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ihtik8rla mücadele 
heyetleri kuruluyor 

ltou lloruma lıan11aana tadil eden proıe ıon ıellllnl aldı 

lıtllçllerı haber verenlere 
Yakalanacak stok mal değerinde para 
veya malın yarıs1. · aynen verilecek 

Elektrik tasarrufu 
lktaat vekaleti bir proje 

AmırikaD &anarelerl tarafından tmUaaılan %000 kiloluk •tır bom 
• llaJuan 'biri tayyareye Yfık.JeaJyor. • 

1 Darlan dedi 
' Fransanın 
1 kuı lan/mas 

ı çıa mlttelıklerl 
rırlımını lr.abal 

etmeıııe 

Mareşahn bunda 
evvelki talimatın 

riayet etmiş 
oluvorum 
(\'azısı S n eti sayfada) Suçlulara 10 sene hapis ve 

100 bin liraya kadar para 
cezası verilecek 

Ankara:=·~~~~~~iğine göre. Mu·· tt ef ı· k 1 er Tun usta bütün yurtta elektrik t asamüunu 
temin cd~«k bazı kararlar ahn -

mak Uzercdir. lktısat Vekl?etin· 1 k 1 
de kurulan bir komisyon tanıtın· k o ı ay 1 a · ı ı · 1 
dan bu hususta hazrrl!lnan r a po- 1 er 1 y o r a 

llıtiklır mücadele heyelleri- 2:.L·f.:.;"EE.:~d~ ,. 
1ıin kararları kat'i olacak ~E:E?SFa::: Slall Y8 Gallea'.ba 5ekizinci ord 
~da.il blldtrtldlftne IÖl't ---------~-;.._----------

leuu korwıma kanununda tadU&t yı& .. ali la •ı IWA == =:. :.::::. .. ·~ 1 ••••• ı .. 
Ja aon tekllnı almlftı:r 

ntaziyn iki 
istka metten 

llerltym 
~==~ Mihver kuvvetleri Bizert ve l._,ll bir ı.19 pt&rtlmul ve artı-

~ ~ ::t§ Tunus kalelerine çekildiler 
..... ~ ~ .,..,. tıcı-et tıa. 
l•rı"flfiijfrii~.rı• t••·~ ti 
..... veJ& tleret tutan arumaald 
f&riq aylık makta olarak alacaklar. -· llu t•ıkil&t lllYedllditi takdirde 
... lllurlan. a:yn bir ftaifıye ta)'l4. 
'-IDe kadar ayni lDUfl alaca.kıar . 
lllr, Bu lflerde çalıpcall memıırla:-• 
llluuam vuifelert için 800 Jlraya lca 
4ar &Jlık bir tumlnat ftrllecek.tir. 

Prolede fatura vermek elUI baki 
lr&ıınakta, puar yerlerinde perake'l.. 
4a •tıtlarda tlyat llo)'Dlall mecbu.. 
~ mevcut buluJUDaktadır. nyat 
~ ftya talebin artmuına 1&lk o. 
~ ber tllrlll nefl'!yat ve relim 7.1 
"'il Olaoakt:lr. 

Btık1hnet bu1Ull pbıalara •it ar. 
~ depo, t,&lıml1 ve tahliye murat 
l&ı1Jaı tulılt edeblleotktll'. 

l'aaıa aaua çallfmaya rtayıt e t. 
~. eUket ve,a ft:pt U.tuı 
iıoııu.7U1ar btık1mletı:e keman ar• 
lıat kararl&rma aylrın b&reket eder. 
lar 100 11rad&a llOOO llr&J& kadar, 
tıe1ııerraraue IOO llradan 10.000 lfra. 
1& kadar ı-ıoa oeı11rna oarı>tınla -
~. 

ll&ııa71 ma.ae•lerl b&kkmda r'l. 
~ ııtenlltıD ~matı verme • 
, ... er, aım.. kal'&rlara aylml bar._ 
ilet ldlnıtr, uano • t111&rmm fekt! 
•• • rttan bakkmda almmq karar. 
-a ıtQ9t et,meJen.!er IOO Uradar.ı 
IOoo ~ bdar malakem ol&c&k • 
'-· tebrrtrande 1000 liradan ıo.ooa 
lltaıa bdar ba mlk.dar artırl!ac&k. .. 
ta.ı w arat maddelerlnln teHlt 
~ JatlkQmlerlDe $Jet etmtJ'9G • 
._ .. &Jd&ll - ...,.. lladar b&piıl !! '*'lılt ... IJtnc, ltlaal ıtıattan 
... •ı.m w ,a mtlb&)'UlllD JaPl1. 
... tııatıar arumd&kl fark tuta!'L. 
--. ıo m1l1t alır para ouaama maa 
._. .... ldll'. ba ... te1rıerrllrtt1 
4- llıt ltat o1dktır. 

(Aıtrul .. ,,. 1, lltan 1 de) 

tıall edl!ea 

General Veygand 
Almanya ya 
gönderildi 

, . ...... 11 (A.A..) - General v • ., . 
.:.- tevtru edllerd Almanyaya 
nıe::8ttıı baberl flmdı teyit edil • 
~.~ Berun, bwau dGD alqaaı 

Llvil, llaeollDI tle eöröttl7•r 

Llvll Fransızlara 
hitap etti: 

Almanyanm kazanacağma 
kuvvetle eminim ! 

Mottef iki er mustemlekelerimizi geri 
vereceklerini söyluyorlar 

B• wılOerl lflttlllçe allb1111za Bfadfıllll 
•• Buada gibi elld rru111 

mlıtemı11ıeıer1 ı•Ufor 
VJtl, ıı (A.A.) - Bafvekll U.vll 

ll'&D.SI& inuıetıne blt •beo radyoda a. 
fatldaki demeci yapmlftlr: 

•'Geçen 20 ııluoda alztnle radyoda 
lııoaUf\ll'keo. bQttba hayatımda blr 
Cok S1lçlt1kleı1e llal'fllaftıtımı möyle. 
ll!Jttlm.. 

1& yqıyamu. Mllttetlkler, l'ranm 
mOatemleke fmpara.torlutunu aoar& 
prt VtNCeklerjnt .OylllyorJar, Bu V& 

adleri llittlkçe ak}rmısa, Hlndl,9tan 
ve Kanada ıtbi e1k1 l'ranam mllatem 
lekeler1nfn &'eçiı'diği ııafbalar selJYor. 
Alıgloeakaon cömı~ lıı&IUIUJO. 
rum. 

l'ranmlar. 

STALINGRADDA ALMANLAR 
flEVZiLERiNi SAGLAMLIYOR 

Leningrad kesiminde Almanlar 
Uç günde 800 kişi kaybettiler _.ı!~ !!! gide 

Londra, i l <AA.> - Koakovada ~ meııuı oldukların. bildirmektedir. / ı.t&nbul vali ve bele.Jiye reiai Dr 
Jlllıfredilen Sovyet Sffe J&IUI tebUgi Leningrad kealmlnıtt Alınanlar ~ 1 L6tfl Kırdar, bu sabahki ~kap 
c,:arpıpıal&nn Slallngradda, Nalçıtuı gtın içinde 800 kili kayMtmlı!erdir ( le tehrimir.e geJmittir. 
c~ub dotuaunda ve Tuap1enın ılın.al --------------------ı 
aotımmda cereyan etmıkt• oldukı a., 
rmı blldirmektedlr. 

Almanlar bütlln oepbelerde ıırt a 
tıımıflardır. Stallner&dda Almanl&; 
mt:'< Bilerlnı utJ&mlattırmıı\ardır. 

Şehrin cenubun.da bir tepe ifpl ' 
anmııtır. 

Nal~ cenup dotuıunda Alman 
tar 4 kere taamısa kalkmıtlar fak.at 
kayıplara utnyaraır ~rl atıımıııar. 
dır. · 

• •• 
Londra, ıı (A.A.) - lıloakova N4 

yoıu,. Tuapee yolu t!artode JdlçÖ 
Alman gruplanmn n.ptıldtıfı tau • 
rusıamı sert atıJdıklarmı, a a.t1arm 
1Nrada mmıtlulnl •l'&ml.,tırpaaa_ 

ISTANBUL KARANLIKTA KAL 
MAK TEHLiKESi ATLATTı 

Ufltllue ·•lprlala berlndea ııın 
aaıar · ele,trlll labrlllaıım basta 

Kar yağması muhtemeldir 

~At Jan9lal'i__. .. -· ..... 
Bilet sipaİ'işleri pizar gDnieri sa~ 

il e kadar kabul edilecek 
•••••• 1111et1er1.,a3eat1n ta pı••· 
teli aabal11adu ltlll••• Nt•IGlldlr 

Karepı, iman omUllarmm tqıya 
bllecett en atır Jtlklerdeo blrtD.l b& • 
Da teYdl etJDltllr, 

Duruma .,,_ anlatmak sorunda • 
yım, 

Boatcın ve Londra rad1oJarmm tek 
bt.def tudar: Slll yaullf yola aevket Guetemis Anbra at prllla· 1 --ti tllmia etlRİI ............. 
mek. Size her akpm ra<1701arla hl nnm baltli mlltterelderine tehrr ym. a. ... ttea 90ll1'A ~ W 

IDaa88D 1Ufl6~Ue )'&1'&1anm~ o. 
ıaa mllıet.lmlal. .. ki mtltteflklertmı.s_ 
,ımdl bCM.Qn bOttlıı .oymaya kalla • 
...,arlar. 

J'ranu, fmp&ratorlutunu muhafaza 
etUkçe l'raDaa olarak kalablltr. lm.. 
para torıutu eUDde bımadlkga l"no_ 

tap edenıer J'ranaadan kaçarı ve ya• ı mizden iştirft eclen oım,...ıan- Jetonla ~ lıiNirlluı llr. 
ba.acı memleketlere ıtden muhacirle; 1 lllllA büyük llİr kolaJbk daluı ta- llaac1• ...... ,....,_ ~ 
o,ir. lıluhactrler ber 'bakımdan her min etml!tir. kuallaJI Wletllri• IUP' ... 
saman bat• iflaalf <ılaıılardır. Bun • 

1 
llalldaa ı.i1'e Wlet e;p..rflle~i leri .......... ......, ..._., ......... • 

*' kendi mınetıerlne çamur drmek 1 camal'te9i ............ W.r dslil, ....-.-ı . .. • ltillaria ""' 
ten tlJ'lrm.tlyorlar • puar aanr. ... , 11 • b4ar ...... ... ... .. ,.,.,.... 

(Aıb.11 9Qfa 3 Slltua " te>. 
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ANKARANIN SuREK- Mahalle birliklerin- Eskıı T urklerde Emir Abdtlllıtall•r .. 
Li SONBAHARI ~~a~~,~~~2,~~! beşici kol sı;:ta:: 

:r D milıler, ıwrıer ae ıımuet ff1& .. 

/
lit gün öaoe AnJsara, latan- ~ Clkanr: çiçelderi Jaiımetle ile· 

bul gazeteeilerile doldu. Bö- lam.tardı. .ı\dmı da ''Gelin ~ 
tün !Jiya•i gazetf' 'e mecmualano si" koymatta. 
bajmaban\'rlıeri ile ys:n müditrle- O ''Gei'a bahoeıti" de :timdi, set
ri, Saraeoğla Hilkümetinin iktısa· ttizce koeayan ~tler ga"bi, bötln 
ıJI sahada aldığı yeni tedbirlere g~lik sibleıinden yaTq Y•vat 
dair birinci el<leıı maliimat edin 111yrdıyor... Çelenkleri lnmunaja 
mek Ye etnfiyle aJ<lmlanmak il- batbyan bir ziyaret yeri hali)'le, 
zere, Ba§vekilin, ''Basm Konre- Surall:ıha \:eftl!.ği ıztn-ahı -bit
lldlal.,, Jekliad~ toplantl!lına geJ-l m~ dülÜIJIDelt ister mı~niz!? 
diler. Matbuat Umum Müdürü S.... 
lim Sarper, ~ ve dş matbuat mil· • * 11 

ftrleri, muavin ve müsavirltt, ANKABANIN btittla haJAlcla 
U.. muharrirleri •e Ankaradaki a~ - ~ •VSİ9İ. Nanl 
psete mthnessillerin~ ~e bulan· lala AblmnlE.i Jmdar faataslik ~ 

- dalU toplantı, balkevırun U8t bt eelere varmamıısa da, .. r haidtı
ımllrellef alomuıdıa yaptldı. Sara- diler ~ görtUenlerden bir 
bOiluyu ~k rakından tanıyan v~ pannak ileri... ÇllnlrU bUUn -~·
IJeVen ~a.r, onan lradreth karada ne ftl'la 9Clll oa bet yirm' 
- sempab°k SC!Iİ, tedbirleri aola- _.. ~ Anbralmm. --~ 1 

111 ~rmu~a!<i inandı~ \'e güzel JiJle yetittirilmiJ... Ona kendi .~ 
-c:ıetnı. ~an ve iWabetlı mahake- lidı gibi bakıyor. Rabadan kalma 
._ile 'bir kere daha karşıla,mak mi-ra"I muamelesi gfinneıtine i""-ln 
gibi zmli bir hatrra ile İstanbul& yok 
il1Gudlller. Bir gtin caddede MIJtlk bir ka-

• * • labük gömrilıtt.8111. Bb' yanc1a da 

E sxı bir ı.tanWI pae-* 
oLlaiam ~ W1le imkb:-

1al: lııeliıip ele, meslek arkadatlarr 
• lıul'8da sirilDce, ben de apı 
... ...,.. ..... fınattaa 'istifa. 
• eılerek bittin tantlıklanm Y~ 
JllladlanmJa bol bol görüttlkten 
........ "'}' edi Gtln" sallibi Sedad 
.._vi ile, buraDID en sevimli ma
,wtlMindea biıiae llir py ~ 
---~dik. 

iri lıir kamyon ~ ~rpıyortla. 
MuJaakbk birisinin ~fnend!~me 
1riikmederek acma acına ilerliyor
'1um. KalalNl.hia yaldıt~tığnn za· 
mu, lleai m21lıi bi~ Mlllalllara 
daha J"Utladrm. .. R~.rkew -,. ya-
21k olduğundan" "buna nası) teli· 
fi edeoeklf..ıind•n" bah!lediyorda, 

F'skat: •ilen neydi biliyor maan
DBf., Bir iman cletn ele, bir a.
ıar r .. Kam:roa imla geoedren ~
prp devinni!J ve !limdi tehirli, bu 
ağacm .,etrafında ha)"lflantJOrda... 

Bir aftlaaberl llallla • • m11JD! oıarat nert 8Clrlllop nn&JUI'. 

da•tda d T tMCRLEı.~GtN ba Jaawta • liria .,..._. g611ltea s.'6PI la- Birlıll dedi Jd: •• ma 1 kadar bussaı; okluğtmu bu liri olmw icap edeıdi. - Bu meml~ette bak ldcDr 
X. ilerlemiş bulunınaSllla ve er te~kilat vasıtascyle l'ddımn Bayr GörtlltQ'or lıi, dia be 1'Urkler 1- anıda iJıulunanlar V&ı'; fabt ... 

dunculann elindeki odun ve ko - zidin ba,.na ne o)'UDlar açtıim -.iacle bir tesir JaP8'9.,..lltL sabiplerillin hülan U.rillde en. 
mür fiyatlar mıUtemadiye-n yUk. - ı;eten yumurtla gönailştük. (Baa Be-ktat)m propaganc!alan kUçQk bir dunı~ btie yok. llabttm 
aebesine rağmen lıbbn*at Ofi· Timilr ceddinden mevnıs bir bi.. da Hoistiyan Titrkler arasında milletlerin, hUrriyet1erlnl Jsuar 
sinin kaymakamlRr va11tasile ma· giye bir göreneğe istinatla bu teıt icap eden tesiri yaptı. Orta Asyft- mn'k için bekledikleri tJraatlar 
bal.le birliklerine gönderdiği ku- kilata pek bUyük bir ebemmeyet ı.ian yeni' geldi TUı':der kolayca böyle M1iseler dc~il midir! Elet 
poalann halka dağltrldığına dair atf~ti. anlafıterdiler. KendileriadeD ol • bugün de bir ••J!:mir Abclllllaa4ir,. 
miltreda.t ee~lleıindeo. benUı bir &°'z de, aynı tetekldlll•re. 09- rpıyan hıristiyanlara ı1illh salla · ~ıkabilse her halde vaziyet dcği· 
teki bile ofiae gehnemittir, manhlal'DI ilk orta Aspdan ini ıuağa lııafladdar. f:irdi. Bn kahraman adsm FrıUıtıı:-

Villyetin tensibi v~h.i1c dört toprnldara hİCl'etlerinde v~ ha im· Tarihin hftkikat ol~i için iara 'kartı tam on b•ı aene mu· 
çekiye kadar odun \'e iki yüz ki!o· paratorluğun tesisinde ve biraz her ~yin doğru ,.e mantıki düşl1- vaf!alnyetle harbetmi5ti: hatta 
ya kadar k&DUr vcrılmesine 11it sonra da tesadilf ederiz. nttımeıi, bu qmandaki siya~ ve bir aralık nıUstakil bir devlet bite 
kırmm ve Yetil renkli ilk parti "Kale içinden fetholaıı11r" da~ ~ Jaayat giiz-Onllnde tatmrak kurmu~tu • 
kuponlar sa.bit gelirli vatand&.1 • bım~lini kot"& Türkler bot yere os-. istinst ile htlldlm(cl' "eri~Rİ Geliı;igilzel ftrilen htikUmlere 
laria .-ıi, dul ve Yetimlere da.· toöylemif değillerdi. o-aa Beyin ıi:mndır. Görüşler, ve hakikatleri batnlmJa Abdtıllradir Cezayirln 
lıtılacaktır. Fabt 20 birinci tcır- saltanab kanllll!llDda en büyük 

