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OrdlY lfifillUl~''Bu sa·bah Fas, Tunus ve Ceza
oon 74 kurmay 

1ire Amerikan kıtaları çıkarıldı 
subay daha kazandı 
Mektep mtldtlrtl General Ali raat yeaı 

mezunlara şöyle dedi: 
Bütün et' al ve harekatınızda mareşah 
nedef ve örnek tutmanızı tavsiye ederim 

lngiliz deniz kuvvetleri. harekata yard ım etti 
Amerikan kuvvelleri kOlliyetli miktarda 

ingiliz tomenleriyle takviye edilecek 
Dün Ankarada harp akademlaini:ı 

bu aeneki mezunlarının diplomalar· 
bUyUk bir merasimle veriJmıştır. 

lıleraalmde BUyUk Millet Meclis. 
reisi AbdUlhall.k Renda, orgeneral 
Asım Gündüzle blrçot< komutanlar ve 
aubaylar hazır bulunmuşlardır. Ku • 
may ıubaylara diplomaları BUyük 
Millet lıılecllai reiııi AbdUlhaljk Renda 
tarafından verllmlı; müteakiben 
mektep mUdUrU renerııl Ali 1''uao 
Erden yeni kurmay aubaylara uzun 
bir hitabede bulunmuıtur. General bı 
tabeıılnde ezcUmle ıöyle rtemlştir: 

,.V.uzvetl Fransızla· / A1LA.S 

ra teminat verigor ~"i2•: 

Mihver tehlikesi ortadan 
kalkınca derhal çekileceğiz ! 

" - Bu yıl kara Harp Akad~i· 
sinden 58 subay, Deni'ı Hıırp Aka
deo ol ~u\ıay, Hava Harp Aka. 
df'llliıi'ndeo 12 9ubay diploma al 
dılar. Arka.datlar kurmay cimia. 
r.ma giriyorsunl'z. Kurmay cimi 

Amerlllaa kaneUerl llamaadaaı da 
11e1anaame lerıe Franııııarı 
vaılyettea llallerdar etti 

ası fertlerden değil ı;ahsiyetler - Marep! Fevzi Çakmak 
den mürekkeptir. Bo ci.mianm 

Londra 8 (A.A.) - Birl<aç sa. 
at evvel ıııon derece mtihim bir 
haber alınmıştır. Bu habeıre ıöre, 
sabahın ilk eaa.tinde Amerıkan 
kuvvetleri Fransız Şimali Afıika.. 
sında \iir~ok noktalarda karıı.ya 
çrkmışlardır. Bunlar Nihsı geçer. 
arJUiyi, gittikçe artan mihver 
tPhdidinden korumak ve Şiroaıı 

Afrikada mihverin czilm~ı-:n~ yar 
dım etmek için bu hnekcti yap 

mümtaz vasfı ordunun ili hizmet~ ağırlrk merkezi bilgide, de
ne nef9İni vakfetmek ve• büyük g1i, fikirdedir. Bilgi hedef deiil
ölçtide feragatle (alı"1'aktır. Si7. dir, hedef için vasıtadır. Akad• 
Harp Akademi-.infte "~ JTI ~ok ~Y minin Mıl vazifesi yttbelı askeri 
öjtrenftiniz. Fakat Harp Akıulemi. fikir terbiyeto-i vermektir • 
8İnin vazif~i yalnn birçok aıı~eri Fikir terbiy~inio gsy~i iyi dil 
bil~i öfrenmek, tlbiye ve sev1ml- rıünmeği öğrenmek, kaicleleri ve 
cey' tedris etmek değildir. Kor. pren"lipleri herhale tatbik edecek 

may sobayıurn fikir \'St"lıflarında (Devamı Sayfa 2, Sütun 6 da) 

laglllz kavvetle,. Marsa• 
•atrabaa ceaabaaa· vardi 
:-·----------

Cenova 
ınglUz tayyareleri 
tualından yealdeı 

bombalan dl 
Amerikan ağır tayyarelerı 

de Brute akın yaptılar 

Londr&, 8 ( A.A.) - İngiliZ ve A. 
merlkan uçakl&n batı Avrupa Uzerin 
de faallyeUerlne devam etmiflerdlr. 

Amerjkan &fır bomba uçaklaıı 

Breet limanm& taarruz etmııııer ve 
doklar Ue denizaltı il.ilerine tam iııa. 
lıetler kaydetml§lerdfr. 

Beni, 8 (.A.A.) - İngiliz hava kuv 
nUerlne meanup bomba uçaklan ee. 
novayı yeniden bombardıman etml§. 
lerdlr. 

Birçok ~r çıkanlmı,ıır. Bwı 
l&rdan blr.k&Çı 180 kilometreden cözu 
keblliYordu. 

---c~--

Japonlar 
ıaıomoa adalarında 
5000 611 verdiler 
Londra, 8 (AA) - Amerika balı., 

ruıe nazırlığının neıretUA'i blr tebliğ 
Salomon adalarında Japon kuvvetle. 
tjnln 5000 ölU verdJk?erlni bildirmek.. 
tedir, 

Geçen ay, 369 Japon uçağı, Put. 
tik bölrealnde, tahriP edlimlıUr. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Yeni Gine a. 
daamda Japon kuvvetJeri mukavemet 
göstermektedirler. Avustralyalı aıı • 
kerler Buna istikametinde ilerlemek. 
tedirler. Şiddetli çarpışmalar cereyan 
etmektedir. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Yenı Delhl. 
de nqredllen harp tebliği., ağır A.me. 
r 1kan bombe uçaktaruım Japon fşgali 
altında bulunan Rangon şehriM btr 
nava akını yaparak tam tııabeUer 
ı..aydetmı, olduklarını blldjrmektedir, 

Bu taarruz esnasında hiçbir dil§ • 
man hava teşkılıne rut.ıaı:ıınaınıştır. 

Mihvercilerin ric'ati 
bozgun halinde değil 
Taarraz 11a1ıa11ıtı zamaa mlttelllllerla 
ıo, mlbvercuerıa ıı tlmeaı varmq? 

j Kahire. 8, (A.A.) - Reuter a-' ordu batı çölünde ılerliyor. En son 
jansının muhnbirı bildirıyor: 5 halıerlert göre Brıtanya kuvvetleri 
lıalyan ı ümeni çeruber icindeılır. Marsa l\latruhun cenub~~a vam:ı• " 
Çölde İtalyan gurupları aç, susuz tardır. Kıyı yolları olü yığınları. 
esir edilmelerin\ bekliyorlar. Bııdl tahrip edilmiş kamyonlar, h,uap ol 
rilen ~O bin esir pek mütevazi rr muş teçlılıat ile doludur. Hava kuv• 
kumdır. Mihverin ricati bozgun h11 vetleri işgal edilen tayyare meydan 
tinde deği l dir. Fakat Rommclin e· hrındnn derhal islirade einıek~e • 
linde pek az molörlü kuvvet kal,.ıış dır. Ru ıurj.; ·nlıırda birç·'h. mıh 
hr. Ha,·a kuv,·etltrı:ıııı bun arı kc: ver tavıı.ıesi buıunmuştur. Uç.ıkla 
kunç şekilde bombardıman ediyor, nnuz Sidibarranl ile Butbul aı a• 
rical hatlarını l:eı;iyor. Rommehn sında ve Sollumdaki tepelerde bı..lu 
durumu cabuk fcnalaşmııktadır. nan mihver motörlü vasıtalarını 

Londra. 8, (A.A.) - Sekizinci bombardıman etmi~tir. Muhtelif 
noktalarda terkedilmi• İtalyan ku' • 

Cebelüttarıkta 
hummalı 

faaliyet var! 
Ba1a1ı11ıar içinde 
tanareıere 1er 
ll&11rlaaı1or 

Slokholm, 8, (A.A.) -- )ladrld• 
den Nie Dagly AJıhands gaıeleslııc 
hıldiriliyor: Son günler z.ırfındn 
Celıelüttarıkta pek çok miklardıı 
tank ve malzeme blrıklirilmiştı r. 
Hunların ikinci c.epbe için olırı1\I 
ihtimali vnı dır. Cı?bcıiıttarık ıcın 
zaınanlard.ı mua7Zam sllAh Jeposı. 

haline R.":llrılmlştlr. l stihkAm kıta· 
!arı s:.ıhilde kaya ' ıkları hava~·a uo: 
rarak içler:nde tavya...Jer i~ıo yer 
bazı rlı~ orlar. 

vetlerınin esir edilmesine devam e
diliyor. 
~ •• (A.A.) - Kuırda ta.ar~ 

nas bqladıtı saman mOtteftkleritt 
elbıde tlçO zırhlı olmak Uzere 10 tU. 
men bulunuyordu. Kal'fı kuVYetler 
1" 12 mihver tUmenlDden m11rekkep. 

(Al'bsl aa)'fa S •itan 2 de) 

Sovyet donanması 
Karadenize hAkim ! 

lloekna, 1 (AA.) - Sovyet deni• 
kuTYetleri komutanı amiral Octyab 
rakı dem!ttlr ki: 

Odeaa ve Sivaıtopoıun kaybedllmi' 
olma11111& ra.tmen Sovyet donanmuı 
W& Karadenize hA.klmdir Karade 
nlzde denis mUnakalA.tı 

0

durmadan. 
devam etmektedir. Harp gemilertmls 
dllfman iK&ll altmda bütün Kerç, 
Yalta, Teodoaya, Kabalaklava ve 
llarlyopol tl8lerjne beıkmlar yaparak 
Ruılarm elinde katan ı&bl!lere karwı 
bir çıkarma hareketi için dUıman ta. 
ratmd&n yapılan baaırlıkl&n aekteyc 
ufr&bnlflardır. 

mışlard.ır. Amerikall kuvvetlerini& 
kumandanı genera.J Ayze:lhaver. 
dir. Gencr.ı.ı ılk tebliğini n~ret • 
mittir. Tebliğ fUdur: 

''Bu sabahm ilk ıaatlerinde or. 
du, bahriye ve hava kuvvetlet~ 

Fransız Şimali Abikaamda bircok 
noktal:ırda karaya asker c;ıkı\rmıı 
hareketine b8J)Jamı~tır. Bu hare. 
ket gittikçe artan mı'lıver tf''ıli. 
keai üzerine yapılJD1itır. Franaız 
lar b:ı:reketten radyolar, havadan 
•tdul ,._..., ckrle ._........., 
edtlıilfidr, Biitan,a a .. fi ... la&w 
ln:vvetlert hal'ekete yardım ctmit
tir.,, 

Bu tebli# aat biı1 ~eyrelr ~ 
Fraıwaca olarak tngfliı ve Ame 
rikan radyolan tarafından bildi. 
rilmıt. bunu Amerllra CUmhurre. 
il'li R•ızvelt.iıı Fı-aıumca bir lıita. 
bı ıak:,> etmiırir. Amerika Cllm.. 
huırrf'iai diyor ki: 

Atrlbda uker ~nl11n Fraa ... mU.&emlekelerlhı cü~r devletierla 
_..temlekelertat ılıdetea llarlta 

Stallagradda 
"Herlıangi iki milletin Franstı 

milletl ib .Ametb.n milleti ara. 
aıodaki k<ıdar tarih ve dostluk 
b&ğlariyle bi?'birine bağlı bulun • 
maama imkAn yoktur. Bu dostluk 
hiııelrinden muthem olarak biz. 
kendi kendinizi idare hakkmı siz. 
den her za.ır.an içi alacak zalim 
müstevlileri kovmak, düşmanları.. 

Ruslar işgal ettikleri gerleri 
iahkım ediyor 

Alman taarruzları pUskurtuldu 
Londra, 8 <A.A.) ·- Stalingrat Orta Kı&fkaala.rda, Nalçrkm ee. 

cephesinde ctttUn > lman taarruz. nup doğu.aıında çetin ~arpıtmalar 

(Arkası sayfa 3 Sllt-.ın 4 te) lan _geri &tllmııtır. Dü§rean ağır cereyan etJDcktedir. 
kayıplara ufra.mıttrr. So\ryetler i~ 
~al ettiltle-:"i yerleri tahkim et. 

.\lozdok kesiminde 14 A!!DIJl u 

Giritte isyan 
çıktı 

mt'klıe meşguldti:-ler. çağı tahrip cdiJmiıtir. Tuaııstnin 
Şehrin 3ima1 ba.tmında top ateti "imal doğıısunda mahallt c;arp11. 

Moakova, 8 ( A.A.) - Radyonun 
bildirdiğine söre Glrttte Hanyad6 
jayan çıkmıı ve c;et.ler lki ytı. Al • 
man IS!dUrdUkten aonra datlara ge. 
kllml§lerdjrr. 

teati edil'!niıtir. 

Bernıle hava telılikeıi 
İfareti verildi 

V'tl, 8 (A.A.) - Dün aaat 20.1:5 
te Bern ıehrlnde bir hava tehlike ip.. 
reti verilmlıtir. 

Mahrukat ofisi 
Odun ve 

dağıtmıya 
k6m0r 
başlıyor 

lneıa laldr aueıere ve malldat 
gellrl•lere dlrt çelll odan ııe ıoo llılo 

lllmlr verllecell 
Mahrukat offıl elindeki odun .,.

1 
olarak dört çeki odun ve 200 kilo kö. 

kömUrlere ait tevziat defterlerini mUr verebilecektir. 
tanzim etmı, ve karneler de tabedlL 1 Mahalle birliklerinden karnr aJL 

1 
dltln~en dağıtılmak üzere kayma. mamııı olan fakir vr mahdut gelir ı 
kamlklara ~detjlml.ftir. latanbul halkmın muracut mercii 
Kaymakamlıklar heJDC\ bu defter. kaymakamlıklar " nahiye mU..:IUrlUk 

lerı halk birliklerine nreceklerdjr. lerl olacaktır. 
Halk birlikleri bu detterlen kendi Djter taraftan oflJı batkın manga! 
böl~lerlnln evvelA en faldrlerlnl, ve kömllrUnU daha kolaylıkla alabtımell 
aonra emeklfı dul ve yetim maq a . için telırln mullteltt yerlf'rtnde lllG. 
Jıtplednl kaydedecek vı karne vere. mQrcUlerle anlaşarak bayllfkl~r •eal. 
ceklerdlr. •ine karar vermiştir. Bayilere aatıı 

Mahrukat otla1 her ajle19 Wc parti U.rlndın k&I' verlı.cektır. 

malar vukua gelxn\ıtir. 

··· il Çarpanlar, 
=::o== 

Malltelrlrlerl ıııetl 
ile ııaa llAll delll'l 
B ELEDIYF.NiN iyi kan~ 

nndan biri de ihtikir 1•· 
panlarm jı;imlt.rini g11ete:erıe · · 
lan etmek. • 

Buı;ilnkü mevzuat, beal yolıuz
luklan irti"1p e«knlerİD duktun• 
!arım kapattırae:ık mahiyette bu. 
luflnı;yabilir. 
Hakkındaki muamele denm • 

dip r;i'ckı"lien o, bir tanftlln da i 
sine denm ~er. 
~ Gazetelerle iBimlerin ilinı ~er 
çi iyi bir düıdlnllı, fakat birci", 
blJ ctu kili dep,dir. Rilmem nere. 
ıleki bskkal, bilmem kimin t.lük 
kiınınclsn ahi' \eriJ Nien Türll 
kara listede, abş \'eriıı ettiği bu 
dükkanın adını ı:örmiyebilir. 

