ;::;ıe= =~~;~k .;r.::1\: 
~ .... - J'nwda M Ukteerlnde blstm lçbl takip edlleoek biri$ 10- Ylkılmışht'. fsvec konsolosu hüH- ıs Uktecriu 1942 tarlhli gtlDlerde Babçek&pıda dördtıncO •alcıthsD o. tnı;ili'E taba1'U1l11, 1rıTl9ede, .-.z 
ll& Z .. !)c=ı at 1lZerlne tngi- ıun ~ kuvwt;imisle Uacli8alıll metine 8C>ni3erdlli rap0rd11 ine~. Qtlncll u~ta od&mıS aana:vı pbest mttdllrlUAttne milracaatlan OA.Jı olva\( ~tuButlal" Ye ..... et• 

taratmdan yapüaD mlld&fa& ~ 1blı:ret Gldaluıw · lileır ansuıda ~lM ~ 1111. Q .. elİİİWNl'İİİİI' ll('l'Iİİİll);l.mi•••••••••••••••••ı• •"il 'I. 
~~~-·ııfı@·IJ~!l·~&l&WllllRllSll'Je• •MJılll • s. :6 "r ...... 
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yet Rusyanın Kara
:z donanması amirah 

z Amiral 
SotJyet Rusya Karadeniz. donanma•ıntn Feodor Oktybrs 

ki isminde bir amiralleri 11ar, ama bu iaim müsteardır. 
llunaar dolayı lumdisine "Adsız. Amiral,, deniyor 

n. 
ı :ı, mıır.,fe:ıt 1ıir ;ııı 

\ar: rco lorOhtabr ki. r.u 
A tı:ı<;ı "i?k te-ırinin Feo<lo· 

ttf'. al" M :y:ı. Ukte~r.in, lıo e\:ik 
il1 titilinclc, m~hur hlr tn.ribtir. 

.... "' 

6lllda, So\~ etler, hu i~i kendileri 
!'apmıyn :;~'r.iştiler. 1'"ikolaycf in -
~ııa.t tozg!ilı1annda, ~a.000 t-Onluk 
~tuı istem bir ~ırhh ile 10.000 ton 
ful• hjr lı:ru\':ızôr yaı•ıuıya baBladr 
far. Hunların iki~ de, Almanlıu-m 
eline g~ti. Bur.dan dolayı, Ad ız 
ıunirnl, tamir görmüş. ıslah edil _ 
mi~ harp gem!Jcrile İ'J görmek mec 
bur.iyetiııde l<ıı.lmıştı. 

Amirnl Okta.brsJ~'Dİn ı;ok tıı tıı. 
lihi \'ardı; ı;-ıinh:ü knr~ısmda hiçlılr 
donanma ·oktu. 

.. . .. 
Gene runiralın emri altındnki 

donanma, bil' senedenberi. bü)iil< 
iı lcrin zıy:undaa dolaYJ tamir rlc 
görmr_mişılr. Amiral, donanmns1 -

na, b;r mnddet, Kovorosi.,ki cleniz 
il siiıKle bir ilticagih bulmustıı. 
O <la A1mnnlann eline geçince, 
ı;;on i'<ıtinn.t~abı olan natnma ~ığm· 
dı. 

~4.cl!WZ :amiral. Rakü petrolleri 
Raslann elinde lmlunifukça, pip _ 
Ü•~r akalıilifikc;e '-e hillıa~a AJ • 
ınan ha\'& ka\'l"etlerinin teht1ir1i 
oralara oznnamadıkr:.a. Sohom, Po 
ti 1·e Batmn üsJeri'ndcn istifndf' e
debilir. 

lf. RASİM ÖZGJ;N 

HA B ER - Alişam Pos~au 

Ahlak ve namu~ 
telakkisine dair 

-ı-

HAYDUT 
f4 akleden : L. t.. A EiLhıa.N bozulduğu, ahlAksızlığuı, asıl !azifotın anzt bir hale 

g~t\ığl zamanlarda, şunun bunun yaptığı yolsuzluklar, mUna-
oobet6i:~Uklt>ı. ımıitemadiyen göze ibatar, Bu levs ve rezalet deryası- Ba.c;ı ıt&raft dtinlm ıu.yn)a.) 1 \.';c bılha a 'hut'8 ını ıranlle\ul-' 
nın tcooevvUçlcrl, eski bir mulınrnrln ta.blrllc - bu "kıı.zurattı maim.. L.isbet ucüncii defo telef unu aiıp 

1 

nıa trıhsfs eltim. 
insancı mfc:(!!iını bulruıdrnr. O zaman, kafalarda, ortada temiz, kendi lıay(ludu p.olisı.! haber \'erınet;c kııl. _ Kndınları çok ever mi~iı1 
'lilcdanına ~dık ve bürmotka.r hlç kimse kalmadığı fikri .hasıl Qlur. kıştı \'e yfae ü_ciincii defa bundan - Onlnrllan nefret ederim. J 
Bu yacııı:ı endişe içimizde ynngıti!ar tutuşturur, vicdanlarımız rahat caydı. Sııat ondn randevuya gitti. nl ~ek -yor(hiklan ıçin •. 
ve huz'J, unu .kaybeder. 'Ilirknç dakika sonra o cin gri olö. Lishct sir;rrrasmı çekti: 

.:I-!albo.ıkt milli vahdet hayatı uzun ımllddct silrcn bllyllk 'bir niillet ınobiliyle yel işti. _ Niye yıışama tarzını dcği..t 
jçlndo >ı!lltittat ve namus ate§i sönemez. Mutlak ve muhakkak. ısaY}sı - Bcet:rdiniz demek? rnlyorsonuz? 
kabar.ık b.r ycldiılu tutan bir ııınıt insanlar, açlığı, namussuz ve hay· - 1, meyd:ınan. J - Çünkü bu türlü yaşamak bo; 
slyeViz iıir hayat yaıamadansa, aç ka.ımayı tistiln tutar1ar ve kaL - Ya yaknl:mırsnnıi? ma gidiyor. 
fyyen ::...mıına tyma.zlar, zerre kadar, miskal lı:aC!ar Jntıbak etmezler. - Her ihlimali düşündfim. Sc. _ Fakııt tehlikeli iıkibct: elt 

Bunı~rm dı§Tilda iblr bUyllk ekseriyet aaha vardır: AhlA.k ve n·a- ı nin ndıııı sü} liyecel!iın. Suc orta_ trik :iskemlesi. 
mus da.!re.aın<le yaşamo.yı ist.Jyenler~. fakat bunlnr, mahnımlyetlerin (hm değil misin, Lisbel? 'Ru ohı- - Eh, 0 da, ahrete L:arışııı' 
tesjrine w. nçık mıjisUmal kaptlarınm, vufgwıculuklnnn çcldclllğiııe • ınobil .senin malın, nnlıyor musun? tein blr yol. 
ı:grarlnraa <>nların mUdrlkcslnl bir hamur .gibi karı~t.Jr.ıp yoğuran ve Tnbi1 numarasını de"ğiştlrecei z 
bir o:C.ıava gibi &~an bııılar olursa, o .za.ma!l, ötcldler glbl dayana.. ve. •• unutma: ben, Gey c.crsey a-
mn.zla:. dında 'UZ~ bir nkrnhanızım. "f.ck. 