1 
tetl&l"', ve bnnlan anlatan efsane- mOll kahnmıanıdıt: fakat biraz 

rinde of~ kaymakeml!l'r vamta- yaııc1ımelM da, ondan evvel (Baeı Ier, maullar bizi hep bu netifleye incelendiği takdirde onun sadece 
sile birliklere gö!ldcıil•n bu ku - Bekta,)m borada kurduğu ha ~ vardmr. bir ma~ra adamı olduğu, dola.VT-
ponlann birliklerce do'durulup o· ııibci kol fal'Chm,iyle ohnuşta. Ve Ba ballsettiğimiF laD'istipa •ile •e yanlış hareıketlerlle J'ran· 
fise g6n*rilecek mUfrcdat liste - bristiyan Türkleri kolayca kendi' ftıtder soa qmaaa kadar, Ana • 11ıs iati!hma hianet ettifi aalaşı· 
terinden -aradan bir ay geÇmi!} etraflna topl.....-nm Mbehi de doluda aranında yaııyorlardı. Si- lır. 
olTUaSJna rağmen- henüz bir Effl buydu. Meseli (Khe Hihall gibi. yasi ve dini binhir entrikaya rat- Abdülkadir 1807 de Cet.&Yinle 
ısada yoktur. Halbuki ~mdiye ka- Burada oluqacalanmm flllll't- men, bir tllrlil aba dilleri türkçe- Maskarada. doğmuetur; onur. de • 
dar cf"ı.ııin bu teniau yapıp ikinci mamak İCİll bir noktayı afdmlan- 'Yİ terketmemi§lerc1i. \·e t.mr.utan um ettirdiği hUkilmdartlk dava
tertip karneleri tetkil ed~n bütiln chnnama icap eder. giclerk"1! de bu dil ile görU~Urken WM b~basr başlamıştı· işleri de-
halka yapı1acak tevziata başlama· Bu ae~ An.doleda mtlılil • gittiler. Vİ'r :aJdıft rttman yirmi beş YU!ln-
~ icap etmekteydi. man Ttlıider balunniu gibi, .mils- Osman Bey aınamnda ba "'br da hara~tli ve taşkm bir ~ençti. 

ot.isin Çarlı ettifi yeni Bul ·· lünıan dini' :yerine luristiyan dini- tıinei kol" te~1ltmm ne faaJ ol - Babası 'Muhiddin Fransızlara ka.ı
g&r k&nQrQ de gelmiıtir. E."'1<i ni kabul e-tmit Tilrlder de vardı. dağuna diğer bir iııbııt da. Ana- 31 hiç harbctmcmiR, sad~e Oran 
Bulgar kömUribılln 10,5 kul"Wja mıa (Şenlan)bit mahafaza edea dolada ('ftrkçlilök) t'e.J'eyanını o- ve Tlt-ms.•u:. mıntakasıntlnlti lcabi • 
olmurna ımıb.bil bu kömüre 14 Tiirtder de mevcutta. yan4mnak, lnavvetlendirmek icln lele-re hakim 01arıtk Mukara.fa 
kuruıı fiyat konutm~tur. Yerli kö- Bana raim• ba Türkler, clin1.- TUrl<istanda oturan (4.hmet Ye'J"' topla.mrstr. Abdülkadir iktidan e· 
mür de 12 !lrunıfjtm'. milli ''arbklarmr kaybetmiyorlar, vi>nin 0 saamn Anadohu1a tmnın- le abr almaz keı1di&ini Cezayır 

dillerini terketmiyorlar, sadece bir ğu büytlk teşkilit ve bu teşki1it· emi'ri ilan etti. Halbuki aynı <la-
A•keri f(llaulann lıaku1t. hoiatiyan veya milllHbnım i<Jıni al- '8 propagancla1t1n oynadığı Mlyflk vayı trucip eden başlı:alan da \"Br-

tlaoalan malda ikliıa ed.i)'Ol'ludı. .roldür. <lı. Bunların hep~i. isti' acı :lUşma· Sedad Simavinin Ankaraya ge
Jip 4e blytt.k edala Refad Narifi 
--...na ilüin yolltur. O br 
•• ,.,,_, "Sedad Simavi ile bera
t.ı.dim" derken, meclisimizde ma
hMrM, ~ Nuiain de bahuı· 
-'IDlun derhal keltinnek lbmr 
;!ır_ Anbrada mevsim, hill aon
......... Otarclaiama:r. k6fenin 
ppnkları lmanmt ve. alır alır 
90)'mlan aiaeluta örttltl peacere
.mden Reşad Narini• gözlerini 
lıir ttlrla •JllWDad*.- "'Çaldmp" 
lllılıeDifinin, bu kadar ~li biT-t ... 

A.Dkaradatl bildiri)dijfnc göre, ltt. Gilman Beyin de hanlarla Anadolacla F~ lrllltlhilnft ol na kar~ı koymak ka.biliyc•'ııdcki 
• • °" Beferde ve huerde bflftmıum a9ke- ko~A anl•!lllftllllUll ~ dil DU! \'e ı..atimwmiıq •ltanatlann t~k kuvve:te, TLrklcrc kal:'fil el:-

/ 
:rt eah•lann hukuk ctaTalatın:n ~lili, kan kardeşliii olmur meveadiyetine rağmen. onlann bu ~iddetli davranıyorlardı. Eğer 

• 16rmemittim. &taabal korala • 
llBln :renkli hatınlannı llJUldır • 
Wıilm ltie ~pbem olmıyan o geciı 
lm.DllB1'1191t bUyftk edibcle )'ePJeni 
lir romanm, bt"'r 'nkara romanı • 
Din menauna canland1n1or g~
lliydi. 

••• 

ŞTE bai'1D Anıran.m; ~ göri1Jm.e5ini tanzim ve kira hakla- ta. . ilde o kadar muvaffak olsmadık- dUlkadir Türkletlc bu lllzt ., 
km aonballannda --90hJ&- nnın konııunam !ıa1ı:lcmdaki ka - ~· yaalarmmclan birinde lan (Mevlin&) ıe,killtrnm lln~ı ve kaıııı mücadeley;: girmcyı~> • 

lan, soyant1tlan Jmı,ısmda bile nun 3'yibaaı 'Milli Mtidafaa v~ Ad (llaeı Btlktaş)an. ha sattanaun Bekta' ~kilatı kadar mU\'affak on nl'la ele le vcrscyJi Ceza iı i 
llefeean cluyduiamm- ve berke· •iYe e-ncUmenlmnden ge<j!ll\iştlr. teeisiade ne Mylk bir l'OI O)'Dadı· ohnamasiyle anlaıultr mutl.,~rn ktıt tnrırclı · zir'l ıhraç ) :ı· 
se, kendi• dolduğu yerdeııı Jaatıra· Meclisin pa7.artctıi glln.'ril toplantı· iuıı 1lrm6't8k. ÇUnktl ba 1DJ1JI ve Kendisine Pf\lr bHrik hi7.nt•tle· pıld kt~n "en~lc . ~?r.r.1 bıle Fr:ın 
1ar sanan ailclua ven1en ~hem· snıda g~"°'lllecektir. ı;iyaıl wtıekktllün kuvvetlerr.ue411 ri dokunan bu •'heııin.ei kol'' te11ki- ı <-ız ordus.ı ' 1 

; 1 :ki 1 ıı knı; kale • 
miyet ballaclal' MlJlkWr. Umana itçi alınacalr i~ Pllf bir elmıana, bir htlkü - Jltını Pf'l< t:\bil "'arak °"man Bn 'l~n b.: .. l,a \ t>ılc· c: h:ikiın d ~ildi: 

Anbnda yapı glsellifi bir mete ihtiyac vardı. Ba da ant'ftk iJamaİ ecJemesdi. • onlan de~ize dd;(mek ise çok gU 
1andaa g-ı:--A---, ....... !-t .... _ Deviet limantan işletmesi u· t-•r ·ı:ı 15 'l' n il 

....._._..,_ - - mum mOdnrffl~ İstanbul Umanı- Os:nan BeJia lnlneall nai •1~- ~•hkim ~~k o.a.n Be)' sa ı ı a' nm r. ı. 
zarutntn da tanı teminatla muha- natla elde edilebilirdi. m:uıınds, gerct.se Orhan Gazi za- Fransrzl:ıl" daımn kabi e re •• 
taa edilebilmesi İçin öyle b71t • nın çok az olan y.Qkleme ve bo3alr 1fa1baki (Haca Bektat) oadan manında ba tetekkllllerin ook ile- rinın ihtir aslar.ı,..dan istifade et· 
lar konulm111 ki, ~il gecen gttn ma i!c;ileri ~ it!;i alımağa ka- e\IVel toktan luristiTan ft!'klerle riye ~ttiklerini, ve her muhit •Y· ıilcr; bu ihtira'lıar vilzlın<!en e~ 
iki ~förden i•ittim: Otomobilı'yle rar vermiatir; bu işç~e bazı ko- ı .. - l d bUylik kuvv t ol 1'Urk ıı· 

·51' lıyhk ve i~ imkAnları g6sterile- ----o1ıt1. a. • a..-yı llaea n &Jn 8'UDUlerek ona giire in· e nn var 1"· 
bir •lacı telılilrell .rette 1araJa.. cektir. ..tela ait elaane mau.U.1' pek ıanlu yetltti'hıdilfni de l{ftrt1rth. zayıflayuıca ketıdil~rını daha mu· 
mş ola arlrada"anndan bahsedi· ..... ılsterirler. aa masalda, 0 Hele Orhaa Oaai ba te~etrkUle eait bir V8'!İYett.e buldular. 
~Jiuı<b. Ge"' lnzları lalıfa dili tal&Jal ..._.İDİ 'bilen bir mtl • pek fada bir ehf'mlqivet vermil} 1934 de Abdiıfaadir biraz 11111 

- Yauk. dediler ••• Şimdi o .. sevlteden bir lraJın •errib kin hım bir tarihtir. ona pe1r ziyad• ilerletmi,, kendi Hüfakıyet !tazıınd·ı,!J zaman l• ıaıı 
.iaern )'8ıfl nisbetinde e.a \'ere- Abmozda genel ev ielet~ Fmt- Bae1 Bekbıl.ba lnıTT•tli tetlrill- tıallat1I nezareti altında terbiye et· s z :;ener:ı'i onunla mullhede ~ :ıp· 

B IR t-hirde 50~ daJ• eelr-. On beş yıllık bir Ağaçsa, ne Engin adında. !bir kadın. 18 ya• t. ile. propapnclaya aJll'dıir ''be· H•i in!l:ınlarla O..manh ult:\nRt• mı tı; bu suretle meml.kettc s•ılh 
her jıb ha!Jına. p kadar lira ver- şından aeağı birçok genç kızJaM i~i kollan" ile Osman Reye ci- nm ç~tin bir temel ııttm3~m11 vıı.-.. ku:-tnaktan ziyacle Abcli'ılkc:ıtır. 

bilmek ÖD, a~lar ve çi- m-1• u.- f'·'"'·- ...ık tın1 ,__ ı ı Ti.' "1 k h b .,..lerin çelttili çiJeye bakmak ki- ..... -. "'._ te,., e '· ..,.,m ara YA"' ı \'ar olu lanilti)'ılll ftrld.ri ıara • dmı etmt)tir ki banflan tnplanım ır · ~re arsı arpte ·er ~t hı 
Ba balmnc!an, tabıat, Ankarada nUfus cU:ı:danları da tedarik etmiş· ıwıda icap eden propeaıuııda"" Y•P meY\'alann n,. kad"r ktTmctli -.ı. rakmak n n' a'I nı -: 1:u.ı' ere: ı · 

fi geliyor. Ankara bagUn, İstanbul • 1 ·bid' · K d k 1 "'- "· ı ~ · • \.. -' 1 11gorta ı ~ ır ••• Fakat mevı1im- tır. a ın ya atanmrş. evine c beı; b. Mtl IUman ve hıriıtiyan Tllrkl~ dn~n birinci l\fumd tamanmdnki Pct ··m '>n1.ı'ın cırı:ın c-mır .·\ı.:-.ıu · tribi değihe de ~tlnldi lstanba' J hii • 1 •. d' . r , 
d " er r ... Ve garıp bir surette elJ•- genç Jcadm bu unmtJ!tın". Bunls>nrı rini, din birbil'i'nden awına daı dil mi•ııll••lf! ve i•Jerle snla••hr. "' ır n • t>.id noı<t ?ııroa muka 
1lftl.l'lannın (athtklarmdan bı1e d " ~ "" _........_ i. .. Şimdi Mltlln bocalamalanna YRlflan 18 den «ii<;UktUr. 8uçlu kr.- ,e knn katiY. en ayırunıyordu. fta. l'azık ki Biri~ı· Matftd bu ıur v~mct eden Türk aske:-l{'rinc ve ·-tlar fışkıran aeaip bir bere- ~ lk ........ r11lmen, birkaç hnfta ııonra beyaz dın Adliye\''! verilmi~tir. ri,tiv:on bir Tllrk !~"- Biııans \'e o- metli t~klllll ihmal f"tmic Vll . ı.a · ·ınp kar"ı :.tn'"'!ıı;ı~ nıü<'aclel<'!!İ 

9Cı; bölgesidir.- Hemen ona -- - ol "·· .,..... · ..-. d k 1 lan hir kıyafete girebilen reı:kİi """!>"" .. k larr arasına dilw,ek olaa /"i aranı~or nan kilis~i da4ına yabane1ydı. o ılıl'fltı Bııynid de hati!ıliti ,Uıtln • ~ı a~tı x-.un a r.'nvarrn o uııca 
!...-1.1- sonbaJaann, birl&:atJ ay IOnra da <J.H. P. EmtaUntl llalkevt hbulm' Tilrk Jıendisiv. le anı...·a~k, dertle- den bllı.l>Uttln n. - llltmı"tır. \'e ,. ransızıar tekrar AbdUlkadire 
~- ve aiaelar lehri olma,. id • """!1 ""'' '· a-a.--.._ yen en hır ilk v,en~l~ğin kudreti· kurtarma yurdoodan: !feeelr ırltda•ma muhta"b. hu atmanm ee7t-~mı dııı Tinıttnln nete-ıdm ondan sonra Emir AbdUl 
tur • ......_r gelip de ba a:.-ıar 1 ---z- ·~ ... k a· . . . \. ve -lder. harada le«n ö.=;:mtl e f"!l"ft'"""'--.1!'> ... dan ,Uplte etmiyo- Aşağıdaki tıılerde çalışmak ııı..t Bu hıristirnn Türklerin \'onan tc,.r.ıııo;mdaJti mnölrıhiveti. rloldur 11 ırın ht\k"n:ct m~r ... e%i ola 
"""'- L! l'U2 ... Ve f)imdi, kapanmış pencere- ye:nlerin Nuruosmauiye imaret bina. llili .-rfi ...... l!'yip de, Türk ehli gö- c:utn, ÜZ'!rİne titrectı'~i hHİne.,.ini ~.f9!ka.ra önnnJe çetin hir 3ÖY'l! -.. uıır •flnunın dalla ge.;we 1 • • , ... rr- ~ ld c &IDira ütlinıı !'ezdi"rmelk için, erımnin ardından, btitlln dtlnyA wıdaki yurda hUsnllba1 kAğtdı \ e jkt rilşmelerini o zaınanda, muhit te· knvl!etm""İI• pelc arı bir .,.,..'kHclp o u ıte e7.ayirli ~cf c:ekilio git 
___ ..,! ... _ _.. gözleri iein sulh \·e Raadetle gel· reeimle mUraca.atl&t'J, ~i..:..- atfetmek d• do;;ru olamaz. fatn>ıttır. miye mecbur kıldı: bir Caba d 
- _._._. llayatlanndan <la bj.. • - '" "' " 

i.a.-. f..".L.._._ mesini bekledl'timi7. baharlu bu- Marangoz, tesviye-el, tornacı, oda, p;x.- mahakkak surette bnnlarm Vakalar VfP hit1i'celer ve onlnn csa•lı bir muvaffakıyet kasana 
._, Uıı!ft'e ..-...wlık eder gibidir- d &"""& ad 8 3 8 d 
ter ... Şe•rill 8 '*1Uk •na •-'-a ur. cı hizmetçi ,elektrikçi. tenekeet-. ame ilzerinde mohitin bir tesir ve nu- l~tkik bizi ha hakikatler" vardırr m 1· 1 4 ve 1 4' e pek acı 
ıı:-..-.. .,-v•un HiKMET MONIR Je, kal!Srlferci. fuzu aranmak lamngelirse, bu te- yor. RJZA ÇAVDARf,J :n3~lnbiyet: uğndı; 1841 de P'ra 
.-.-aı eden Atat&rk bulvanmn 81'%lııra tesıim oldu; P'ransaya 

lftaıe..wl• totwnaa da Çantıayap 11·-------------------------------------------------lllllİJtUrlUdU. 18~3 de aerbelt bırakıltb Jwwya kadar Yedi sıra ab9 ,.e o d:ı Şama aitti. Fransamn aa 
*- tarhlarile berle11111i, olMI ,.. Karanldcta vagonlara tmnenı. F h b e dolqıyor, batıra bağıra 19rkl söy- d~tu olarak tanmdı. Hatıl ol 
...,. --evet, yahıu o ... ,_ _ 70l'UZ. Keskin bir tUtfin kokuııu ra n sa ar ı lüyoraz. AiJamaktanta gülmek da veya to"1nu lf'Oe"l baJUk barpt 
t.t...., btiytik bir neltat lleaıt. gemıirnizi tmnalıyor. Ta•ta bu- ha i1i 4elı1 mlf l'akat, branhk. Suriy~ Tlh1der aJeıyh;n4e 
nin tWga dal~a tnvnlr!'I ve -.~1 peler Vok~ !. ta 701 ..... byllettik. Birisine du, ll'ranmdam hlzmet etti. DO 
Wesinl &öt••nk·.. Atlfa'ltllft • • • 80!'Salr.. kalpnızıda tt~ teiıne• gö- bunlar illıat ~ M lb!zt · 
ia'lftlla &avnıla doJ11şan yaprAlrlar Trenimiz birçok iatu)'oada dar ıllyma. dtllbdir milli bllrwan 
-.. ,.,ıeaJeldar IJiti~ takati 1c_: da. Şarka dolra gidiyonz •• .-.. Umumi SJerberliJ.1~\DJieılw'l bo.,anana lıatlar Arbclltlardan biri. Wailma: sadece taht ve tae f9tenn m 
..... b'1w.gı"bi, bir kenara. se~ il •aifcınıl.alaımu t'oat'dıL giye. • YMA.Nz (,9Ytm - !!im, diJ'w. hin "lrc1mnz raer bir aetamdr. 
6 ~yor ... Ve ~k uuiılarm· eeiiz. Buraya kadar noımal ol., . ..... 