Cezayı ,·e~:ı ihtarı mucip heı 
hareJ.;eti bt'lediyc, yalnız lın ilan~ 
inhi!iar ettinn•meli nym a, ftullı 
vette bulunan bu ılü\lkiina da bır 
levh'! halinde &!ltmlmahclır· ll ki 
o rlükklum müı.terileri, 1111,teft.i 
hnlnn da1d&ft "8kklw w,ıa .... 
ıı;enin ne 7.İhniYette hir nıl:lm n1 
rluğuno an1 :tsınlsr \'e Jıarekctl,.rı 
ni buna göre ayar•aııınlar 
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Tarihinden 

Parti kongreleri 1 ra ım_a--Cg>-a_ 
Beyotıu kaza lıoa. 
gresi din yapıldı 

Ancak ro-manlarda 
göron·en bir yiğit 
Yazan: RIZA ÇAVDABLI 

ıı/ 

r 

Saz ve söz - Felekten gOn ça.Imıık - Osmanlı içtimaı hayatında cğlllllce.. 
n·n mevkıi - NUk!.e adamlıın - Salt ve Ab:li efendiler - AbdUllı.ziz 
d vrlndc - Ha!ız Ömer Faik e!endl - Trflı Hasan ve Ka.mbur Na.zit -
Dam ı Salt· et ndı - .Muhsin ve Borazan Tevfik - Ayı P.a.ılt - Dilen., 
ci'cr ibl ya .. ı...-un bir vezir - Aynk.kabıaından başparmn.ğı görülen blr va. 
Jı! - Faik Rtoat bey 

Yazan: 

Cümhuriyet Halk Pnrtisini-r. De 
yoğlu kaza kongresi dün <iğledcn 
sonra toplanmıştır, Parti vNıyet 
bt"yeti reisi 8uad Sabri UrgüplU d: Htcnı 1170 tnrihintle, yani lerinde arslanlar gibi çnrpı_ştr. H.er 
hazır bulunmu3tur. ttıkTiben bundu 180 sene ı;ava~ y.eni bir nam, yeni bir ~nn 

Okunan senelik faali)'Ct tapo. ev\'el, bütün dünya romancılanna daha. nby,mlu. Bir kere kenctilc· 

E 
runda p:ırtinin Beyoğlu kn:Ta ida. · • b. \1 · t k"l d k olan rinclen uzak bir a~er grubuna SKt dc\irlerde, saza ve söze Mu:ım:ıfih, lı.z~t ı>a~a bütirn ha. ıyı ır s Je e~ ı t' ece 
re he~·etinin bir yıl içinde n.uh. b. T"" k •-'-ramanı m .... dan "lk bir haber ,..öndennek i<'abetti. Yol "-•l' J<ı.'""'ct \erı'lı'-dı'. Snz. .,· 1·;•._, p'nt·ı·;;.·n -.r ..... cn 93 J ır ur "'u.u e,, a " • .,. 

,,... • • .• ~.. '
1 

"
1 ıı;ıue, 1 1 1

h
1 0 ... .,... ' telif sahalarda gos·· tt>rdiği fauHyr. •• B n ·smı· (1brah'm \rra no- ,.,.k tehlikeli:vdı.' Sll'p ~etcleri kim. 

dan m:ık :ıt, tnnburun ve "neT',, in Türk - Hıı; ı;ınnşında, harıı iııne· u. unu ı • ' e "" .... " te Ye bu ara<ln Beyoğlu. Şi~~i Hal. • ) d ıe''İ g~irtmiyorlar, ku:: bile uçurt 
ııirl~. n 'e inlh.·en ııa&-.eleri nrn. &i olnrnl< on biu nltın \·ermi~tir. rınar ır . ,, 
~ e.... kevlen'nin göroüi:ü hi~"'l'letlere Osm 1•1 ~.;h:...· ·0 1-· d-- nıuyorlar<1ı. (İbrahim Ağlı) lıel· 

sıda hicran 'e elemi soyliyen bes- Jhıgiinkiı piyasa ile önemli Mr y~. - aı 1 
......... m ı "";uz .. -

yc-r ~yrılmtŞtı. ~irleri.ni gö:ıtel't.'n bu zamanda be~li kükriyen se"i ile bağmlı: 
telerk, c;arl. musiki ini'n akıcı \ 'e kiın totan bir rıam.. İdare hcv. etı· raporu ve bunı: 'hl . k k' k lı 1 ·ı - Ben !!iclcrinı ! 
ce' berii parçrıl:ırını dile getiren 'l;': • * e<.'ki fati enn es ·ın 1 ç arı 1 e ~ 

mUt.eakip okunan hesap raporıı kurduktan muo.uarn ,·atan ur ArkAda';'l:ırı kederli göl.lerille 
musiki' di. F ' · Söz ise, İ"i konu<ıan wzlerinin Ahi Re~nd bf'yin an1nttığrna kongrece kabul cdildikter.. mnra, hj;"n1dan her gün bir parı;;a clalıa kencfi',ine baknıı la.rclı, Jı;lerinılen 

" göre, l77et paşa, ilk ba geçen topalntıda yayılan hs!k di. terketmek mecburiyetinde katı~·or. biri sordu: ' 
nrn ına manalı lıika. eler, güzel lııstn boynh ol·h·i;n nnla~tlan, d•>_ leklerine :ı!akah makamlarca mtls du. nu yuzcfon (Bcl~r:t.n ·h l:lynı - Na ... ıl gidebilirsin n~a? l:'\I]. 
fıkralar, km'\ etli espiri1er, ince nnı., kirli n\ı;allr, enlice ka~h, sö- bet veya menfi olarak verilen ce f.Llııibete uğmrnı!I gibiydi. İhtiliıller, da o kndar çdlc !:'ete var ki •• 
rin!lo;lar karı,.tır:ın 'hocı sohbet,, ııfüt, J;aıııgö-dii, esmer, buru~uk ı · b k ı d lbmhim ağıl omuzlarım kaldır. 
kunselerin Dı!~te \c zarnfet "İis· vap ar umumi heyete nrzediımiş. isyanlar, eşkıya t\s ın arı nrup 

~ )Üt.lü, hafif lıi'r a.l:ınımı~. t' B d A 1 ·r d' 1 k b'lm" ... o m rk 1.deıı ılı. nu hnliyle benİm'"cme<liğini, tcrmcbrine denirdi. ır. un an sonra, .-z..-ı arın ııı a ın enme ı li r, e e·. 
i\rl, dnc; toplantılannd:ı, kır 'lİ. 1Ik görfüıtbğti gii ııü, Fnil< ite- hi dilekleri aır~y1ıe ciinlenrııi§ • u1ak burala1'da. yerleŞen Tiirk]Pri eh~mi'yet ,·emıcdif;ini göstermek 

ad bey, söyle anlatıyor: tır birer birer hicrete mecbur ediyor. istiyordu, 
yaf tlcrinc:lf' c··fomnel'. esl•i bir "Kemli i)le ilk müliikntım l'rnh · - l'nnrna kaç ki~i nlncak-ım~ 
t ıbirin ifade f'tti~i manny:ı .;iiı-e Daimi Encümen !zasmtlan 2n11 . du. 
"felekten bir "lln "Wmıılc,, ırin !•.ısa \nli ta~·in ohınılukta?. cıonrA allim Halid Ynflaroğ!u dR, gene Del~daki Türkler <le (Viclin) Sualine de hayret ederek CC\"BP 

~ " " e'inc1e oldu. Odn .. nm gird·~'l':n za lı"··nt Jlahal.a..gı• na o..m" der'· e hı'cret .-deeeklerdi. Her 1.aman \'erili: 
nulı ıld.:aı, bu il.i f'Oe)in b•ılunmnsı t l ••.; ;:ı:ı '"' .. s e er. '" r :r.ımdı mım bir kauapefle o uruyoı-. u söze başlamış ve bugün Kızılı>.yın Tilrk kaniylc boyanan (Tuna) - Tehlikeli yerlerden g~mek 

A:-lm mcla. oluk bir setre, pnnta h d 1 k h • · ... ·· r'nil n akn<'ak .. ·de için tek olmak lilzımdır, ~\dunın 
O m:ı)ılı 1·1',tı'nııa·1 ha.~ atın .ı_ "'tem mu taç vatan a, ara sma ye. ne rınlu u7.e ı e , ..,ı • 

cıa"' lonır:ıuıı pıtı;nlnrı ıyrık, Ç'lr:\tt1l1/. k • b 1 • k n . . ne lüzum nr! 
mı·., ... 111• sın.·fnlnr is".,n) f'dım ı u "'İ. . _:ı ~· me:ı: daihtma yohındakj hizrrı.e:line ce ~emı u mu uu•ır ıı ı eı,anı .. 

.. - "' aynld:ınnda (serh:ıdlık> u'!htk!eri .. 1 1 . d E k f t.o • .. IA t 15• al _ .. e<' kt' B~lindel'i yntağnnına, omuzun. 1; ·ıtemler. cğlenneler pt>lc r.dktT?r. uaha geniş ö çü e · v a •unl'es• .. e ame e C" e •. 
l\l"mlekct, kôtü, berbaf1, s~kmtılr l'.'&pı:in ,·nr<lı. Knrşımdıı bn 'nıi. tr.:-afmdan ynrdmn edi~e!i çol< Fakat gemiyi batırmak, içind~ du'ki tiifeği'ne g\iYcnerck atma 

... yettc Ye c<>ltro :1.iiğürdii bi'r a•lam •·· T"' ki · b - k k ı t bind· Yola çıl<tr 
0 ünler yıı,tırkcn, p:ıcli~. lıt9.~ı hn~ yerinde bir iş olacağına işaret e!. "' ur - er; ognu ve 1 ıç nn gc. ı. • ... - giirlince. tw,·eıa paşanın enı~kıar çmn k · • Sı pla çoktan Tunn Tam (Koca Bnllaına) ,·armı;tr. 
lıy;ıııılc, en kliı;ük ınenn:ra, her ' lr.rmdnn, ynhut hem"E"lıril~rinden tniştir, ı.1 0 açın r r ı ı · Oniir.e tıkan bazı kö.vlüler; 
11 r hnlka 1.n<ln.r lıerl.cs, e;;lcnir,. Halı'd Ya(;arogwlu, ikı'ncı· bir 0.i ennrma pusu l<urmuş ar, ıatta 

.. bır: :znnetmiştim. Meğ(>r 1'enc1isi i. · t b'I t• b" t · ı d" Aıc... oradn e5kiyn ,·nr' 
?.en kini sürerdi. lek olarak da işi pek gen:~lemiş, op 1 e a ıye e mı~ er 1' - b... ' 

l•:ııırr.. bı'r m•tzı'cle yet1'şcn ~ıükt.. mi"! Bi'rnz onru mlnya hıtl \e k,. üf' h ı· • 1 ' ş· Türk kafilesinin ba::ıında (Ku. llcdiklcri nman: 
..... • • yafeh'e ııa .adsn farklı dn11y1m ve n usu ny ı <:C'ga mış o.an · ış. ~ı. ıı r b ı d - O nerede? 

11:'..Jı'kları n- ında, ikinc: !lfatımu. • •·--- h 1' if - an\All.l •n ıl pasa) u unuvor u. " ... • biri, elinde hir cift kundora lipçic Lı nahiyes~ntn ıuu..u. a ıne ragı .. ~ d' · • ~ 1 k d k Div.n !'!onlu ''e atının ba5rnı es. 
dun ııe-dimlerinden Sniıl \e .\M: - teklifinde bırJumuştur. n.eıı ısıne .,ırp arın pusu ur u ·• ,,.... - -

olduğu halde içeri ~irıl~. ra~tıt bu• lılrt haber ,·eri'ldiği n•mau, cesur ki.rnlann tarif cılilen semtine Joğ 
J'fendilcrin fıkralnrı, ~<lil"''leri, nu görünce: Kongrede Milli Şefimizin 1 son Tu "evirdi, 
7nr:ıf t , e maımun mern~lılan 11• ııa~a icabeden tedbirleri almak ,,. 

- Gel b?.lmhm nğa! Alılm mı~ teşrin 1942 nutku, heyecanla ba. d d' d'" t "" K ••· t Ilira.z onrn, emir bcldiyen Srrp 
rnsındn -lıo bunlar d:ı lu lm:ulı, er ıne u5 u. arı:;ısına yıgıt a-

Getir giirelim. Dcı1 i. his mevzuu edilmi~, Büytik Baı;ıbu. \·ırh, iri boylu. ii.ıerinden heybet e~kiyalarr ile kartiı karşıya i<Jiler. 
~a. bi'rer birer kalıbı dinlendirıyor nurıduraları eline a111r; ~\"irirı ğun direktineri o.yrı ayrı ruhlara akan bir L:ılırulır çıktı. u,1 yiğit Es"ıtiyal:ı.r. hi!l de te lim olnıak ni-
Jar.- hr la si lenir, durur. t:e\irtli'kten ~onra geri ' 'ererek de. sinlirilerek bunların kayı~17 ve ı - :ç "L ) d ... ·etinde bulunım ... ·an bu azüı tek 

.\lıdü • 7İ:l <le' rinin mc,.!ıur nUI\. < brahim Agn onnnr ı. , "' 
eli ki: s:atsız '>l<tr:ık, ka1;1mız ve hayatr p .. cam ,1 .. a· .... Sırfıtan ıı Ttirkü .,"'öriir ~iirnıez, hemen üze· 

te :ıdnmlarıı.ılııu Hnfız OmE>r Fnili - ..,, • ..- 1• ne • e ., - ı•eı.aıa ! Sonra gi~·eri7., Kaça nıız pehnsına da olsa mutlıık:ı d t · d l 1 ııdan k rine nte etmeğe ba~lndılar. 
1 fı-n·linin lıil ~)elerj, fıkn\1nn, ci nldm! yerine getiriieceği, bu yoıda Par. ..:~u;i~et=~ı;ii:~' ;~:t•ır. tz~~ ibrah;ınin ateı;;ler saçan gözün. 
tıa 1ı öı)l""'~, ihti)nrl.ırımmn hn. - Kırk lıeş knru a! tilileıin ellerinden ,:elen 1'iltün • · b · • ı f]e kücill' bir lrnrJm eseri bile yok . 
frzasnıcl L el'nu nltnu:\t c;Urı:ıPk ,·erırsenız ben o ~emıyı on arııı . 
terJir. • - Kırk l es Jmrmıa mı! ~· (.• 'dj. imkiınlarla ~:ılrısııcakla n karar al. aiizleri önünden snpasağlam ge. tu. Dolu olan iki tabanca-.ı \'e bir 

yor uu! Rnnılıın ewelkiııi yinn: tına al:nmıstır. t 'rb"'rim llifeği ile üç e~kiyayı yere srdik· 
E l,i nül.tellnrılar nnı mıh Tıf. be" \\uru5n ını, yirmi yedi kurıı n • 

1 
• • • ı · t k 1 h"I Jr Jln an ı:rendj ilo lfanbur N:-zif, Yapılan intihap neti.::es:nd<' ~ Pa5a hayretle yiğıtın yüzüne en sonra, ıŞ arı - pa a rnn.. ı c· 

mı aldıydık, newli? vog·•u ka ,,. "d"r h v t" a~zalı'' b karak <1or·•u· •"'ini·n kıt\'\'etine Juılıyordu. llücum 
dnma<'ı S.ıid ı:rcııdi\ i de tmııtınn· " "' · • za ... 1 .. e e. e 1 ' "· 8 - u • "' 
malı lazundır, Uillın,. 

