
Litvinofun tay Son Dakika Fin cevabında GI . Hutzınger 
bir sulh yaresinden ye· e·t fi k k açık kabı hıra- için milli· cena-

a.. • b ı ara ı a- k 1 • • ... sutundan nı aber yok t d·ı ı mıştır ze merasımı 
ı I -•-- DUDU 8 1 -•-- -----

0 1İDUJ0f • Londra, (a.a.) - Ameri- edildi Vaşington (a.a) - Siyasi Viıi (a.a) - Bir ta11ar• 
""'-o-- kaaın yeai Rus elçiıi ve ha- mahfillerin kanaatine göre, kazHı esnasında vefat ede• 

t~' Batvekili Bay Di- riciye . komiser muaviai Bay V ışiagtoa ( a.a ) - Gece Fialaadiya muhasamata niha- harbiye nazarı ge•eral Hat· 
~ .'~11•• meclis azasın- Litvinof ve arkadaılarnu ba- yıpılan müzakerelerde bita- yet vermesi etrafında Ame- ıiager için milli cenaıe me· 
ttıua bir ıuale cevap mil tayyareden Londrada bu nflık kanununun tadilioe rikan notasına verdiği cevabı raaimi yapılmaaı kararlaı· 
"· wlrlaadaaıa, bir ı&ne kadar bir haber al•na- 194 muhalif reye karşı 212 tetkik edince kendiıine ga- mııtır. Cenaze meraıimi !1•· 
~Q~Qr edince barış için mamıştır. reyle karar verildi. rantiler verildiği takdirde rın Hat onda fyapdacaktar. 

111•1r vaıifesiai yap· Kuibiıeften sonra mabte- ---- mubasamata nihayet verebi · o--

4-iaaa bahtiyarlık du- mel olarak havanın bozuk- Geceki Sovyet leceği hakkı ada bir kayit Hububatı hu·· kuA 
~ laıldunda vuku bu- luğa yüzlinden mecburi bir bulunması bu hiikiımetin mü-

''•tı beyneımueı •İ- iniı y•pbğ• aanıımakt•dır. Teblii'i z•kereıere devam etmek ar- mete teslim 
~~fillerde ve aleliı Lcnd~ada bu husuıta endişe ıuıonu göstermesi itibariyle 
-....~ .. matbuatında hak- duymaya bıılanmııtır. Moıkova, (A.A) r_ Dün mühim ıayıfmaktıdar. f • ) 

L d • • gece neıredilen resmi Sov- e mıyen er 
110 a zemıaı 1a· --o--- Haber vuildiğine göre bu 

'-~l1111ayor. Fakat har- 8 k•( k• yet tebliği: hususta Londra harbe nihayet 
~k lıanaretlendiii, BŞVe I e im Dün bütüa· cephe boyunca vermek ıartiyle Finlandiyaya;; 
~ birbirine karı• vekalet düşmanla çarpışmalara de- garanti verilmesi huıuıanda 
...... -. bir alım ve dl- vam oluamuştur. ll-tl ıünü temaslara baılanmıştır. 
, ....... airittikleri bir edecek düşürülen Alman tayyarele- o--
~ lmidleriaiD direk- rinia adedi 25 defil 36 dır. 

"Otak bir ta1yarenin --•- 12-11 da 5 tayyarelik kayi-
-talaadıkta• ıoara Ankara- Mezaniyet •lan bimize mukabil düşman 20 
~ıya 18Jdırarak ni- 8aıvekil Pazar veya Pazarh.- tayyare kaybetmiıtir. 

it... h bir kaya parçaıı· glaii dlaleDmek iizere Mer- Moıkova civarında d&n 2 
~,.._..., çöllerin kam- aiae hareket edeceği haber düşman tayyaresi dOşllrül-

tı Jabad denizlerin · verilmektedir. müıtllr. S ikinci teıriııde ge-
... il · 'b' t milerimiz ct.man 9 bin toni· " l .,... meıı 11 ı or •· Mezuniyeti ııraıında bış-

~)bolacam muhakkak· k'I M 1 litoluk 2 dDşman gemisini 
• LI•· •aıi•et a·ıe ve ı e a iye veya Hariciye ve Ballıkta da 13 bin toni· 

• .., , vekiliain veklletmesi muh-
,_..lai»llmeıi ı~a bir temeldir. litoluk 3 dilşman gemiıiai 
\ 

bıhrmııtır. 
iL --cli•I mai16p aay- Yeni vekiller baıiia öj'le- ___ _ 
~Ildır ki bar&• için dea ıoara toplaaaa Heyeti 
i11alııa hariciade ol- Vekileye ittrak etmişlerdir. 