1 
..._ K.ADIRCAN •~fi!' 

Cla:-"t.fr kM'M'tl... rak ı.et ... tlik :rolW1111tz Tar; ta. RONE BAI.BO • 4'JllTHA1"dGA/lllC - .aMı n, 61'- bm Miler cı.. w 
kat ltd oa illi saatte!Pli7orm. A. • G .L _ lilm atredenlBk, tetm-im, a.a .------••• 

Ç"l(d[ ~Jan derken Ankara -
nın 1Jtl gtb;el hosuı.i\"eti flzerinılP 
h1r fıkra anlatmadnr. ~eçtnİYece
ğim. Ben burada Raıhn Evine de 
yakın olsun dh·e Y eni~hrin Za
f' er meyılRDı do)avlnrmıla h;r ev 
tuttum. Daba dojtru11u "totmağa 
mm·aff:t9\: oldum'' ••. CünkU ev me· 
lllf'l•<;İ. fı;;tanhllldakinin avrmlır. 
Rir "İle ranıml:ı oturn,·onam . .'\ v· 
nı 11iltt Tanmdn, bir ha'llta oifnda 
mt'4'hnr mitnE>1 kM;"':y V •ntll:lh 
\f r nhlrt!" .. 

Nurulla.h -\tacın hirf'{llc zarif 
ı:?:llri'plilderi nraıı;mda hir ele burn· 
nrn çjç .. k t1'rh1arınt!an birine ~ö 
1181 't>rm "İ ,·ıu... A tn ti rk b11h a· 
rının ortn m l:uı _e '°" c;jm ndifer 
l\~prft•flniin ,.ı-mcn l\lt nflnl j '1i rt 
k~ hffl!n~-ı ı - ki \'nz me' 11i 
ır.incl• ~,. r 1 "" en "'ı7el 'e r .. n1t 
Pi ,.:,..fty,.., '1 ,, t l'fm,.J,.r'nden ltj 
·,ı· - .. -t\fnt•mi11 b·r ce\dfthc;ı •• 

,.. f?'~'1Ml\ll('ftk '"''-: l\'11 

:ı ı fı r ı:'"'4'tik kP. 

Yaklanmn •Yasmat ohlnlw lnılde , ... .,...... Artık ,...... de .. , .............. .,...., ..... , -~,....ile taraftaf 
.kanspelerimizc1en kallnyol'\n. Yar elemektir. Kıtamız yeraen ytl.. ,_ ı.k~.,.allll'I .. ,..,._. - a.a11..,. mi? 'renine li. 
subaylar bizi bekli)"or. Galiı. an.i• llqlıyor. f'JIOlıelleti geçi)'o. ._,. diyc&w d~, lblr taraf• 
''ChaodeneY" e tid~ -Cç, dlrt ras. İtte "Clmıfa=ey"e ıe · ,,_ ..... 8- ,...-. ede- &ıll.. 
kilometrelik 1'01. Bid blyftk WT Refte!, 'birbirine Mlrerle .. maı.. Aiti ı. llll'1P ganon lmlar ne 
in Js~a solnıyorlar. Bir saat son- w o acayip lisanla hitap ediyor. d Mit 
ra, ellerimizde bi.,." gn7. mASkesi Bir ....., bisi sıraya koyayw. Beı: Uc -.t llOIU'& Mmanllı-daın. 
ve birer mi'ğfer ile IHıer bpllllll• kese eaiıs.. ~•P"· pa....._at- K~ •J'lf 'bir 1e9• 
dan rılnyoru~. Fena battan~ de. ra, elımelr toıtJa.ı, ltaravana~.a- - ._l Rene! 
iil.! dır h.si ve aire·dağdlyor1ar. • • • - Ne ftrf 

Yol üzerinde kUç&k bil' ~ ö.ıılmc1•i Jlltn ~oe btf~ T~ J,ir..-nora~ S.. - Bir elelıbtl :f..rin Yaf IDlf 
da mola 'er(lik. Boramn larahı ycw, ve ben banlan ne yapRC!aİI•• at (e<'ellİn «lotimı.. ıtıdıflın Jcarar. - Ra)'U', ne ~t 
feykalide, Bir tarsftan, bel'dıaia- keneli ~nelime Hftl70IWIL Be tılan ıtMı"r. bir mnu ıibi.. dalaa - Kendimi fena lıİ4ıtııediyoram. 
mm İ(;ne akseden glne8n sba. dta Wr de im9 ~r. t .... ı.. heni& kal'anlıia slıpınacllk. bara- Galiba kas ••• " 
tını seyrHiyor, bir taraftan da h- ,__ •e ~,,.aı 'bir sa.._hia ~ii. fk bira ..ae& •• ~ ela.. i(i)'eraz. Askerlilimiı:e diyeeell .,v 
r.i bek1iyen hayatın arkada bD'ak· tlrtlJQnun. • ~kat.~n. ~ t'!• fena de. 4 • • 
tıklanmınki'nden ne kadar daha Ne Japae:tpı pek de ba"Jeımiy ... ilkt~bir~tane~. 
oz iztıraph olıM!ağnn düşiinüyo. rek dBi'lnlp dunrrken birisi sll'tr.ı N;dB. olcluf8aDı"JWyorum am -Cç gllndenberi <JwadeneJ1le. 
rom. Filbakikabeaim için tehlike ma o'lclaq. kuvvetli hi'r yuml'Wk · 11ta,~m atef 'Jrihj yanıyor. Bi- yiz. Hava gil7.eJ. Biracı da slealr. 
\1lr amma bu t.-hlike hile bir eğ· ntryor. raz alıl&k .. fakat ı\ndre pr. Yava, yavq son !IİVJ1 elbiseler de 
len<'e .. halbuki onlar •• yalnızlık ve "Balbaud! Sen banda mıcım~" &On

4 arla ~k altkadar. Aptal! ort..dan kayboldu.. Herkes netefL 
b .. Jki de mahrumivete.. Bu da ne demek! Benim de IJer. Seni mi bekliyorlar zannediyor. Kirme fena dU'U~lerini' atıla 

5i\ilkiniyorum. kH gibi yapacağımdan '1Üphe mi §nn! ftaydi ~~.çaka.hm. varmuyor. Mutad angaryAlar, er-
''Reyno ! !ô:len harada masm'' ba- ediyor! Bu da askerlikte tanrdı • Herlre11 bir aitı7.dan ••1..a Made- baŞm tttlftll'leri yeniMll ba,laclı. 

"""' ~e\'iriyorum ve blitün aı.kerli. ifm diğer bir arkadAı,.. Andre lon°'t1 söy1Uyor~ Kollanmra birbi- F.Akiden olclultr sribi, aldıran J89'. 
itimi laerahel' ""'"Pn 11e•ri'yi Grhet.. rlmb!in Mtt1zlıuwıda, M)kalrlarda (Devamı Tftr) 

erıılle8iDc: --t.riee 
rum- '* lndll .... 
bir ~& .... mi1di 1ılr 
kat Japlftn)G. Kaıftatlrln 
tm4a da: ''Çat -.4a, tat 
da.. ... yudr, 

Baracla'5 .. _.,.. Be 
yazıldJimı lü brlbtar. baJaD 
kol~ anıı,.a~ •'Qat gB 
yoliyle gelen Jmnetlerin m•ha 
tini ifade edf1m, 

Bakmm ba1lll tir artradq n 
anJamş: 

"Harpten lilıliwdeıı bir k 
ttııW. at$n lfma1I Afribya 
racbğı ffad e edilirken: 

- Çat R'acla, (at orada d 
niyordu. 

- K&l'liki •,1f"'9 ~nl& 
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ihtikArla mOcadeıe 
heyetleri kuruluyor 

_.. (tSeştarafı ı tncl ıu&~'fllda) 

Salı\hiyetli memurlara malQma t 
vermeyenler, vesika Ye defterle:ı 

göstE"rmeyenler 100 lirad·ın 1000 li
ray.ı Kadar para c.,zasıoa mahkQm 
olacaluar, tekı arırıti<t bu mikdar, 500 
ıi' ııdan ."iOOO !lray~ ltaclA r arttrth .. 
caktır. 

it:re bulunan malın taın&ınının bed~
l; T'ey& rusfını.n au,;l.ı·Jao alına.re.le 

verilecek ve haber ~€'r~nin ismi giz!I 
tutulacaktır. Hakiki ihbı.rda bulun _ 
ır.ayan}ar memnu fiilin hami cezasr 
ile cezalandırilacakları.lır. 

ı.aramuıkca kalmak 
tehlikesi 

' -~· (&ıttaraıı 1 lııl'I llllyfadaı 
Sabaha\ karsr saat 4 radde:er:n 

de fabrikanın nöbetçi mühendisi 
Elmasvan \ile makine şefi lhs.ıııı 
muavi~i ~ayrcttin t"hlikeyi der : 
bal hissedhek ilk tedbirleri al -
nırşlarsa da ~abalı saat 8 e kadar 
~·aprla.n g~rretler boşa gitmiş ve 
fabrikanın a\lt katı çamurla karışrk 
derenin suyu ile dolmuştur. Bu -
nun üzerinebtfaiyeye hal:er veril· 
miş ve Beyo~lu itfaiye grupu h:l -
dise mahalline giderek çaJı~mağa 
ba~lııımı~trr. 

r-U NUTMAYINIZ--................ __, 
·········-·········-····-···-····--·-·· 

insanı dvdıniattın 
projöktör 

~~m?n ma'!ril idaresinin vaktile mektepler~ gört" 
derdıgı hır tamımde, Alman cocuğanun I!Ündelik lu:c 
Y.cı._t.ta_ gözöniinde tutması lôzımgelen hedefleri i~aret et· 
tıgını hatırlıyoruz. Bu hedeflerden biri suyda: 

· - Her çocuğun yaşadığı muhitte dostlarını arttır 
ması lüzumladur. 

l-.....~··-·········-···~ j Dünden 1 
-. ..... ~~gfıD~J 

Saneyı ve maadin mücs.seseleri.:ıl 

ve diğer U; yerlerindeki bizmet!Min! 
mazeretsiz tıırakantıı.r bu mtiesse~
.erle un değirmenleriııe ve un fabr:
kalarına el konarak işıe•ıımeıti kara 
rına aykın hareket edenJer, taşıt!a.. 

rm aeyrUse!erlerl ve ilcretlerl ve çu_ 

lıştırılmaları hakkındaki kararla~a. 

riayet etmeyenler hııbubat ekmf'k ve 
ektirmek kararlarına riayet etme. 
yenler blrinej, defa:!!tncla 100 lirada•. 
10,000 liraya. kııdar, tekerrUrllnrle t. 
ki kat ceza vermekle beraber bir ay 
dan bir seneye kadar hapiıı crzn.sına 

çarptırılacaklardrr. 

Her vila.yette ve lllzum görülen ka 
za merkezlerinde üç a.zadan ruf1rek_ 
kep birer ihtikl•:la müca fole heyeti 
kurulB.ca.ktır. B~ heyPt Az:ıları lki,;i 
belediye encümeni ıLLasından veya 
dışarıdan ıJeÇi!f'Cek, llçUncüsU adliy~ 

vf.kaletince l!eçilecektlr. Bu heyetİ;,t 
.sekiz günde kararlarını verecekl"r 
v;:- bu ]{ararlaı"l kat't olacaktır. 

Heyetin re'~::ı ccz-:ı.!a.ndıracağı S'.ç 
ıuıar 50 Jira.ti<ln 100,ono liraya kadaı 
para ce:ı:aSI11a ,13ab:CQıa olacaklard;r. 
DükkAn, mağl\za n lma1At.haneler1n 
de bir ayda.ll ':>ir :ocn~ye kadar kapa. 
t.ılması cezalarr lıı.ı tıeyE"tler ta.rafın.. 

Bu anlardaj sular o derece yük· 
ı;elmiştir ki, ~fthtarağa lcöprii'!lü • 
nün üstünden \aşn\ağa başlamıştır. 
itfaiye ile fabrika işçileri büyük 
gayr~tler s:ı.rfile suları temi:ı:leme
ğe uğraşm1ş;Jar.sa da ~nların faz· 
ıaıığ1 karşr,;mda buna imkan l:ıu • 
lama:rruşlardrr. 

Bir adam ne kadar zeki, ne kadar muktedir ve ne 
kadar çal1skan olursct olsun dostu ve tamdıi{ı olmadıkça 
karanlıkta kalmaya mahkumdur. · 

Do.st eli bir pl'ojektöre benzer. Ayni zamanda bir 
destektır de. Yüzünüze cevri/ince karanlıktan kurtuldu· 
ğunuzu R"ÖrÜr$Ünüz. lcabınd<ı ona dayanmak surctile 
hayat yokuşundan kolaylıkla cıkarsımz· r un usta tll< çarpış

ına nasıt oldu 
~ 

Blngazlyl mlhvercı-
rer tabliye etliler 
'lunus toprakları:nda olup bitenıe:· 

lı::kkında şjınaU Afrihadalt1 müttefik 
l"t uınumı Karargahından diln neşN 
diiım teblığde şoyle deniyordu: • 

'l\ırıus topraklarında yapılan ib 
bü3ıık \.'8.rp şmada İngiliz ve Ameri_ 
kı..n eavaı;ı ekıplerl bjı· Alman zırhlı 
ke>.unun üçtı.: b111ni tahrip et.mişler 
'te g c;ı kal<ı nını ç~k~lınck zorund<\ 
l:ıırakınışl<ırdır. Bu hareket, müttefik 
kıralal'm muhtı.>Jlf il!tikA.metlerden 
rı.nı.z üssüne ve 'liıııuea. yilrüdükler~ 
ilr11ıja Blzcrte 50 veya 60 kilometTe 
1M1ia.fede nıkua gcıoı,ştir. 

\lın:ınlarııı orta b!iyükltikteki en 
1Yt ta•1kların1 ve pi'te bomba uçakla... 
rtnı ku!ı~ndıkları aôylenmektedi:. 
l'unuıı topraklnrında yapılan ilk ça.r. 
Pışmallakı müttefık ka)'lpları, söy • 
len ı ;ne göre azdr.. Umumı karar. 
grt ozc1iıni, Alman1arm Bizert ce. 
nup bat.sına takriben 50 kilometre 
ırıesaf{'de vt Tunus çevresinde stpec 
lere "°lrdikledni ve '>ura.da muk&ve. 
ınete hazrrlanmış glbi göründ1\klerinl 
"oylemiştir, 

·ı unustaıotı Fransı:ılarm duyguları 

'1.ıı i!ıkırı.da'kı durum tayli müphem ol. 
rr.ı kla ber.ıber. 'l'unua toprakların!": 
ı:erl kl\lan blltün kıaımlarlnm mütte . 
flk li ranfllı.. gıı.rnizonıarrnm kontroU 
"1.ltmda bulunduğu veya bizzat mtit
t~fik!.,ı ta atından ışgal edilmiş oı. 

duı!"u nlıı ılmaktaıl·r. 

Almanlar dün kil çı:ı rpışmıı.lard ı 

<',ok asır kayıplara uğıa.rnı~laraa d1 
bti) ilk l!('IYıda ihtiY&t kuvvetıeri g.?. 
1trm kt1:1 11r. böylece nuraıard:ı büyii'< 
::ırp ış,nalar )Rpılaoak ~bi görün _ 

lllck e<lır. 

Karnıt;ılh sözcUstlı yeni Ameri _ 
4- n "cyyar topı;;u 1:>!dlklerinin, tan!~ 
•ııu ıarch~siılin yıı oıld ı~ı kıyı çevre. 
ıne taı, rl.bcn :ıo ki.'. lrnetre mesafod.• 

11,.Iınarı motörlil lrn 1!1rmın yüı·üyü -
ı) ii i1urrlıırmak için l!'ran.!>ız ve ln. 

5iıliz kıt.ıl::ı.rına jltlht.lr ettiklerini sö:; 
•CtıHrt 1r 

rııı;ter taraftan g-eneral Ayzenho 
t-"'l'ln sözci.lsli Amorıkan ve Alma~ 
.;:.ı\·vetleri ıırasrnda tik kara ı;;arprş_ 

re.anın, Tunusun {S kilometre cenup 
dot:u unda, llamma -net körfezi do 
dl launda ccrevan .!ttlğini ifşa et ~ 

ı:ı,ı -'ır. 

Alınanlar 1 ~iddetli taarruzna 
1'uJıınnıu"llarsa il:ı., Amerikalılar 
tarı:ıf1n•l<' n a~ır kayıplnr.ı. uğ·ratıla 
:r~k .c:eri atılmı"lnrdır. 

An1erik:ın kuvvetlerinin daha 
~İll'ldirlen Hamm::ınteti i<ıgal ctmi'.? 
. tılıındukları ve böylelikle Tunus 
ıle bir t::>.rCtJt:ın Bizcrte diğer ta. 
t· f ' "' tan Trnblu~garptaki mihver 
kııvv'!tleri il-e kıı:radan irtibnt vol 
;:ı_rınr ke&nis olmaları muhtem~l
rıır. 

a· B•ı taarruzla aynı zamanda, 

1 
.. 1 r.ert~ ist!kametinrle dog11dan i-
?'lemekte olan İngiliz kolları bir 
iman tank kolıınıı bozguna uğ

~brırc-1:ı.r ,.e hu kolu te«kil eden 

d~ tırn1't:>n 8 ini tahrip ctmişl~r. 
ır . 

.Bıı kar~ılacımıı, Bize1·tenin 48 

~-=::::.============== 
. Bu karikatilr, ate~in şimali Af

l'ı]\aya srr,radığını ifa<]e i':in Y:?pıl· 
l'lllş bııluns·ıv·Iı karta]·J~n '., .. ·ı·" 
1: • ::> ' ı· 

1 
Urfa ndaya varını;:: kadar geç ka-
ııı~ olm:ız rnıvdı? 

b ~e Yazık ki biz, yanrlan işlere 
ı/lnp ela bunl:trd3n manıı crkııra· 
ri: le-cek. ''iyi yaprlmt!'), fena olmuş!" 