11 
l\Jnh .. :nıe - f~\·et öyl:wdi. Sivn " ~i·ler. Jıınna Meki Hikmet Gelc-nbek, - Na ıl yaparsın İbrahim? <'den on sekiz eskiya. kar ı ında, 

ke11 nlmı,.tık. T:trnnm sel•İ7. yıl ole- 'l:ı::.s 1·.n Refe• ı:r-'."rat Vehmet A - Benim ~ı,·mcle top, Jrnla.•·ca bu ağızdan dolma tcb:ı.nC':ı larr, 
Uornz:rn Te' fı i .. 'e lınnlnrln b... c. ... • • MLAu • .. • • •· ·' '"' yor. Şimıli o i:amla.r -bnrdnk oldu ı· B:ıh Al - k c ı· ı s "d p kolin d - tüf k ,.'h'd' G" 11 tüfeüi doldurmni?a imkiın '-"Oktu. rnb"r J'nc! rımlu A ,1 R:ı iıli. ı, a ptuı· , e a sı e. n ıgnn c ~ı ı ır. ıu e. " o ,, 

n ı>n5-ı.m ! ker, N3H Saydam ittifak~ seııil • sini isted~ğim yere diişüriirüm. Her Tıirk gibi: 
un son ü~U csniri, mil.tetnr?hi. Elimde olma<lnn gö1lerim p:ı. G • • • • • d • - Meıle'l o;endent 

mizin sönmez birer ~)dm, ön. ranın a'·aldıınna çeni!di. nir de misleıdir. , emıye ızın verınıı o hır top ko- Diyerek nalayı. "el.;ti. Ne ntılan 
mez birer ı.nlıluıh:ısnlır. "' )"Ryım !. •· " 

ne giireyim: giydiiH Hipr,iııl!!r bir lhrahim Ağıunn bu İ<tteğini pa• tüfeklere, ne de lmlakları tlihinde 
l';-c )nzık 1·1 hui{ün Hiylc insan. feliilıet. Cilac;ı sırrılıp hcıah.:,·nz Gıda maddeleri fiyatları d hal k b ı t · G · 'ızıldıyan kurı:;unnlra ehenımiyet 

1 ır, hu Çapta " a'.ıtkarbr yeti mı. clmu : yuma yama üzerin'.:! Bir~·n- düfÜyor ion:ı~u. ~~e uiçt ;:iı'.c ::~;~i:l~~ tıi1e ,·ennh·el"<'it atını e::kiyaJıırın 
yor. l'ıluh İ ıin, lloraznııın, \l ı R'l· <len ert ıı:ınn:ığı, birinıl cTı huş · ı d ı ı Ali h ortnsına süroii. 
s~di 1 3 erleri ıı:Hı hııc; ! tı~ e o u o an g:emi a ma. sr. 

ıınrmağı p_öriiniiyor. ~onra öli,ren. Cıda maddeleri piyaatı!ıudaki ğmarak yoln ı;ıktr. l\unetli b:ızl\larmı taoııyan iri 
* • * tlik ki ıın n bir nynld:nlımı ~·c<li se l; t' \'§c-klik devam ~tmiıs, diln yalıııT. Sırplann pıısu kurdukları yere kolları ı.lunnndan pala nvuruyor, 

\'akth le Şat1nıı:uulnr, 11azırlıı.r, kiz sene ~İ\ f!r, parcnhtnıı• yruna kuru bal:!a üzerinden sntı~ln:- ol.. gelmh;lerıli. Jı~ ki.) nlar kayıklnrla her c;an11Ha bir C'5kiya kellesi vü. 
'ıtlJler 'e im çaı tn n<lm".11=.r flr:l· tııtmıyneak bi'r lıalc g~lnıeıl'itİçt'! muştur. Diğer gıda maddeleri fi. hücum cür•etinıJe bulunurlarken cuclnnclnn a)Tılnral' toproklnra yu. 
sındn da aü1'te\c, mazmun~, e.-..ıı=. nyoi{mllatt çıl•arm:nmuşı,, ynt1a.nndalci dUşiişl~r dc\'am et. bir tnraftan da toplannı nte5 et · ,·arlnnıyordu. 
ri'rc ehcnımİ\ct \e kı)ıııet '~rılir izzet ı>:ı ıı rok tli..ti. J'eınizliğe mektedir. tiımiJenli. Ne knılar zamnndanbel'İ kavga 
eli. Osnınnlı rit:ıli, ulerunc;ı, \eıir hit: cliklmt clmez, lekeli <'lhi ~ler. nüşman toı>unun nere<lo bnluu. e<li:ro"lu? Ne k:ıdar b:ı uı:urt • • 
lcri • rasmdıı. hirrok "<ız ı-Jılj ' 1mn1.. ~·akn•n ''a~lı <'e'·-tlarl"' l!.P7erııi. ·' • ı · mu."tu0• 

"' ~ H.C' ,- ... •: uu"'uno <ıezen brahını ı\E,rn bir a- " 

8 SONTEGRIN - 1942 

11ıeoer arası 
iş b ro u ... 

H ARPTEN eonra ne!er !6. 
pılncağı hakkınd3ki fikir. 

!er, projeler, Il'.'iinakaşalar Je\"a.m 
edip gidiyor. Sembolik manada 
ki ".Milletler Cemiyeti,. nin fayda. 
sızlrğı tekrar ediliyor. Bu söz doğ. 
rudur; zira g~n Büyillt Harpten 
t.onm Ceneıvrede kurulan V(' muh 
te§em bir saraya yerleşeıı Millet. 
ler Cemiyet.inin hiçbir ı~ göreme
aiğini, hatta birçok §lcti çık:n.aza. 
sürilklemektr'roı oynadığını her. 
kes biliyor. 

Şimdi de bir devlet adamı ' '?rlil. 
letler Arası İş Bürosu,, kurulma._ 
snu istiyor; buoo bUyUk Umltl.!r 
bağ'hyor. Halbuki bu da yeni bir 
fikir değildir. "Millet!er C!'miyc. 
ti" ne ba.[;'11 o!makla beraber yirmi 
'tc3 ~ene evvel de böyle bir bU. 
ro kurulmuştu. Senelerce faali.. 
yette lbulundu. G:ıyesi dUnya işçi. 
}(.'riniıı yevmiye, sıhhnt ve kültilr 
bnkmım.duı iyi vaziyete knvu~tu. 
ruhnalanndan, milletler arasında 
ki is münasebetlerinin tımtimin. 
c:e ibaretti. 

GeÇen harpten sonra kurı:ılan 
Sovyet Ru.cıya, bir amele hUkfımeti 
olmak itiba.rivle "Milletler Arasr 
Iş Bürosu , ile en çok ilg'ili oimak 
lazımdı. Fakat Rusyn Milletler 
Cc-miyetini henüz tnıınn.'1.mıştı ve 
bu işi de p~ geç yaptr. '1922 do! 
Jtusyn Hariciye Nazırı ç;C:t'rin Cc. 
nova konferans:n~a demi~ti ki: 

"Millet er Cemiv~tini tammıy11n 
Rus hükftmctinin onun MHleUer 
Arası 1"' Bürosunu da tanımaması 
pek tabiidir." 

Bu büroyn gimıiy-cn Rusya o.. 
nun topladığı konferans'a.ra. da. iı,ı. 
tirak etmemeliydi; resme-ı etme. 
c!i; fakat müşahid sıfatiyle :nu,. 
rahhns bulundurdu : b:ı Çefit mu. 
rcıhhnslann, mUzakcreye işt;rfık 

etmevı.eleri usuldedir; halbuki Sov 
yet murahhasları böyle ynpm>;·or. 
lıırdı; söze l.8.rl§ıyorlar; nıüna.ka. 
şa ediyorlardı. Çiçerin 1ktuat Ko. 
misyonunaa demişti ki: 

''Raporun altmcı faslı A\TUpa 
ekonomisinin y-;niden ynrattlma_ 
s; için icıçilerin birleşmesindeki 
dıemnı.iyetin umumcn tasdiki ile 
toşlar; fakat biz orada i~çiler için 
en liizumlu olan nokta\°l sörmi•. 
yoruz: Mcseia kooperatifler işçi.. 

lerin ablini islah için en biıyük 
lir çal'e oldukları halde bunlara 
dair bir teklif ycktur.,. 

Uzun mlinakaşılar, mruıaba.şı 
Qalı.'!maları. tetkik sey:ıhatl~ri hiç 
bir netice vermedi; bo i t,oı ista
tistik, fikir, rapor, necıriya:- alış 
verişi yapıldı. Avnıpa>!a ~~\Ller 
lıep ~oğ,ıldı; ha.sta'ık şif& b<Lmr. 
ya ıı bir hal aldı; zira ilfıç değil, 
teselli veriliyordu. 

KADIRCAN KAFLI 

mı:ıtpertbz c •ıiriti'el. 7.nrif ~· Pi--lı~ne telmihen, ele\ lct riralj Altın fiyatı te_ste Sırp toııunu halla,. pıımn•-;u n 
cfamlar Htrdı. Jeıo.lıur H'l"I t.tz .·t d "' .. unn kendisi le bilmiyordu. Sa. (Bn~ tnrnfı ı inci snyfaılll) 

cnn şu a ı tnlmu ltırdı · ıı,ibi dağıttı. Ondan sonra Jttylnu ılt' bir nn oldu I<~ eşki~ alıırrn .n~· f 'k' ı ·· · t ır · · 
p. cııı bnnlıırın en b:ısmıln gclı'r, l\ol,usu ağır ' 'e:tir: 38Dün 'bir Re~.t"iylc altıııı~ı fiyntı atc1)1eri ile de gelen kayıld~ıı ~c- rin<le ·eller esti.rini gıirdii, ili" ı ıkr lıurrhıylc. ~·e ce\d\•ağıgı 'ı·er. 

Hacı h.zct ııa !l J 2~7 ) ılınd~ ,. 90 lira. k:;...,e n tının bir gram o " me , ıer a ıç&n en o •nı o an 
hirid<le R .,mo ı.u.-,;abn ındn do•;. 1 fiyatı ise 526 kunıttu. risin geriye ~öndcrtti. Bu aye. kim~ yolıtu. Kocu mevcfan yiğit hnrc~'ket ta?"Zinı bulma ltabil~vetini 

,.. 1'. nn, Pn :ımn hnır fıknı nnnı ıle bir Türkiln burnu kana.mıulan lhralıim ağaya knlmı tı. Ahı ... lı ı· t• •· • p · ı •· 'd 
dıı. J~nbn ı Harı o~man Hiı.irn 11!\• Yn1ncağnn. ,, ge ı~ ınne .. tır. ren ıp er, fiaı e-
c;:ıdır \'e7.irl"'kl Giri<l \ali \"e s~r gani bu tehlikeli mmtakayı geçe alaylı ~iildii: ler, kitnıılnr fi'kir terbiye i ir.in . 

tek :-.nlimen (\' ifün) e ~elehildi. - İ:;ıte ~iiyle olur! .... l 
n ı.erli ·, d" buhmmu tur. r\o,lpn 90 lirayı düşüren kim? Tramvay önüne düıen kadın uır. l\luh:ırebe mey< anına getiril. 
1 rzinçaı,lıdır. Tilrk ordularmın ileri gelen u. Deı:li. \'e kahr:ımııncn iilı1iirdii• mezler. J{umuty suhnylar hil~ilc-

Geçen ay içinde 110 lira pıı.ra 1''atlhte, Malta çarşuıını1a oturan bitlerinden biri i olan llırahim ğii imnnlara bn'kmn·anık , oluna 
bzet p:ı":ı usl,erlil•tcn yet.ı;.me. • · rini dim:ığlarımln taşıyat>nkLu, fn, 

bulunmu!:•ur. Kııyb~denin; pıırn. Sıdıka dUn caddenin bir tarafında".! Ağa, bunu yaıımakla ,·a1.ifcsioi hi- düzeldi. Rurnu Jı:anama.dnn i. te· k h rd h 1 • 
dir. J'cril< o1ıluktna ourn ,.c7.İr- nt er ye c ve er :lllmnn .:ızıın nm c~nsini, han<>< tar.ihte, ııercJe, karşı tarafa geçerk~n. vatman Eş. tirdiKine inanmıyordu. Onun da- nile-n vere \"tlr<lı, 1 1. . . Iil le \ ıı, ifa! l<Rri , nlili•.,ine ta. .,. o ıııı kararı keıı< ılıklerınden , ·ere 

"' ne suretle clü~ürduğtinii jsbat edip rc!in idaresjn<leki Edirnekapı tranı. ha yapacağı çok i !eri, lıil~inin Ttirk t:ırihinin :.nlıifeferini nl d 
·~n cdilmi.;tir. ıuml n .-..onra ""'i•I. <·ekler ir. Hnrp Akademio;inin ka. 

parns•nı almak Uz~re Emı,;yet 1. \'aynan önUne dU§mUştur. Muhtetıf J,un·et ve kudretini µ.ti tertecek tınb -Hsliyen bn ,·i••itleri tle unut · .. ı . ele, Tmblu g:tl'}t. Si, n<:, , e l·:dirnc "' ıucsj fikir terbıycş} \'ermek lıadnr 
kl'nc1' "tıbe""e mU"'cn~ıı·ırı bı"dı' "'1!rlerinden a.,!!'ır yarall\Jlau kadı.:ı "Ck snv:ıstın \artlı. ntalll''"· , .e "t." sıra "noı-'' ,•a·.,., ... _ • ': ti.il l,.r.inde hııhmmu tur. J;u ., " •.. " ' • " .., "" .. •• .. u.ı ........ lmvvE:fli lı::ırnkter yetıştinncktir. 
rllmektedir hastanP.ye kaldınlmı:tır. (Mora) \e (Rahrn) mohıırebe. dır. 

zamanl:ır, l\lulı cirin JComis~ on · J<~n gfüe) fikri i'crn etmek ~cin 

rr~Cfi~d~ d_ \nzae ~ormu~tlı~~~~~m·~~~~,-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~inde veeııun mzım~~ İMdeve 
JgM d J'dirnede oldu, enerjinin kn~·unğı d:t lmnt!:tcrdir. 

llnC'r ıız ... t ım ı "'011 : ..,rm \ez\"- iııde kı a hir 1nmaıı iktidar me,·· ru~·a anl:ı .mn imkiı.nlarını> :nnn· ticrek harp~e, gerek sulhta e n 
Jeri içind,,, Jı:ıfü nrn<;mrl:ı m•ılıte lıiini tecrölıe ettiktP.n ı;:onrn muta . makta devanı etmiştir . .Alm:ınya . olnn yapm:ıkhr. 1bra1iter VllP• 
Jif men ıl.iple ı.ohret J,ımrnm ıo; rrlreyj inıznlırnn :Peteıı hukfıme • nın Milletler C'-emiycfö1den çel•i- makta ~özükıir. Asl,erlikte lmrnk 
Erzin<'anh oIJuı.."U iı:i'n, ••J.rzıncaıı tindi' llahilı~·e Nn~.ın olnrnk tek lit:iodeu sonra 933 sonunda " ulh terin hO\vetlenclirilnıc: ~ :r:eknnın 
)ı izzet ıı:ıı;:ı,, <li) e iiu nlmr5tır. rn.- salıııeye çıkını<ıtı. (_.erek 1 !)33 <lo<;tu'' Hitler, mö'iyii •lii Urj;ı.,n'l ,\ çclıic;mc inden daha iiaemlidir. 