Gfu göre :fena iglere tııct olanlar ve bıraz fazla ıcevk, gösteri§ 1 rar ediyorum, heni ele '\'C.rmiye 'k.U 
bulmak. ct;l<.'11c.eye. Jcavuşmnk :için, bir ulusun mrtma, göğslinc ve ka• 'karsan evinden., babandan intikam 
.asıntı baı.'llJ geçmekten ıbiç korkmıynnlar, '\ic.Clanları tilrcmlyenlcr, alaeıüiırn. 'Mutablk a~m·ız? 
de mut,lıı.lm nzl.•k hııllııdc J<altr. Bunlarda seciye .serveti yoktur, salL 

r#isbet cevap "ermedi, kabul edi. hiyct!I bir namussuzluk ·vardır. BugllnUn vurguncuları gibl 
Fet.nlı;r -etmek jstemedikleri, b?iylc bir n1yet1cri o!madığı halde, ~·ordu. U:ı:ak. 'tenha, csrnren~lz hır 

c!.rafın tca~t>. cazibesiııe kapıla kapıla, kötU :yollara düşenler, ahlfı.k villaya geldiler. Salona girdiler. 
ve nıur.ua tcmaıiiarmı bilsbtltUn kaybetmek f.cıtemez.ler. Kendileri, ah- Orada Gey l\endlsine çay, likör. 
lfı.k ,.0 f'B.?I;U& çergcve'i! içlndc kalama,dıkları ıçln sadccd ahlAk ve na- tatlı. sigara ikram etli. Hakiki ıbir 
mas tt·i!Jkkı•ertnl kendllerilo beraber sUıilklemcğc ça!ı§ırlar. "Ben. centilmen gibi hareket ediyordu ••. 
den daha ıtcna, iı;tlma! mevkileri dUşllk, C('llllyet içinde rol :sablbi oL Lishetin canı sıkılmış gibiydi. 

••• 
r.isnct C5mründc ilk defa kcn 

sini bedbaht his~diyordıı. H• 
akşama ıdoğru bu sıkınhsı artrıı 

lı. l\eııdi~ni lBh:ıncı hiriı;i, ıcJ 
fonda aramıştı: 

- Affedersipiz, l\tis Lihtcn~ 
nugün sizi, benden <İiln :ıl\~ 

çalınan gri otomobilde gördilJ1' 
Yantnızdn kim 'Val"dı' A ••• iPordd 
Ben YoH Montran .•• 

- Yanlışınız nr, IB. Montrıf 
Y:anımdııki ıleliknnh arkabım1ıd' mıyan ve dalma sön'lk kalmaya mahkQm olan adamların eline geçe- Sorıfu: 

cek IPD.!ay: b<>Jı kazanıyorum. Memlekete bundan bQyllk iyilik mi - llu villayı ne !cin kullanıyor·. otomobil de bi:ı:im. 
olur?,, C.:t"rlcr. Yahut, dUrllst ibir mUlAhazaya kıı.pumsdan, hakikat sun? "u:cnğı:ı: bfıtiin gece göz yum,.ı 
sevgtıı:ı ~catcrmedcn ve tetkik cndlrJe.ııinc kapılmadan. hattA bu met_ - Cı:ıldıklarımı saldnma\c it'in. dı. Ert«-si gün g ne Geyic, vma51' 
humları haUrlarma bile getirmeden: "AhlAk, namus, kanun, saf ve da buluştu: 

ı\miral Fcodor Oktabrskiııln 
ndı sanı l1Uinmedi'kten 50nrn, ço • 
C'tılduk hn~·ııtı bn.kkında ne tty· 
lencbilir? Ondan onrn ı yaşa··J~ı. 
11n ~!lir de. 3:ıponlarc1an 1.iynde 
·•r tutnn So\') et Rı:syn<l:ın bir şey 
Mzmnm•fi•ır. \'alnız.. onun daha 
on .~ mdnn i•ib:ırcn, bol,ŞC\'~ 
mt"kteplerirde t11J\ bir dic;iplin 31-
tıntfa tahr;ı1 ı;rlirdııihı. hnhrivc er. 
Mnıhnrp ?'~IMti oltırıık, rütbeden 
riltht-}e ~iikseld";i tahmin cc!ile -
bilir. 

Sen eg a 1 na S 11 ~til:i r.:n~~:~t:~~~l=~·ı~;1:e::.r;~s:d.::ı!: A m~ zo n k e şf ·ı meş·u:ap~,~~~~,:cınb::~::ı 
kurarw..r • .Knzauıde J>;_r mantık! .. Vcı as.dece keee ve kualarını doldu- g Bi7:T görmüşler. 
rurlar. Ha.ular, apartımanıar alırlar_ Dıyerek bir gün evvelki tetelf ..... 

b • • 'I Yalıı.t hiçbir §CY demezler, ufak hlr 'lnenfaa tlc.rl için. bütün bir • h ti d • muhıtbucslnl l'lnlaltı: 

1 r Yer O 1 r t' memlekt't;;n istıl<Jballnj teb.!ikcyo dllşUrdüklerlni dllşUnmeğe, lllzum n 1 ay e en 1 - Burada bir olomobillm .J 
Gene amiml, mukrmmel yuzu • , 1 görmcdcı:ı )tıptu:ıar!Il!n bir clna.yet, bir namuuuzluk, olduğunu, mem. :ımma, ho:ı:uk, reci vaıtiyetle. w;; 

00 ür~ lelkenU gemj mü a.haka - ıeıtcu:ı '"tl hüUhı bir ulusun sefaleti, açlığı sıblı:ıU baba.sile kaaala· 1 kiib~lür bir nrııbaya nasıl hl~ 
:nıda t'dior lilrmL:;tır. İri yapılı, 1.lugüıılerde, Senegal, bilhıusa ruu ,.c kest-l~rlnJ dolciurduklarmı hat.ır!arm& getirmeden açık bulduk. Bır sene evvel, Bcrtran FJorno~, ti .. in? 
adaleli, deniz nizgft.rJ~nmtan yuzü sahilindeki müstahkem hir liman o. ları meyd::uun sonuna kadar giderler. Sadece kese ve kMalarmı dol· Jan dö Gehriyan ve Frcd l\fnlli!r - Ne yapalım, Gey, terclh ' 
tun~ rengi almış bir a.dnmdır. J:ın Dakar ) üzündcn ehemmiyet al. dururıo.r; banlar, apartıma.nlar alırlar. 1~minde üç fransız genci Arnıızon meliyiz. Böyle tehlikeli işlerle ~ 

O, harp h:ı.siıyalıber;, 6,900 ton· dı. Anglo - Saksoolarm Mııdııgas. H~r şey affedilebilir. Fakat vş.tana karr,ıı yapılan lh&netln, onun havallsini keşfe çıkmışlardı. ,Bu sımıu belli açmal<tansa.-
)ıf.ı:, 14 topJn "Çenonnn Ukrayna" kar':ı oldu§u gibi hura,·n da !nar. kalbı:-ı,. lıc:ıçer saplamanın günahı atfedilemez. Bunun ~aresi yoktur. 1 3 t 1941 d n· - O bela ne olabilir? 
isminde carlık idaresinden kalma J genç er, emmuz c ıyo .. ..ı 

ruzları ba'hls mevzuu oluyor. .'\hl!ilc l oln pek dardır, dö Jane~ro'ya gllın işler, oradan da Lfsbet cevap Tcrmckslıfn yıııı:: 
nınjraJ gemi'lliult'tlir. Du vesile He Senegal hakkınd..ı P d 1·f P G -•· • • b kt G" ) • l d fi !{ener i: Tctl!c bas, önü yardır. eru ıı..: az ve u....-o ya seçmış. ne a ı. •uz en par ıyor u. 