1"l"hiJecck ve hattfı Y~z<lıklarmn
~ an1aınrvanl:ıra ra~tlar~ak: 

"l:r d' .A 1~ ne yapnlmı? ld:·akiniz kit" 
l:Y.bılecek bir clurumrla buhın11· 

:\'ol'ttt 

d 'rabrrıinimiz ~ ki: Bu ''azıdan 
~bit ''ç:at"rna, mllnast çıkarılma-

• 
Bürhan BURÇAK 

HtlkO.metçe yapılan mUbayaay1 
muhalefet eden, ticarl kredilerin tab 
did, tayin ve men'inf! .ıı.it kararlara 
rjayet etmeyen millt müeıı11eııeler 

3000 liradan 50,000 ıiraya kadar Jl&

r& ceza.sına ma.hknm olacaklar, te _ 
kerrilrUnde bu mikd~r 6000 lirada::ı 

J00.000 liraya kad::ı.r artrrılacakfIT. 

El konula1:1 ma·ldeyi yardrmcı 

mıı!zemeyi teslimden ka~a.nıar, k~. 

çıranlar, saklııyanlar. bunlara te~tb. 
bUs edenler ve bunlara bilerek yar. 
dım edE"nler 250 liradan 100 000 ljr11-
ya kn.dar para ~zaııma mahkfım oJA.. 
caklar ve mal]a.rı m'lııadere edileceh 
tir. 

.Memnuiyet hiJaJ:n.u. ve tic&r&t 
mak.9a.dı ile imalA.t yapan ve .ııatao. 

lar 100 liradan 1000 liraya kadar, 
tekerrüründe 500 Ura.dan ::;ooo Jira.y.l 
kadar para. cezaııına. ma.hkfırn edile. 
ceklerdir. 

Ha.lkm ve !ıliW müdafaanın k&t't 
ihtiyacı oıan maddeler hakkında alı. 
nan kararlara riayet etmeyenler 50'.) 
liradan 5000 liraya kadar mahk1lm 
olıı.ca.klar, tekerrüründe bu mtkdu 
2000 liradan 50,000 Uraya kadar ar. 

tırilacaktır. 
Teabit edilen nıtkdarlar Uat!Mıd• 

.stok yapa.nıar, faali~ sahala.rı dı

~mda •tok yapanlar, tüccar oı.ma. • 
yanlardan her hangi bir ma.ddeyl tL 
ca.ret ka.sdı ile birikıJ,renJer 1000 lira 
dan 10,000 llraya kadar tekerıi.lrün.. 
de 5000 liradan 50,000 liraya kadıı.r 
mahkOm ol:ıcaklAr Ye ayrıca bir •$. 
neden beş seneye kadar hapis ceza. 
sına. ı;:arptırılacııklardır. 

Her hangi bir maddeyi hük1lntet 
tara fmdan teııblt edtleoek f&hst ihti 
Jaçlar üstünde bjriıttirenler 50 lir11-
c'an JOOO liraya kadıtr tekerrüründe 
iki misli para ce:r..asırıa. ve aynca üç 
a~·a kadar hapse mRhkılm olacaklar. 

drr. 
Bu memnu flllerden her b&ngl bi. 

rlni bilerek lşlemeğe te,e'>bUı eden-• 
ter, bu fillere bıl .. relr yllrdım eden... 
!er ve yııptıranlı>.r 2000 liradan yUL 
lıin liraya kad:ı.r p;ıra cezasına ve ~ 

;;ıt·nedcn 10 .seu11ye kıı.dıır bıı.pse ma'.ı 

>rom !'dileceklerdir. 
Memnulyete ait işleri haber Tere'! 

Sular bütün . makineleri istila 
ettiği gibi -alçak tevettür tevzi dn.i
resini, 1 numaralı makine alt sa

---------------ı lonunu, ve bi1hasn ihtiyat ola .. 
tak duran 4 numaralt makine dai
relerini istila ettiğinden ~ebrin 
tenviratı teJ:ı\.ikeye rirmi1Jtir. 

dan verilebilecııktlr. 

Daarlaa 
dedi ki: 
Londra, 20 (A.A), - Ceza}ir r:ıd 

yosunda bey:ınalta bulunan Amirai 
Darlan, )lareşal Petenin henüz 
"Faı sanm canlı timasli,, oldt.ğunu 
fakat işgal altındaki arazinin Al. 
manlar ıarnfından istilası üzerine 
hareket serbeslliğini ka)' beHiğini 
söylemiştir, Darlan söılerine şöyle 

devıım elmiştir. 
)fareşal tarafından kabul edilın 

mütareke Fransaya yaşamak Te Ar. 
rikaııın mihver tarafından İM'aline 
malik olmakimk anını vel'en yeg;}. 
ne siyasetti. Eğer böyle bir siy~ı;et. 
takip edilmeseydi Alınanlıır Afrıka
yı çoktan ellerine geçirirlerıij., Bu 
takdride müttefikler hiırri)·etimizin 
iadesi için bize yardım etmekte 
çok güçllük çekerlerdi. 

Darlan, Mareşalin de Birl~ik A .. 
merika halkına karşı dostluk hiı1lı-. 

riyle bağlı bulunduğunu bildiğini 

söylen:.iş Te dem',tir ki. 
"Her ne olur3a ohun Verdun kah 

ramantnın Fransayı Alsas Loren. 
den Savo'dan, Nisrlen, Korsikacıan 
ve Şimali Afrikad:nı mııbruım etmek 
istiyen asilerden tarafa oldtıitunu 
tnsnv..,ur etiemenı. 

Amiral Darlan, dlktatl>rJerin 
Franoı;ayı ac brraktıklaMnı sl>ylemi< 
Te ~nnları HAve "miı;hr: ' 

''Mareşalin dü~\in('e.lerini tana. 
miyle ıık~ettirdiğimden emlnit"1, 
Hen Fran~anın 'kurınnlması ve hll. 
kimiyelinin tam:ınıiyleye nlrlen te. 
sisi için Amerikalılnrln miiltefikle. 
rinin yardımını kabul elıı1ekle J\fa.. 
reşnln bun~fan t'V"l"'elki lalimıthnll 

ri11yet elmfş oluy<'rum." 
Dıtrlan, "Almıın has.kıoı;ı altında'' 

mareşalin sahlhi~·etJerini LAdfo 
rlc'l"'retti~ini söyleı'!iktcn sonra söı. 
lcrini ~ilyle 'hithımi,tir: 

"Riz :'\fareşala stHl:ıkat yemini rA. 

tik. Lhl\le de~il . ., 

Öğo:lıeye kadar ~alıNn itfaiye .. 
nin gayreti ve sulaıın da alçalma• 
t.ile tc-hlilL<~nin biraz önüne ~ı:çilir 
gibi olmuşsa da. elektrik motörle
nnin :rslandığı anl.ışılmıştır. Elek· 
tıı.1c tramvay, tünel idaresi umum 
miidürü Hulki d1in Mbah Ankara• 
dan sehl"imize !"elmifl, smnıtarağa 
fabrikasının sular altmrla kaldığı
nı duyunca otomobille hAdi!!e mıı· 
halline gefüken Alibey köyii dva
rmda otomobil r.am11ra saplannmı. 
\re bin m1lş'kül§.t1a fabrikaya gide : 
bi'lm~tir. Beltdiye reis muavini 
Rifat Yenal fabrikııya girlerek 
çalıamalara neza?'et etmiş ve la • 
J:ımgelenlere emirler vererek alc • 
ı:anıa kadar fabrikada kalmı!;)tır. 

Sularm getirdiği çamurlar ve 
ıslanan elektrik motörJerniin bu· 
giinkii durumu tehlikeli bir vazi • 
yet göstermektedir .Sular tama • 
tn~n f:ı.'l>rikadan çrkarrJdıktan son· 
ta ~U!ria:r temizlenecek ve bü • 
tün motörlerle diğer tesisat birer 
birer elden geçirilerek mua.Yene 
olunacak, bozulan aletler y~tine 
Yenileri konu1arak fabrika nol" 
ınal haline gelmis olaeakt:ı:r 

Silahtara.ğa f;ı1m.1ı:umd~ki ıra 
ba.Skını yitıtünden elektrikler dün 
geee lnsa fastlalarla üç defa kesil· 
mi,tir. Fabrikada hu..~ule gelen 
Anz:ıtlar bugün t1'mııımiv1e tamir 
edilecektir. 

LAvAI ıdedl ki : 
-- (.Ba,taratı l lnnt &&yf&daı 

Ben hiçbir zaman bu harbi istemi§ 
detllim, ve esaun hi~bir zaman mu,. 
harebe taraftan olmaml§tmdır. Har 
bi 1!An edenler deli olanlardrr. Ha.rp: 
esasen daha önceden bizim için ka.y. 
bedilmif buıunuyordu. 

Blliyor8UJluz: ki daha 1935 yıım. 

da İtalya ile bir aıılaşm& yapnuşıtnn. 
Faşistlerle anlaşma yapmanm bir 
harbe sürüklenmek oldug-u ııöylenmlı 
ti. 

Franaanm menfaatleri bakrmmda-.ı 
Almanya ile de bir an~ma çareler! 
aıadmı., 

Dost vr arkada~ edininiz.' 

Bir çok muhtekir aylarca 
hapse mahküm edildi 

Üsküdar :\filli Korunma mahke. 
mesi ,\etıiden bırçok •nuhtı-kirı 

muhtelif cezalara çarptırmıştır. 

Bunlar sırasiyle şöyledir: 
1 - Kadıköyiiode lhrahlm ab. 

da oturan • .\li Akar adında birıııi, 

temin ettiği 3 ekmeği 70 .kuruş~:ın 
birisine satal"'ken yakalanmı~lır 
1\Tahkeme tarafınclan 7 a) tıapse :~ııo 
lira para cezasına mııhkOm ''e deı. 
hal levkif oluııınnslur 

2 - Kı17.,guncııkta ~1uran hTall ıı
dında bir y:ıhudi. bir adet ekm~i 
70 .kuruşt:ın saımı,, 3 a:r hap~e, 10f' 
lira para cezasına mahl>iım edll!!rc1' 
hemen fc,·kif ohınmuşfur. 

Tun asta 
...... (&l§t:lrarı l inci •yıada) 

rakarak Bizertin 45 mil cenubu gar. 
bis.inde bulun&n Beja kaluine dofr'.l 
ilerlemektedirler. 

3 - .Karlakla )lut;1afa Uçar lı: 
mürü fazla fi:raila satmış, 2 av 
1tün hapse 9:l lira :mıra ccz sı 
mahkiım edilmiş ve derhal ,ı;,kı 
ohınmu~ıur. 

4 - Kadıkö:yünde ~IuvakkiUıaıı 
cArldesinde bakknJ fı;;taT'ri f:ı7Ja 
yıılla zeytinyai!ı ~almış, 3 ay hap 
100 lira p:ıra cezasına malıkiım e 
dBmişlir. 

5 - Kanhcada bakokal S:ıhri, • 
bd fazlıt fiyatla :ıatmış. 3 ay ha 
se 100 lira para cezasına, 1 ay rlii 
knmnın kapatılma<>ına mahküın ~ 
dilerek hemen tevkif ohımnuslıır. 

Tren kazasın111 
mesulleri 

B&§ka. müttefik lutaları Bejanm ' 
Dün tesbit edilerek 
mahkemeye verildi 

60 :mil cenubunda mUhim bir <Mmir 
1 ka. • yo.u v~ak noktası olan K&lu.ta 

gcıınt~lerd ir. 
Sağ ~nahtaki Amerikan ve Fru,. 

ıız kıtala.rı Tunusun ortalarına. doğ. 
ru oldukça il~rledlkteıı sonra. Gabes 
.körtezinıa 70 mil ,axkm& bıilUD&ll 

Ga!sa. ve Gafııe.nm 30 mil flm&li.nde 
bulWl&n Ana il.zerine yürüm•ktedir • 
l~ı. 

Müttefik paraşütçtllerlnjn Gatsa 
T~ Ferianada kara.ve. indikleri ULn • 

ııedilmekledir. 

General Jlro 30 bin ki§lllk kuvnt 
li bir aeyyar kol te~l,il etmiştir. 

Bı..;ndan başka generııllu emrinde kU 
çUk n orta tanklardan müttkke-p 
iki tuğay vardır. Bu kol fi.ındi gene. 
raı Ander:sonun sağ cenahı ile bir}ik 
te Jlerlemektedir. General Jiro Bujl, 
Filippville ve Bi.3kra. bölgelednde bul 
duğu askerlerle alelft.ce}e kıtalar te,. 
kil et.ınlıtir. Bunlıı.rın uaıında ec 
nebi lejyonundan beş tabur Tardır: 

'Yar aıııardan blrl 
çıldırdı 

Suadiye ile Ereııköy arasında 
"VWtubularak sekiz kişinin öl imli· 
De, 13 ki&:inin de yaralanmasın 

•ebe-p olan tren kaza& tahkikat 
dUn ta.mamlamr.ıı:ur. 55 numara 
marşandizia gardöfireni Mnzaffel' 
:ile nınkinist1 Ha3an ve ya~cı Ali 
nin dikkatsizlik!~ ka?.aya sebebi 
yet verdikleri anlaşılmış. hakla 
rındn ta1tibata giriı--ilınistrr. 

Dün akşam f'CÇ vakit tahkikat 
evrakını ikmal e<len nıüdcleiıımumt 
S1tkt Korultan, bu tiı; ~ucluyu rla 
Türk ceza kanununun 289 uncu 
:r:nadd~si mucibince tecziye edil • 
me1eri ve tevkif olunma]arı tale • 
bile malı'ke-meye sevketm1ı.-:tir 

Öğr~ncli~imize göre, hu ınüe !!\f 
ka.?.a.da ya'!'alanan ve lıast3nede 
'tnı1'tnan YRrahlardan bir genç dun 
~ccnntin etmic::tir. 

kilometre batısında, Zeblada vu- SEKtzlNct ORDUl\-uN HAREKETİ 
kua gelmiH!r. Dün neşredilen İ:l~il1z tebliği şöy., 

Birleşik Amerika. ile .lıarp halindi!' 
'bulurunaırma rağm.en, Almanya, hiç. 
blT uman Franaadıuı. herhanıt bir 
ta1epte bulunmamıştır. Almanyanm, 
kazanacağına. kuvvetle eminim. Al 
manya harbi kaybetmi&ı bile olsayd!: 
kendis[le bugünkü siyL'!etl tRkibe 
karar vermiş bulunuyordum. 

General Jiro kuvvetıerinl ikiye ayır 
mı~tır. Bunlardan birine general Bar, 
dığel'ine general Laport kumand.ı eı~a~rlaki teb!iı~i neşretmi~i':": 
etmektedir. Şjmaır Afrikf;da, Tun11sta düş· 

Bu haberler bilvasıta Cezayirdeıı m9.nm motörJü koUariylt: müttefi { 
Te lltadritten a!mm.ıştır. Almanlar öneli unsurları ara~ında <'arptşma 
muvasala hatlarını keııtıkleri için ]ar olmustur. Dii~man g<-ri attımı§ 
'l'unul!tan doğrudan doğruya haber tır. l! mt>rika.n ve Fı·ansra birlil..lc· 
alınamamaktadır. Bununla berabe: ri birinci lııgiliz ordu.>u ile ilk 
mihver krtalarınm Tunus ve Bizert lıarekc>tlere baslamr~lardrr. 
knlelerlne çekildikleri öğı enilmişti.T. fogilfa bomba tayyareleriyle 12 
CörünU§e göre, bu kıtalar ııtartejjk inci 11ava koluna nıensup ''B 17" 
ml!dafaıı. mevzileri teınin etmek ıçin tipindeki .Amerikan ağır bomba 
cen.up ve garp istikametlerinde Her. tayyareleri Bizert ve Tunus hava 

Müttefiklerin hedenerinden hah 1edir: 
st-den sözcü rlemi~tir ki: Sekizinci ordu dllıı Bingazinln ti 

"Doğu istikamrtinde yapılan mal ve cenubunda. ilerlemeğe deva.'lı 
müttefik baskt!\ınm h~<lefi. mih _ •tmi§tlr. Ma.rtuba ile Slunta. aI'a.'Ull. 

ver Jruvvetleı-ıni bir çöl Dünker- da kıtalanmız 28 tank, 24 top ve 250 
ki· durumuna d.füıilrmektir. Hadi _ otomobil zapt veya tahrip etmişler. 
seler hrzla birbirini takip etmek- dir. 18 • 19 sonte.ş-rin ge-cesi Tunus 
tecli'r. Pek yakıncla bir c:ok 'i)cyler hava meydanına karııı hücuınlııra de 
cereyan edecektir. Büyük çarpr~- 1 vaıı1 edilmiştir. Hanga.rıarJe. iırabet. 

Ruzveıt bizi hl.çe saymı,tır. Biz, 

!lla bir dllba yapfü~raktır ,, ler kaydedilmiş ve yangınlar çıka. 
RUZ\"ELTtN OGLP Al•'RİKADA: rılm'-'.itır. DUn Sircnıılk bölgesi n. 

gayrimUsavj şartıar altında ça?'J)rş 
trlr. l~imlerine IA.yYk ohnİyan ~fle; 
Bıızveıte bu ~te ortaklık etmektedir 
1-er. Mareşaı yenlden blltün millete 
Anglol!akeon teca.vü~e karşı du 

Ruzveltin oğlu ya. bııy Elyot Ruz. 
v~lt bit· keşif birli""' başında bu et>p. 
hr.cte bir Yerde bııh•rımaktııdır. Yar _ 
bav Elyot tnı:iltC'rPY<' geldikten Uç 
.~ıı!lt sonra bi•11!1"lnı- iltih~k için yola 
çıkmıııtır. 

YUNA~'İSTA.1'-UA ÇQLAKOOLU 

('EKiLDl 
Britanova başmulıarrlrl, A!rikada~ 

ki müttefik ba~arrııtnnın, cenup do. 
ğ-ı AVl'upada mihfı?~ nüfuzu attmda 
hı:ıunan Yugoslavy~ ve Yunanistan 
gibi memleketlerde ·lPrin aki!'!ler yııp 
hı\rnr yazmaktadır, 

Çolaıkoğlu istifa etmiştir. Yu . 
nani'!lt:rndaki mihver kuv\·etleri
nin takviye eclilmelt"ri yüzünden 
turada ia"e buhranı vahim bir 
hal almıstrr. Bu lg:ıri'>tan1a · Fileıf 
Yerini!~ tut·ınmaibı c;ııh~ryorııa da 
/\ lmanlar. tam bir Alman tarafta 
rr olan d:ı!:ıi1i~·e nazırı Zavroviki 
:ı-·i ?.'eti!.111,..k icin gerekli tedbirler 
a.lnn;; lardır. 