Bir lngiliz ta
kımı Ankaraya 

geliyor 
Ankara (a.a)-Orta ıarkt• 

bulanan ve İngiliz birinci 
11nıf futbolculuından mürek· 
kep bir ekip 27 ikinciteı· 
rinde 4 maç yapmak üzere 
Ankaraya gelecalltir. 

--o----
Göğüs 

-----
ANKARA - Ticaret •e

kileti tarafından hazırla••• 
Milli Koruama kaaaa11•a 
değiıtiren llyiha lıtıklmetçe 
meclise .verilmek üzeredir: 

Pıoje muhtekirler laakkı· 
ada çok şiddetli cezai mllJ· 
yideleri ihti•a etmektedir. 

Diier taraftan hükimate 
hububat mübaayuında laalk 
ve orda ihtiyaçlanaı karp· 
lamak makıadi1I• ekmeklik 
ve yemlik tntarındaa futa 
olan hububatı biilı:lmete te1-
lim etmiyealer hakkında 1•
ai bazı tedbiirler alınmak 
ıallhiyetiai •ermektedir. 

--c--
lcabal etmek ge- --o---

• 

~ef ba lıarp •e bo· 
'Jıada ıulhtaa, ıulh 
adan 'bıhıedea ha-

Bir ınailiz mareıaıı 
TOrkiuınin ıazıuıtini 
ıasll görügor ? .. 

Göbelsin 
Gayretleri Muharebeleri Daha beş köy 

t•ıete ı&tuolarında 
1•~aaıak hldlıeler 

Sırrı Sanlı 

11 'lbanya ve 
la\1İçre ile 
l'icaret 

~laşmamız 
"' --:---c--h1t.."''· - Romanya ile 

•lcta olan ticaret mü-

~ı.. ''•riae devam edilmt!k· 
,'-•d Pt!ııakcreler müddet 
' •11 ikmal edilecek, 
~ ••deli mal mübadelesi 
\ i 'terine yeni bir anlaş-; t:~ edilecektir. 
\ ıt_ lcıyı ile lniçre araııa
~I lllevcat ticaret maka· 
."'t,:i11 ın&ddeil ıoaa ermett 
' 2 it, Bu makHtla bu . 
~t 6 illada memleketimiıe 
"t ~ •lr olan bir laviçre tica· 

'J•ti1le yeni mllıake· 
'-tlaaacakbr. 

--···.---
Londra (•.a)-Lordlar ka· 

maraııada ı6ylediği bir nu
tukte mareıal Berhud Tür· 
kiyeden bahıetmiı ve de
miıtir ki: 

.. _Nazarlarımızı kendisi
ne itimatla çevirdığimiz ve 
fakat baıı kimseler baıı en
dişeler veren bir memleket 
vardır. Bu memleket şimdi
lik sakin duruyor. Likin 
tecerrtidün iıtiliyı diret 
ettiiini ve kendisini bizim 
saflarımıza sürükleyerek kuv-
tJetli bir müttefik yapacak 
ıartların mevcut olduğunu 
iyice biliyor. 

--o--
Türkiye ve Mı
sır · hürriyetin 

kalesi 
• __ .. ._...._ 

Londra (a.a)- Avam ka
maraıında meboılardan Pil
ıingtan ıunları ıöylemiıtir: 

.. Ruıya kendisini tiddetle 
müdafaa etmektedir. Akde
niıde T&rkiye ve Mııır b&r
ri7etia kaleleridir •• 

Bern (a.a) - Isviçre gaze
teleri Alman propaganda 
nazuı 8. Gobelsia Rus sefe
rinin fazla sürmesi yüzllnden 
Alman milletini oyalamak 
için büyük bir gayret sarfet
mektedir. 

Büyük muvıffakiyetler an
cak o anda ehemmiyetli ola· 
bilir, fakat onutalunca halk 
harbın ne zaman biteceğini 
düşünmekle vakıt g"'çirir . 

Iıte Göbelı böyle bir 
millet karı111ndadır. ·,Napol
yon durmasını bilmediği için 
sonunda muvaffak olama-
mııtır. 