biraz malümaı \'ermeyi munıfık Sa1nn "'bakklm var,. deme lcrdi. Hunlar, 10 eyJuldc Lima'yR kot Gey bunı"ı fırtına Yarmıd•· 
- Ben, elimden ~deni yaptnn. buluyoruz. Günler nc,.İi. Ne Gcy ne de J)' flaba ne ynpabilinıim? , Hnl. yok, '-azJfo 'ıırdtr! t.AEDRI ı::ilmişlerdi. ., ~ ,1 
Di.)or ki, iddiası dol'nıclur,· ,.ün· "Scnc.gnl, ı~ransanın. 1935 senesin. Rn keşif :seyahatini. Vlşi umumi bet eskisi gibi artık g{llmüYorlı 

... " de, sıirbl Afrik:ıda tesis eıtini bir .. J"k t kll .. tı hlm y ... m..:ı·te - Ne var, J.ishct? Ne dü..ııfto1' kU Sh a topolun o dehşetli bomba.r o ,.ene ı eş " a e °' ~ - sun? ..-u• 
r müslt'mlekesidir. Mesahası 210,375 c.11 ş· d' k d .ı .. 1 ·n dımıını enıışmdn, hnyntım tchli - r. ım ıye a ar, •JU .,enç erı 1 

kilometre nıurııbbııı, nüfusu 1,50CJ ne-·'e -' h l ı d -'·) A o Babam ""rfictfi"DmOzil b ltcye l•O\ mu5, ·t-0.000 mlilteciyi bu re.o rue u t n hı\ art mıı7. n eu ., e 

ı;;ureUe ı.urtarıp nrk limnn1nrına hindir. Merkezi .Seıı.Liıi'dir. Hu nehri :sahilin~. hibrhlrlnden uzak yor. Beni takip cdiyor,lar. JC• 
naklettim i tir. kasaba, ]()38 senesinde, Diyep'li m~ofclerde lmlunan Peru karako1• kararımı vermeli)'im. 

l:iııe o, d nnıımıısiylc, Kere Ye Tomas Lfi.mbcr t:ırafından meydr- farının verdlkJerf raporlardan ~~- - ZovıUı UshetçJAiml 
Fcoclo l:tclnlij kııra:rn asker çıkar. na getirilmişti. Evvelce, Seneg:ıl'jıı K1Sk8DÇlık ylzlnde rcniliyordu. Gey asabileşmiş, salonda aoı-' 
ııııı harcı.etlerini. l>ilyiik bir cesa • en mühim yeri sayılırordu. Şimdi, Vişi gençlik teşklJühnın on nl. yordu .•. Bir aralık I.fsbete yakJıf 

ı)nkıır'ı h · t ı .. · l\lora\'~·a'da Smirsic ismindeki cluı;unu tahmin ederek kısltan,.lık. .. -ı 1 n l'kk ı tll retle lıim:ı) c etrnicıtir. oııra, ta .. n e eınımı)·e ıı ınn 1 uzerı. "' 0 ~ dıltı haberfere söre, bu keşif heye- c .. aw ne ıı;ınn c ı ıı e . 
ne k '1l1 l . · k b ıı· K b kasa hacla, genç bir ç· ilinsir, bir kı· tıın zı·,·anadnn ""ı' .. ı Sııntlerce klı · B k 1 fsb ı 'dl _,,. Uom!m.)·a sulnnna ynnasarak Kös ' 1.> e ını oy e 1• asa a, s.l.. ... "" · • ' - linin vazifesini hitirdilU ve snhile - u a şanı, • e. 8• l'oru• 
hllded. "C 19 ı · ı· zı çıldırasıya seviyordu. Kula, her lııntı11 'ııkınlıırıııd:ı ıloJnştı r.ece · Gll ı· · l ı · ı h ı ı r tenceyi bombnrdmuı.ıı eylcmbtir. ır ve nu usu ıınc ır. J " " ' • döndilJtii hnlıer ııhnmışbr. Yalnn:, • nıe ıyırn... z erım u muş ı · 

Ad ız, gt'nı: nmirnhn, bu i5ler, Sencgııl'in en mühim ıııe\·kii D.ı. ~ün görüşlü~ü Jıalclc, bir Otello epeyce ilerleyip orladıı kim~c kal. onlnrın ınemleketlerlne dönmek il. - Git Gey, ve beni unutma ı (ii' 
!;icref lınne<ıine lmy<ledilebiljr; kardır. Burası. rnüstnhkem bir lı- gibi, kır.ın \'dosızlığından şüplıelc. raaymca, getirdiği lilellerle nıek.. zere buJunclu~u sırada, Brezilya le güle! 
çünl'U So\jct lmrn orduları, hcz.i - mandı,r Ye ııynı znm:ında Allanlik ni~or ''e gı:1.li gi:ı:li t:ıkip ediyordu. lup ıkutusunıı söklü Ye 11lıp gölür- horbe glrcliğl için, yola cıkm:ılart_ - J.lsbcl, senin hnlırnnı, ö!O 
metten hcziı~tc üriıklenirkcn, o, denizinde mühirn bir fıs'tür. Nüfıı. Bir akşıtm, kızın yine görüşmüş· dil. Evde, biililn mektupları :ıctı, na müsaade edilmemiştir. mün en temiz ve en tatlı hatırl 
clinJeki e<;kj gf\tnilerclrn mü re:'.< - su 33 hindir. Durası, Scncgnl';ıı, lii. Sevdi~i, kendisin elen aynlır ay. okudu. Şüphesini giderecek bir Bu keştr heyeti, bu defa, 193 7 olıırok her gilliğım yerde benılı' 
J b• 1 'l 1 h f 1 faalı"vetl" l>' 'h ]' 1 rılmıı7., arkasına döndü \'e takibe b J d l\I '· I t k t :ı Ö - .. d"~ ·• •CP ır < ounnmn ı e c a a az a.tıı. " ı ır ı rac ırnanıc ır. · şey u ama ı. ealup :ırı c rar de Pongo nebrl m:ınsabında yap. aşıyoeaı;ım. mrurnıın ı,;er Y 

nı yupamnztlı. 'Sene.gol, araşid, mısır, pirinç, ıı:ı haşladı. ı.;ız, yolda, bir posta kıı. yerine koydu ve kuluyu yerine lıkları 5.000 kllomelreJlk ııcyahntl hnlnrı karanlık ve çıımıır dolu. lo 
ı~eodor Ol<tabrsl,iııin, bu donan muk ve tıayvan yetiştirir. ı !usunun unbnde durdu ve çnnt:ısın tnkmıy:ı götiirdü. ıomamlamab gitmlşlercll. Runclnn inha 1smnrlndık T.ishel ! Sona rne: 

ıııa.lı sevk ,.c ld:ıre etmclt nıesuli· _ * * dan çıkordığı bir mektubu ornyıı evvAl Flornoy, 1932 scn"•lntl", ut bir hnyot tırncnnl eılerim. - Çıli..ıgir, kuluyu yerine takm:ıklıı " "" .. 