~facari~tanrl n, amiral Horty, 
naıp mua,·in\nin <:..rirri i'-·ılli talik 
etti!1lleRe muY:ı ffak olma~tur 
Do~u B:ı1}(anl:ırcfa ro'is va;ife

~1 ~rmek liz~re ıı1tı ~lf;ır·nr tiime
Tıi Rus cephesinden geri alınmış-
tır, 

zı-rinde küçük bir hava faaliyeti ol • 
muş ve bu arada. avcılarımız tarA. 
tından bir Junker 8$ vo bir Mesııer. 
chmidt 110 dtişüriılınti.;tür. 18 son.. 
te~rlnde bir Junkt?r 52 daha düşürül 
düğU öğrenilmiştlr. Bu hareketler. 
den bütün tayyo.re!erimiz geri- dön. 
mtişlerdir, 

ma.k 11.izuınunu ha.tırlatmı§tır. r 
Bir gün gelecektir ki. Cezayir ka. 

lesi üst.Unde yalnız bizim bayratımı~ 
d:ıJgaianacaktır. 

Ben anayurdumu seTerim. Onun 
maruz kaldrğ'ı !el!ketler beni kamçı 
~~ . 

;ltyebllecek muharebe kollan teşltil ::rıeyd2Illanna mm·affakT:''etli tı:ıar 
edecek milttarda. değildirler. ruz etmil11erclil'. lR ::oonte<>rinde 
BunlaTın ktıı'l miktarda tanklA.l"I C:iişman tayyareleri Bone ile 'l' ı· 

'fe topları yoktur. Almanlar cenup nu hududu :ırac:ınd~ki ku\Yetleri· 
lıtikametlnde birkaç ke~t müfreze.si mi:r.i hom1'alarn1c:lardll'. Hava ba -
ıı:öndermişlerse de bu kuvvetler mUn, taryaları diic:man tayya.relerınd n 
f€rit Fransız müfttzelerlle ka~ıla.~ _ 4 Ü!1Ü ve İngiliz avcrları da. he i
mıııtır. Fransızlar derhal atef açını, rıi düc:ürmü!31erdir. 6 İngiliz tay • 

Hitl~rle Münihte, ve Montoir'dald ltrdrr. Almanlar Tunus ve Bizert yaresi kayıptır. 
ŞARK CEPHESİNDE: gcrüşmeletim benim için çok cesare: gL-rnjzonlarındaki askerlerln sillbla • ~imali Afrika Fransız komi~\·o-

Dünkü Alman telıHğ"i ~ark cephe!! wrlci olmuştur • rınt alarak bunları kış]ara hapset • nu bh' bevanname ne«rede"ek Af-
harekA.tı hakkında. ~öyle diyordu: Fransızlar, mlşlerdir. rikada ~Üttefiklerin ha" ketin' 

Fransa. ve imparatorlu/5-u 1 dk v · 21 ( \ ... H b" k ı ı ı 1 ff 11:1 Kııfkasyanm Jıalı kı.snııncla. "ıı- b' A " oma ı - aşmgton, : ..... } - ar ı· ·o av.astn"IlllŞ o an arın ~ • c· 
ç; ır vrupa olanıRz: · d" .. -, d -· 1 ·ıa· · t· Jrn bnlan malıallt nıii,ackııırlE"r C'-" • ~·e Tiı!>Zı\retı un OP,-•<' en sonra c;:rıni ıı ırmı'"' ır. r""'1"1""'"" "" 1'11 ""' "" "" "" "" "" J nnrlra, 21 ( \ \.) - Ce"a) ·,. rnd 

n:ısında Alman kılaları ı;ok ıılç:ık ""' • ...: """ """ """ "" """ :.""-:..:""' .,,...,.""'~""••l"'•"'"'··"'~""",..:.: . .,:"''•:' ... ,.!lııı. b ı ·9-!lt ~·oıııı cıımarleı<i ~ahı\ 111 şu ım t'r vc:-
tan uçan l:ıyynrc filolarının yarıl:· fu-;;•:ılıi!;ın ... DoArııhığnu ... S:ıoatııı zafer· olan ~~ 
mı ile mııkahil lıiinınıl:ırd:ı hıılıııı· ~I ~ miştir: 

ı
~ C 1 b R A k 1 • • J\111ttcfllc zrrhlı birlikleri it"ltl<' hıı 

muşlnr ve ıliicıın:ın "kın Y<'ll('rini 11:1° a ft G m 1 >~ llnde Tunu~ lıudu<jnnu geçme tt dir 
re kel nıenileriııe :ıtnıı~l:ırılı r .. \l;ı ~.. • • .. f tı• u1 · d'l...,,.,an 

gir k~~imiıırlr \"C ~rnz•l:ık w• ılrı::ıı·,~ BU GuN L A L E sı"ne·11asında;:( :;ri:rı:~t:/~e~~~~~a~ ·;:t~~~ı::;·tin • 
~unrl:ı rlii<;rn:ının lckr:ııladıi:{ı .. hi• lı~ ! .~ ,. tnıtliyette hul•ır.'lHtktn"'rlat'. 
cuınl:ır kıtalarırnı11n ıı~anı~ ıııııılıı i>- ~~ Rerne, 21 (A.A.) - ?lJna} Fran 
faa'\ı k:ırsı~ınrla :ıkitıı lrnlıııı~lır. 

1 
• ı:iinün .. Haftanın .. A,rın en büy\lk hevecanmı )aı"a.ta.caktır. ~ ~r:o.: Afrik?.q)ncian 11Jman han ha. 

iki ılii-;;nıan gunıpıı ~-~ked·ı·ıı r·ahi reji~ör 1'~R \~K C:\PH \'n;n ;vnr;ttı~ı "'~ • berlere t"Örl', İrwiliı: ve Anınıikan 
tnicıtir. Slalin~rıırlıla hiic'ıım kıl.ıia !:~•b: ~·ıldız GARY OOOPER'in hııy:.\t verdii:.'1 •4 kolları ile .. 1 ernı-l.:te olll\\ bir ft.1m T\ 

nmı7. birbc ev bloku işı;ral <'imi~ . füulıetli -;:ına(l.şı· BARI \Rı\ STANll'YCK'in sll,lı>dlğl :~ ~ırhh kolu ile ~ıtmıtinr "lC hı. 
lerılir. Dü~manın mııkalıil hi'ır·ıı.w .. ~ kolun U~tt' bmoi tnıha etm!ll'Je::- • 
!arı :ıkim kıılınıslır c ı• H A N H A K ı• M r .ı dir. Diğer \içte i~i.&1 boz~"'Ulı 'i ı 

Don rephcsinrlc Alnııın ,.e fl,) ~ ~ r Rld~ geri ~('kİl!ne"t~dt.r 
mrn kılal:ırı_, rl~~şrnanrn m!ilıiın pi 1~1 :-linemı\nuı yerıi bir rrıın·affa.Jdyetı .•. ita.yatın korlrunç ınitcadeieııl1... B:ı harel:-ct ~iu:·t,n1~ t~ 
~·aile ve molorlıı kuvvcllcrıne kı:1rşı 'ili kın z:ıft rl .. S:ınafin ıııereo!idfr. ten 4S ki'ometre l>tcııinde vu , 
ı;-el in mulı~rehPyc girişnı i~l<'rıli r. '.~~""' .... "'""',..""'""'""'""'""""""',..."'"'""''"",..-:.ı"" ""'..., gelmiştir. 
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Tarihin 
LZY 

Genç kızları 
So~val ·sivaset 

1 MAREŞAL SMUTS 
zeblrleyen doktor ve 

.4. Toplayan: Muzaffer Esen 

-s-

E SKl ça.ğlardıı. hayat ba.sittL B!r tara!t;a.n kuvveli bir ses: ''Git. 
tiğlniı: yol fena. ve i§in aonu tehllkell ve korkunçtur. Aklınızı 

1:>1t~ımza. alını:z.,, diye bağırdığı, bu tarzda sözler söylenlldlğı, .zaman 
herkes az ÇOk kendin~ gelir. ort&lılc sakinleşir, iyi kötü normal bir 

Cenubi Afrika Birliği 
SKOILAND YARD İŞE llatta nradan on beş gün bile geç- hayat yaşıııurdt. Hıı.lbuki, hayat pek kanştktır. Saıa.h ha.vası yarat. 

J{ARIŞl\'Ot: meden doktor müşterisini akşam mak, aala.t.u yapmak ve kökleştirmek için nasJhat kMl gelmiyor. 
Mahalli polis hu i~ten müsbet yem~klerine, barlara davet etme- Müeyyides~-.ı: sözUn kıymeti yoktur. Yolları yapmak, setler kurmak, 

bir netice alamayınca Skotland ğe ba,Jamıştll'. :e ondan sonra fikir ve hia kuvvetıle telkinlerde t:;uluıı.ına.k lAzrmdtr. 
Yarda ba~vnruyor. Skotland Yard f Nihayet bu kono,malardan bi· Bizde büyük me·~·kileı-e gelenler, iktıdar mevkiine yUkselaDW, 

Cenubi Afr~ka birliğinin icsekküWndc.n bugüne 
kadar olan tarihı mareşal Smatsın siyasi hayatı ile kan.ı· 
mı,tır. Maresu.l Smats. p.ô.h hadiselerin rı7kasından yüriJ' 
mi.iş, gah lıaıiiseleri yiiriitmüstiir. Öyle ki insan brı tarihi 

hu işe eski müft>ttişlerinden Hay. ri'Sinde Haynea büyük bir ihtiyatla cümhuriyet devrine kadar bu tarzda iş görmek ıllzuınuıuı anlama., okurken, bir seraiizeşt romanı olmcluğuna ~ahip olur. 
nesi memur etti. ~özü J.ondrada son aylarda yapı· ınışlar ve sosyal bayatı yUkMk ve faydalı ma.kso.tıar çerçevesinde 

Haynes, Skotland Yardm öte1<i lan cinayetlere intil<al ettiriyor, dtlzl:ltmck yoluna gltuıem.lşlerdir. Hele muhlte hiç ehemmiyet ver. Cenubi Arrika Birliği lla:;vekili 
müfettı~leriııe pek benzemez. İn • konu~ma. 'u SUl'et!e devam ediyor: ıne~l~rcıir. Halbuki, yamu: sosyal l§lerde değil, her 3aha.da muhitin ?tfare~al Sınuts, Çörçiı tarafıntle\n 
gilterenin pek me,hur ol1ln Skot • - Bu cinayetleri okudnkÇa roıu pek \'::nemlidir. Bır fertte ne kadar büyük §abat meziyetler olur. Londra.ya davet edildi. Orada, A 
land l'ard<la iki tiirlii müfetti' içimde garip bil' endi-ıe uyanıyor? sa oı.su11 , 0 , aml kuvvetini iÇinde Yaşadığı muhltıen 8.1.Ir. vam Kaıımrasınm bilhassa. ı.cndi 
\'ardrr, bir kısmı vnka yerine ko • - Niçin! Türkiye cümhuriyetinln kurubışundan aonra. ilk defa olarak, şerefine açılan bir celsesinde, he· 
şar, izleri ökerler, delilleri araş • - Bo cinayetleri benim gibi bu yol tut\öJmuştur. Fırka. progra.mınw. sosyal siya.sete ta.zıa ehem. yecanlı bir nutnk iracl etti. Sonrt\ 
fmrlar, ifadelere miiraf'aat eder· zavallı bir hastanın yaptığını hic;- ınlyet verU:ıııi§tlr. Mem.leketim;izde yüksek sosyal gayeler çevresinde gazetelere beyanatta bulundu. Bii.-
ler, bir saç Jolmdan, bir sllpilrge sediyorum da. ondan!.. i!J germek :lbtfyacı dalma gör.önünde ttıtuımııştur, HalkeVlertntn ku., tün söylediklerinde, Anglo-8a.kson 
telinden, bi'l' cignra izmıırltinden Bu cllmle kal'Şl8mcla doktorun rulU§u da bu c.saea. dayanmaktadır. :Veiprogra.mı ona göre hazırlan. lann yeni bir harp safasına. ~ir -
miina ~dranrlar. Ve nihayet suç • vaziyeti birdenbire <leğişiyor. Göz· ı:ıul)tır. di'ğini miijde1emek iddia ve ısrnn 
layu kesfederfer, ikinci kısım mii· lerin<le ~uip bir ~ılc y.amyor. Ga- cıımhuriyetln kurulueuna kadar, .A.nupadan .ııosye.1 ~ ka. vardı. 
fetti~ler iSc 11Z1Jn uzun yorulmaz- rip bir heyecanla !'!ahte hastasına naille kovulan bir çok Ia.ubalilikler, ha.tlf'.ik.Ler, müna.sebet;.sl.Zllkler ve Mareşal Smuts, Londradan. A· 
lar, evlerinde, yahut dairelerinde- soruyo1': sull5t\maı~e:::-, medeniyet adı alt;ında l!le?lbest serbest, A.ııadolunun en merikaya gitti. Orada da, aynı fi* 
ki ır.ac;a ba-smıln otururlar, vaka• 1 - Sizde de ad:ım ölclilrmc" Ucra kö~P.ledne kadar giriyor, miD.! faziletlerlınlzl. aa.nııyor ve haya. kir ve kanaatlerini tekrar etti. 
ya dair yazılımları okurlar, bol bol arıutro uyanıyor mttf tım:zı ze·airlıyllrdu. Buna k&r§t vazifesini bilen ve anlayan blr bekçi Mihvere meyclan olrnmaı,tan baş-
dttsüniirler. ve nihayet elleriyle H:ıynes bo suale ihtiyatla., göz· voktu. Hatta., muht-cllf vazife aahlbi makamlar ve mtıeııseaeler de bir. ka bir mfı.nası olmıynn bu sözlerin 
li:oymu' ~ibi' suçlannn ldm olduğu· ferini dokforun Uzel'inden ayır • ıeııerek elblrliğile bir dayanmak enerjisi gösteremediler. bir blöf olmaısma ihtimal ' 'critebi· 
nu ve nerede oturdnğunn !öyler- maf'lan, kelimelerini tllrta tarta Mi!.let hAkimiYetinin kurulu:und&n sonra.dl?' ki, cosyal siyasete lirdi. eğer bu sözlerin arka.'iından 
fer. cevnp veriyor: önem verll:ır§ur. 'HU.lı..~met, i§lerillln çokluğu a.rasmda içtjına.t saJAh bagiin <'ereyan etmel•t-e olan hadi-

llaynes bu iki "'ınıt müfettişler- - Hayır, lusr.:;nndakilerini yal · ır...eseleler!nin .:ıhemmlyetinl unutmıe.mtıJ ve yalnızmtlnferit bir iki ted. seler vu'kua gelmeseydi. 
den hii:bi~ine mensup değildir. ruz dö,'mek nrznsnnu hi~sediyo- birle tk.tua etmemiştir, M:aamafih bu hususta. baklkt surette muvaf. Mareşal Smuts'un dıı.lıa. Ameri. 
Onnn usnl'it bambaıı1kaclcr, llayııes rom. Fakat ~Un lıirı"ncle bu ha~- !aki)'et elde etmek için ifl daha gen~ bir ölçüde tutm~k ve memleke J<rula bulunduğu günlerde, g inci 
bir vaka ile u7.aktan, yakmdan 0 - tahk nclam öldürmek arı;o,u şek • tin bütün kuvvetlerllıl. srlIL'!lla bir (knl), halinde harekete geUrmek A.nglo-Sakson or<lmmnun lUJSırda 
tıi'kaclar İn!'Janlarla. ahb6ıea konu· liııde ilerlerse diye <:<tk korkuya- tAzmıdrr. H~a..ssa a.lıllk cephesı üzerinde durma.il: gerektir. tRa.ITtl.7a ge!;mesi, arl<aı;mclan An-
ffTil", muhtelif mecıelel~rden bahse- nım. CDe\'amı \'l\J') E::kidtn, ~emlekett;e bUyük çapta işlere git'jŞmeğe karşı bllyOk glo-Sakson kuvvetlerinin r:ıi'mali 
ller, :tra. sıra, ''akaya temas e 'der blr korku vardi. Bllyle i§lerln yarıda kala.ca.ğnıa hllkm.edillrdl. HaJ. Afrikaya. çıkması. sözlerinin birer 1 
bir il'i cümle söyler, karşısındaki SEH/R TiYATROSU tru:;;i ka.bııbat ~erde değil, o i§leri uırulUe ya.pmağt bllm.emektedir. fiili alısi mahiyetinde tecelli etti. 
adamın sözlerinden istifade eder, 1 [il 1 uı 1 Böyle bir şeyi, bugUn ha.tırımıza. getiremeyiz. Hınromet ga.yeyt Nihayet yi'D.e Ma.l'eşal Smnt5'nn 
bn "Ul'etle hadi~yi taMil ve takip • 

0 
B ~•:o,~ 

11 
gözönünd~ tı.:tuyor, ona doğru kuvvetli adnn1arla. UerUyoruz. İşle. son biı: beyanatmdAn anlıyoruz 

ede ı·. 1 1 I ' ı rl hesaplı gôrUyor. B<Syle bir vaziyette, muvat'lakiyet muhakk&ktrr. ki o, Çöl'!,;ille JUısırda güriiştüğii 
lfayn~ ba ~fer de aynı oıule •ıııı KoUege ı.remıe;:~t1n bugtı.rıkU hali ve !stlkbali bakroundan bugUnlerde v.aman, bir taarruz planı ha7.ll'lan 

basrnr<lo, zengin bir ihtiyar hli - 11111 Krompton b: kat dahCJ önem verilecek sosyal i~t·en b')yUk bir istinatg~b mış Ve bu dda, İngiliz Ilac;;vekili 
ı~Y.et.inke b~.n~re!', vaerlkalann ~ir- Gerbart Rauptmllnn teşkil edeb!;fr. Yolumuz, mezheblm.lz btt iırtlnat~ha kaw~mak, bu tle göriismesi, bu pJanm tatbik e· 
... ırını OVR Cl • ı vat O semtıne Renlba :Jedıi OöknlJ islnagA.hr kuvve}endlrmekir. 

diltnıe5in.dcn evvel, vazi'yeti ıson bir 
gitti ~ di h:>rlnrn •Icvanıa fn~ladı, KOMl!ITTI tasın Yolumuz, mezhebimiz Uz.re gtclen. bir kllll9e, 

r. · k kad I: la .ı .. ti 1.-.... A Biz: yüz canlı, canm hepsini atr..a-111 .,.1Sı1lr. L~Rt defa. gözden geçirmek liizumttn • 
en · u~ un ın :ır ".uş P ..... '.l\. snleşen Ba lia ""'""" .. dan ileri gehniş. 