Generel 
Hutsinger 
Viıi (a.a) - Bit tayyare 

kaza11 neticesinde ölen har
biye nazarı general Hutsia
ger hakkında aıağıdıki taf 
silit verilmektedir: 

Tayyarede bulundukları 
sırada kazaaİD önüne gtçi· 
lemiyeceğini anlayınca iene
ral çantasını tıyyarenia pen· 
çereıinden aşağıya farlatmış
tır. Çantasında son 15 gila
lük Afrika seyahati eanaıın
da edindiği intibalara havi 
notlar vardı. Anlaıılan ge
neral hükümete etraflı bir 
rapor vermek arzusunda idi. 
Çanta tayyarenin düıtüiü 

yakınında balanm111-

Londra (a.a) ..;_ Alman ve 
Ruı kaynaklarına göre Ka • 
lenin çevreıinde de Tulada 
olduğu gibi : vaziyette tebed
dül yoktuor. Ruılar makabil 
taarruza geçmişlerdir. Ruslar 
göğüı göğ6ae olan mabare· 
belerdt kendilerini ıöıter· 
mektedirler. 

--o---
•• 
Uç kruvazör 

beş deströyer 
Berlin (a.a) - Resmi teb· 

liğ: Krımda Alman kuvvet
leri Kreç müstahkem mev· 
kilerine hücum etmektedir· 
ler. Tayyarelerimiz Sovyet 
gemilerine bombajar atarak 
3 kruvazer ve 5 deatrayeri 
haaara üğratmıştır. Ağır ba
t.,yalaramıı Kroaıtad dest
ı:ihlarını bombardıman yap
mışlar. 

----o---
Paraşü\çü

lerimiz 
Ankara ( a.a ) - Beden 

terbiyesi mükelleflerinin pa· 
raşütçüleri haber verme 
gruplarında vazife görme
leri teıbit olunmuştur. Bu 
961555 geaç paraşütçüleri 
haber verme teşkiliında ça· 
hıacaktar ki bu mlhim bir 
kau•çbr. 

alındı 
Kuibiıef, (a.a.) - Alb 

hafta devam ede• Almaa 
taarruzundan sonra Tala 
müıteanı olmak izere lal~ 
bir tebeddtU yoklar. Alma•
lar Tula istikametinde •• 
cenuba doiru istikameti d• 
ğiıtirmiye çabşayorlar. Top· 
lu piyade kuvvetleriyle 101 
açmak teşebb&süade rbalaa
muılarsa da pilıktirtllmlı
lerdir. Sovyetler beı kay da
ha iıtirdad •tmişlerdir. 

---o--..-. 
Analiste göre 
Almanların 

vaziyeti 
--.. -·-

Londra ( a.a ) - Aaallat 
askeri vaziyet hakkında di
yor ki: Almanlana barll•kl 
durumlar1 hiç de onları• lıe
sabına iyi değildir. 1918 M· 

nesiade olduğa gibi Almaa
lar ıimdi ufak tefek mavaf. 

fakıyetaizlilder göıterm•i• 
b•şlamışlardır. 

Acaba küçük kayıplar top 
lan.ınca büyük muvaffakı1•t· 
ıizlikler kendiıiai g&ıtenlal 
lecek mi? 

Şa muhakkak ki, Alma 
ların Ruıyadaki ••sl1etl 
hiç te iyi •etlldir. 

1 

' 



• , 'ı~~vın 
cın at a 
oturuyor 

Artak bu ızdır bıma ıoa 
f meliyim. Sürünmektea bık-
~... Genç k dın Emine 
l:ıyı düıünüyor. Z vallı 
itın oda kenç kadının acı
ylc yoğruluyor. 
~evin bütün düıüaceleriai 
~noktaya topluyor. Tarı
Ilı obir düoyada kavuş-
•lt sevinciyle sarhoı oluyor 
i\ki. Dıvarda aaılı duraa 
ıh el çantasını alayor, 
fden uf ak bir el t banca 
~rarak bakıyor. Yavaşça 
1~una ıokuyor ve evin 
ıındau çıkıyor Ye ıık 

, 

1 

';lı ufak bir ormanın içine 
ıor. 