Po 11, i~·j ) nzı ~ nznrıh, ı;:'li", fö fle, geı·eJ.-;c flaha sonra Frtı.n<;arln ıniilakatı l\laten guzetesiııde Da· Arlcadn5lar, vmifenin ·netli, 
?ıl bir a'lrun.lı. J>cuiııc ~.ire o'!";. Yen: ~oo;ynli t)e".n lrredı,i l ui."Pk Jndye'nin mannlı bir tas' ibiylo fern~ııtJi, yomlm:ız hi'lme1~rları 
jinat fi1•rileri 'anlı. ze••i, foti, ,.c olnınmıc;tır; fnltnt cl:ıim:ı. bilha.;c;a ııesr!"{lilmişti'. o:ıııak için iyi flü 5ünen \'e yapan 
tedhirlj bir ' zirdi. Ze\ k '<.' cı:)cn- o:olJnr arasınrla i'ynsi diic:lınrrlere Bin11ennle~·h 6 "uluıt LD3 l giimi ıı<.lnm olm:ıl< için yet=ıstirildiniz. 
c~ j t;e\ erdi J dl. ıt ı.urıo;ı tıl dııl•. \'e•ıi bir 'eçlıe \"crme1' h:ıkııııın. raıa•: 86 Çevtreo: Aksiyon Frııııses'i'n hiLha ... -.a bu 'J'ilrk Kurıııny uhnymıu iılaeali 
ten o;onra, 0.:11 in l i'r h ;:\at ) a :ıını tl.ln e1ıe.'11miyet lidir. Aleksander Vert Muzaller Eıen tarihten sonra inki~:ıf cclen Fasi"it "J\farc!'i:ıl" dır. Bııgiinün , .e gele. 
yn, bu•l dı mrumi tererriıt \"e in· G subnt 193'1 •mrp-'lş:ilı~ı her \ 'e yarı f'a';'i"t te~ekküller tarafııı_ rel< lmnnny nesillerinin istil•ıırııet 
Iirnd j 'ntb ~erirdi. ltc~e mnlfııuılur, ben bile müteaıl. rici .,iyn etini, uıun ~·ıllardanberi 11 olu .. l'ran<onnın -;arki Auupaıla. , dan " Frnn<;H taıihi'Julc yeni lıir ııoktası odur. Kurmuy camiasına 

(' ı :z n":ndi, hlml ~ok h:ı<:j · dit \'eı;;ilclC'ıle bıı i ~·nnca bir iki tııkiıı ettiği "'i)aseti hırakmı} oı. l:i müttefi"ı.:lerinin Fnnsnya olan denin ~eflmti'' p;ibi sel;ıml.ı•ınn iııt:<;np eylefül:riniz şu anıla bütlin 
ti. Tr b' g rpt:ı, p c;amn ~nn•n_ tlcfn balı etmi5tim. masıdır. Miisyö Dalıul~e harid· itinındrnı sar;tı. Ve hatta bir "e hir glindür, nu tnvamı tnhril• eden cf':ıl ve harekiıtınıı:cJ:ı nınrec;:tlı 
,Jıı ı:alı., n r .. kj nıııhnrrirlrrımiz. 1933 de, llitlcrin İl<tidnr ın<'''· re na::ırı olan ~Jıh.yo lfonKur, ne sonra l<'ra115nrım on'an c\İ .. i.)·a. ...ebeplcr, burnda tuıtırln!mağa ih lıeclef \ 'e örnek tutmanızı i1-c ta\'. 
den Mhmotli J aik J'ec;:ı.cl hl.''. c• kiine ı::clic;iııiu illı c;ene i, Frnqsıı .Muso)iııi tnr.ı f•nılan (hiç üplıc .. iz "etine <le\ am edece~i hu>.u<:un<b tiyaç hissecliJrni~·e<'t>k ka.clar, her- .. jyc ederim. 
nuıı bn h 1ind n hnb t"d"rbcn lıe11iiz o;ar-.ılma•ııı~ \'C snrsılnıa~ı Hitlerle i-.tişnreclen '-Onr.ı teklıf Polonyalıl:ın in:ındırınal• iı:in !\1, k.,s;ıı mıılümudor. 1938 ilkteşriniıı l .bediyet ~·otunoa uzakla an \ 'c 
" ıdcfa dil n il r ~ bi. 1 el ki rl 11J iı1kam olmrvnn hir dc:nolmı.ı;; ~ibi ecli.~n ıliirtbr misal.;ını ııren ... iıı iti- Rnrtu'nıı n sarf ettiği hiitün ;:ı:r· :fo D:ıladye ''"binesiııin ılii~nı0:ıti ) Uh:e;;cleu l~he<l i Şefinıiı. Ata tür· 
fcn:ı tc:ın ·· .. ederdi, Hu ı".ılnr en• <;,,•ıiikin·ordu: o \':tkit ikt:llıı.r mc\' 1 bari'yle l<abuJ etmi~lerdir). ~ıu._o-- retler neti<'ecıa lmltlı. Oortler mi. --bn <lii .. me kısmen tle Blunı'un kün 1.nlııleriıııizde ve \'İcdnnmuz_ 
l"ık 'e :ıl arı o'd ıf;u h"hte Uı: <llırl kii"ld" ·otan Dalnıhe lmh=necı i "on l ini'niıı \'e :ukacfa ·ıarının n !.i fnnı sal>ı parı·mcntoda ~ördiiğd mu. ·r~vaset ettiği Sosyalist]er !.?rllflll· da s:ığ oları aziz lı:ıtırn mı, 74 f'\'• 

r ,falı lcir. "' 1 rııı le süriinürdıı. J,frnu~cl:tn i11>te ri~f' 1::?.clDr cl 0 \'8111 nltınıfa knlmı' <ı!an ~i ter ı:run. tıalcı fet yü:ı:iinılen terkedildi, fa nHn knb:ıhntidir- Frnn ız lmbL 'i:drnm hendi mes!c•':-iııe intisnn 
Tabiatı son dere e sııfli di. 1 rab. etti. -F.'lln •z d:.&hili mı•\' ıcnc • zcy !Hıık Doııntıı da clörtler mi .. a _ l<al Daladye ,.e l'ol noııkul''ıııı ı nelerinde bir k-tmr,.ızlık tleui nı:· ey) .. ıli'ği ~u nnda t:ızim:e nnıırım: 
hısı?tırr' hukl'i met 1 onı'l ·ımJ,, hiri "İnin s;ıbit olrluj;unu ~öst,.ren ni • kının hnrnretli bir t:ırn!!nrı\'tlı 'e bıı teklif ,ınrşı ırıda ald;ğı ilk 'a.- mı<ıtı; Stn' i ~i rezaleti ortuy:ı To!)Ça kurmııyı olan ilk olm). 
\tlfİ\e1 biri itforc me<'lis"ııe .,, h betcıı uzıın bir /. rııan- f nlmt :ıy- samimi olarak buııdn hitbir keli· 1.iyet, Hitierin A:man baş\"elcillif:i· ı-:ıktığı \ıtkit Fr1tn!lz ııarlfım.:ınto ılnıı Erl,fı.uharbiye mektebine ı;a• 
'ıll<; il ; l:?fö i.ıl, • ' muı t znın \'c nı 1!133 ~ rlıncla ~o"' nli ... t nRrti"i nıe ~ümıii ·nrclıı. v., lmt hu teklifin ne ı;eli~inin A "rupaıla yeni bir sunun nUCuıımu <'Ok n~~ hir de,.,. •lar her okulda ' e her sınıfta , .e 
hi d, od lnr..ı nvn!ıın bir d'lirc nin ikivc n:rnhşmdnn hn5lm \'eni \"Cllİ' niznm., iiol!r>ı ~iden bir mn- drvre nçmı~ olduğunu ~ö l~rcn reye düs\innii<ıtii. Bir nımrın ''e !ter yıl birinci ol:ın lınyattn 'e 
' r! n konııbn '.\ıl.ı' h0 r k•ı"t"llt_ llİ"- m iı;•jt ametimle mnrn'ı bı~ n:ı ı oldııi;unu nııfsml\ ı linım ge· lıir nliımct oldu, nnndaıı hir mi11l. ~·arrm dii·dne clitılom:ıtı:ı b!l r~zn. tarihte birir.ci olan Milli 5efi'l1İ7. 
(\,. har p ve •mlfanıl 1) 11 n lıir im lı:r ha(1i"e (le tıııı;;ulr gelnı!. ~ir. ~ell.'•ı ~. :ır.ı;anın bı..ın rn11 olmuş drt <öonr.. ıl:t Oaladye Frans:ı \ 'e ı letc kıırı~mı~ olmn.,ı , Frırnsaıl:ı Yii<•e Ba<:btığumuz fsınct tniinü. 
nhıl th:ıııe' i ıtln h ''n <'<'' ircrrl< Bu ha•lisc Fr:ın .:ınıtt an'ane\'İ hn- olma<;ı !'ir.~·ıiacnk 1''r "",'rlir. Bu rn . A lmP.n!·n nrnı;rndıı floL:'TUdan do~ ııarliimc!lto .n leyhinc ~ı>7::trl ~ nle ııiin iyi kuıınııylvrı oluıııııııı dile· 
om ':ı ~ tnr 1 u lk.'U"ıl . " d i:; or cı:ııc;c::s:1:111:rı:::-mı::ın:ıcm.-:ı:=--.::ı:r.:ıı-1Sısı:ms:cııımı•w-ı:ııaı11D--...,;e31 .. ___ ı:ııı•!'JW-ıını--.-----•ı•ımı•11ıcı:::::ı1---·-!fti-•r..-:ıııal'l'.:ı;w:19•-ı:m---1111m'!llı::mıııi.I rinı.,, 
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oepllelerllldald ..... 1ıllUO ren toPde ba ,..ıen ge 
:rl almııltır-.. llUellit Romada dlC arni mGtalea Deri iL 

•ıemlellee:tıııııılll.i.I ~ ııımos mubarebenill aeU.. 
Bir ~ ..,_ memle' ,.,. 9l haJdaad& tahmin ~menlD ,.r. 

SlJ&Nt etmit o&-. :VUdll Vt.Ud AJDeı., 
l:'ilrad& •1Mdili biır ıaatukt& deall- ili& •:dulu lıildf1'11meJı:tedb'. 
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Şimal ~ w Tlrid,.ua MVDAJl'AA sısti!M1 
rafmdati ~ habimisi k 9BMEBE VDttOB 
eaJmııs veya ka~miz '1 Benı. 8 (A.A.) - BerJinden 
cıiaeakm. a.bna.ıı h&'>erleN g6re, lıfaretal 

Lıtihaan fliılm' Jı:1, Tth'llye, bu RomeJtn aıındafaa l!lilt~mi aemere 
ınem.Jeketi bilh... dopaan fet· vermeğe bq1aımftlr. Cuma gfi. 
binde aııaJIQl olarak Jaııllaıwuk ıa Dinde ......,.,,ın dikkate ıiyan. 
tiyecek bir metecam için oot ar hiçbir le)' :rapamemllJ oJmuma 
ktme bir mesele tetJıkJ1 etmektedir. iP'et edilmektedir. 

'V'l2ld nutkunda Dk dtlnya hal'bta. Bir .. mlW.efik teer'l'Uft mib. 
den aon:ra Törkiyede 'rikıllde ~ v~ mldafaa ha.tlvmda kdm1Jtn'. 
e8Bl'deD ....... ~. nn.nıan ain' mJIPlara utremak. 

Vllki bı:ı ... rı ~ ... ta- taıcllr. 
suwp im.azı nnoek 1111" m1ml ola • ~D lııa'ft !mnıetlerl dmma-
r&k 211ıaetm11ttr. B&Up •ki engeller dan fMJbıet ~tedirler. 
den kuJtU!an w ıı.nct vktua bancl Sahtı JO}unda mtl'fteflk kuvvetleri 
ll'lemleketta olan& oı.ua bLlanıarm. bombadmlııul edilmiftfr. Birçok 
ka'biJb'etlDI tabat eda 'l"lrklerba -.. im* toplulddan da taamın uğ. 

VildiklerfDi ~.r _1tm11 __ t1r_. ---------
Vilk.ie Tiktierin Unidllerine ta· 

..-uz edecek olan ller llMl!llekde · 
~ışmak azmiacte buland1*:lannı. 
T&rkiyesıin harbe girmek istemedi-
iai '\le )dminle 1&6'9 alem herb" 

sin kendisine Tilrlt JiaMludunu ıeçe 
cek olan ilk mıkeria :wı ona tüib\ 
cesaret edecek olan 'ctiler askerle • 
rm yok edileoell kanaatinne bulun 
dulunu söyledi#ini beUrtmlştir. • 

ınsm :MilJBAR11B1118: 
Kabirede ne§Ndlla mülterek t&. 

W. teblltJDde mUbanbe hakkmda 
oyle deniyordu: 

5/6 80ll tl:lrin gecesi, ve dön 
inci ordu d1bjmanı garba doğru 

akibe devam etmietir •. ~an 
rhlı kuvvetlt'ri bakiyesi F ukn 

Oliim 

Sa.ra.,ılar evra.k ambarlan mtldörU 
... ' Jth~lt*~-~ 
il& vallıll ......... B. Oıwdet ,.._., 
B. 8atıar Saml Drum tı&ldllll 
na ~ medaam. Onat ,,_,_iı 

Sat>ur Sami Drazm baldız: 
BAYAN P'AİKA BARA& 

ftlat etmllt;lr. Oenazell ı aontepia 
JIU&rtM! gtln& A&t 12 de Kodada 
Süur Sa.mi bMIMhtden kaldırdar&k 

~- O =eta camlablde 
Ql• namME li•"'Mflc: w Karacaab. 
met ~rek &il• kab 
rlatamna defnedllecektir. 