~etini de, ~:ttıkı:e müşkülleşen attı. uğraşırken , bir hekçi lnr:ifından "Ancl" fardnki "Kortlilye,, ye kadıır T.isbct ümll:;izlikle boynuma " 
"'artlar kinde, 'iiklcıım_,ı· <le bı"r S"ne •al 1 er n d t l'.I 1~ Cilingir, bu mektubun b:ışıka hi. nı'trnlttl. ı ılclı •. " " ..... • - S • > " sır an ıer •r:ın~ız. 

1 
uörülerek y:ıkalandı. Şimdi, mah _ " 

fednkfirldthr. ların elindedir. riııe y:ızılmış bir nşk mektubu o. Frecl l\lntler, 1934 ele. sark'ı Gro. - Jlo~·ır Ge\.•, da•·nnaın:ım ... kcmede, iki cürümle ilham olunu- " 
<)nrhl• Rn<>la ııırn on deni'z 15 inci asrın ikinci 111srıııc1, ... Sı·- c h cnland, 1938 ele Zulıı Jce•IOcrlnc ı-.- tcmlyorum ... D:ılmn seni t>Oktft' h -a yor: iirmün biri, muha ere csra.. ., ~ 

:ı<.f.,.um:ıudanı Amiral KoJç.nk ta· ncgal'de Frıınsız kumpanlııl:m ti. cs:ı ı 1-urdu. Bu vnl)ı]cn sonr:ı. lfrak etmi•ll. na ıc-cH heveti, b:ı. cdım. Gene .;elccc~ine bana < 
rihi kılıcnıı. İ'>}an eden bahriye . rına hürmetsizlik .. ikincisi de dev. ~ ......, . v"r. 

caret merkezleri vücudc selirdilrr. Fr:ıma, Senegal ile pek alakadar ol. lele ait hir şeyi tıılırip.. 1inn R\'ına ait dikkate şl\yan btr 
Jilcre teslim etmemek itin, Jı:ırıp Sonra 14 iincü r.ui dcniııin sonlıı. matlı. Bıınd:ın dolayı, lngilizler, rıım vücııclc getirmfşlfr. - Yemin ederim, J.lsbct. 
ılcnlı:-0 attıktan onrn. idam cdilili. r:ınd'l 1fi97 ılcn 1i23 e -kadar Senr- nıfısteınlekcyf birkaç defa işgııt eL Bir kıskançlık, 7.ll\'lllh üşığın hlr, Jan Gebrlyan, rron~ız kfı~irJer O ok5ıım tfsbe! N>'< solgu11d 
ği zrun:ı.n, nol<·c, iki ere, eski, YIJ'· gol vn)isi bulunan Anıl re Brıie, tiler; fokrıt her rlefasındn ıordodil. yoktan lınııse girmesine sebep ı·emiyetfnin reisidir. On seyııhııllc, F.vlııc cl5ndiiRii zaman, bab:ı ı d 
raıunıs 'e nz mi'ktnrda gemili bir bu l"Crdt', sa"'lom bir müstemleke eliler. oldu. h 1 r \et elınfş olclug-t1 para ıırcnsl"rli don::ınnın terk~tmistı. c eye! n ctnoıtra yocısıydı. " .., 

lıirllklc kendisini zortıı hlr tebıc 

Bu <lonıının:uıın başına, hukukı-------·----• •--------------------•·------------- -------------... sümlc beklıyordu. Bu tebessüıtıO fakülte<;i talebe inden, ~ahacak 
runjrnJJtj;-n yüks,.lcn Vlaclimir Or • Haremapaı ,.ergi ağırlığından beb Yarın RfŞrt ;,;ene devletin ldareıılnl de ftdeln bir tehdit sezlJh ôı-dU· 
fo( gecmi ti. llu c!:ı, bir icı ~örmiye scderek, bu.ine naz.uı Seyit Ji:ujlme eline alacak.. Diye .CSylentyordu. nkşlim bahıısı para csolsmlnln f 

tnU\'nff r o'amatlnn itlnm edildi, halkın IUın&dı olmadıtını ııoylcdl. Arndan Uç glin ceçmı,tı. tih:ıp ellii!i milyoner ni anlıyı it' 
Şi'mdihi cleni7 löu\, et eri baı;kır Jlallfenln hiddeti biitıbfttttn artt1. Bn Reşlclln ısebre dafılan aslanlarını disfne pr~znntc edecekti. t.i~İ' 

rnnndnnı nmirnl Ku:ı:neçof, gmıi eıınada uslanlar M>ı.aklara yayılmı:'J. birer birer öklürmn,ıerdl. hab:mnın koluna glrİnfş, cla,·c!.t 
l et;,tiremc<li, nma emici )eti5 - tı. Etraftan akıııl'den acı lcryatlar Acaba Reş1t, balllf'ye ne yatıtnla: l<'rl ~ fülcrlne b:ıkmadnn- scfııı. 
tirdi. ,n znt, Shastopol teknik göklere .~Lkı.rordu. Halife :NA&ır ııa • uydıırmıışto' lı~orclıı. Nihan•! hnbası, l'lamzcl 
mel't('hindc, ç:ırlık cle\Tİnclcn ka • ray kapdannı kapetırı:ıkla beraber, Nbır bu yalnnlara kannıı, nn1dı ': önlindc durdu... J.isb<'l gözleri 
lan hahriyc :mbitlerir.dcn istifndc s:ıray muhafmarma: Hakikati lıllf!n yoktu. k:ıl<lırrlr •.. H:ı' ır! 1mktınt yok! Gt 
etmek sur<'tile, <lonnnınayn. rna • - 80 it •llairlıaz oyununa benze_ YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi Hazine naumun da ım veıjlc ııe dııvcllllerin ı;empatik tebe5snmıef 
liımntJı <'kman temin etti. miyor. Aslanların \"CZ.lr Jtesldin e\1n. Wttııı foyaları ıneydlUta tıkmı,tı • nr:ısıncla ilerliyordu. 

~O~let Rusyn. linz.neeofun tek" den yayılıhtı anı.,.ı.yor. Onları rast olup bitenleri hemen JÜDÜ ı;'Unüne nıııı ccııellcrl de meydanda yoktu. ' Bııttılt klfyOne gclf!n ft&fletJel'fl 1ısre, ..... Ll~bct. voır ::'ıfonlran'ı tnıc<fı 
lifi ile, Ameril:n:m, 35.000, 40.000 geldlğfnlz ~·f'rde kargılarla öldiirUnU:ı! dıı~uyorlıırtlı. BJr l'.arcmağasınııı kuru ~ı "e par• half(e bılıtvPzfrlnf vn7Jfetlt'n nı:rkta,_ edt'rlın ..• Ke9disinden b~ııctmiS 
tonluk y.cmiler ı:iparis ctml':c iste. Diye emlrlf'r nrlJ'l:ır, bir yandan Abdullah, nihayet, elen:Hsl lteşlt- makları dehliz arasında bulnnmu:'Jtu,. tırmr& d~lldt. Zaten hallfeclt'n ~y1c Hın. Seninle fnnıc;mağo Rcldl. J(e 
ıııişti, ı\mei'\'.Jmlılar. bn tekJifleri ela Yeıdrln saraya C'elıne.lııl bekliyor" len intikamını almL51L AbdulL-ıh imdi rı.basının k3y1tndr., bfr ~ltdet ve ecnret de ıııetcıeıtemn. dislnc bil' şey söyle, lnzım. 