aktan çok uzaktan bir 
1 ~uı ıesi işitiyor. O bu 
~t Tarakla Kusa kaçma
\\• evvel Göıtepecleki ev· 
f'ldo itilmiş ve tllyleri 
\~miıti. işte o gece •i· 
ta ymshğıaa o rad nda 

1 
1"~ bir kan ıeridi azan-
,, şimdide bu ıeridin 
nden ıiyalı kumlu ve 

tnJı zemin ilzerine aza
, pnı görüyor sanki. 
ivin bir ğacın altına 
ıyor. Koynundan taban-
1\Çıkarıyor. B&tün ıoğak 1 1 ığı ile karıunlırı mu· 
1 ı ediyor. Sonra memnun 1 ~ıyor onu. Başını kal
,1 r göğe doğtu. Birkaç 

( a dudaklarını kıpırda
r bir ıeyler okuyor. Tam 
·ada arkadan bir erkek 

~ mrcdiyor. 
j Dur ...... 
(İn gözlerini korkuyla 

1 

yerinden zıplıyor, he
~hrmızı bir atın kabve-

ı ~ .~ kayışıaı elinde tutan 
, J. kıyafetli bir adamla 

ı ~ıııyor. Gözleri bir iki 
konuşmadan bakıyor

\ ribirlerine. Bu dam 
ı ında olm sın r ğmen 

, y şlarınd kadar gö-
r. Simsiyah aaçl rıaıa 

ı'~aa bfr iki beyaz tel 
·,,. ıaoki. Y b IJCl cr

A I ınç k dın yak! ııyor 
m ıonr d b yana-

l ~evin ye inden kımıl-
11 r bile. 
'\f ed 11iuiz hanım
. diyor. Size ıöylediğim 
·elimeoin ağzamdan 
ı ıert çıktığının far
~· benim kaba bir 
~, duğurna bükmede•-

1 (Ari...1111 var) 

r Zührevi H t hkları 
Mütehnasısı 
OK TOR 

So ad 
•yler So, No. 79 

lstanbul - Haber aldığı
mıza göre Akı.,aydaki Kı
zılay Haatabalucı hemşireler 
okulundı, son ıınıftan dört 
talebeDin ibracile neticele
nen garip bir bidiae ol· 
mU§tar. 

Bu aeae mektebi bitirecek 
ol~a talebeler bir Yedi ça
yı vermeyi düıünmüşler, 4 
kiıilik bir komite, Yeda çayı 
hazırlıklarına girişerek, bu
nun ıçuı münasip bir yer 
aramağa başlamıştır. Ancak 
okul idaresi bu vaziyeti ha
ber alınca bunu mektep di
siplinine muhalif bir hareket 
addederek komitede bulunan 
4 genç .kızın ali kasını ke•miı 
bunla•ın formalarını alarak 
mektepten çıkmalarını tebliğ 
etmiştir. 

Biz, son sınıfa kadar gel
miş, yarın haataaelerimi.ıde 
vazife almaya bızırl•amıı bu 
genç kızlar için verilen ka
rarı çok ağır buluyoruz. Fil
hakika talebelerin böyle bir 
teşebbüste bulunmalara okul 
disiplinine muhalif olabilir, 
tt.cziyeleri lüüumlu görülebi
lir. Ancık teıebbüı derece
ıiade k•lmıı böyle: bir suç 

.için ıon ıınıfa kadar emek 
çekmiı üzer !erinde emek 
ıarf edilmiş 4 genç kızı ıoka
ğa bırakıYermek çok insaf
ıızca bir hareket Hyılmaı 
mı? 

Kızılay bir ıefkat ocağıdır. 
Bu okulda bu ıefkati te1nıil 
eden bir müe11e1edir. Omit 
etmek iıteriz ki okul ida -
reai kendisinden beklenilen 
müşfik ve makul battı hare· 
keti ihtiyar edecek, kararını 
değiştirecektir. 

Bu ıuretfe sokakta kalan 
bu kiaııeıiz ~enç kızları 
okul da, memlekette kıybet
miyt c"ktir. (Son Posta) 

--.. --
ihtikar 

Karantina lnöoü cadde
ıiade f1rıac1Jık yapan İbrahim 

oğlu farıaaı Bahadır; farının 
urk k11pııından Mustafa 
oğlu bakkal Sıtkıya 5 kilo 
unu 20 kuruştan aatmak su
rttiylc ihtikir yaptığından 

yak lanmış ve hakkında 
meşhut ıuç ubıt varakaıı 

tutularak adliyeye te.lim 
ediJmiıtir. 