Merhumeye 1ll&lfınt. atlalD• aa,. 
bir dilerts. 

rtla.rı Uzeriııde ileri hareketimi- 1------------

i durdurmağa ça1Jııııml)ardr. ıra. 
kat zırhlı kuvvetlerimiz, kune+li 

ucumlan neticeel olarek gaıi>a 
doğru daha ziyade çekilm•k ~ 
ıriyetinde ka~. Dile • 

r ilen esir miktan şiımdi 20,,000'i 
t cavvıiz etmekteıöir •• BugU- ka
ıar za.pt~ilen malzeme araaın. 

da 350 ta.nk, 400 top ve binlerce 
araba. va.rdır .. Cenubda terkedilen 
t talyan tiimenlerinin t.emalenme-
ine devam edilmektedir. 8'inci 

crdunun ileri hareketi devAm edi 
or Bi't' geee ene!ki aiır bt>mbua 
.~ta.rd~n 90ll1'& ıayyarelerimzi 

rlün daima ricat Jıslinde bulunan 
düşme.na. kar,ı al(aktan hücumla. 

na devam etmitlerdir. ML'"'tlll • 
Matruh'un ga.riıll'.dıe yaptla'!l veo 
bittwısa muvaffaldyetle netieelee 

barebelıeır o1moltur. Savat v.e pike 
~ Volganın ~oğU&tunJa 
topçu mevzilerini bombalnm1ştJT. 

l"BANlllZ 11&'1'1 AF&blAsı 
t1MUMI VAUSININ BEYANA.Ti 

Franmz batı .Afrlkuı umumi valial 
Buvauon, Dakar clvarmda St.. Luls. 
de bir Wftil ~ dem.ııtlr ki: 

"İlerde yapdacak ılllJh için buır. 
1ılı: ~ OmeN !ngı'lbıler, oyunda 
Jraybettiklerl kollan J'ranaanm e:ln • 
cleu alclılrlım Jı:oslarl& tewt etmete 
~lardl. Dab.r ile Fransız bL 
tı iıl:trlkaaı ıertlDtlte göre lnglltzleı 
SÇin Jaymetj herkeaıçe takdir edilen 
1ıtr kos tetldl ed;tYor., 

ııen hilcum netf~nck dilı$mana , 
ağır kaIJblar Vet"dirilmi§, kıtala- OZNOVA LblAlın TıUIBIP ıı:Db.Dt 
rile arabalarına büyük hasarlar İtalyan milleti lılJar ~d,iaelerl,, 
ıka edilmi-.}tir. Atn" bmıha taY}"'lr• nı ötrenerek he79C&D& düıtüttı bir 
!erimiz gündilzUn Bingazi v~ Toıbo .nr&da lnıtJ1a ha• lnnwtlerl de ee. 
ruka hücum f'ımi~rdir. T'yyare- novada Romele ~k U&ere 

9uvuaon a&rlerlnl bitirirken, bu 
Jı:ozu kiıueJ'fl blf'&k&mıyacatmı ıan.:-
1& -6yıeml1Ur • 

iJerimız Bingazi'de biT petrol ge- llaantalumt o&m ımWmınat depola • 
nisine ve Tobruk'ta tir ticaret ge- l'Dll tahrip et.mJiılerdlr. İDCiliz bava 
tnieine iM.bet kaydettiklerini bil• kuv'Ntıerl taratmdıan ka,Y'bedilen iki 

tayyareye makabJl Oeama f8hı'lntn 

Türk inkilAp 
Enstitusunun kuru
luşu münasebetiyle 

A••lllaa Haracı 
<Bil ..,.,. 1 ind saytadu > 

DiZi ~ müıradiyle geliyoruz. 
A)manya w ttaıyaıun yaıattıkJa. 
n teıalilte «tadan kalkar kalkmaz 
çekileoeltrnid .beyan ile i!fimizi 
gdçl~ştirmemeniııi rica ederim.,, 

tngiltere bWı:blet;t de bir ibeyanna 
me n8fl'8decek banketin J&lmz mUı.. 
'Nr llCPllM karii >'foPddıtmı bfldir. 
mıtft;ir. 

• 
Tek taraflı mesele 
karşısında değiliz ? 
Kartaıa, mıcadelemtzı denm ettiren 
,,., bir mıw mıcaiele devrlalleflı Maarif Vekili

nin vatandaş
lara hıtabı 

V8tl at • 1 
(A.A.) - A.mertkaıl. B~im i~in bu cihan laciaı imtihanı içinde milli varl 

Jmnıetleq ............. Oelayirde bir T 

ooıı: d'tık• ~-ıraıcat b'l maun tutmalı en batta, her gerektiği vakit, açlaiın tla 
~ lılldt:rtlm.emektedtr. Kmılm çıplaklığın tla batında gelir. Hem vatanlannı hem hiirri 
..uı1 ımnıet:lıedD aracı dakikada1l yellerini, hem )'ibbinlerce evlatlarını harpte kttybede 
dlıkiJra:pa .,_..,_, ve onan arlıaıntlan Ja ne ekmek, ne pabur, ne elb&.e bır 

.Awww:P Juaıe tAılri Jnnnadw l L nl :s-
..._ ..._. ~ ,olduld&n amıy~ 111adı arı ve erkekleri zürriyet vermez zaala 
Jwteıta dlln8fk,rml, -.aa malMllif tlıqen kOlnflllGTtlan •ol.alı maalai uzalıtayız.. 

,,...,,, c,A.A.) - lıfMrrif ..... tla.... . WAkkt edileoe.. --------------~~~:.:;::;.:.:::.;:;::. __ -1 
veGl.i H&WL Ali Yt1~ ftıtaDdat 11ıDi lııAdldnlftir. 
.larmm& Ti* iAkiMp ...... • A .... +ıD.48 WAW 
nlD Jmralclağurıu bilclinnek 111e _..,...-

aııan eıDlltitlıJe celp - en'& ·~ • s' ;.. 8 t.A..A.) - .Amertba 

taaı. pzeteainden lktlbu •tuaı. , flad• •Clfade ............ .... 
-. '- yamda J'a1th Rıfkı Atay bu,. devri fl7abna elunels ~ .._ 
sanktl durumda htllı:bıetjıı takip et.. ~ ..._.. il' ı il• 
~ •iYWt.1 gwteleria ift vabulclaf POllme&:,. ()eup Ame,.b.,.. blll· 
i&rm l'Uj,fe 'Ye veclbelel'IDi belirt.. da1 va.-: 11-•dada ........ .._. a. 

meğe davet it;in aeağsdPi bc7&U- lrlWe'I, n- .... Afrlb._ 
nameyi Detfttmiftir.. ... 1 • .. s' dıır. .. kıtalar, 

........-.1 • • rJIMl'lıla ' - "'• al • 
BOrilk. ml'laıtimıilıe, ;:;-cı1ıııp - ..... TP' •ta m1l • 
.... ~ eebbfJSlıd L 

2~• 
mektıedir.) • • UıoeC;. lllua* Ame I"'+-~ 

Bilytk mlll telDillll .... )'ıl llfGll,8WYlli 
bllyWt millıet m.edlılinin -.:ıt1ll .. Didljil ..,._ 
tmlaımdatd. ...... Ye ~ 111 • • • ,....... ........ 
&......:YL..-. 4"A~ -=oL 'l....a-.1.a 5 $ •• -
~-- ~ -- - - kııUtul - ,... - ~ k1U,, k1Jl'Ulıa.D T8lk i1*iMp tarihi ... .,... ....... ...... ~ 
titil1dl illml dan..- Ye JG•etıim lılıktU9 ..- ıM ..,_ 
kanda ı ta ıw1 nr• b... .,,,_. c eww .. .-ıw 
E 1 • i • i'MiWe •p llledız;ı,M a 'llıı 1 ...,._, - ._ ~ 
onun &temini ~ ıiQlnde. 11e M' Jsııar: 
dışmd& tıımıtMa ei>edı"leetirmei. o . 9*'l .... • IMımtMril.. o . 
amecmr gl(len emıtitli, • aha hs ---_. lı:I • • .,..mlltJr. 
~klettimıek bef'e bir ldM8pba .. l;CAl't• , .. , ........ tlıııraıc 
De bri,mörıe.bir a~ ilk ...... '? 116-• ..... eoktalu'da 
6dev -.,mJltii'. Ba mi: eselerde Wld m ur ' • 
inkilil:ım ndı ... kıendi ııae• w XfM su: ı • 
1erimilt ayd n .... .. ... • m.....-
nlmıı ~ her tlrtd ki- L ' • a CA.&.> - limalf Frl1ll 
tap, belce, et7& tıc4h.-: w Wıo - IAZ 7 r • .. 9llıah pfakla 
tandqaJanı. .._ balmdw .. m• lııelllber l:R/ ,_ ..... cıkarma 

tırBtty. mDet meelielmil. Mmp ı.mıc:Jıı ıtn+- __. :Aııaıılilra ordu. 
.... -:hi ~ mı Tar! • t m IJllllıel8I EiSs. 
HAl'I eııaawww :Pleek tmti .......... Afıbbkf l'ra.D9IS 
&nemini WIW& bir ••etle !'do oımı.:... w lftDm milletine 
mt devlet dalftleri Ye 'baıımıl" tetki hit&beB •i>.I ki meeajl bu ıa. 
1ltla!'da mevcud beaft w evamn bah a.ıı.nc 8tati)ıle tam birde 
emtitllye ~ kalhlftlaştnt. .4'1'1htiJıe mMbte 4 de) :nadyo ile 
m•lmqt!r, Bftytik ıııt.iBet meııltıs' i16a ehnildr. Aym mee&j Jine ~ 
misin e~ lı:&r11 ba değerli Abllı 8ıilmll Fw Afrikuı bt. 
~ ı-. ~ '6krana 1lıld1lp rinde 1llQ&ll ~ ta.rafından 
davalarma bisneti -* tıilen yurd madıa olaiö &ha.li)ıe a.almıttır, 
daPanmam drı. qm a)lbyJ göe- ....,.. metni llQllar: 
ter~erine gtlveııiyoruE • "Ş"anaıt Af r ita Pıaıısm.. 

BUyiik meclilin kararlal)ıtmllğl lan. k:amaııda. etmetJıe mMtehir 
esaslara. gö~ ywddaş'!ıar eileriq. olduğum k.Uvvetlıer li2i ~k e. 
.... ilıldl&p ...... ~ ti .. ~ ,...... Jrtnı llAllk•alt tl"8N p. 
ıra enur en8ti.dye ~ ve Jiyor, Bil 'bfı\ ~ baftkettir ki 
ya kenıdi adlannıa.ukletmek 7Üut 7alms 3imalt Alrillıtıdalli Alman 
•tmalt h-lannda eerbeet bira • Ye ttaı,.. lwvvıetlıerine mlltıevec. 
kılmıtlardr. cibtir. Hedefi lee d1hjmam yok 

-~ ...... --=--.. ,..,......... .......... lı=k=tk .. 

..... J'UVMl!lda ~ - • 
ot PVrtUWlU da ba.aya lırlatmlitlır. 
Le71tıiin *t;Dade ~ ,......... 
da.ld '1ana ... lıw:le ............... •. 
...._ ,_.. M• ie de ~ J!ll9I. ............................. 
ldnelMl~~pmtıa, 

ne de lıa karlkMa..a ,.,_ -
idil m..ıl 1ıir döl'• ee• ,....._ 
Zatea .... lıUa& aNldalq llllıla.ll. ... 
s1a-..ı-mUUc1anh- ._. 
...,._.. bir meni'*• lllDMıı' kM 
....,... ..., dV .. n ... ..... 

...... • Jıı:alPlır --. ıh 71 ... 
&ermek lo1D ~ a.lmM ...... 
41lk: ....,_,_. ....... -'=""MI-
- - )'tllraek ~ ~ _.. 
..... yuvadan ........... ''MiSE,, .,._ 
llllda IQlllır ! Aeaaa kMancanı ., .. 
&1bldelliittl ..,.... lıaJllt r'=ldt. 
,... 117 ...... ..-.ı ..... il im • 
l'llflak zeytla ,.,......_ • laa'llp 
..,.... tQecar. &.,...,,.illa ....... . 
1117& ~ yelkenU ......... . 
llJaJ'& kömör taıtı1U lıaydrel. ..... . 
oelerde _... Ud '-ilk liraya ldrlL 
...,.... •• ,.lklJtm ........ 
..... olmaınak .... bt,ulıoN• 

Jdn.)Mnwlık bot 7"r lmalıamJM 
Jlldl J1im mll&tlr vatandaflat', yava 
dan attığomz balk anema mdnr! 
Heaele aedl.rf Mail--. ..,._....._ 
..... a.H .......... ~ ................ ........ _......._ ..................... ,.,.. ...... 
ıı11ı11aım. 11an1ana da lllE _,_..ar. 
lıklı • 1oret11 ........, p11r. nn. 

Euetit4ye •tılmak istenile11 ed~ :rr...M11 kurtannakt:r. Ne let mMe•·•er'•• .._.. •d'chrtm 
vt'llika veya ef}'UJD ııefaıi ilrıl ~imali J'IN.rımg .Af!ika.sı üzerinde, ba ........ ..,. ~7--. .. ..._ 
danışma Ye ~netim kurulunca ~ D.e de Pnuım lmparatorlufunıın _.na ...,._... - ,., = 

yin ol11iıa.caktr. hedaangi bir parçuma kar§! hiç. ......._ dljW 117&tlan dald ........ _ 
İ.!tilldil ve irıtillp tanihyle flgi. bir nJyetiınis otmadJğl hakkında tin• art&lrmak para ~ M • 

ii bu tUrlU belge ~ eıyayı baf.r!t' ıizi temin etmeie bile lttzum gör. toa OlleleriDI gekmek pae -..ekili. 
layaıılann isimleri enstiıl~nUn ıe müyorum. Biıı, sizlerin dostlukla. mlslD _... ile, bir t...ıt dalıe llllllde 
ref defterine kayıt olunarat k~n- nnıza gllveniyor ve işbirliğinizi ~nllp kalmak o&dutonu blU~ras. 
dilerl~ kurı4 tarafmdan ~~f dip talep ediyoruz, Kaldı ki bötlln l!artkatttrler, bir iki 
Jc-JD84ı verilecf'k ve keyfiyet radyo Size kvlı htçbir taam.ız hare aenedenberl ıııadeoe meuuu&ar aaadı. 
ajanı, matbua tweıtalla.riylf- mil- ketinde bulunulmamur lçin kat, lllll 88falettne olm1111ardır. 
Jete bildirileceartir. bu konularla emirler verdim. Bu emirler bitta'll önoe memar, möt,ekalt. dU1, ıeı&m 
ilgıli be1geleri undi h:saP.r:na ıizlfll'İJl de aynı vaziyeti takınma. slbl, belllemek &Ol'Ullda oldlaldan He 
saklatma!c veya özel kolebi:von • nıza ba~bdrr. Herhangi bir anlaş. beraber, ~amız lataabal tellrlnde bir. 
tarmda b-Jhındurmak isteyenler • 1r.amaz'bğa meydan bırakmamak kaç on binl bayii llfM bu aınıfa yar. 
den bunla?'Dl bll\1 'Ye 'Y89!11a.~h&k• ~in bize Hafrdaki İIVt'tle'fi veri. dım edecıeiiz. Acalla aa"1t pllrJI ve 
kında en~itUYe bilgi v~nlıerin nız· yardım ecllleoek vataada,lar ....,. 
adlan şeref d~ftttine yazılacak • Günıllzleri birbiri üzerine ~eldi. bunlar mıdır! HJg bir gellrl olmıyan. 
tır. mit bir Amerikan, bir Fransu lan balk ..,aaaoeler1nc1e,.ı.e.ıeme sec1 • 