• tı: n:r.un n;,,adıya konu~ Bu ko- Onnrartesı vır Pa7.ar gtlnlort • 
nu~mdann sonunda kaJlroJann Mareşal Smuts bugü~ü M\dıse-
fbabsettiğj insnnlnr a.ras1nda bir us.ıtô' ııa Mıatın~ ~" lnhisarJar U. Mü<lürJüğündem : ·. terin cereyanınd:-ı, buknrlar miies· 
~bilhassa dikkatini ~kti: ~p- ~·--.~~!!!'--~iilMl--illll•••llliliılllllliı9iİiilı&iiiıiıi•8ııılııiiııilW sir olahilecek bir ~ııhsiy~t miılir! 
lnn do~tor. Giyime meraklı ı - şa;cnamesi mucibince 25.000 Jdlo fabrlk& veya el 1fl bel ipi pcı. Öyle bi'r Şahsiyet icıe, ·ceDUİ}l Af· 

Haynesin Ç<Bpkın doktora dair B B 1 \ zarbkla eatın alınacaktır. rika. hirJi.ği gibi kü~Uciik bir cfo· 
ô~r<?ncliği c:ıeYfer ha'ki'lmten me • ayan V0 ay ar . .2 - Paza.rllk 27.11.942 tarihine ra.ıJtlryan cuma gilnU saat 10.SO da minyon ba5vekilinin Anglo·Sak•;on 
· raldı,'ı'dı; birÇC>k kadınlar ~aplon İyi bir Teni mi ar1yorımnoz? Kabntaşt~\ ıeva'!.nn 1ube111ndcltl alım. komtayonunda. yapılac&ktD'. muka(hlcratmda. Tnl oymyallilmesi 
üolı:tordnn bah.~ıliyor, fakat lıiç t~te Size bir n;iı'e3~ 3 - Şartıı&meler 221 kurut mukabilinde sözil geçen şubeden ve ~ nin eJJTI noıli'r?'Bn cihet ele. ~far~ 
~j bu aifamrn hmini bilmiyor- s kara İzmir ba.~mUdUrlllklerlnden almablllr. ı::al Srnutsun lı:ı.yatJ il!' cennbi Af
(Clu. Hüviyetine dsir en ufak bi'I· avuz ezen ~ - bteı~merln pazarlık için t&Yin edlleu. gün ve ııaatte yUzde l6 rika. birlii?;inin tarihin" Jıt\cıre.tti~i· 
gisi ol:ın dahi yoktu. KRdmlann güvenme ııar&.·tarile birliltte adı geçen komisyona geloıeleri UA.n oıunur. miz hu ya7.mtn s1>nhrmcl~n anln.-
i:lilinclı- ~pkm doktor Adeta bir Pa.ris Tenilik Akademilerinrlen .. '-: (l28lil ~Tlabilccektir. 
me.saJ kahramanım andll'ftn bir "e- Diplomalı • * • Mareşal Smuts, haber verdi. Hi 
hjJ :ılıyordu. - lstiklil caddesi Nnnıara 118 Bosusl :raıaızıar ıliseJer, onun s&zlcrini teyit etti. 

lla~ ne"', ~pkın doktoru gömıe- Gayret Apartnnanı • Beyoğlu M:iktan Clnat Tatbik edihnekte olnn pl5.n mey • 
ği merak ediyordu, bu merakını kilo <landa: 
izaıe için on be' gün müt-emad~ • Yeni Neşriyat 2M Aitgoıt ı - Her ne bahasına. olursa ol· 
Yen b~kledj, bar bar dolaştı, niha- l :il Bileichgolo !-un, Afrikayı baı;:tanbn!'a cl<tc bn-
yct bir perseınhe gtln\i ak~amı Muallimsiz dııktilografi soo .Yv.ld.lz verniğt Tundonnak 
İlie!'I T<elehel< bnrmda tanıdığı ka· ~yaldızlar _ 2 - Bu suretle mihverin r.vvcla 

Atuf Yarın bu eseri yazı mak; · 100 • 1•01• ... oıt (Barı to'" yam eot'ı"· y~ J· ıtal "' ra Ortn"'ark dmlartfn.n birisi Uayne-ıin hafif~e .A.11.. "6 ~ " ızı ...., • e " •C\ • m:-t. "on · · :ı a 
kolnnu hüJclii. nasında on parmakla ve ınetod;:.ı 200 Blelgold (san toz yaldız) }\arşı beliren tehdiclini bertaraf 

_ İ~te çapkrn dol,tor yaZTnoğı az zamanda hol foloğr:ı • GO Beyaz toz yaldız ·(a.lü'llinyum) etmek ve bu ara.<la, f nı?:ilizlel'in e-
Çaplun doktor o;nrısm' bir ktzlııı Ye l{roldlerle öğrclmekledir. ı ·- Yultarda. cins ve miktarı yaztlı husust ve alA ya.Iclxzlar şartname. pcyf'~ zedelcnmio; otan Akcle1•j7 1!'.\ 

kmıusuyordu. llaynes. tecriibeli Kitaba ilfıve cdilmio olnn bir melerl ya!d:z vcrntğlle nUmUDeBl mucibince pazarlıkla. satın alınacaktır. kimiyetini inde cıyl~mr.li. 
bir znhrt:ı memunı gi.izile doktoru kla}'VC kartonu derslere kısmen 2 - Pazarlık·~~ü ııaJı gUnll saat 10,50 de Kabııta~ta levazım şu. 3 _ Afrjknclan, mihver clevlet-
dikkatle tetkı"k etti. bııronn çrl~ • maki nasız da ç:ıli~mnyı temin e:- b<3sjndekl merkez aılm koıtıfsyonunda yapılacaktır. !erinin <'ennp snl1illerini t.ehcli·d c-
bl;t.an "onra arkasma takJidı, dok- mekledir. 3 - Yaldrz ,ıırtnamelerı ve yaldız venılği numunesi hergtln öğleden tlerek, ~ark cephe-ıinden kun·et 
tor yürüyere1t mnayeneban~ine :ıı.ı~tekrtımizcle bir yenillk teJ sonra sözU geçen şubede görWebllir. ::ışırtmak, böyle<"<> Rn'!l:v:ıva vnrclım 
laı.d;\ .. ~itti. Haynes nıoayeneJıaoe- ki'"-tecek 

0

01:ın bu eseri hüliin iş :ı- 4 - İstekUierln pazarlık ic;ln tql.n olunan gün ve sa&tte tekllt ede. cyiemek. 
&İnir. iize!'indeki levhada Doktor damlanna Ye daktilol:ıra t:ıvsiyc r- cckleri fiYat Uzerlnden yüzde 15 teminat ı:>arulle birlikte mezk.Qr komıs- 4 - ~imali Afriknda blivlik bir 

rinin cenup sahillerine asker çr
karmak. 

İspanya ''e Portekizi de, dabA 
ba~ka gayeleri de 5ümnliine dahil 
edebilecek mahiyette olan bu plAn 
AngJo-Saksouların Avrupada bar· 
be girmesi, nihaı zaferi temin et
mek için teşebbüsü ele alması de
mektir. 

NETİCE NE OLAB1L1R? 

Bu suale bugün değil, belkj ne 
uzun bir miiddet cevap v~ 
Lmlmnı oJamJYRcaktır. Hndiseler, 
hi'rhirini ta.kip edecek, plan d11, 
er geç mulmdder neticesine ere • 
cektir. Şimdiden söylenecek her 
~y, köriikörüne bir tahminden ve
ya ~unun, öteldnin lehinde propa
~ancladan ileri ge!:emez. Hlldise -
Jerin in•ti5nfm1 beklemek zaruri· 
dir ,.e en doğru Şeydir. 

l\IARRŞAL SMIJTS'lJN 
ÇOOUKLUGU 

Smots Jan-Kristyan'a 1!1ıu _.. 
nesinin bil' mayıs sabahı, cenubi 
.Urikanın Kap eyaletinde Bovenp· 
latz çiftliğinde doğdu. Babası, 
Abrabnnı Smuts iımıinde araz~ sa
hibi, '\·akti hali yerinde bit' köylü 
idi. Jan Kristya.n, ailenin ikinci 
e' Jfülıyclı. 

Çocuk. Jlolnndalılara a~ olan 
kili."'roe vaftiz edildi ''e Jan Kri'l
t~·:uı i'>mini aldı ise de. ebeveyni, 
oııu, J.ı<;a<'a, '',J:ınni" diye çağır • 
clıl>ları: kin, çiftJ.i'kte bu isimle ta· 
ntlılı. 

J anni zayıf ve cıiız doğmu§tu. 
Bu hal, bütiin ~ocukluk miiddetin· 
ce devam etti. Annesi, daha ilk 
giinlerden itibaren, çocuğonun yo 
,..nmryacağına kaııaat getirmişti. 
Sd<iz ya..,ma geldiği zaman bi'le, 
nynı sıska, kansız çocuktu. Köylü 
değil miydi? Ta.biatiyle, çalışmıya 
mecburdu. Sürülen tarlalara to
lımn :ıtmıya yard1D1 ediyor, kümes 
hayrnnlanna bakıyor ,ara SU'& lfı 
Hotanto ihtiynr çoban Adamsla 
birlil•tc ı.;ürünün peı:;ine takrhyor, 
~ob:ının memleketine dair söyle • 
t1i1<t:?rini ılinljyordu. 

Janni, sıstmhğım muhafaza et· 
tiı':i ir:in <ltinyadan zevk alacak gü· 
lii11 oynryacaJt halele değı1di. Ço • 
~t~nr;-::n, !>ükfıti, Jıatta titizdi. 'Os -
fiinclc Jn·tık, y:ınmlı elbiseler ''ar
ch, I\eııdi halinde k:ılclığı zaman· 
lar, 1arlulara 'falar, tek b~ına do
laşırdı. 

1\1J.;Ji1"EPTE, ÇABUCAK 
llAŞKALAŞTI 

'"l'om~ Net Grim'I ismini okudu iJeri7.. yona mUracaat;ları jlM olunur, (1198) ordu topbp.rak. mihv~r a~,·lct~~ 

• ~atrnhatWm~n~~~~-----~~~~~---------~--------~--·----·-~-------~~----~~n~----~ A»~am~~~~un~-. -lm isim ctrarrnita arMtmrıahr yaı• u•• -,ına hastı,b'Ult görfüiğii zaman, onu 
b D .. t • • da' · , :ıö~ le böyle okutmalı lüzumunu hn· 

tı rl ozo om:ı : a ırl:ııtı. ıe en ve giden mii~leri11: tn!adı. Körde mektep ~-oktu. Onu, . °'~ onın mazıc;1ne \l' ~undi • L•·ı f H v v r G 1 

ra.,tırmnlar ~onunda ö~enen ~ " ----· ·---- ----· ·---- re a rnr memnun Ri:;dcrlc lıakıy.;ı ~iftli•<ten Cfl\ö'Jr'e uzakta. bulunan 
re k:ıdar ,·enli~imit i7.a itti bn a· "Peki Ö"levse !,, ıJ h.·e rllıs, iin<liı ve D ] · ı t 

R:ıvnecı doktorla. konuşmoğı fayda. hemen hemen yiiksck sc.-,!e c!·ıa oku- . ve ıırtık h:ı5ıııd~n geçen gnrip hı i·ctıe1ı-Veı·t l<asrıbasrndaki mcktc· 
lr ~iirclii, Ve doktorun kabinesine rnağa liıışlach. Niho.yct şimşek hı- di~cyi k:ıl'!•·cn rlü~iinnıiiyorrlu. 'J~ l~yii y:ızdrrdı, 
.telid.: bir hac;;tn Jl;İbi mliracaat ziyle !mcakarının ııllındıın fırladı Yazan: Rusçadan çeviren: H:ılbuki hertarafa yayılan şrıyi'ı. ,J:ınni, i~c liç ayda, hocasının gi· 
tt• ve bu ~erer kendisi onun sırtına & ·ıara f:l'Öre. çift1iği KlyeYden ~lli 1,i. ~\irıü dolılurmadı. Beceriltsiı, i)iJ{ · 

e ı. atl:ıdL Kocakarı, sık adımla!'la o N. V. GOGOL SERVET LÜNEL ıomctrc t\zakl" b t t •· t · b. t t b ~ ·· ü -"' B Hnynes doktora a<ı:ıbi bir rAhat· · · " n unıın g:ıye zl'.'r. "R <11"'. ır ne e gorun yonı~. tl· 
kadar hızlı '·oştt''OJ"''tı kl, su-vari - -O- "İn ,.u-ıJ· .. ~1 v ı b · · ı '· _. d • -· • lnZJrk vesilesile ml\rnraııt etmişti~ .ıı. J u " . · '"·7 e c ere <'yının ;:ızı, 1 1 ı "lun ıı;ın, c;;ınumm en el(e~"ızı 

geceleri nyknso:r.loktan, ı?.Unıli'7le- gü~lükle nefes alabiliyordu. nin altın kubbeleri parlıyordu. Ü· krema ve şapka büyükiü!fünde !atat" giin hrr ı:ır:ırı v-ır:ı brrr irinrl" <;anhlı; fah!\t ikinei \lç ayda, Jan 
ri dftimi bir dRlğmlıktan ı:;ika:ret e· Aşağıda yer, belll belirsiz uza · nünclr clağınık saı;Jı, her biri bir böreği yemek k:ıhildir. Papaz mek· :zinfirkn dC\nmii5. s:iiı;- hiil ile h:ılı"· "r.rntcı, lıirdcnbire ~ılmıstı. İmL· 
diyor. knt'Şıla~tı~ r.ocuklara ve ka.- yıp ı::idiyordu. A~· ışıi;ı gayet h:ıfi~ oku andıran u z u n kirpik- tebinin bulundu;;u büyük, yana yat- sının evine knd:ır g"'lchi!ııılş •. · 'Hmcla. ort:l dereceye ~ıkh. Hele 
llmlara karm kinlle g:vip hir İ'i _ olduğu halele her şey çok açık gö li, güzcilcr ı:ıiizcli lıir 1.ı:ı: v:ıtıyordu. ınış, yalın kat nhşap <'V h~mboştu, <;imdi iiliim h:"ıliııck !ıulııntıyo;mtı<. :;ene "Onunıln öyle bir kabiliyet 
kencc etmek ftl?:nsıınun uyandıj!'ı. rünüyordu. Viicliler, P<'rrlahl:ınn•ı~ Baygın bir halılcydi; 1:ıphk hcyıız YC filozof, biiliin kü~e hucağı :ıraş- öliim dö~cilinrlc kı>nrlisinc son ,, ~(ic;t~rıli ki, hu cılız. ~k.'\ ~~uğun 
nr ileri tıüriiyor, ~ördilğü her ço . gibi, düııı<Iiiıdü, f •• knt ııçuşun ~liı' koll:ırını :rnna :ılınışlı, ve ~·aşlud:ı tırmn~ına YC h:ıll:i ltiilün clclikkri '"~ ılıı:ısmın ;-c ölrHH:!l'n sonra i· 'l'ıı,·affaln:.n~tinc lmco.cıı da şaştı 
rınğu, her kadını <1övmek iıoıtcdii~i- atinden hrr şey lıirblrinc k:ırışı dolu gözlerini s.:?ınay;ı elit.erek inli· ve rl:lllıd :ıki k:ıprınl:ırı karı~tırma- gere cıl-ı•nac:ık cJ:ı!.lların Kiycv p ı 'mldı. 
ni, \ 'e bo arr.usunu ('ok güç r.aptet- yor \"C iyi"e ~örıııe<:fn .. m:ıni olu yonlu. sına rağmen Jıiçhir yerclen hir p~ı- r>:ız l\foklrJ.i t:ılchcl~rinrlrn Poı imtihandan sonr:ı. c:ocuğnn aklı 
"t;~ini. Jıatta t.enhada rasgeldiı;i yordu. llorı\a, tıir ''ııpr:ık !ıılıi ti1rcrlt; ı:acık olsun rlonııız y:ı/:lı y::ıhut t'.l- Hrııl l:ırıırınrl:ın n\t;nrn::ı~rnı :ır.. fikri °'mmaktanlı. Sonraki !'lcnc-
ı:oenklnn tol<atlama'ktan garip bir Filornf. yolrlıı ılıır;ırı bir oclııı1·1 nıerhrımet Ye kcnrti<;illiıı ele anlı:ru- Jı•hclcrin hcr zaman ~:ıklrım:ık iti· ettiı!inl hilrlirmi~li. '::-nle. 1'\taplarn övle dii5til ki, gtin 
r.evk duydnğunu anlntıyorclu. yak:ıfaclı ve bıınnnlrı korakarıva m:ıtlığı ııcnvip bir lıC'yer:ııı ve ii;-: y:ırlmıfa bulundııl.J:ırı lıir ~ıırıık Filozof Jıımlrırı k"ıırli~ini hilh~ ,. lii7. <lel"lharıesinde. ;ece panııiyon
Semtte erkelc hac;taltıın ba,mdan nr kun·cı iyl:? ,·11rrıı:ı~:ı ı.·ı~lncl . keklik lıi s•l hen ı iği ne h'ıl, i ııı oldu : ıııırç:ı~ı clnh; meyıfan:ı . çık:ırnmadı. ~:ı cııh•ınrı clnY"' rrlrn rr'<l•irrler •1·' okum!:lkla, çah~makla ''ak~t ge
&ft"\'Dıalıl:ı şühret Ica:r.anm";; olan Kocakarı, ,-:ıJı c;j lıir ~('<l(' rpryrıcl •t. o, ark:ı••nrı h8km:ıdıın \'nr kuvve- ;\Taamafih filozof ç::ıhur:ık d •relin~ Ciğrrnıli. Tieldör 0111 ıforhat Se\"l c:iri~·or, arka.dnşlarile konuşmayı, 
Dr, Nel ba garip hAı<;tnlıkla nlilko- U; ~esi önC'c lıidclf'l li ve telı<lil' ~r. tiyle krışm'ly:ı lı11~lrıılı. Yotıl ı, J.al!ıi ç11rc bıılcl:J; ı slık çıılarnk lılrkııc h:ıte hı ··ır l :ınma.,1111 , ııc;nlclll ri• 7• ~ynıımay: h:ıtrnna bile getirmiyor 
(far oldo, hnstn•unn r~eteler ver- dı. ~onrn ıinlı:ı ı.wır. dnh:ı l:ilir enıli<;;rvll:' çnrpıyorrlu. w bi.'ııH1i- rlrfrı pn:rnr )'!:'rinde cfolnşlı. <'n ~c başının kcnrlic:ini :ılm:ık !!?ere · hı füı, 
di, tal<ip ecleceği reiimi nnlnttr \'C daha pürilzsiir. olrJn, ve nilı:ı'\·et l.1 nı: lı"'ı!;im nlrı n hu ııc:ıyin, yeni ht:<ı- rı!tTcl.:? liifrk '.'!'lçrn:ı~ıve tekerlek ~ıı~i ırnr•:ır. ıırlrım \'r nr:ıha !{Önrl~r Abraham Smu~, oğhınn fa:ıla O· 
sık sık mnayene editme!Iİne fömm mamiyle hnfif. i~ilillr işililır.ez ıı!• '·' bir !iirlii lnhlil Nlemiwı:·clu. snt:ın s:ırı kapel:'.\lı, ı.ıenç hir cluın ·Ji~ini siiylcrli. kutmnk niyetinde dei?ildi. Onun, 
görclü. setmC'~e ve giimilcı ('ın~ırııklrır ı:fi!•l Artık ki)~. kiıy clrıl:ı '>ııı:ık l'.lıı vnz J.ıiiz lo;:ıreti yrıplı. ve n::rnı g!iı. hn!o· !.-ö!ozof. iz:ıh rrlrmcdij:li g:ıyı, ·iWiktc is ~örerek eyfüda ihtİY'lt'1 