---o---
I 

(•ilim ~•ısıl 

_Şehir Haberleri_ 

iHTiKAR 
M .. SELESi __ .. __ 

Kilimciler çarııııada şişe 
ticıretiyl~ iıtigal eden Y ako 
ve kardeıi Saato RoHo mü
essesesine müracaat eden 
müıterilerioe şiıe mevcudu 
olmadığı cevabı verildiği id
dia olunduğundan fiat müra
kabe büroıu memurları bu. 
mağazada araşhrmada bu
lunmuşlardır. 

Külliyetli miktarda ıişe 
bulunduğu zabıt varakaıiyle 
tesbit edilmiş ve Santo Roı· 
ıo elinde mevcut malları sa
tışa arzetmemek ıuretiyle 

milli korunma kanununa ay
kırı hareket etmek madde
sinden adliyeye teslim edil
miştir. Santo Ro110 hakkın
da tevkif kararı •erilmiıtir. 

Bir zeytinyağı i,i 
Bergama ku:asıaın Şadır

van caddesinde 15 sayılı 

dükkanda yağcılık yapan 
Sami Görgün, dilkklnınd• 
zeytin yağı bulunduğu halde 
satmadığı iddi11iyle adliye
ye verilmiştir. 
Bakkala un verdiii iç in 
hıönü caddesinde farınctlık 

yapan lbrabim oğlu Babadır 
bakkal Sıtkıya 5 kil'l unu 
20 kuruıtan ıatmak ıuretile 
milli korunma kanunu hü
küml-erine aykırı bareket 
eylediği iddiaaiyle tutulmuı 
ve adliyeye verilmiştir. 

--o--
Dövmek 

Bornova tren dahilinde, 
Salih oğlu Halil adındaki 
şahıs bilet almak mesesle.in· 
Ahmet oğJu 328 DO. tren 
biletçiıini dövdügünden ya· 
kalanmış ve tahkikata baı· 
lemıştır. 
·--~ 

Altın fiyatı 
Istınbul - Dün lstanbul 

piyaaasıuda altın fiyatı25,20 
kuruşa yükselmiştir. 

ı Bina ve yol 
vergileri ---Geçen ıeae umumi mecli· 

ıinde verilen karar m uci
bince vilayetçe bina ve yol 
vergilerinin tabıiline büyük 
bir itin• ile detam edilmek
tedir. Viliyetin geçeb seneki 
tahıilitı 2,400·000Jira dır ve 
bu seneki tabıilitın daha 
fazla olacağı} umulmaktadır. 
Şimdiye kadar elde edilen 
cetiçe şayanı memnuniyettir. 
Mevcut 6 milyon liralık ba
kaya vergilerinin tasviyesine 
devam edilmektedir. Bu ra· 
kamın bir bayii ineceği ve 
belki de iki milyon liralık 
sağlam bir alacak tabit edi
leceii anlaşılmaktadır. 

---o---
Behçet Uz 

büstü 
Doktor Behçet Uı'an hey

keli f çin bir komite teıek
kül etmiıtir. Bu komiteye 
Bay Sadi İplikçi, Haydar 
Abriyal, Lütfi Kurum, Mü· 
hendis Saadettin ve Bayan 
Cevriye Uyum aeçilmiş1erdir. 

---o---
Et fiyatları 
Et fiatleri artnılmıyacak

tır. Belediye reisi et itini 
hal için bizzat meşgul ol
maktadır. KaHplar da etin 
fiatiain yük.elmetine taraf· 
tar değildir. Buna yapan ce· 
leplerdir. 

--o---
Menemende 

Ortaokul 
Menemen hılkı bir orta 

okul yapmıya karar vermiı
lerdir. Bu makHd için bir 
ar1a ve yirmi bin lira teber
rü ettiler. Daha 20 bin lira 
temin ediyorlar. 