reddetti Ckimb"lir, <;lmtli ne kadar da. Abdııllalıın babasını öidliren \•eılr amcasının binıayeıri altında yaııyor _ dl Lf<bet konuşamıyordu. ~'lı;• 
· ) l ~ • HazJnc naı.ırı olan ı"ldncl ''"•frdcn "lmd"ı blr"ol• 0 o"•dAlerlnı· 'li"e c"dll' a ~ du Kobon da mukadd"ra•"'r onun ı•e•lt me kiı"ndc kalı~- ....... ne na· pıc;manc ır :ır-:) Bu '11!.!r)et karşı • "~ "' ~ • " ~ " - • · "- .... ~ • ,, ,. --· ...... S<'ne tC$\·ik elli: 

de bir .. ber ydlctu. Mrmlcketl soyan dmr.lannı kaybctmiı 'e manen çok lstlldmllne bağlamış glblydJ, :r.ın da tetdllUıyi af.)ılCMfl •yıllllılttr_ _ H ~yrH 1.i•!.et, gel B, Montr•' 

HaJtalık servisi 

B.rlcşik Drvlctll.'1" Amerllrnmıın 
fova C"y:ılctin~n Pnknlıont:ıs şehrin_ 
d . bir ailınin on h<'ş ı:ocıı-ıı bir
ci n, l<ızıJ ha trılı·ın:ı lııtıılmu.dıır. 

Rır sene evvel de. >ine ıı) nı on 
he<ı r;ocu'k, h<'P birden kaiıakuf:ık 
Jıg lolı ı seçirmt_,•ercli 

noktor)-.r, bn f(.'J,errür .<'dC'n h i. 
iJis"n ın cbehinı araııtırıyorl:ır. 

ve topladı*1 fazla verdlerl tıcndl ki. ear.sdmı:t bir lıalclo bolonoyordn. H:obon zaten pek p:ıkm bir haldey. dl~ Çüıltdt, llazlae •aurt ... vedrtn lıı dnnsedeceksin 
ııaneıılne taııyan bu adanl aooba ha.. 

1 
Zindan bek<;lııl fct:ı eöyle bir bU • dl, \tnhsl lla,>'Tanlarla getirdiği gece· ııclaauydl: f&lclltı ~r-rl aı--•hlr111c1a V lf f • ıı. 

e·~ o azlıı beklemedi Llsbetl ı> lifeyn naaıl hesap vert>Cektt f kUm wrm~ll'rdl: den ııonra, artık ölilmckn hJç kork • JNıyla,tılrtarı.ı hıUlt419 bfHyordtl, 
" • t bd cnkJ:ıdı: 

Ç GtlN SONRA 
Kobon ıteblrd•..n bir Yat uzaktıı bir 

ki;rde otunn·ordu. Battih l>ôyu, ,.e • 
%lrln dndan bekçf"infn bnbtısınm kö. 
yüydtt. Abdollall, Kobonla berabrr 
ha köye l'llğmmı,tı. 

llafdatta ırer;en hAdfııelert umktan 
u:ııap ııeytt1tftyorfar ve !t"hlr fç1nde 

- Zıı.vnt ı A ullılh, YahıH hny • muz olnıu' \.'e cesaretl srt.mıştı. Ab • Haz'-e anırnnn fttl!vJı;ftaden dftş. J. 
1 - Ltsbel, fazJ::ı Uda Jnzum Y" van ar taralmdnn parc-al:ınıp yenmı,~ dıılltıh ona: me91 ~in, barnzlrtn ıKlcdflmt, ve 

4• bugün hnna bircok Ş""ler slSyİtl ... r. ~\bdnllaltın kaııh elbise 1 \e lmn - 1\arakunınıa ı;ldl'CPlt olMUI bile, saraydan azaJı:lllftırıhBll Olması ge • ~J 
durıı13n boc!rum katında butunmıı'j . bir müddet burada benimle beraber rekf,i. din. Seni uzaklarA Sôlürecelifll' 

· Scnin lı:ln satın aldı"ım -ı ıll tar . ., kalıp başını d!nlendlnnel!.stn! lb.llfe, bu fırtırHMMn .... ,. da lııaf. t> .,. 

Drmeı, iri Abdtıflııh her lhtlmnll Diyordu. Iiobon da hu fikirdeydi~ nztrtaf .ı-lhll9n ualı:laftıl'JIMlck.._ mobille "ezeee~iz. 
dik ~ 1 'Biraz sonra, danscifmeıt:,::_, önceden u"Unmu,, ~e clbiseıı1le lrun - Cnnınu7.I lmrtnrdık ama, ne ya• b&lnhr-. ~ttta ~'*'ltfnr lrolay. 

- Gördün mü. Lfsbet. · dunılannı ılndAndn btrakmıuı. Z:ı • zık kL koskoca bir halife. Kesit g1bl ca &alallhlk m8mlr91t e1ı1•mrt1. 
tP.n konnı. mrnımplnnndnn bir Çf'j!'tı • dcsııaıı bir dalkavul<ts!J Jmrtıılamadı. (~ var) luttum, Gene $Dna ıtcldiınl , 

·- ~--
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Lik maçları 
Fena - Vela 3--3, Davutpafa. - Süleymaniye 2-2 

berabere kaldılar. Galatosara y, Bqiktaı ve Kcuımpaıa 
rakiplerini yendiler 

Sofya muhteliti şehrimizde 
Lik maçlarına diln her iki aha· Fakat, biru eonra Müjdad, .Fc. 

d. ı da oldukça kalabalık bir aeyir_ nerbahçenin beraberlik golünU çı 
f:~ kUtıe51 önünde devam edilmi§ • karmıştır. Bu golden ıonra oyun 
t.ır. l•iru daha ıertletmit \'e l"ll aradıa 

f'ENERBABÇ:t; STADINDA hakem Vefalı Halday1 oyundan çı. 
Uk maç Ga&.ltmıaray ve Beykoz karmak ~cburiyetinde t&Jmıttır. 

1alurnlan araamda yapılml§tır. Bu sıralsl'da Vefalılar, bira da· 
l lk devre mUteVazin geçmiş ve Ga· Fener mlldafaaamın gevıek oka -
hıtaaaraylılar yaptıkları tek golle nundan iatil'de ederek UçUnctl goı. 
.llevreyi 1--0 bitirm.if]erdir. lerini de ya.pmqlardır, 

İkinci devrede Beykozun ga.y • Oyun 90D dakikalara kadar 3 2 

l. ..,: ı.:. P. - Akşıuıı Postası 

·~ 

At Ankara 
Yarışları 

Çifte bahis 40 lira verdi 
Ankara, 26 (Hmusl) - Dünkü at Dördüncü kO§Uda Buket birinci, 

koouıarmm netıceıerlnf bildiriyorum: Demet iklnei geldl Ganyan 100 ku• 

İkiı!ci kotuda CeylAntek birinci, J'UI verdi. 
Bozkurt ikinci gelml,tir. Ganyan 310, Be§lnCj koşuda Hupa btr!qcl, lz 
pllacler 125 ve 120 kuM1Jtur. 