Her türtll mMc:aatlarm Anka· bayrağmr ~at .... riniz. birleri dabt alan HtucOmet, dlter ba. 
ra dil ve tarı1ı • Coğraf\'a #akllltıc- Geceleri p:rojektö~rinlzl amut kiki mo.bta.çlan arayıp bulmakta ve 
~ndeki Tftı4c inkilap tarihi eMti• bir vaziyette havava tevcih edi. lmdatlanna yetbmekte devam ede. 

tilsil mUdtırHlğline ya.pıtmasırn rica DİZ. cektir. Bu be.biate gazeteler dalat ealA 
ederim Bundan başka aı;kd'f emniyet lıtyetll olanlar gibi 11\ika!Dt!&e &av • 

Bi.iyiik TUıic milJ.etinin ytice eı,,e- bakımmdaıı !!!izlere qağıdaki tali. ılyelerde bulunurlarea bundan kim 
ri o1an TUrit inkil&bmm ltrr sil!• matı vermeğe oı&bur bnlunuyn. memnun olmaz'!' Falcat leylek karL 
hal'mıı a.it Mlge es:ıya ve eserlerle ruz. Runlnra itaat etmeme« b~~ katvünün mevzuu IKı mudorl' Bu 
Tül'k inkil&p tan1ıi en..9titilsUnil luı~r hUJMne bir hareket olarak karlkatllrden &lmablleoek ilk ders, 
ve euttit:Uniln yUkıtrda ~~hı!l tefsir edil1tcektir. TRlimatımtz hWd~met kendi memorlarlle beraber 
mü:ııe, a.rvif, ve lrlitüphı'n~lt'rinin ııunlardır: kendi lıafuuıa çareelnt aramakt• w 
r.enginleşt~nJn bir yurt ve ınki Bütiin ha...,, P'IDiletine 'Yt rica. hallı tabiri ~ine gtrea m117onıan ken 
lip ödevi olduğunu tak~r ettikle- ~~ ıremile'r'ine: buhmdufunm Yer. dl talibine terketmelde oldutudnr. 
rinden ştlphe <'lmayan blitün yurd de kahntr.. gemUeritıi~en hi~i. Gene bir batka arkaclaıtımıun uıı 
daşlarsrı enstitAlntın gc!işmeeine rini bat:lrmağa veya sapllat1unRğa •yfaıunda ırı barflerte bir töccıarı • 

· '-' · n ~r kftlk'l'lmlaynm. ve PYesaııe l'ere&.1ettırm~sı e Y .. · , mızm c1Jıt ptyaulardan d&rt buouk 
dun edeceklerine imnıyorut:. Tilrlt Bnffin ııahıl r,ıfidafaa kıtıılarır::ı. kuntta buğday temin eım&ı olduP l. 
t·-~ .. .a.a... -.ı TU..&. • ı.:uı. 1 tfn'hı· Batarvalannızı V"ya dı·• .. r h .. ıuyı.111111 e"" "" ınaurı 1 .~ "" .. rp v.ı.. lan edilmektedir. Bu arkadatımma 
enstitnsll de TUrtl milletinin matı sıtalıı~ımr.ı dolclt•mıayı:nz. da iYi niyetinden ılipbe t1ttftlml.ı 
ve şerefidir. . Rntiin hava kuvvetleri birli ki... oktur. ıFakat, mMelA 11.ie u••MuetL 

rrne: Yerden hrval n y ' -Al .ınmayınız. ü· mtz yokkeaa kend'81ae geae tu cen 
MaltaJa .Olriinet 

....... 1~ .......... 

..... ~ kts o aıllzı!AI 
me11ıı1 les lD1a M•·-• _.., Gllllı.. 
... Mldedllelıl1mee 111Mrt ...... 
la tdnahl uer=ıla kal• TM ......:. 
--~ .... 7 ..... ... 
P••teledmitı clelll mldlrf ...... . 
ilah 'natıllme ...... 'aw~ ..... ........................... .... 
mUlpuı&eın&dl• 11-11=,.., ........................ 
........._ define llıılllaada.,._ -., ............... ,..,...~ 
aeoea--~- ._ 

,..,., Wedl;telw.ı. lııılalan ........ 
... •ttahıl .......... o •m 
...... -~ '* İlltllıabal dlrte 
..... dohıhpu belld llaprla.raaaaı 

.._ .&qam .... •tudUlaet*ea lıılr .. ._.....,........,,.,..•bala•o 

........... lıılr -.o ıs... ... , .. ,....,· 
W!,, lCter ...... -- bir, stlien ;; 
luı§ ...,._, elııemıyeaa yokt;a. Et 
koıma ...,._.,... koma umumi tef
.... ..,.... o kadar ld bu elyuet 
;ılmdl ..... lıagtblkibadea iki !Dleli da 
ba 1J1 Mide llaludvacalı blle oı..l: 
dl, ...... felAket; itinde ........ l&dıtı. 
Dllll aö7llJ9oektlk. Aaüa 8araootta 
lııMst.,....ln tedbirler& .._ clcid17e 
1111 alnuııuttır.1 Dibi dötöalııfonhlk 
11.i devlet mldaha.lell ıtiae aldlimtn 
köytl. _. bir lıafllay tueel elmd. 
JeOektt; tMıttble VINU"8alUZ data oma. 
..... ~ ~ _... ı..oaıııllııl:ıma 
..... ~ ..... ıa ......... 
.......... lııa ... lh kiyllt !dl ...... 
...._ ... hdır: kl7e reıfalı delil. 
.......,, 11"1 •• d&IJ!ma s~ 
BlrbNıl lllllf Jmdm f.N'sllerl lrö7 ka. 

4llllJuma uo lln.J'& ...... ~-.... 
............... , .... t. ...... 'ftr:lııt. 
,_... .... Wllılnt ........ llamL ,.... ............... . 

Bldm ba _.,.._,.,...., ... 

lelaıtte ,. ...................... ..: 
........... iMiaiarı ... , .. mtUL 
........... ~ ayac 079. 
.ıutu. 7olemblk obpadıta ..... -
•rclır! Ba:rvl Fakat rkeıwt.l&t ..._ 
rl7&t baYUlllda. perllMI* .-an, 
lllolkm1* '8'el'lel, hlllln ..... • •• 
nmk ıta'11ıııa •e oaa ller ı 8 l ._ 
ttlpbe ~ bilmem 111 ile ....... 

... luılde ktit9 ltlr ..,, ............. 
lb cıbdatum bir ,. ıdıa. ...,. 
dDVrllldeld ...-Uyet* ... etellltlla 
.... .. Ja ""911 ~ ..... 
............... .... ~,111 
'"Çok aeta ba.llll oı.....--. 
da ltakamldt. !,. 

Bir barp ekonomili dlııs - lıılr • 
mllll ......... peli&lllMI ... .. 

dır. VUl'plMlUlak, JOI---· ba ted. 
biri bırekmak, bir 1_... ......_ 
tedbir tamamlw••.. lıııatalar. bld98I 
danm• ~edll'ler. 111 ı. ~ 
._ ~ 1ıa.11o blıtlirlM ldll • 
ler, .. llktUDetten ılltbe .... 11111111111 
"8Z17eti takdlr etmes. antt- ft 

prt-larm zorladtil fedak&rl1Jrle.rdM 

• birini allMk ldalePID ra.m. -. 
,..,., ftdfe, bak n meeallıe* öloıtsiL 
atı kaJ"beder bir ll&le ....,_.. ild8DI 
dıanllUSI lllAka.landınr. Bal..ııı.t lıl. 
&im lçia bu cıOlaD fMlW l•tl> .. ' 
~ele milli varblt IJIUllll m..- • 
.......... llıer Pftldlll nld$ achla ... 
oaplaklıfdl da ...... c1a ..... ·- ..... 
taaıarnu. llem btlrrt,etlerlllt. 1ıem 

dirmi§lerdir.. l1m1uu t&brjp tdt'!"tıfHr. Bu ,.hrı bom 

ş&lş CEl"Jlllsbmm: balamak t<ılD .tnıutereden hareket Londra, 8 (A.A.) - Malta adur ıı. 
I>üııkU Alman t;eblitl batr Kafkas., eden tayyareler ~plara üzerinden 1 zerjnde dün bava faaliyeti oımamlf., 

tiin uı:ıtklar n<>Mnal ~e'<ilde hulun . bl vereblllrlz: "Bu tütıQrı buluau. 
maya mecb ır o•.- ukları y~ '<·r~I! kıl gettreblleceğl bütllil outdayları Top, 
ltt:ıkfardw. rak mamulleri ofisı birkaç mlall 

yttsblnlerce evl&Uanaı ltarPte bf 
beclen ve onun arkaamd&n da D8 ek 
mek ae pe.llOO. ae en&P .......,.11 

bdsnJan n erkekleri sllrri,et ver • 
... dfa ıl8fetl c•ardan stOlak yad& mevztl bir bukın hücumu ile seçmlfle.rdir. ! tır. 

Rualann bir dat memindeD atıldıfıt-------------.;.....-----------

Simnl Mrik:ı Frar.o;ızları, Birle- k&rla .. tın alacaktar. lieadl .. ubl ıı.a
fİk Ame-rika hükumet ve milletiıı ·n &aaacağı milyonlara da ••la ftll'l'lll 
nsırlardanbcri hir anane halfnı1e datllarUı VIJl'1D1Yacat11:!ı. UllDJU!m 
Fransayıı ve ~imal Fransız Arri•, .... ber $&rafmda lltn9 oareat llallUllD -
sına bm heo;'emelc~e olduk: .. rı dltı -. bol ye aıııas maddeler ol 
dosthı[ta sadık olal'ak bilyJk bir dotmnz kim bllmesf Geae BepelliU. 

Amerika ordusn ~lt!ht toprafının mlz bir 1uda aolıktatl adam öllrkem 

nı blldirmilttr ~ 
Alman piyade tet&llleri Tuap&e

nin ~atinde fiddetli bir yaimur 
gltJDda yapılan inatçı mubarebe
ler elUillda t1IZ8l'4 kaZammet&r • 
dır. Ala.la.girin doğusunda dütman 
mukabil hüeumla.nna karii Y•tıl • 
lan müdafa.ada inatgı tıir nıubve
beden eonra 30 Sovvet tm*ı tah• 
rb edilıniştir. Aknan bava ku\~t 
leri de bir zrrhh tftD t:abnb etmilJ 
tir .. Gü.rcistaa uked yolundıı :ıtıta
ann hareketieri keşif uça~tarım-'Z 
tarafmdaıt boml:ıu'd:mıans tJbi 
tu?mu~tur. 
S Ungrad ke&iminde mevzii mu 

...... ....,........ - 1IB1'lk -.feri... 
• ..... llemlnl• epls l&laeıMtrl olaa 

TORKÇE 

DEMiR TAC 

-LAL E'·de-

li ı;tkarılma.ktadır. Derlıa1 önümilzc dllnyanm öbllr aoaada fada ....,_ 
('dtan ilk ,·:ızife simıll Fransız A rrı l'anı11 yakan alllletıer .....,... 911. 
kasını İtalyan ve Almanlann istılA lememil mldlrf Arllaılllpm- ._.. 
tehdıtJerine karşı moh:ıfaza tmer eenlll ıaooar. aem ~ ftr • 
Hr. Hedefimiz iııe 1917 he'fe''nl:ı ld7eJe t....-ır ltbl 11~$ ıtır.!; 
a:vnidir. Yani düşmanı tamamen tıBıııllk lld,..... ı-trm :"• 
mabTetmek ve istfJA altında bulu• .,. pmll AllC!llil '*• ..... ak-. 
m Fnmuıyı t..ıame11 lnırt<.-nnak. elılllla ,aııı ._.. = 0"9 

..., ,.ıa.n 11PB • bl7tk mmdlr. hl'. Almaa • İtalyan teı,dfdl Fnn<11r Pir ...,._ •lal 'in ıdldl ;,, 11 llıılsllll.-ı 1,1 detwsllMlı....._ tapraldM-ı üaer' ll(len u.U oldalu Pt eler ldlld'm•t •
111

-
1 

' 

ll1ıW111111•••••lıiı••İİIİillil•••••ilıl••••••ııll.L• ,..,.. .• biz de lerbdeetılır • .,...1ıe1,...wtıılWll __... .... 

meaafeal asaktS orus. 
&artallıt•....,..11$1_....•tıl. 

rea pae lllr mDD mlaadele dnrtnde 
JI&. 1Jüa «ı1•il ollUbJ& Sadece iyi 
lli)'et,Jere llltaP edl70raz: kittl nlyet. 
llrbt llfOl9ll' ııöd. tenkidi ammamoz. 
.. deltJdlr. llemlekett. ftlll'J8tl• ge 
ıeldirmedlll Mr lıulD altmda 1-malf 
.............. ,..__ Dalla IJ'lm. 
.... dmlıa ll'fldl, fllbt ..._ ....Ue 
.. .,. ~ .,... lıı&ı' 1'11111 ile 
~ ........................... , 
......, ,.... w ••r' s 11r ...
ıııtt t1e. 99llal'9...., ..._ .mtıı~ ..... _..._.._ ...... ...,..e ...... 
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ans 

Toplayan: M uzatter Esen 
- 87 nei alayc'lnn onl11L ı ı iil. 

jans Jomny, 
- Kendi ini ne mıinw01Jctle 

ta nır;ınıı. ! 
- A kerlik arkadaşımdır, 
- Ordudıın ayrıldıktan sonr:ı 

kendisi)'le ~brü tUnüz mü~ 
-Hnyır .. 
- ~le-l•tupla tmıt. mı·r 
Şahit bir parça ctüı:li:-:lü. ')onı·r, 

::.<izlerini tarta tnrta r.e\·ap "crcl\: 
- Kendisi'ne iüi defa mrktnp 

yttzdrm ''e bir ce\ap nldım, Ul\tlin 
miin:ı ehetima7 bund~n ilı~rct o' 
duğuna göre bu ınektııpftı"-·nmnrn 
hııduduna :;:irmcz "tınıyorum. 

- Bu mektuplardn nt>dıon li:ıh· 
sediyorsunu7. t 

- Mclıtu(llı.trımın mnn'') f'fl bir 
me\"lUU ~·ol;tu, es.\;:i bir nrluırl ~'1 
yaxılım mektaplnr. 

- Jomaydnn nlihğmız cc>\'nbı 

&ald~ınız mı! 
- Hayır .. 
-Askerlik ark:ıcla 11111. Jomny, 

!'fn~nm Ru i minde ya tı 'lir ~aılı. 
nı öldürmekle ithnm cd.iliyor, bu 
Jmdmı tanır mı ıruz? 