Mı A· sıy arın matineler: ! Elhamra SiNE ~ den itibaren : 
! 8 d . 4 büyük ve en muktedir artistleri ı 
: CI ekyaSz per enıa Claudette Heddy : 
• ar pencer • 
• G bl T Colbert Lamarr • • ıı e racy f'I ı 
ırarafuıd•o temsil adilen ve milyonlarca dolar s~r '. e mey· 
ı dana getirilen senenin en büyük aşk fılmı ı 

! KARA SEVDA Boom Town i 
! Ayrıca: M.U. MüdOrlüğü memleket jurnali _ . : 
iseanılar: 1 30 - 4 - 6 30 - 9- Cumartesi ve pazar gunlerı ı 
: llde baılar. Hergüo ilk matine ucuz seans.. : 

-Kazaen 
Ya alamak 

• d Telefon: ! Tayyare Sınemasın a 36-46: i 1 Büyük program Türkçe ıözlü • ı 
Kuantin l-.ıötıü c ddesin

de deniz kcn nada kıyık 
tamirci i 65 yaşlarında Ham
di adındaki ıııh'5, k•yık ta
miri ıarasınd yere dB,mek 
suretiyle b şıııdan aiırca 
yaralanmıı ve tedaviıi içia 
hastaneye kaldınlmııtır. 

ıv AT AN FEDAiSi (Rlchard Dıks)f 
ı K Ağlatırcaaıaa güldürecek ı ı: 2-Fr!Dl~ız PAP derecede neş'e muıiki.Şe11ı 

ca ıoz u d Z'lb ı 
: ıahucler dolu Fransız vodvili. Oynıyanl.ar: lr~ne e ı ay 
: v~ Rene Lcferve .. Charpin. Matiaeler: Paprıkı: 2 .. 5 sı 
: V F d . .. 3 30 6 30 9 30 Cumarteıi, pazar gllalerı ılive : . ~ •.•.. ' , ' ı 
ı 1ean11 12,30 da 

14 2l•d T..,t• 1141_. 
ıs 

HiKAYE 

HIRSIZ iN 
MAZERETf 

-5- ..... 
teaelU etmek için ıöy!,,,. 
yorum •• EYet o m.... i• 
itibariyle tamamiyJe 111 

kızın.. ..,... 
Benim bu te•inab• ~ 

vakkaten onun ••clite'f,. 
yatııtırır gibi olayorda. f' 

kat bir zama~ ı~nr~ ço~ 
ğua bir rül6şa, bır aoıl, tt" 
yaramazlıiı ona tekrar di" 
lişa dütilrüyor, ha1ta e 
yordu .. · ti" 

Alinin nahif ,!baıtalıkb .. 
cudu bu feliketlere claJI .. . ,...., 
madı. Kırkına bile 11' 

den ölüp gitti. ki' 
Onun vefatında k&çlk (iriıll 

on yaııada id.i. ~i1ebi~ 
ki d&ayada bıç bır Ç b' 
baba ölümünün acı11•ı 1.aJ 
kadar derin hi11etmellllr'"' 
y avrocuk bu AliJİ eli•,... 
kimsenin benim kadar' 
mediğiai hiHettiii ipa ~ 
nama ıarılıyor, beade• 
rılmak iıtemiyorda. " 

Evet ba çucak mal~ 
onda öyle bir rab derilll'F 
göıte ·iyorpa ki oaua ........ 
hemen bebek oid•jwna -::' 
tuyot, büyDk bir İ• .... 

tap eder ribi ıöı aiyU,-S 
dam: 

- Çocağam •• Babaaa11 kf' 
mikleri mezarında ya•~ 
iıte11en doğı~ aamu&..; 
kız olmalısın. Çtiakll o -
DİD ona ber.zemeadea kor. 
kurdu. Biçare adal!lı b~ 
da bu korku öld&rdl •. 

Evet bu çocuk benden•~ 
rılmak iıtemiyordu. Fakl 
ayrılma11 lizım geldL Ba•
için bin bir 1ebep varda· 
Uzaktan akrabaları ola• 191f 
çocuk fakir bir yabaacıt' 
teslim edilemezdi. Sonra 9'1" 
nim mektepteki çoca1ıla,.-

vardı. Onlara ait meııaH
yetlerim kendimi AliaiD ÇO" 

cuğaaa vakfetmektea mear 
diyordu. 

Küçük kızı aza1ublr ak" 
rıba1ınıa yaaı•• ••~ 
Arkasnıda siyah bir etki I•· 
lük, elinde bir k&çlk ıepet 
ile mahalle mektebiae ti.., 
gelmeğe baılaclı. 