Üçüncü kO§Uda Hızır birinci, Can 
lklnc! getcm.r. Ganyan 415, plAaeler 
155 ve 120 lrurut verdi. 

Haber'in bulmacası 

ikinci geldi Ganyan 585, plAaeler 805 

.,.. 1~ kurut verdi. Davalaclro ve 
Vido koşmamı§lardır. 

Hızır • Haspa çitte baha! 1 liraya 
mukabil 40 Ura verdı. 

sıçramak, iki harf, 7 - MamulAt, 
8 - Nota, Bn~lantı, beyaz, 9 -
Bir eritek ismi, büyük testere, 10 -
Yemek, şenlik, 

YUKARIDAN ASACI: 

r~tli oyununa rağmen hissedilir ı voziyetl muhafaza etmio ve ancak 
~r hAJrimiyet kuran sarı kırmızrl!. ı çok fazla bir gayret netic~i :ım
JCU" llç gol da.ha c;ıkamıışlardır. l çm bitmeNne birJrac: dakika kala 
~Ykozlula:r da bu devrede bit- gol l Fenerliler lbrahimin ayağt ile be 
)'aPJn;flar ve maç bu suretle 4--1 f rnberlik golllnti yııpml!Jlnr ve m~1,. 
~alataaarayın galibiyetiyle bitmiş bu ııuretle 3--3 neticeJenmiıtlr. 
"lr. ~ 

İk6ncl karşılıtŞm&YJ tef]Eil <.den ŞEREF STADINDA ~.._~ 

ı - Asyanın cenubunda bir ada, 
2 - Beylik, ödeme. 3 - Seri, meş. 
gele, 4 - Talik edilmiş, emeller, 
5 - Cebel. dcrlnli1der, 6 - Ok
sflrme sesi, bir kadın ismi, 7 -
Niyete bakan hatun, 8 - Baba, kö.. 
pek, tersi acmnktan emirdir. D -
Rutubetlf. eski bir Türk kabile re. 
M, 10 - sonuna {İ) gelirse itina 
ılc hareket olur, mebzul deAil. 

!'tnerbahçe ·Vefa maçı çok llkı ttk maç Sttleymanlye ve Davut. 51-o1--1--ı 
olın\lltur. pqa ta.kımlan arasında yapılmış 6 

Fenerliler maça a,:,ağı yukarı ve 2-2 beraıberiikle bitmiıtir. 7 
leçen haftaki kadrolannı muhafa· lkiru-J maçta l<asnnpa38lılnı 8 
in de ... t~lardır. Yalnız ııol Taksime 8-2 PJip gelm1'1erdir. 
lıatta Aydın ve soliçte de P~biinin Son maç Be§ikta\! ve fııtanbu . 9 
rrindc İbrahim oynuyordu. spor takımla.n arasnda olmuftUr 
d (}yuna iYi ba.~lıyan Fenerliler, lyi bir tempo tutturan Beşiktaşlı-
~ ortalanna doğru Fikret lar birinci devreyi 3-0 bitirmiı -

~~taaiYJe ilk gollerini çlkarmıı'"' lerdir. İkinci devrede de lst. Spo. 
.....:ırr. F'a:lr.at ihmnl edilmez bir ka run bir gölüne mukabil Uç gol da. 
~ıp otan ve muvaffakıyetli oyun ha çıkaran Betiktaıılılar maçı 6-1 
lar çıkaran Vefalılar da birkaç gibi mühim bir fmla yazalUDJflar 
<l&kiQ eon.ra Muhteşemin mtikem· drr. 
~ bir vole şütü ile beraberliği 
:tftnin etlJıiflerdir. SOFYA MUHTl':LtTI 

ŞERRt'MtmE ~ bu lldlde. ve her iki tara
fın mUtekabiJ akmlaıiyle devam 
~ 1-t bitmi~ir. 
0 

lkıncf devre bi'rinciye nazaran 

1 
aha silra.tli ve oldukça sert bq. 
~ Ve böyle devam etmiştir. 

er iki taraf da mllte-kabll akın _ 
~rla Plibbet gölünü çıkarmak i· 
çbın 8ZaJnl bir gayrette oynarlarken 

u fırsatı .itkönce VefalL&r va.ta • 
hya~ sağiçle:.-i vasıte.eiyle ile.inci 
!!' e'l'1ni yapmışlardır. 

Belik~ ve ll'enerbah~e kltlpJeri 
tarafından CUmhuriyet bayramın 
da 3 maç yapmak Usere ıchrtmlze 
davet edl!fD. Solya muhtelit! aab 
gilnQ tehrlmJllde olacak ve be.yra· 
mın birinci günU Şeref atadmda 
Be111tta11Ja yine baYNJllfD 2 nel gtl
nU )ine ~ ıtadJnda Fenerbab. 
çe ile ve pazar gllni1 de Fene'l"bah 
<:e stadmcla Beşiktat,. • Fener muh· 
lelitivle Uç maç yapacaktır. 

•o 
SOLDAN SAGA: 
1 - Rasıele, 2 - Sohbet, S -

Bir çiçek, 4 - Ekin biçme Aleti. 
Periye, 5 - Sulann çekilmesi, iatı
rap veren, 8 - Bir ~:rln üstlindcn 

18.00 program ve memleket saat 
ayarı, 18,I tuıl bey~tl, 18,4& Radyo 
dana orketaruı, 19.30 memleket eaat 
ayan w ajana haberleri, 19.4& aerbeet 
10 daklkıi, 19.56 kan§ık makamlar • 
dan prkılar. 20.15 radyo ğazetea!, 
20.4:5 bJr h&lk tllrkUaO. öğrenlyonız. 

21,00 kOOU§ID&, ıı.ııs mllztk, 21.SO da 

konu§llla. 21.'5 mtızlk, ra.dyo senfoni 

-
-

-
-

Dünlra bulmor.omrzm ho111 

SOLDAN SAGA: 

1 - Muhasebe, 2 - Kiralık ev. 
3 - Ortak. çini, 4 - ('.alkanma1ı:, 
5 - Ye, Lik, lh, 6 - Aıuruk, eatı, 
7 - La, Met.elik, & - Sus, Koka, 
9 - Aç, melez. :tO - Rehin, nane. 

orkMtram..D.80 memleket saat ayarı 
veajana haberleri w borsalar, 22,50 
yarmkl program ve lı:a.pa.nııı. 

TiYATROSU 
SU& tOM da 

DBAM lllBM• 

KIŞ MASALI 
KOMIIDI 1WDıD 

YALANCI 
Olmlaıteel. PMar s9Dler! lJ,30 cllı 
matlDe ft ber Çarplllbe 14 dP 

~ n1atro911 

J 

-

-
-

1 (- .,...,. ,.,....m., 
oaııw ,.a.nuıcıalll ıarllı ~rı;eve.toı etL 
U7erek cıacıerecea o1ru7UcuJanmızm 
ttcan malı.lye&t tlaJz ot.ımy- ldtçt1.ll L 

IA.Dlan paraau Dllfl'oluau.) 

Evlenme teklilieri: 
* M ya§mda, hlç kim.ut olmıyan, 

kocaaı velat etml§, kara kaılı, kara 
gözıu, kumral saçlı, orta boylu, ev 
i§lerlnden ve dikl§ten anlayan, uker 
kızı bir bayan namuslu bir bayta evleıı 
mek istemektedir. {A.Ş. 37) remzine 
müracaat. 