- llarır. 
- Bu cinayete dnir bil di~inh 

\'ar mı ır? 
- Jloyır •• 
Hakim mlidrleiumnmi .,. ordu· 
- Kenclisino soml:ır.ıtk suıtlle 

rint~ var mıdır! 
Müddeio.mumi cinündcki ılO"YO • 

il n bir defter aldı w sahidr 'lo~. 
ru untnrnk ııordo: 

- Bu def teri tnruyor h1ocıtınt17 ! 
Kıırpııntiyc bu yeŞİI k:ıp1r (]oft'?· 

re dikkatle baktı, sonrn ~e\'nl' 

'"el'di: 
- Yaohnnemdc kullandı~mı 

el defterine berl7..iyor •• 
Müddeiumumi ııöılind dc,·nnı 

etti: 
- Bu defteri tetkik ettim. 2ft 

sonldl.nun tarihinden bir 1 .,ydı nv. 
Dt>D okuyorum- "Pnri teki IMrlın 
tnrefmıian le lim erlilip VC\ ivr· 
nin 184 \'e 221 No. mn. knyflrdii 
mi', bulunan 18 bin frnnk ~r.ri 
nrilmiştir.'' hide hu on ~~'i7. hi'n 
frangın Pari5te J<ime iacle ctfildı 
ğini orar m mız. f 

Knrpnntiye rci in miicJah:<ılecıi•ıe 
hacet kalmoclnn ""''"f' 'erf'li: 

(DC\"runl Var) , 
Yeal Çocuk 
&ikiye eri 

z n j ·"blesı YOLCULUK 
B UGÜNı Beyoğlunda, Türk gazinosunda bir tören yapılacak, o. 

kuyucu Agyazarın kırk dört yıllık mualki ve sanat hayalı 
kutlanacak. , 

Kırk d5rt l~ll- evet hi~blr fasılaya uğramadan devam eden bir 
sanat ııayntı. Söylem~i bile kolay gelmiyor ve 1nsanın kalbine bir 

bUrmet hlui veriyor. 

.. . 1 Tramvay Bayezit meyClanını <16· 
nii)"O'rdu. Bahardan daha taze, şa· 

falı:tnnfdeha,parlak aenç kız pençe. 
rf!Ye dayacİmı~ orbdeşllc konuşu-

Bu 1,zım yıllArı kucaklıyan ömrll içinde, A#}'azar, ibir çok mahru. 
m1.YCtlere ıı.:ı.t.ıa.ndı, aefaletln en koyusunu çekU, taka~ buna rağmen, 
de!ıri ellnd.m ·mrakmndı, mütemadiyen ckudu . .Bestekt\.nn ~rine dil 
verdi, mısraları, beyitleri bülbüllcştirdl. 

Ağya7 r baıit bir okuyucu değildir. Onun, saz heyetlerinin blr ke.. 
narında, elınde defi, roazlflm ve mutevazı okuduğunu görenler, nUıayet 
birkaç ı;ar~.ı !{ı:Çmtg bir okuyucu zannederleru pek aldanırlar. O, tam 
mannıUe btta.ı. bir tezgo.btardır. Ve.k!Alsik Türk musiki.Binden bilmedi. 
~I bir cı;er, '!>lr beste, 'bir peşrev, hiç, hiç bir şey yoktur. 