Ba çocuk yirmi bet ••• 
evvel benim mektebime ı•"' 
lip giden ölısiiz bıbHı•• .... 
kadar benziyordu yarabbı~ 
Ayni zdd çebrf', ayni ma••• 
ve zeki ıözler, ayDi maıl6• 
ve temiz ahlik .• 

Baba11ndaki eaditeleı ba 
na dı reçmiı gibiydi. Mala· 
sus ona görmek için mek· 
tebe gidiyor, yahut 1abab 
akıam geçtiği yollarda do-

cl ••• laııyor, onu miitema •J . 
tetkik ediyordum. Y anılıat"' 
yord"m. Bu çocuk ru~ iti: 
bariyle tamamiyle Alinıa kı 
zı idi. · 

Behire on beı yaıına ıel· 
di. 
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!.eye fazla Deli bir kız !Tarih kurum~
........................... 

Noter kanu- •f Kahramanlarl 
çıka- ili lırdııııı 11 tenısııı 1 

yacak tutııtu~du 

~-~ ....... laak••" \"'1 maatlramele~ 
"'••••baubr. 

ıır 
'- '-• - Baracla ya
~ aetic11iade t•h· 

'-t tahıll Pia•da 
'" lndaadajıl aala-• 

cl'ı• 5.088 ai tabıil 
~'1• balen ok•lda 
t.dır. 2.865 1 tah
Qaiıtir. 

---lltanbol - Beıiktaıta deli 
bir kız, keadiıile iki karde
ılnla af1r ıurette yan mala· 
rana ıebebiyet vermiıtir. 

Ali kızı Hatice iımindeki 
kız, dimatıaclaa malul oldu· 
jıladın lzeriae iıpirto dök· 
m&ı, ıoara da bir kibrit ça· 
kar ak: 

"- Çocuklar gelin bakın 
ae ılı.el yanıyor." 

Diyerek, kardeşleriar elbi 
ıeaiain yanışını seyre davet 
etmiıtlr. 

Haticenin kardeşleri oda· 
ya girdikleri zaman kızın 
bitin elbiaeıiain yanmakta 
olchiiuaa,. gör~tiıler, fakat 
onu kurtaralım derkea ateı 
kendilerine de ıirayet etmiı
tir. 

Neticede içi de vilcutları· 
ma mabteHf yerlerinden ağar 
ıurette yaamıılardar. 

Y arablar cankurtaranla 
Beyof lu belediye baltane1iae 
kaldınlarak tedavi altına 
alıam11lardır. 

--.... o---

Zincirleme su
retile yaoılan 
ihtikar nasıl 
önlenecek~ 
lıtanbul - Baıı t&ccar

la1111, ibtiklr mak1adiyle, 

ellerinde balanaa mallan bir 
kaç elden devrederek fiat· 
)arını y&kaelttikleri ve bu 
a.alları t•"r•r kendileri al
dıktan ıonra halka fahiı 
fiatla 1athkları ıık ıık gö· 
r&lmektedir. Bu ıekilde ıin· 
cirleme ticaretini önlemek 
için allkadarlar mühim bir 
tedbir dltlinmiiılerdir. Bu 
tedbire göre her han2i bir 
mat aacak bir defa devredi-
lebilecek ye mah 1ataa da 
verdiii faturayı mtlh&rliye· 
cektir. Bu ıekilde faturaıı 
111iiblrlenen malı bir baıka
ıına devredenler ıid~etle 
cezalaDdarılacaktar. 

•ıııı. Allına uarıı ııamzcı, .• 
~~!~~eee~ .. ~~limeler 

•• • ytlımek 
1 açmak 
~ fal deli 
ti. zararlı, muzır 

er,. 

seki 
akal111, apdal 
j&kıek 
llhikalarnıclaa ıoaıa "hocla., 
kelimeıU.deki "eh· h, ya te· 
beddlll ede.) dabı fyllknk 
çabuk, 111i 

ya•ıı, hafifçe 
be, ba, fasla, yere, ye 
J•hat, yokaa 

nun ilmi 
toplantıları ----

nunda yapıla- f Kahramanı i 
cak değişiklik i SOBUTA Y 1 

--•-- ı-sı- Yazan:H. O. T. ı 
Adliye veka" letı· Noter ka- •••••• .................. .. 