Bnf.rtlnden ltibnren Knyncs. rınlıyıır:ık krıllıine :ıknı:ı"''.l h:ı5lndı qcçmı~ ve J\i)r.''I:' rlöınııC'ğ~ k·ırı:r rl:ıv ırnıınrl:ııı g:ılıı~k:ı il~ 1'1vıık ,j. :"" ı; hir hio;sin '""'ri :ıltıncl:ı ıı~- \IHuı ,J:mrn !.itaba clüşkünlliğtl.n • 
doktor Nelin munyenrh~nesinin F:Joıof gayri ihth·nrf : vcrmi~t:. Yoldrı '\İirlir' <'11 ııı'ilMırı- ~:nfclinc konnııışlıı .. "işııe h:ıl: ;r~i· reeli. K:ırıınlık kahlch·ııJ.:u Jıio;, ken. ·1 .. n ınemm.m olmadı. D!l~ünreyc 
İ'leYamlı bir mücıteri11i o1muqtnr. "Iltı h;ıkik::ıtrn kor;ıknrı mı?., rlivcn hn :ınh~ı!ınnz h·iıli!;e ·t ılii~'ı · ııin nrl.ıı;ıl"fhı. lı:ılr;ıklrı sn·:ılı kii· rli<;ini kölii hir o;;~yin hrklecll~ini ;h ı l alılı. l\:ınsı i~e o~lut'nn '\'l!ZİYetİ· 
H<i günde bir nınayeneh:ıneye Div,. rfii<;iinrlii. nürordıı. r;iik f'\'ılc <loıı:ıfılrın mn~rır!:ı hııltıııaıı s;ıı; c Ji\·()rrlıı. Sehr.lıinl nnlamıva '\İ m'i7 'l.l\c"e etti, İki<ıi d~. o;tla • 
uğruyor, halini anJnt~·or, do1tto - C:ırlı ölııiin bir <c<;Je: ~r.lıirclc l>t•mrn hir;hir trılc"ıe k:ıl. lıii1iin n·nıcl,trri siizlc nnlrılm:ık rak, ritmiyccrğiııi rJo•;cloğru ~iivlr. nın, ı:iftlilae İ"c yaramıvarağr!'>:'\ 
run ta\'Sİyelrrini <1in1iyorclo. Bu - Oh, :ırt ık f'lh :ımwiil rrleınıw mam ı ştı; lıepc:i 1.°h·lcr~. r·ılııı t rlcı s inık 'insızrl!r. A •ni ~iin nkş:ım iizc· eli. ',rınj icli. Bundan do]:ıyt. J:ınninin 
Sıkt Ve devnmh tP.mıı<ılar floktorJtt ccalnıl rle<lf \'C ''ere \'ığılriı. • Yermcğr. y:ıhnt ı]'ı hiçbir iş y:ın- ri filozofu meyhanede ı;ıiirmiişlcrdl; flcf.:tör:- •nı.Mo::h" rle,·am etmesine Ve papns 
miio;tcricı; ~rasıncla rlo111tlnğa ben · Filozof n\'a~A fırlnılı ve l':ıılının mnrl,ın rfnl:ısmı,:!n git:ııi~!l•rcli. ı;iin· o. hl'r v:ıkitki ı;tilıi çnhıığnıııı fiilli!· - Bıınrı h:ılr Tfoııırı l'frnrli! ,y ... 1 ""ırsldinc e-innt>.,İne karar ve~1 • 
r.er bir mUnn<Jelıet t~iıı; etmiı:;tir. J(iJzlcrinin irine' lırıl.ıı: ~:ıf:ık ~iikiô kii l:kruyıı:ı kih !erinde mcfclik lıi- rcrek peykeye u1:ınnııo; y.-ılıYor ltı, (o. h'l7l lıııllt.'rcle m:ı<lıınlrırıno k:ı r~ eli. 
Konuşmalftn l!!\Vı!'t ~amimile-,mi-,, yor ·~ mı:ıkt:ı. Ki vcv'in kili ~f'lcrı '" hnreırı~n rln:1: ct:ıln~k:ı. 1"'"''11 ir. V(' rı rıı mnyfı::ını-l'f,·~ yrırım rı~tııı rnk n:ı7.ilr rla~rıı nır•l·) . C:ifm,.J.-
muayene mUd<'fetleri uzamı,ur, ______________ .. ________ , __ ı:a .. ••r.ııs!'!!m ... -••--ım::ı--ı•W1B11_mıı __ Elll!lııı. .. ,•--R::1111D_ıım __ 111u::wıuıımııll!ll_.fll!ll'!!lm1A'!mlııiııı 
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ROMAN 
YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

- Dotra. Ben ... ıaefkeıll.a JMaruw 
ıek ~ meydana eıkarınm. Bet. 

<1..1 •lhlrJı aynama bir lılltJmream, in. 
1-Dan k&faeını ve kalbiDl de kolaJ'C& 
göriir ve oımnam. 

- Beıı de buna blldlllm t~. •L 
&Uı k&ŞD!Zda 7Dlan &5yleme'9 ak. 
lımdao bQe g~ 

Abdlllkadlr, aarl;ye"lıa bu .aderin. 
ilen pek mom.:ıun kahtı. 

- Bundan llODra "6nlm enmdc o. 
ıtıraoaknu, Hacer! Bana bakaca.l,_ 
itil! .Benim hizmetçim de aaoa hlz. 
'-t edet'•kt.lr. şu y~nımdakl odayı 
sana .eriJorum. Oraı.'b her lıWdiğl. 
us bolabllln1n! 

- -ekJdlr ederim 
- Baban var mı f 
- 11.a,.u .. 
- Aıınenf 
- o da yek.. 
- Ailenden kimse -yok d~mek ! 
- BaYır, bir Allnbım, bir de ııi:ı. 

•anınız!. 

- Kaç yıldır aaraydaydm f 
- Beni kUı:Ukkeıı almıoJar.. keıı. 

tlfaııl blldJm bllcll aarayda;yım. 
- O b&lde raJ"d eıkılmakt1l 

bakJs:m 'Var, Zaten Halife Nasır OOlı 
IQftstcbld ve başln bir a<tamdır. Se. 
11ln gibi blr ırn,, onnn kafe~lnd4' da. 
ha fazla kalamazdı. Bundan sonra. 
ben.im yanımda dtlny;tyı göreoeksln, 

- BaJd&dı ser.eblfecek mJyl.m 'l 
- Evet, .seninle berııber Bağdadın 

iter köeeıJnl gızeot"f~- ytizUoll ör. 
tenin .• eenı kimsi' tanımaz. 

- Etblsem! ite d ğt,tınıtm u~. 
8eytt Omel' J&ıa karıştı: 
- llaoertn colt uzaklara kaçtrfmı 

6yU;recetfz. Sen Jıtç mı>rak ~tme, 
Uazretı 

Abdtmı:adtr mlsafll'll"..rine blrer Me. 
dine hurman ikram flttt: 
' - SeJSt Omer de ara atra bh~l yok 
tar, 07le d~ill mlP 

Gmer Gtıbe bakarak: 
' - ŞGpbeel&, 4edl • Hazreti anot. 
nı&k kabil mlf 
Fulak~. 

Se.rtt ÖJDfll' kalktı. 1'1thıa.ad~ lsf.t'. 
"I •• •rf,.e71 A batllp.ff&nn mncle 
bt~akaısk a7rıldt. 

ömer 7olda. ~erken Tienm kendL 

• .... 
JI 

1 .... ... 

:n• &1llll)'orclıu 
' - ŞC7tan herif" bereket vertdn 
ki pheleıımedl. Oöttlrdilğllm kadı 

•ı Hacer saııdL Va.rem öylo aansıo 

Zlıa bu oyun meydaoa çıkana., Re. 
§lt pek çabuk akıtı:waeak. Seyit H:ı.. 
flm mevkllnde tatıı.:ıuncaya kadar 
Be§ldJn dellliğı devam etmelidir. On. 
C1an sonra akıllansa da ehemmlyett 
y(ik, 

DOKS.4'.Nr.mAN SOmtA 
CARl~'ESll\'t SEVEN BOYUCU 
Birkaç ı-lin llODrL 

AbdülpU&nn evtn.•cyi:r 
~ynep.,. 

Bu, Seyit Ömortn &'etlrdıgı 7E'nf 
cariyenin adıdır. 

J..lıtl,} ar biiytlc·ll Mwglll!ılne bu adı 
verml)tir. 

Abdülgaffar 7Aıynebi çok tıe\fyor 

ve onu..a bJr yer gttrnenıesl fçln, kcn 
ı.ll•lne bergüıı lılr yc~n hedl)'e veriyor 

Zt>ynep ıılmdlllk h.ı:J-a(,Jndıın ~lkfi. 
yeıçl değil. 

lkl odalı kUçUk blr evde oturu -
yarlar. Fakat Abdli'~sUar her iste • 
ğhıJ yapabilecek bir cturıımdAdır 

V..englotllr •• ve lrnzaneı da yolunda • 
du. Bağd1'dıo ra zc•ıgin alletcrl her. 
g1U! bu meşhur bllytleUnlln lcapmnı 

&jmdırrrlar ve her gelişlerinde b~t 

('uı. hodl,ye ve para bırakırlar. 
Abdtılgnffar dokl!Bn ya.,ını ~oktaıı 

geçmiştir. Pakst, pire., gltll har('ket.11, 
ı;:t>\"fk bir adamdır. 

Ze;vnıp onun uı:uo bcJB7 6al•aho. 
darı ba§kB heor hııyıınıt pek ı;ab~ık a. 
hŞDD1iı. 

Abdülgaffar gllnde t1a opğı on be) 

lulave 19P.-. Hem dı; bizim lctil!lrn1r 
pıı. tekerli dej;·fl. Uağdstlılın Jmtı. 

veu1a ~ luı.buğunu kayn&t.IJl l~erlor 
Ye bom. (k!'JU) derler 

\lüfır) zehir gibi acıdır. Falmt 
fada mUaebbl1:ıdfr. Dınıatı ve sinirle. 
rl kamçıler, ayni zamanda ela faı...a 

1oeaJer1 kurutur. Zaten Bağdat ft' 

YemenWer kahve kabufu l9mek yG, 
zDnden rieutıan kemiğe Barılm11 bl:
tıerı gibi uyıftır .. lmrodor, nuna rn~ 
men bepılnla tlçer dörder karısı var4 
dır. 

Abdlllgnffar Uoftneü ıecedea ltlbm. 
Mı:t Zo~'Debl koynune. alnmğa hıı.şla _ 

n A ö t. i\ - Aktam t"'oataaı 

Haber'in bulmacası 
"e> 

.-~-r-r~r-,--,-~-=-

4 

12 
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Dala.dye köylü 8l1lı!mı nk,tmak 
iç&n Jıer vesileden istifade etti; 
hirtok ddalar bu ınôı ıncmlck.e. 
tin mümtnı: smıfı olarak , .• ıflan9 t-r-r-r-r---r--r-T-

ı-.,-.,_-t-lı-+--1 1 <i;rdı, "aakerlerin mlihim bir lns
mmı \·ererek orduyu teŞ.il erten 
bu sınıftır, dedi. Bir "aile haku
ıı.u kanunu., hazırladı. Jan Jiro
tlu'aun ~nhsmcfa D:.ıla<lye den: 
ka~i&eci !12lİri'ni de bulnıuştw. 

Soldıın sağa: 
ı - İster istemez, 2 - Lahza, 

mukadder olan ö1üm ıamanı, ha
ne 3 - Kilçllk harp gemisi, i3aret 
le 'anlatma, 4 - Korkak, 15 -
Tenbel, sorgu edatı, 6 - Teneke 
yap~tıran ınaden, 7 - Tırn~k ci-
1Ası, ktSirlık, 8 - Azlık, 8 - So
nuna L gelir.'iC es'.ki zaman ışrk va
sıtalarından olur, bir meyva, ıo -
Pirinç zembili. 

Yuka.rilno aşağı: 
1 - Çırılçıplak, 2 - Tahkikat 

irad, 3 - HalisUdd.em, 4 - Yiye
cek, iki hat, 5 - Bir nevi hiyar, 
:...aratan, - Eşkiya mllfrczeRi, 
bir edat, 7 - Almaktan emir, 
imtiyaztanma, 8 - Baca kuru
mu. ic;retle birlikte yenen, 7 -
Emniy~tli, tathiratta kul1anılan 
buhar makinesi: 10 - haykınş, 
r.ota. 

66 ~um~raJr bnlmo.cammn halı; 
Soldnn sağa: 
ı - Scfilii.nc, 2 - A vtıç, meJll 

3 - Fcle-kiyat. 4 - .alarak, le, 
rı - Sirit, aman, 6 - Üy, sıska. 
7 - Radika, S!'k, S - Ete, abu, 
9 - Rnfael, lO - Aslnn, su. 

Yulmrıl:>n a~: 
ı - Safa sUren. 2 - Evvcli

vat. 3 - Fular, ders. 4 - fçeri
~. al. 5 - Katrk. fa, 6 - Amik, 
sa.ban, 7 - Ney. nl<. ~ - EUt, 
ma~ı. 9 - Atla. eh, 10 - El, 
eni1runu. 

mt~tı· Batta ~41sllle: 
- Biraz Ol'talık durulın:ın da sont 

ni"ırthlıyayrm... 

De~tf. Bir imam ~.aJmp nlkt\b 
kıydırmak gUo blr t!J detııdl; aııcıak 
dedlkadu O~ID1!.!lln, fille dl1,meetn. dt. 
ye çeldmyol' ,. bekliyordu. 

(Devamı \'ar) 

Z• 
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Jirodu 1939 temmuzunda n~re. 
dilen "fevkalade snlahiyetler,, i· 
!>İmli kitabında Jlnladyenin giriş
tiği mi'lli teceddüt hnmle inin gil. 
zel anlıı,ılrr bir ifade ini ,·ereli. O 
ıla DaJadye ''Öı: Fransızların gün. 
tlen ~Une a.!aldığına., e!!ef ediyor. 
Ve dnha teldl.mlillU, <1:ıha anin ıltr 
bir Fransız JrüttüıiinUn, bıiyük e. 
S'!'rlerin, ı:ok toMJldu ailelerin vli· 
<'nt bnlmmunı istiyorclu. Daladyc 
de ,.c bu kitapts \~inin kendisi 
ne mpl ettiği hirı:ok fikirler vn.r. 
,ıır. Fakat "aile hu1mku kano
nu,. hazn'lnnır1cen Dnladye kum U. 
zerine bina Jmrdoğuno biliyonlu. 
Zira h$lrbin adnn :ıc1ım ynlıla~hğı· 
ru görtiyor ,.e ni!eye çocuk bnf!Da 
para yardnnı ynp:ın yeni lt:rnıınnn 
an<'-8k 7,afcrde oo,{)nrn tnlMk cdilc
bil~ğini anlıyordu. 

Bu yeni tt'<'eddiit rl:ıl~n~ı Fran. 
t;J:r: tnilne'''"er ı;enç'i~i nra"mdn 
Şıırl 'Peti'nin ynıllannın bll~·iik 
bir ~öhret kllı!lnmnsiyle aynı ile, .. 
re rn.stgelir. Frnn~ nirin Pt"~i~i 
bu di'ndar muhnniri, bu Fran u 
mi"Jt>n~rliğini be~eniynrdn! Do 
beğenil Ş:ır] Mora 'ın dejenere 
olmuş milliyet~iliğin, fa5istliğin 
milletl~r ara~ı bl'r akide olarak !<n. 
bol edilişinin ve Milnihin bir tep-
lıi'İ miydi! Navel Rövu Frnnıez, 
espiri. politı~a ve diğer aylı'< mec
mualar mli~madiyen Pe::lden 
bah!Jed[yor, her &ayıda Pegiden 
mi!ftller alrrorilu. Eğer Fransıı 
1989 yılında ker.disine nıh ve fi. 
kil' halmnmdan bir veı;he verebil. 
mi~Se bu Petj dit,Uncelerine ili,·e 
edilen menfi bir fikirrlen, ''artık 
tın ~ bir '.'lon vermelidir,, fil<Tin. 