* Boy 1.68, kilo 6ti, sarl§m. ve dev 
let memuru bir bay, temiz ahlAklı, ve 
fakir bir aile kızı Ue evlenmek iste. 
mcktodfr. Aylık maaoı nt 110 liradır. 
(Ş.3) remzine müracaat • 

lı ve İJ~İ arıyanlar 
~Ortamektebi iyi derece il• blUrmiı 
bir genç kız; allestıp.ı vujyeti mil • 
aalt olmadığından, herh&rı.&1 blr mil_ 
ea eeaede çalıımak lltemektedir. (S. 
s. lı(abuk) remzine müracaat • a 

• 18 yqında, ortamektep mezunu, 
blraz daktilo bilen bir genç, hu8118l 
daire, ıtrket veya bir devlet yahut 
bir müteahhit yanında ı, aramakta• 
dır. (Clball 21) re~e müracaat. 

• Ortaokulun devlet lmtibıuunda 
b.ır dersten kalml§ bir genç, herhangi 
bir müessesede veya doktor mua~ne 
hanel!lnde 1§ aramaktadır. (G. 382) 
remzine müracaat. 

• TUrkçe, al.manca, franaızca ve 
romenceden te~me yapan T.C. te. 
baaıımdan bir genç evinde veyahut 
herhangi bir yazıhanede günde N 
aaat 11 kabul e~e~d:lr. (:Mtı~) 
nmuıtııe mllr&caat. 

• Bir tınlve1'9lte Uaan.s ta!ebeırl, 

ehven UcreUe, haft&nm muayyen gUn 
lerlnde, evine giderek anorganik w 
kronik kimya deralerl vermek i<;ln bir 
U.ee \'eya ortaokul talebui "'-.makta. 
dır. ''En 80ll. Dal:kad& (A.U.K.) rem• 
zine mnracaat.,. 

• Aakerlll1nl yapmq, keftl g6atere. 
bUeoek i>lr vatandq, apartıman kap,. 
cılıfı aramaktadır. (Kapıcı lıfahmut) 

remzine mllracaat. 
• Orta ,...h bir b&ym n itlertı. 

me§gUl olabilecek ya§lıca b!r bayana 
ihtiyaç vardır. O. t. remzine mektup_ 
la mllracaat. 

• Lisenin blrtnd 9bUflaa devam et• 
mekte olan blr pnç; malfetbd t61D!a 
edebilmek tç!n çe.lı_,m&k '8temekiıedtr. 
Daktno bilir. ·(lm Ayn) 1'elDtl!ne 

• 

-S-
müracaat. 

• Dokusu.ncu amıttaıı gık.mq, tez. 
ıAhtarlıktan ve müesae1e defterle • 
rlnden anlar ve tutmaamı bilir 1940 
doğumlu bir genç it aramaktadır. 
(H.Ö.) remzine mllracaat,. 

• AleminUt fototrat tıkarmuuu 

bilen eli çabuk ve gayet!e çevik bir 
itçlye ihtiyaç vardu'. lst.eklil~rjn Şu 
adrese müracaaUan: Kaaımpap. cami 
!kebir potlncjler sokak No, 10 da 
daktilo Vedia Cookuna. 

• İstanbul bölge sanat okulu e~k. 
trik §Ubesinde okuyan bir J'ellÇ, mai
şetini temin edebilmek lc;bl herhangı 
bir mUesseııede pa.aarlan hariç, h•r. 
gün .saat yediden aonra ça?11mak ıate
ınektedlr. (H.A.Ç.) remzine m!lra • 
caat. 

• 9 uncu sınıftan ayrılml§, r!yaal• 
yeııl kuvvetli. defter tutmasını bilen, 
daktiloyu kıa bir zamanda etnn• • 
bilecek, tUtün mağazalarmda çalır 
mıı blr benç i§ aramaktadır. {R,U.) 
remzine müracaat . 

• L!.ııenin ikinci amıtında okuyan 
bir genç Öğleden sonralan herhangi 
bir l§te çal!§mak Lltemekted(r. 
(GUl§ch;r) remzine müracaat. 

• İpekli, ytınlU ve pamuklu kumat 
dokuma maklnelerltıden anlayaa, az 
çok dcw-..n bilen ve aııkerllkle al&kam 
olmıyaıı bir genç, herhancf bl.P hdırl. 
kada makinlatllk ~I aramaktac!ır. 
A .B .A. remzine mektupla müracaat. 

• 18 ya§mda ortaokul mezunu bir 
genç, mUeııaeıre, ticarethane ve mata· 
zalarda herhangi bir ıote çal11mak is 
temektedlr. '(F.t. Yılmaz) :rf'mzlı!; 
müraeaat. 

• Ortataballll, 17 Y&ftnda bir g~nç, 
yazı ifl«inde ebven §eraltle çaı:,ma , 
istemektedir. (Aluıaray İnebey ınıı• 

ha!lesl Namık Kemal caddul No 38 
13 kat 1 de Ahmet Köııe{'ğlunıı mtı
racaat. 

* 19 yaımda, b&baaının mail vazı • 
yeti t,ahaillne mllaalt olmıya:ı bl: 
.-ıç, hergtln ... t 13 30 dan Rkfama 
kadar, yazı ve he~ap işlerln":le çaı:., • 
mak ıatemektcdir. (A.K. H) renwn~ 

mUNcaat. 

Alclanna: 
(A.. t1.) lAce!e il. K.l (Akfrratl 
(B.f.J. KiG' ı•> (Balunmu) (Boy 
Faik) (Dactı) (D.J".) (E.}f, GOi) 
(Ev lfi (1'.U.8.) CW'.D.Jt.) (11'.Derman) 

(H.<;. Hakfkat) (18 lı latıyen) 

(K.t1.A..) (1Ul. 48) (Mahzun ve mU
keddel") (Osbalıe) (Pella) tR.T.) 
{R.A.) (P.A.> (15.A..JI:.) (8amlml ı 
ı(TafmaT'l f!'&lnmm 81) 
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Devlet Deniz Yollan işletme 

Müdürlüğü IJinları 
Umum 1 

26.10.942-J·ll.942 tarihlerine kadar muhtelif hatlarımı 

zer kalkacak ııapurların iaimleri ve kalk~ gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar 
KARADENİZ HATI'J 

BARTJN HA1Tl 

MUDA.sl"A HA'ITI 

llA~'"DJIDC".A RA'ITI 

KARABtÖA HA 1TI 

1:ZMtR {SVRAT) 

tSKENDEBUN HATTI 

Salı 4,00 te (Tan) CUma 4.00 de (Er_ 
zurum) Galatta rrhtımmdan. 
Cumartesi 18.00 de (KaJeş) Slrkecj 
rılıtımrnd&11. 

Pa.zartc31, salı 90.00 da (Trak), çar
§amba 16.00 da (Marakaz) perşembe 
16.00 da (Trak) cuma 16.00 da (Ma 
rakaz) cumartesl U.00 te (Sus)

0 

pazar 9.00 da. (Mars.kaz) Galata rıh. 
t~mdan. 