l Yor. Sen eTQeCikleT' gibi civıldaşı
)'Oftiwdı:;Biru: daha ötede uzun 
~~~- R6rlü bir dclikan 
h • :ııiti:nıtn"'.kapısına asılmış ıılc::ık 

Saz ııeyl'Ul'rJnde tezgo.btarlık, çok mıUhlm bir i,tır. Bugün, Ağya,. 
zardan Mnra, Nurı Hnlilden ~ka ancnk birkaç isim sayebllirlz .. Tez.. 
gflhtar saz heyettnın ruhudur. Orkestra rsefl neyse, b:zım musikimizde 
de ıezgCıbtar odur. H~yetı o idare eder, okunacak ııarkılArn. o b&§lar, 
icrakl!.rları:ı harekeUcrtnı o ayarlar, onlara yolu o gösterir. 

- bnk~l:ırtle km süzüyordu. Genç 
1aY. 7 ara sın b. şını çeTirlyor, bakt4 

şıyorJar. İJd!!!i de genç, dışarda çi .. 
çekleri açtıran ılık 'Mny1s ı;üneşi 
gönülleri de ısıtıyor, kalpler ~C'ft!I 

ihtiyacile titriyordu. 

Bunun iÇir.dir ki, Ağyaznr birkaç şıı.rkt geçmi§ bir okuyucu, her. 
hang1 t.lr f !uıyct değildir. O, kendi nıhu ite Tllrk muırlklsl.nl bfrle§tlr. 
miş. hamur hıattnc koymuı, sannUnln 'POtnıımd:ı. yoğrı.ılmuş, elini definin 
Uzcrı~Ge gezdirdiği znm:ın, VUJ'U§l.!ı.nnın, okuduğu cMrlc~ i!:lnde, 'ken. 
cıj has:sas varlıd'tnı konuşturmuş, ona HAbf, ulvi ve §lir dolu bir U.san 
vermi~tir. 

A"ıl A(;ya.zıır, piya~Cla okuyan, ha)"lltmı kaı.a.nmıık i<;ln saz he. 
yetlerl arasınCla 6mi'UnU yıprandırnn Agyazar değildir. Blr de ba§kıı, 
bnmbaşka, Ustnd bir Ağyazar, snnatld'ır Ağyazar varılır. Ssnatt sanat 
için ye.":ınt yalnız kendi 11hamlle okuyan Ağyıı.z&r ..• 

Böyle zamn.nlarda • ki pek çoktur, - o kimseden tllkdir ve atkı§ 
beklemedi, yalnız glinlllnDn en ınee duygularına. ve yalnız kenCll kapris_ 
!erine sel'best \\lr cereyan vererek okur, işle AıtYaz:ır, o zaman başk& 
bir Ağya::nı dır. 

Onun ı:csl, sanatı. 'olgunlaşmış bjr hUner, tekAmtil etmlı bir kud. 
ret olarak tebellUr ctml!!tlr. Bugün kırk dört yıldanberı okumasma, 
yıpranmaeıncı ra~mcn hll.lft. eekj b!ırrııJdı~ını, şcff'a.!lığını, güıelll#inl 
muhafaza ,.lmckledlr. 

Bu na~me hUnerl'lrlnl, ses güzelliğini, tatlı bir his um.manmın co~ 
kunlu~nu grı.1§, sUzei bir hatıra. gibi b&fızalannda. YA§Btınak isti. 
ymlerc tııvelye ederim, bu emektar musjkt ad!lmmın törenine gidiniz. 

Bıı yalnız aanatkll.ra kıır~ı ödemeğe mecbur olduğumuz bir borç 
değil. sanate k,.~ı da ihlr vazt!edlr. 

J\ndrlı.cr, ı.llrgcr ina et, kadrt gevher r;evtı r. 1.AEDRt 

lng ı z uy men arı 
lnsillerenln birçok eski ve şöh

rcı:ı km•uıneulorı, bü~·nk birer ser 
'et yııplıktnn sonrn çrklldlklcri ls
lirahnt köşeleri ııden , ·iş b::ışınn . ., 
Kuyumculu~n ileifü, lınrp snn:ıylin · 
de çnlışın::ıyn clönmıışlerdlr. nıınl ı
rın çoğu, seksen )nşını oşınış ııdam 
lnrclır. Ö~lo iken, harp ili'ıhlnrı yap 
mnyn yor:ıy:ın en n:ızik. en karışı!> 
alellerl ıaın bir ınaharcllc l npalıiJl
yorl:ır. 

l..-0n<lr.ı kul ıımcuları ,.c santçilc 
ri kinde, ntcbelcrıııi ınuhafaztı c
ılrlıılcnlcr de ,·nrdır. Bun l:ırdnn lıi • 
rin·n oıuz işçisi 60 ile So ~·ıış nr~ .. 
'>tı1dn hulunu\or. Bunların icindr. 

kr:ıliçe Viktoryn ile ı;aray mensup 
farının mlkcvhernt y:ırımış ohınl.ır 

mr.\·cuttur. 
Dlser bir fnhrikncl:ı 60 sene cn· 

lışmış oJnn bir kuyumcu, 5 ııcl Jorj 
in Mari'nin 'tnçl:ırını kcn~lslnin 
yııpınış hulunmnsmclan doları ösi.i· 
nü yor. 

lnı;illcrccle, iyi snnat'kiırlnrdun 
iş başına geçme)•enlcr )'Ok Slbi bir 
şc~·clir. Bu kuyumculardan hirl, 19 
:ıo senesinde, N~ırıol)ornırı Mori f,u· 
ize verdiği gerdnnlıılı 1 milyon 
frnngn salın ıılınıştı. Hu ihtiyar da, 
şimdi, harp snnayiinde. amelesinin 
başında çalışı) or. 

Travmay Bayezit meydanını <lô 
ni.i:rordu. Gene kız ırulerek yanın• 
deki p;ırlak g3zlü delikarthya bir 
şeyl<'r anlatıyordu, Gene arlııın bir 
az ona do#rn e~ilmişti. Söılcrinden 
ziyade bu sesin , hu dudakların t0r 
sirile yanan ~evgi dolu bakışlarilc 
dinliyordu. Onu o klldor kcndlı1e 
yakın ,;örüyor, n kadar hasretmek 
istiyorduki, başkalnn~ elbisesine 
hile dokunm:ımao;ı için kollnnndan 
parmnklı~a bir siper vücudc gcll· 
riyordu. 

Şüphesir: onlnr sevl.şlyorlar{]ı .. 
O k:ıdar şen mcsııt idiler ki, lııı çok 
sandeUerini etraflarına taş1rmaktan 
çekinmiyorlardı. Bir gene lm: gıpln 
ile baktı, Dir delikanlı "ideal bir 
çift,, diye mırıldandı. Orta y11,1ı 
bir adam ~ülümsedi. ihtiyar kadın 
da hizlm gençliğlmh:de böyle kepn 
:zcllkler yo'ktu, gibilerden dudnkln• 
rını bOzdü. 

Oh onlar bJ.,rbirlerlne oc Jf!d~r 
layıktılar. • . . . . . , 

Tramvay BayezTI -mef'danmı 'dil· 
nÜl'ordu. Gene Jm: yalnıı.dı. Tia.şını 
pencE'rcrlcn dışarı çe,·irmlş , kn .. 
ranhk dilşüncelere dnlınıştı. Ya o 
parla'k ı:özlü aşık da nerede idi? 

Şüphc~iz ki, uz:ıklnrcln, ihtimal 
ki, . u dRkikada (!iger lıir se,•gilinin 
"icak bakışl:ırfa ~özlerinin içine l:ıı 
karıık a,k destanları okuyor. f ştıı 
ayl:ırclanberi mektup yok, unutmus · 
tu. 

Di~arda rüzı:urlı yai{nıurlu bir 
sonbahar Jıünü. blrkııc kişi ş:ıpkn• 
Jarını tutarak ncele acele meydanı 
geçiyorlar, ~emslyell, muşambalı, 
erkekler telaşlı yürüyfışlerilc evle ... 
rine döniiyorJordı, Duraklar dolu. 
Çiçekler sararm1ş, kuru yaprakları 
rüz.gıir meydıtnlı~a sürüklüyor. ko· 
,lid dallarında tek kt•k ynpraklnr 
titreşen ağaçlara bakıyor. Bunlnr 
onıın iilcın ıışkın:ı ne kııdar henzi" 
yorlnr. Fıık:ıt onlar iki mev~ım son 
ra r.cııc laze yaprııklarla sihkncc k 

Hi'wıiy~ 

le:r, halbuki, onun sararan ı~Dllin
dc bir daha olmasına iml(ln yoktu. .... , 

Tramvay Ba)'eZit ıtte7'danmı ·dö 
nüyordu.·Geoç kız götlerini ltaldır• 
dı, nişanlısına baktı. Gülümsediler. 
O bu gözlere emnlyetle b&bblllyur 
du. bunlar o lradnr

1 
parla'k delildi• 

ler. Gö:ı alıcı yalancı taşlar gılıı 
yaıımıyorlardı. Fakat .bir elmasın 
asiflinc öonukluğunu taşıyorlardı. 

O kadar a1eş1i (}eğildiler fakat 'de· 
vamlı·btr sülcfınet ibir ciddiyet var· 
dı, bir şefkat titriyordu, r.,enç kız 
hu farkı anlıyor, gene emniyetle 
genç adama gülinnsüyordu. ..... 

Tramvay Bayezit meydanını rfö 
nüyordu. Genç ladıonın kollannd:ı 
tuttu~ dört beş yaşlanndtt kadnr 
güzel tombul bir bebelC , sevimli 
şaklobanhklarile hütfin yokularııı 
ımmpatisinl Ostürıe celp ediyor, ıu!'' 
ffi dolu ba'kışlari top1ayorc1u. Her 
kes onu okşamnk, takılmak için btr 
bahane buluyordu. Kız çoeofuna 
söslcrllen lıu allkadan memn':!I' 
sene kadın ora sım stö:ılerial kaldı 
rıyor irtfhartıı öotan mfiteşellrfr bu 
kışlarını yolcuların üzerinde tez<ll· 
riyordu. 

...... 
Tmvmay Bayezit meydanını (J~· 

nQyordu. Gene bh' lı:mn Y9nnıd:ı 
duran orta yaşlı ke'derlf bir tadın 
Clnfvcrsileyt işaret etti ~e tıen · ·~ 
buradn olmyorsun ·dc~I mı, ş!Hcfir 

bu sene bitiyor. nahmctJI tiatian ·d:ı 
sn~ olsa idi de r;örscydi.. Kadının 
sesi bir acı ne bitiyor. Gene kı-ı 
boynunu hükfip susuyordu. 

..... 
Trnm~ay Bayeztt meyt!anını ~S· 

nOyordu. Genç bir kız kolun.da 5h• 
tiyar bir kadını içeri getfrdL l\a .. 
dın yorftun "e halsizdi. Bir geııc: 
kalktı yer ''erdi. 

1hliynr kıtdın t"~"k'ldlr etti, ay:ı:.. 
tıı duracak h:ılt :yoktu. Genç lm 
sorılu .. Düyük nnnc rahat oturoun 
mu'1 Bu a!Akalı sorgudan memnun 
knlmışh, buru~uk yüzünden bir 5C 

vinç parıllısı Ereeli • "'"''.~""" ırü 
liımscdl. 

.... 
Tramvay' Bayezit meydanını öf.· 

nüyordu, )'8"a~Iadı. Dört beş otomo 
bilin takip ettiği bir oenaze auba .. 
sı :yolunu ke<;mfştl, beş dık!Jcıd:ı 

hra araba ve otmnobfller nıeydıı• 
nı ı.:eclilcr, )'olculardnn ihtiyar bir 
kadın içini ocktl. dudaklınrıda bir 
dun mırıldandı. Orta yaşlı bir ki• 
dın da Ccnnhıhak taksiratını affrt .. 
ııln derll. Genç hlr kız se•ıtlfsfnr 
!!ôkııldu. "St!nlnle ilk tramvaya hl· 
f'llştc ccnAr:eye r:ıııt geldik, bu olur 
de~Uldlr .. dedi. DJgerleri alAka 1611• 
t~nnedilcr, tram\"ay yoluna d,nam 
etti •••• 
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Haber'in bulmacası 

Soldan sağa ve yu'karraan aşağı: 
1 - Devamlı, 2 - Müsavilik. bir 

noa, 3 - Yukardan, deniz.de bulu. 
nur, 4 - Lezzet, Bir nehir, 5 - Ho· 
yır, rleftil, Mensup, Bir harr, 6 -
Engel, Br porıı, 7 - Br h::ıyvan,, 
keskinletmek, 8 - Bir harf, Anne
siz bıhnsız, Bir renk,!) - Dökmek• 
Tck'rı. 10 - Köpek, lır ~ebze,. 
/Jiınkıi bulmacanu:ın halli: 

}'ukıırtla11 oşağı: 

1 - ~:ırıı, Sanem,. 2 - Ala, S. 
Kedi, 3 Fn, l\fal, Yel, 4 - A, l\tndcn. 
Na., 5 - Snd, Ar, S, 6 - Ş, T.e, i~it. 
7 - Ak, N,ışlt, K, R -- Ney Fit hu, 
9 - Eden, T, Bor, 10 - Miliic;, kurt, 

(Gazetemlz.Jn blrtooJ artasında 

başlık yanın<lakl tarih çerı;eveslnl el<. 
11.) erek gönderecek okuyuculanmızın 
llt'.arı mahlyr.tt bafz ohDJ\'&D küı;ilk 
llAnJan parasız n1?3rolonıır.) 

Evlenme tek/illeri: 

• Yaş 27, boy 168,, kilo 66. bir dev. 
let mOessc.seslnde 90 J.Jra Uerttle me. 
mur bir bay, tıcaretıe me~guJ olmak 
lste~ği::ıden kendisine eermayece yar 
dım edebılecek bir bayan!a e\•Jenmok 
jstemktdlr. Bayanın ya§I bnbi• mev. 
zuu değildir . .(ol5). remzine müracaat. 

Alclırınız: 

(A.U,) CA.Ş. 37) (Acele ?d.K.) (B.Ş 

kimsesiz) (Bulunmaz) (Bay Faik) 
'(B.T.K. 8 (Çabuk olsun) (Dadı) 

<E.M.. Gün) (F.U.S.) F.D.K) (H.K) 
(23 .tf fstıyen) (İ.N.D) (Kısmet 

(l!E. 49) (01.) CÖzbaba) (P.A.) 
<R.A.) (Saf) (S.S. c;:_atw"> .... ""mjm1) 
ı Yal!'mur) 

1 

,., 
g. 
('!> 

~ -... ... 

-:::: -,. .... 
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H A BE R - 'Alişam Postası -5-

fnhiaartar·y, Müdürlüğünden~ 
-

ıta.Jm Cinai Klkta.rı 

Bandalık bez ır60 metre 
Kuru pil cııo amperJ ... ~O ~.! l?~ _a,Set 

1 1/2 volt - •• 

gUnQ 

10.11.942 
10.11.912 

aaatı 

11,10 
11.20 

l - Yukarda clnı ve-mİk; yazılı !Tti 'ltaıem. ıh'a. ... emo paurtık!a sa. 

tm alma.cnkbr. 
2 _ !'at.arlık Jı!zalarmd& yazt!ı giln ve saatlerde Kabataşta levazım 

,,ubeslnd~lıl ı:ıerkez almı kom.Isyoııunda yapılacaktır. 
3 _ :SJ.ndalık bezin ntı.munesi lıergün öğleden sonra sözü g"eçen ııu'bed;ı 

gı:irülcblllr. 

4 _ tetek.'il~rin pazarlık içiJı tayin olunan gün ve saatte tekli! ede
cek!c ı fiy&t t:zertnden yüzde 115 teminat paraalle birlikte ınezktlr komls. 

yona mılra.caatlan na.n 01unur. ,!884), • - ..... ~ .... ·- 1

.' .. --::.-

BAYANLAR! 
A R J A N T E T I L K t KORK MANTO 

JAK KURK EViNDE 
ncyoflll, Kiiflü!:ıkı s. No. ıı (Tokatllyan oteli arkıuınd1' 

HER NEVi: . \ 
(;arnitür, Manıon, $apka ve Çocuk Mantoıu 

Siparişi kabul edilir· 
K.tlrlderinlz Avrupa ııırullle mükemmel surette boyanır ~e 

-tamir olanur. 

Osküdcr. A•. S. Başkanlığından: 
Şubemi:ı: ye:lck .eubay de!terinde kayxUr bulunan emekli ve yedek 

subaylnrın ikışer kıt& fotoğraflarının almml\.!Jına lü:ı:um _ı;örUlmü' oldu
ğundan §UbeD'ılze men.sup eınekli ve yedek subayların ikı§er kıta :fotoğ. 
ranarınm blzı.at veya bilvasıta tez elden şubeye getirmeleri ve fotoğraf. 
!arının arkııım:a da kayıtlı bulunduğu defter sıra. nuınar:ı.s!.lo aınıflarııu 
)'azmnıan lüzumu ne.u olunur. (1637.128:1) 

M.M·V. l•t. 2 No. lı ıatıncılma komisy_onundan: 

Muhtelif matı&l!erden kamyonla 38 ton kadar b.urda naklettlrlleceltttr. 
Bu it:? talip olıınlaııa 10 tkfncile§rin 942 salı gU.nU saat 10 da pazarıı:ı ya_ 
ptlacağuıda"l bell' gün ve eaatte koml.Syona mUracaattarı. (1184) 

Deniz lc:brikdarı umum müdürlüğünden: 

Deniz fa~rlkalan muhasebesinde istihdam edilmek tlzcre dört ncrclll 
memur aımnl'ı>l{t1r. lstckll!erln dilekçe ve icap eden vesikalarllc en gc~ 
1:5,J l ,9 l2 gtlr.b s.k~amma kadar GölcUk deniz fabrikaları genel mOdUrlU. 
ğUnc mOracuaUarı ve bu tarlb.tcn sonra vaki olacak mUracaı:ı.t!arın nazarı 

t itibara :ılınmıya::eğl. (1221) 

-

-

1 
Ri/Uaiu:n ... "?.esmi Dairelere 

Veya o hükümdeki 
i \ 

M üessesat ve Teşekküllere· 
Resmi dalrelerl.n veya o bQktlndeld mOesseaat ve tt§ekkllUerln gazetelerde n~redllecek UAnlan, bir 

llmltct 3lrket tara.hodan kabııl ve pzetelere tevdj ed.llmekte 14L Bu llıılitet tlrket elye\·m b.all taa117e4edlr. 

Bu defa yeniden teşekkül eden ve bütün Türk matb\abnın alakadar olduğQ 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilanlar 
Şirketin mevzuu iştigali: 
Reımi daire veya o hükümdeki dairelerin oe müeheaelerin ticari mahiyette 

olmayan ilanlarının gazete ve mecmualarda vesair Üan yapılan yerlerde neşri için 
kabırl ve nqir vasıtalarına sevkedip neıirlerine tavaB1uttur. 

Diye yaz.ılı bulunduğundan btu dan böyle reı;ml clatreler llAnlarmı doğrudan dofruyaı 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilô.nlar Şirketi 
ne göndermeleTİ lazımdır. Bu yeni tirket bütün reami ilanlan bir intizam dahilin· 
de ve kanuni ınüddetleri zarfında ve günü gününe iıtenen herrgazetede netrini 
temin etmekte olduğu gibi hasılatının % 75 ini de Baııı BiTliği yardım teıkilatı.ııa 
vermektedir- ~ • 

T asliye halin1eki. bir ıirkete veya cliğeT türedi mı tavauıtlara gönclerilen f'es· 
mi ilanların dairelerinin ma iimaf ve muvalakatları har cinde, gazete adları değiıti" 
rilmek ırıretiyle nqrine t~ebbü• eclilcliği öğrenilmektedir. 

Binaenaleyh reımi da reler, ilônlarını diledikleri bütün büyük ve gün'clelik 
ıiyasi gazetelerde neırederek.lıer yerde her ke• taralır dan okunmcuını temin ede· 
bilmek i~in doğrudan doğruya ve yalnız: 

İstanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kaya Hanındaki 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilanlar Şirketi 

-r: 
CD 

-
-

-

ne göndermelidirler. Telefon: 21025 ı ________ ___. 
.. -:- . :.: ·~ "'.. . . .. 

ti> -C) 
uı 
G.ı e 

.. --"I:: 
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DmniryoM.,.. .. Lima:olua İf~tDJD 1 &aı ın..:so c1a 
Umum GaJIUİ iJintarı O B A M il 1 S ti t 

=• 1 Nuh 
Muhammen bt'.3,..H (i27lı) dört 'bin tki yüz yetmiş beş lira olan KOMEDi KJSMl 

'!.70X66 m./uı ebA h•dıı. 1.5 volt ve 50 Ah taka tında (1500) bin beş yUz 
L~t !turu pil 123 fk1ı:ıc11.eşrln 1942) pazartesj gUnU saat (14 80) on dör t \ "J B b 

· srı esen a a ttu?.da Hayd...rpaı:aJa gar binası dahilindeki komisyon taratmdan a çuc • 
ıkaUtme uııuıiJe satm ıı.Jmacaktır. Pazar ~nleri 

Bu Jşe girmek istiyı>nlerln (320} Uç yüz yjrml Ura (63) altmış llç 115,SO da M~tlne 
lturu~I( nıuvnkkat temln!!.t ve kanunun tayin ettlğj vesaikle bir likte ek. Her Perşembe saat 16,SO da tarDıJ 
ılltıne gUnU ~ııatıne kaC\ar komisyona mliracaatıarı ıa.z1mdır. me.tlne 

~u iş,. RI şıırtnameler komisyondan parasız olarak da.ıtıttlmaktadir. 

(1092) 

-Muhamn.en beden <l'lOOO) on yedi bin lir a olan (100) yüz metre mi. 
kA.bı muhtelif ebatta ihlamur kalas (18 ikinciteşrin 1942} çarşamba g U. 
nU saat (t:).30) on beş buçukta Haydarpa~ada gar binası dahilindeki ko 
~lsyon tarafında.ı kapalı zarf usullle ııatm alınacaktır. . 

Şubeye davet 
Fatih As. Şube<tinden : 

"' Köpürlillil Hıfzı oğln 829 do. 
ğumlo Mitut Kural yedek Nakliye 
teğn::eni ( f8181). 

Baş, Diş, Nezle, Grio, Romatizma 
Nevral ii, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

• 
Bu jşe gırmt'k lstiyenlerjn (1275) bin iki yüz yetmiş beş liralık mu_ 

vak kat r ~ m.r:a t. 1<anunun tayin ettiği vesikalarla tekltlerlni muhtevi 
zarflarıru: ayni gün saat (14.30) on dört otuza kadar komisyon reüıllğine 

vermeleri Uu:.nıdır. 
Bu ı~e ıı.'t şartnameler komisyondan parasız olarak daltttılmaktadtr. 

Türkiye CClmbarlyetl 

ZiRAAT BANKASr 
Arırulul ıartht: Ul8&. - Serma1esı: L00.000.000 .l'U.ra llrMt 

Şube" ajaD8 adedi; Z86. 
Z1ra! .,_ uca11 rıer nevt bUıJul muameleleri. 

Para blrtktu enlere 2A,OOO lira lkramtye nrtyor. 

"""'" .............. ~barab .. lhban'> <UamD .... .,..,.. • • 1 
uı u l50 Uram boluııaıılan aenede & defa c:üilec:ek lmr'a U• &pl14.ak 
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T: Besa~d.akt paraJ&r bir teııe ıomde l50 l1radan qağı 
fkra.mıye ~ taltcıtrde % 20 tazıaall• nrUecekUr. 

alar lelledtı ' defa. 11 Mart. 11 BaZ1ran. u BIJ10I. 
U BirbıcikAnwıda çekilecektir, 

.\~ Yedek istihkam teğmeni Ce. 
va t Eşref oğlu Cafer Maruki 
C!l09 09). 

. iCABINDA GUNDE3KAŞE ALJNABJlJR 

:t- Yedek dl"miryoJ teğmeni No. 
ti oğlu Ni'yllzi (50819) . 

• Yedek demiryot teğmeni Ab. 

di cğlo V-:l'fi Panda (52090> nm 
hemen §nbeye müracaat etmlerı 

ilan oJunr. 

•~TE RZl~• 
·~ ı • 

YAVUZ GEZEN~ 
~ 

lngiliz kupo.n kuma,larının ıreldiğini sayın müsterile·~ 
ri"e bildirir. ~~ 
~ f.eyoflu: tııtlk.W Clad. No. ııs Gayret Apr.~ -

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubeıinclen. 

Aşağıda kılnyelerl yazılı Yd. Sb, ve memurların şubemize mUra.eaatıa.rı 

aksi takdi:-do ka.:ıunt muameleye tevessül olunacağı. 
Sn. 6 Hs :M. oğlu Vehbi Arı ÜskUp 329_14. Top Tğm Mehmet oğlu 

Mustafa L1ltfi 50ô37, Top Tğm. İsmail oğ, M. Mitha.t Erdt'ner 30742. Ec.ı 

üatğm. Ye.se! oğlu !sak A data.o 38341. Top Tğm. Adil Soya r, 150463. Tğm 
Remzi oğ. Me.bmut Pirinççi. 494015. Nk, Tğm. :tz.ze t oğ. Arif Hikmet Beto~ 
13686. (1620-1163) 
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KEŞ/DELER: 1 Şubat, 3 Mayıa. 2 Aiu•to•. 
1 lkinciteırin tarihlerinde vapıtır 

..--- 1943 IKRAMlYELERJ --, 
1 &det 1999 Liralık 
1 .. 999 .. 
1 .. 888 
1 • '7'7'7 
1 • 666 
1 ,. 6M 

J .. "' 
2 .. 838 

.. .. 
• .. .. 
• 

1999.- Lira 
999.- .. 
888.- • 

171.- " 
866.- " 
:ıısıı.- " 
444.- " 
666.- .. 

2220.- .. 

P 9 K ER• I ~ ~ ·; ~ §.~ ~ 
1 Türkiye ~ BankaıJ.DB, para yatırmakla yalnız para bjr fktff'ftıf' "'

TJBAŞ Bl~AKLARI --fa·l·z·a·lm·ı·' <>lmaz. avnt T.l\m~nda t a lllnizl de d P'l
0 "l'll" •l•1 r .. •1n•1? 

.. 
) 

, 

Cildi tahrif etmeı 

CUd1 yumuput. 

Her yerde E O K il a trq 

bı~J'DU araymn, 

-

-

~--~ - - -
!zmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

1 - Beher adedlnjn muhamm.en bedeli 220 lir a dan 220 volt müt.em&d1 
cereya.nlı ve asgari 19 m/m e ka.dar delik açabilecek evsafta 8 adet elektrık 
delik mot örü pazarlıkla satın altnacaktır. Eksiltmesi 11 lkinclteırin 9'2 
çarşamba güIJ.i.l sa.at 15 te İzmitte te rs ane kapısmda.kl komisyond.& ya.pı.. 

lacaktr. 
2 - Teminatı 99 llt'adır . Pazarlığa iştirak edeceklerin ilgili tıeal.1 ve. 

slkalarile birlıM"tr bell i ~ll r ve saatte koınlsyona mUracaR 'h•·· r 1 ı nn 