-
-

-

Çevtre:ıu 

Muzalleı- l!.sen 

den ibarettir. l\lıı.'lle-Jef bn fik~r 
bile pek az mlint:n·erler tarafın· 
dnn işitilmi5 Ve hnlkııı ku
lağına kadar r.itmemiştir. 191 ı ey. 
lfilünde Marn Uzcrindc bir Almnn 
glillesiyJe ölen bu Pcginin .~lnuın 
\"nlıscti aleyhinde nctığı cferin 
manası ve bu uğurda yazılan Yll7.1· 
lar orta h:ı.Ui Franım j~in merlml 
Jm.lmıstır. -

.Bundan baska snvn5 1''rıınsa i· 
dn İyi \'e ve doğru tarif e<lilmis 
hir nesne değildi; silah ~ltınn alı. 
nan nskcrler ağastosıın ~n ' ey. 
iiıllin ifü günlerinde !fojino hnt• 
tına doğnı yol:ı çıl;tı, bu erlerin 
knlbinde llitlcrc ltrı~t iıff<c \'nn:lı. 
fnkat lıu örkf'nin ynnıb:ı~ında bir 
te-cs<.:iir de ~·asıyordu. na mıler. 
c1a ben t ko~yarlaydım. Knnıyon• 
(nnn Orlean·a dOJğru gôf"nlii"ıi 
l'rnnsl% askerlerini ~ömıii5 olnn 
bir ••ö~·Jü k:ıdını1nn hir melttnp al· 
mıştım. "Onların g-ılli~lcrini derin 
bjr tce Ur i~erin<ıinde eyrettim.,, 
diyordn. lf'!r tnraftn bu jc; bövte 
cılmnf:tu. Fran urun nazann<la 
harp ı~mumi. milletler ıır:ısı hir fa. 
ria olmnktan 7.İynde h<.>r erkek, 
!ter l<:\<1111, 'hcl' ~ocnk ı<~ın nlıı;i 
hir faciayih, hemen hep~i' yjımi ilo 
kırk doknz yn<;: :ıra<.mda olnn he!I 
milyon er silah altına !:a("Mlntı','tr. 
l"rnnc;a harbi Zfl.RfA lmpılmadnn, 
fıdmt heyecansız kRbaJ cdiyor<ln. 
1'i'ansa sulhrı lin,·uşmnk i!;in "hu 
jc;j bitirmek istiyordu, •• Fr:\n onrn 
bir ülldlsli, hatta lıir heycmn kny. 
naw h.ile ~·oktu. Biitün ağızlarda 
dola~n keHm~l r ban Fran ız 
katlmmrn ;\·nwıld:ınnın nynıyfü • 

·"Ne fclal•et, ne fclfıkct!., ' 'C hu 
\esile ile politika mecmua mdıı ı1k 
kinnn S8;\-"I"m<ln işaret cdildiğ~ gi 
lıi siya .. ı fıkrntarın tllklileri de tn
mamile iflA.s ettni~ti. Hnttl\ Frnnııa 
l'lm vllcudnntın ~nruri olc.'hığunn 
dnir bile kat'i kanaat yoktn. Son. 
rl'l orud:ı. kom\ini' tl rin moyt'lann 
r,ıkardıjh sonsnz köfüliiklcr '"ardı. 

(Devamı ''nr) 
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(Oaz.ctemWo birinci sııytasaıca 
bllŞhl• yanındaki tnrlb ~veeııw ek,, 
ıiycreJ' göndl'!'ccek OkUJ"Ucalnrımıu.o 
tlr.atf mahJycU b:ıi:ı olmryan trHı:~ 
U!lnları parası:ı. ncşr0ıunur.) 

it; ve işçi arıyanlar: 
* Yiiksek tahsiline denm etmek 

j~tLrcn bir genç; mektebe yakınlığı 
Jıcs:ıbıJc Kabataş Beşiklaş gibi semt 
!erde olmak üzere orta, halde mc 
hilyalı bir oda ı;ram:ıktadır. Ahla. 
kan emin olumıbilir (Ecele Arn 
nılor) remzine müracat. 
* 'lakdirnamelj oır mua!Um Bey. 

yoğlu ve Şi§lJ civnrmda bususı der.ı 

vermektedir. (Ktrazoğ'lu) remzine 
müracaat. _ S 

* Lisenin ildnci sınıfında oku • 
l·an eski ynzıyı iyi hilen cok fakir 
barınacak hiç bir yeri olmayan, 
scfıılcı it'i!ıtlc kıvronnn bir gcno. ) 
1ııhı;t11nı ) p:mhllmek için çalış .. 
nııık i~tcmcktetHr. kt>ııdislni bulun
du~u foci ,·ııziyeıtcn ı,urlarabilecek 
fş sahiplerinin (Yok:mlıı kurtarın!)' 
remzine ml\rncanllnrı - 3 
• Orln mckterııcn 1.ııhslllni t;rk me< 
bU:iyetlnde kııl~. genç bfr Türk 
kızı asgıırt 25 Hra ücretle ış arıyor, 
MUe8seso ve tlcaretııaııelerde satıı 
memurluğu, kasiyerlik kitapçıl!rdS 

satış memurluğu gibi vazUelc'rJe barcı 
ır!erfnde çalr§nb!lir. Istlyenlertn (Ha 
ynt 51) remztle ga.zete'X! mektuPııi 
mUrncaaUıırı • 3 

• Ask~rlislni bltlnnlş, 27 yaŞlnda 
'l'ürk(;c, Fronsızcn ve Almanca H • 
s:ınlnrını hilen bir scnç her hangi 
bir müessesede bütfin gün çalışmak 
Jstcmcktedir, <1ş remzine mürncruıt 

• Lf e onblrlncl sınırını dahi oku.
muş tecrübeli bir hayat adnmı her 
işte gece ,.c gündfü: az hlr ücretle 
çttlışmak istemektedir. (il. Rısmet)' 
remzine mürnc:ı:ıl. 

• Ailesinin vııziyeti dolo:ı.,silc 
onuncu sınıftan cıkmış İnRilizcM"e 
ort:ı derecede vnkıf bir genç her 
hanı.ri bir mücs<:cııcdc iş nmm:ıkln. 
dır; Rirnz d:ıklilo dn bilir. (A. fn1io;\ 

rcmıdnc mürnrnııt. 

Aldırınız: 
(A.G.) (A.U,l (AC'elP M K ) ( tj,.:;ı. 
klm9Calz> (Bulu:ırnaz) B v '! ııkl 
(Çabuk olsun (Dadı) (El' J tE . .t.L 
(F. U. Ş.) (F. D. K.) IOUnı IG l' r 
yUz) (28 1Ş lstlyon.ını ı l Fe ~·ıı ı ~ n 
(ll. D.) (M. E 49) ( N<'llll (O 1 ) 
(ÖzbaOO.) {P. A.) ı 79 r~'l•R 10) 1R.A1 

(Sıımlmt) 
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latanbul 8elediye.f ilulan 

la 
t•'!QIJ)a.tı 

llı.J.J. .Bo- 1.'o~ baatan..ı i<ıin almac&s Katllllt.. lp&lr lpllıt 
ve IA!tik eldıven 

J~.17 ~Uhrev1 hastalıklar butanetıile dtspanıer}erl lçir 
aı~cak 4.:> kalem tı'>bı ecz:ı. 

.~o.OC Yo!l.ar ~"~ııı için alınacak ıoo adet el arabası. 

l)j,~ Belediye motorlU veaaitine alt i.8 adet dı§ lAatiğlıı 

tamır1 

ı>oC:.O<I 6':'.50 Temlzllk ~erı ameleıir.e tahta ayalckabı yapı}rnaı< 
ıızere alınacak tırmıanml§ gürgen ağ..eı, 

~ 120.00 'ıf.()IJ Karaa~ç ve Gazı köprUıU lçbl alınacak e!ektrtı 
m&lnme.aj. 

Tahmin be'1eiJerile iık teminatı mlktarlan yu~ardfl yazdı igler ayrı 

,,.,._ a~ık ck ı llttrıeye konulmugtur. 
>;arına melen zabıt ve muamela.t :nUdUrlUğ'.l kalcmlnde görU!eblllr . 

thal .. ;er 2.:.11 94:: .;arşamba gtlDll &&at 14 te dalmt encll'll.ende yapılacak. 
ar. 

l '-lllpleri.-; tık emlnıLt makbuz veya mu:up.arı ve kMunen ibrazı 14 
~ttrıselen dlğo)r vteikatartle ıh&!e günü muayyen saatte "atmf encUmende 
oulunmnları. (1278) 

M.M.V. !stt-rıbul 2 No. lı Satmalma Komiıvonundan: 
Çamlıcada in~a edilecek askeri aanatoryoınun pazarlıkla thaleet 2t.ll 

~42 salı :;Onll sıı.at 16 da Tophanede 2 :"lo lı komisyonda vapılacaktır. Ke 
,tt tu ı aı·ı 80ri36 Ura 06 kı:ruo olup Dk teı.ıına~ı 5'?76 '1ra ~o kuruştur. Şart. 

l&mesl hergUn komi&)'onda görUtebillr veya 4 lira 03 kuruş mukabllln•Jf' 
ılınır. fste ldl:Prın ehliyet ve kanıını vesikalarla birlikte ">@ili ı;:iln ve saat 
te komlEyona mılracaat!arı. (1596) 

M. M. l/. lstanbul 3 No.lı Satınalma Komisyonun 

elan: 
Aakeı1 fabrikalar için muhtelif boyda mengene, ;rnlkMmetre, sUrmeJı 

ltumpu demir ooıu gibi muhtelif ve cem•an (21ı.90) lira muhammen be 

:ielle malzeme :ı~ (14) adet mUhendiııterf' mah!UB cep hr-sap cetveli pa 

urllkla salln aıı.ıı.acaktır. tstckli!.erin 24. 11 . 942 aah günU ıaat on beşte 
Salıpazarı Tran:vay durağı karcmnda M. :a.ı. V. letenbut 3 No.lı Satı. 

naln:.& ll'.omlııyo.nuna muracııatlan. (1491) 

lzmi! nemz Satınalma Komi•yonundan: 
ı _ tmallya toe.1eli beher kilosuna 105 kUl'UI tahınln olunan 1500 kil ı 
ll :llM/m k:.ıtrtTdakl bakır çubuktan 2. lOM/m kutrunda tel Çektırllmu 
iti pazarıı:a konl!lmunur. Pazarlığı 2t.ll.942 satı gUnll saat 16 te İz.mit 
te tersan~ kapısıncıakl komisyon blnumda yapılacakttt'. 
2 - Fenni evra.f ve ~artnameei komltıyr>ntia görtlleblllr. Katı teminat. 
2ııs Ura 2:1 k\l : uı~ur. 

8 - Taliplerin bu gibi itlerle ll.gfli olduklarma dair ticaret ve ehliyet •e. 
aikatarını )-Ukıırc4a yazılı temtnatlatile birlkte muayyen g"Un ve ııaat'A 
ko!llltıyon oaşkanlığma vermc!ert. (1487 ) 

M.M·V. J.ı. 2 No. 11 satınalma komisy_onundan: 
t - Ke•ft mucibince tahmin edUen l>edelt IW'4 6e Ura olan Bakırköy 

be:rut fabrikat-ııun ~atı k.ömllr iııkele.slntn yeulden yaptmlmumın 23.11 
~!? pazartesi ,ııın:ı saat ıe da M.M.V. tat. ı. No, lJ aatmalma komjayonun. 
d& açık eksllı.mcr. yaptlacaktır. 

'? - tık t .. m;nat: nı a:ı Ura olup ,art:na.mesı lıergüıı it saatı dabilind• 
a:ıezlt~r komlıyo.ııda cörtılebfllr. 

3 - taW•'llorjn 2490 aaym kanunun i•t•diti natkatarla blrllkte !>f'll· 
ı:tın ve '>!l !lt'~ 1rnıııtevonıı mıır•!!llıttlıın. (ll'"l 
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I şçi alınacak 
btanbal Elektrik, Tramvay ~. Tünel lıletmeleri U.num 

l\llidUı ıutUııden: 

4letme}eı::nıı Şlııı tamirhanesi n arabalıklar için ihtiyacımn: olaa 
ıı.ıçilerln ehUy.;t.ıerine göre verilecek :;evmıyeıerl aıa ~ıda göstf'rilmlıtir 
Bu Jgçllere ycvmlvelerinden başka, avnca yUz.:le 2:1 pahaltl!k umnu, ek. 
meğl ıle berd.~er öğle yemeğı ve it yeri ile evi ar.ıaında meccanen seya., 
hatı için bır tratrw.y hUvıyet kartı veı·Uecektlr. 

Askerlikle a!,Kaııı oımıyan lııteklilerln nlltuı cCzdı\nı lıil'lnllbal kAğ'ı, 
dı 4 adet vesiitr fot.oıratı ve şimdiye ı<adar çalıgmı§ olduda.rı İnueıı;ıeııe,. 
lerdon alınmr.: ı..YI hizmet veıııkalarile birli~te 26.11.9'2 perşembe günU 
saa, 14 ten 17 ye kadar IoletmeıerimiZin Metrohanı zemlıı katındaki zat. 
!ileri ve alcll mlla\JrlUğUne mUracas.lları ıu~umu bl!:lirillr. (1512) 

Vapııcafı •f 
Elektrikçı 

BobU.ör 
Marangoz 
renclLecl 
reavjyecl 
ronıacı 

Sof ı ı: demirci 
l'eııvl.} eci, ın ekine 
Temat wtası 

RıtmaJ 

BoblD15r çırağ 

sıııet 

9 
.o 
6 , .. 

l4 

6 
tamirci•l 6 

' . " 

' 
10 

16 

EhJfyetıııe ı;örtt 

ı-:aatte kırk kuru,a kadl\r yevmlyt 
"Uilecektir. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. 

.. 
it 
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• 
• 
" 

• • 
• • .. .. 
• • 
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Tamirbane •e arahalıkla.nn boru " 
kn nalinazyorı t eııtn.tlarma alt t&mJ 
rat 1~1 .. nnı yapabjl~k kabllfyett~ 

o~matıdrr. Sa.ıotte ktrk kuruşa kadaT 
y•vmlye vertl•cektlr 

Saatte oıı bet kuru, yevmiye veri. 
:ecektır. 

Sıtatte yedi kuruş yevmiye verile. 
Cf:k'jr. 

S111'tte on ber kuruı yevmiye veril• 
Cf-ktir. 

M.M·V. lıt. 2 No. lı ıahnalma komİ•jonunclan: 
1 - Keıft mı.clbjnce tabmfn edilen bedeli 1998.70 lira :>Isn •ekAtet ma.. 

mu~ anbarına aıt btnanm bozuk elektrik teıiııatmm t&aılrt 23.11 .9U pazar. 
t~st &"Untı aaat 14 t• M.M.V. lat ı Ne. IJ aatmalml\ koıully<>nunda a~ ek. 
ıll~me.sl yapı'acaktır. 

2 - 1lk tem'natı 149 90 Ura olup ıartnames{ tıerg11n \f aaat; .ıa.tıUlııdt 
mezkftr komlsyonde görtllebllir. 

3 - IııteUileı1rı 24~ say:ılı ununun ı•t.difl vesik&Larl.8 va belli ,.ıı.a 
Ye saatte komtıyona mUracaatlan. (1179) 

IK.M·l'. lat. 2 No. lı ıatınalma komiıyonundan: 

1 - K~ıt; mutjbiDGe tahmin edilen bedeli l'19~U5 lira olan ıa!J paza 
rmda vekAlf't denlt yollama mtıdtırıııgııne alt bl:ıanın bozuk "'an elektrik 
~ıfııatmın tıunirı 23.11.942 pazartesi sUnU saat ı:s te M.M. \/ . l.at. 2 numaralı 
aatmalma ko~onunda açık eksiltmesi yapıtacaktrr. 

:ı - 1Zk ı•mJnatı 142 23 Ura olup p.rtnameııl herg1lıı İl 5a&tl datılllndr 
me:ı:kQr koml•yondıı sı:örtllUr. 

J - lııteKlilenn :!490 1aytlı ıranunun lltedltl •Hlkalarla " beW r1l.r 
.. •ııA I Uo 'C.- mı11vQ!19 m•ırar!t,.tları (1177) -
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••••~~dttme;;eli-d~~l;ktrik cereyanı d•hf ıazunt• . • ı 
suz yere israf edilmemesi llzım gelen bir kıymettir.j 

Asgerl cereyan Hrfiyatına mukabil azaml ıtık1 • 

"eren TUNGSR4M KRİPTON •mpullarını kullendı· 
(lınız taktirde elektrik cereyanını en idareli olerak: 
kullınmıı olecttksını&- --~ 

!zmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Keı>lf bedf'li 
Ura lrunıı 
11011 ın 

8'792 tf 

8792 " 
ISOI 10 

Teminat;, 
Ur• lriı ruı. 

1361 0'7 
lOHI 147 

10111 R7 

626 77 

fa:ıarh~ ııı.:t.at 

.16.11,942 11 

1 - Yu"•rd• yuriı dört kalem in.!!&.A.t 1,1 ayn ı•rt-ıaınedt btr VtV• 

ayrı ayn .ı!iPlere ihale edilmek su.-.. tll·ı paurlılı 9k!llttnel~rj bl.uı., 

lannda yazılı lfÜiı ve uatte lımltte tersanı- kapı!:nd&~~ \tomlıyon t>inA 
11nda yap11a -::e.6t:r. 

:! - f;mnıyet veıılkalarını ha.mil istekliler. ke4l! tartı•.aaıe ve proJ~ .. 
lerin~ hergUn !\0:1-.isyonda görebilirler. · 

3 - r.ı!ıp:u!n bu glb'. tşl~ri yap ' tklarıne dair .~atta nUd•lrlflk:erin • 
den alacakla-· •tıı .. ,. .. t "Ç'eslkalarmı ve ' :.iZ". l 'l'' ' n 'hı vu.ııı • ~ ".llı n ~· 'lH ~ l'U-. 

larıı. blrlıkte •·»il oı:ll n ve ı !itte < " ,. , .., .,, •• • .- • ' • • 
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