Pa.zartesi, ~rşe.mba ve cuma 8.15 
de •(Sue) Galata. rrht!'lllmdıın, Ayrıca 
Çartamba ve cumartesi 20.00 de (A· 
na!arta) Tophane rıhtrmmdan. 

Sll.lı ve ouma 19.00 da (Bartm) Top. 
hane rıhtımından. 

Pazar 9.00 da (Antalya) Tophane 
rıhtımından. 

Çarşamba. 12.00 de (Bursa) cuma.rte. 
si 12.00 de (Ülgen) Sirkeci rıhtımm· 
da.n. 
Pazar 13.00 te (İzm!r) perşembe 

13.00 de (Trrban) Gaıata rrhtrmın 
da.ı:ı. 

30.10.942 cuma 18.00 de (Konya) Sir. 
keci rrtıtmımdan. 

NOT: \'apur ı.eferleri hakkında her türlü malfımftt ap.ğıda telefon 
numaralı Y'\i.'lı acentelerimizden öğrenilebilinir. , 

BAŞ AOE'N'TA GALA TA 

ŞUBE ACENTELtCt GALA TA 

Galata rıhtımı limanlar umum 
müdürlüğü binasr altında 42362 
Galata rıhtımı mmtaka 
rei:ıliği binası a.ltmd a 
Sjrkeel yolcu salonu 

Uman 
40133 
2274-0 

(~81) 

Beyoğlu askerlik ~sinden: 

Top. t~rne: Mhmet oğlu Mustafa. Lntti Avunduk ısoaaT nin şubemize 
&eel-:ı mi.lr1.CRtıti. Etmediği takdirde hakkmda kanuni muamele yapıla . 
cağr. ll522-ı.3a) 

SekPrciler cenıiyetind en: 

Şekern, amba!A.j kağrdma, ve kartona ihtiyacı olan eımafunrzm 27.10. 
ıH2 ak~arl'ı. na ka.Ga• cemiyet cilzda.ııı, ünvan tezkeresi ve bu maddelere 
aıt ihtiya~!arını tesbite yarıyııcak vesikal&rı ile birlikte bluat cemiyet 
merkezıM mUracaE tlan ehemmiyet.le ilA.n olunur. (17207) 

• 

.. 
1 

1 

li ~ B E R - Ak~aw Postan 

1 11•-•••m-•T ürk Basın Birliifi ve Ortaklcm .. ı 

estlleWI ııaaı ar ıı 
KOLLEKT1F SJRKETINDEN: 

ı..taııbw ıdcilU tlearet dıltreelnln 28'7a:I ~lcll aomaraam43 mu 
uyy~ ç-ı> l8tanhulun butıiD yevmi ~telerinln hfuedar olduğu Ştr 
Ketimızln DJf'tk:t.'l"f'll""llnfr 6 nc1 maddeelııde tlrket1mtzln mevzuu lştlg:l.I' 

Resmi daire veva o hükümdeki dairelerin ve mi 
essese!erin ticari mahivette olrnavan ilanlarının '!az('' 
ve mecmualarda veıair ilan vapılan veri erde ~sri ; .. · 
kabul ve nesir vasıtalarına sevkedio nesrine t,va~ 

auttur. 
Bu itibarla RESMl DAİltELJ:ı.:R.tN , bütilıı gazetelerde n mecm• 

llf&r dB n,.şrirı · b.tedlklt"ort llAnlarnu hundan böyle: 

lstanbul Ankara caddesi No: 80 de bulunan 

Tlrk Basın llrlltl ve ortatrlar• 

1 .~.~~~! .. 2~~~!~~~· ~~~~ ... ıtıı n f'lylerb. 

---------.ıii 
[ 
Tıthnlin 

bedeli 
1291.00 

528.00 

1000.00 

1270.00 

577.00 

til4.00 

SI00.00 

400.00 

480.00 

1335.~ 

1012.00 

1100.00 

latanbul Belediy~si ilanları J 
İlk 

tcmıııat.ı 

fı'l . 1<3 9ehza.d~başmda Şehzadebaşr caddesinde 239 numaralı 
ev enkaz.mm satışı. 

!'IJ.60 Saraçhanebaşında Baba Hasan mahallesinin Serezli 1 
;;nkağmda 28 numaralı ahşap ev enkazının sat.ışı. 

75.GO Şeh.zrlebaşında Hoşkadem medresesi sokağında 8_16 nu
maralr kagir ev enkazının satı'1. 

e:; 25 Şehzadebaşında Kavalalı sokağında 1•16 numaralı 

4328 

46.00 

67.50 

30 ()() 

36.00 

tM.17 

7fi.9(1 

§ap ev ertkazının satışı. 

Saraçh.aneb~mda Şeyh Ali sokatmcıa 4' num.a.ra!ı 

şap ev enkaz:mm eatı1Jı. 
Saraçhane başmda şeyh Ali sokac-inda 8 numaraır 
şap ev satışı. ı 
Saı·açhanebaşmda Serezli sokağmda 18 numaralı ah.. 

şap e'' enkazı.ıun satrşı. j 
SaraçlıanebaşJıda Şeyh Ali sokağında 6 numaralı ah
şap ev enkazının sat~ı. · 1 
Saraçlıanebaşmda. Ka.valalı sokağ'mda 9 n.u·maralı a.h. 1 

şap ev enkazının satışı. 
Saraçhaneba.şmda Babe.hasan mahallesinin Şeyb Alf so
kokağ;ında ıs numaralı ev enkazm.ın satışL 
Saraçhaneb~da Babahasan mahalleSinin Şeyh Ali so. 

kağmda 7-9 numaralı ahşap bina enkazmnı satışı. 
f.l~.50 Balat atölyesinde bulunan tahmin&n 5500 kilo hurda 

demirin satışı. 
Tahrı::ır t:.e~lıerlle jlk teminat miktarlan yukarda yazılt 11 parça en.. 

kaz ve bir pıuçn hurda demtr satılmak üzere a.yn a.yn açık aTtttrmaya 

- -
'J 

-

~iaii.::i~ôlll:IMllıliO&'lliıl•2••:tııeicı•1EııııiifiıılMllıiiiı-------·liFii .. W,.._..lılıllitıl..., 1! na+n WMC'f'J 

En Son Moda 
En .Mlkemmeı zeva 

En iyi Cins 

ŞEN ŞAPKA 
Moda t;afonunıı11 l)Öhret bulmasmd.a ~lıca ft.mHlerdir. 

1 Ddoclt8$rln 
' !<eştdesuıe aynla.lı 

ikramiyeler: 
l adet 1000 li.ra.lılı 

l • 500 • 
t • ~ • 

• 100 • 
ıo • 
40 • 

50 
811 

• 
• 

Sultanbamam No. 46 

konulmuştur. Şarlnamelflrl zab!t ve mua.melAt mildilr!~ğti Kaleminde g<i • 
rUleb111r. l..ıı!.\lelerj_ 6.11.942 cuma gUnll saat ı+ te daimi encümende yapı. 
lacaktır. ·r~I~plerin ilk tı>minat makbuz veya mektupları ve kanunen ibra• 
zr ıa.zı.m~elen diğe?" vesikaları~e ihale günU muayyen saatte daimt enctl.. 
m~nde b~ııunrr alarr. (786) 

, 

) 