Türk Tarih Kurumu Baş · Dört koldan hareket ed•• 
kanlağından tebliğ:edilmiştir nununda yapacağı değişik- Cengiz orduıu Celllattla aı• 

Tu-rk • Tar:h kurumunun lik etrafındaki hnırhk bit· ff L • kerini çevirmeğe mava aa 
ilmi toplanblarına bu yıl da mek üzeredir. lıtanbul noter· oldu. 
OH ve Tarih Coğ:-afya fa- lerioden bir kaçı Aukaraya Celilettiain bışıada 7 • 8 
külteainhı 347 numaralı ders· gitmif, yapılacak bu deiişik· yüı: kadar aıker kalmmb. 
haaesiade IS ıoa tcşria l k dolayııiye Vekiletten bazı Bir şeyden haberi olmadıit 
1941 cumartesi gü . ü saat temennilerde bulanmuılardır. haıde geceyi rahat ve eatli-
15 Bu temenniler aratında uo-te baılanıcak ve 2 nisan şesiz geçiren Cellletti• sa• 
1942 tarihine kadar devam terlerin bir cemiyet halinde bah olunca etrafta bata•• 
edecektir. V ~rilecek koofe- yaşamalarını temin mak1a- karakollarının Cengiz orcl•· 
ranslar şunlardır. diyle yeni hükümlerin ilivesi ıu tarafından kutablclıld~ 

Profuör Dr. Şevket Aziz de •ardır. Tem&1lara devam nı haber verince tallialn ba 
Kansu, Anadolu Türk tefe- edilmektedir. kara yiizüae tee11lfl• tıka-
kkür coğrafyaın, Pıofeaör --o-- . rerek d&şiiameie ve bir ft-
Rubea, HintliJer,de, TOrkler· • Çivi diye tuğla rar yolu bezarlam•i• ko1al· 
de ve ; Sbakeıpeare,de bır du.. 
masal. Profesör Fu•t Köp· satmı1: Cfagiz kumandaalaııaılaa· 
ıül& bizde tarihi çahımalar 

1
. b 

1 
K- ~ d zuna çağudı, oalara 111 taH· 

Doçent Dı. Arif Müfit Mail· staıı u - uçü • pazar a mah verdi: 
ael Trakya hafriyatları Pıo· Kant~rcalar caddesınde ota- - Gayet dikkatli•• açık 
f .. R hd A d l d ran ınıaatla me,srul olan .. d vraaınıı. Celalettilli 
eıor 0 e, na 0 u, a Yusuf adında bir zat lsmail goz ~ • tir 

bulanan yunan ve lLitia . . d b. h t 130 r bana dırı olarak ı• • ..._ 
kitabeleri. Nu1ret Hızır, ısm~n b~l' ; ş; 11 

ad k 
1.r~ büylk mükifat vereceti-• 

Gondillac ıa tarih telikkiıi mu a 1

1 
•n e 

1 
.. D 

1 ~ı~ı Celilettinin bir kılıaa hata 
Profesör 

1 

Güterbock Eti •1 atıa ak~ııtır. ~·~atta duk- getin.ni de tekmemi• albau 
' anma uzere ÇiVi aan ı • • 

Tanrı ve tal'fir iıimlerilPro- lannı açaa Yusuf 1andık· ezeram • ., 
f - R · o· A k Komutanlar yazifeleri •• eaor emıı guz rı ' larda rivi yerine taı ve 
K y b~~~~~ •nya hafriyatı. Profeaör tuöla parçaları çıktıg• iDi aör·e 
L d b 11 d ı. • • • Hanı• verdiği emirleri mai· an ı "rger, .. ön Asya aaı müştür. Bu vaziyet karıı-
ıubıtrat kavimler ve diller. sında zabıtaya haber verile- yet zabitlerine ve ta maaı•· 
D H · K Al başlarına kadar dayard•lar. r. lmıt oşay, aca· rek Ismail yakalanmış ve 

k f k R · Sa vaı bitin ıf ddetile bat• 
böyü hı riyab. Fai eııt adliyeye verilmiıtir. ladı. Celilettin pek merda•• 
Uaad, Neıri tarihi metinleri 
ÜHrindeki çalıımalar. Pro- ---o--- vuruıayord. 
feıöf Dr. Şevket Aziz Kanıu Bir f uhuc Yilkıek bir yerde• .... 
Samsun hafriyatları. ihsan ~ l harekibnı takip edea Celi-I 
Sungu, Kemalizmin büyük yuvası giz bir kaç defa Y•••••-1 
e"eri. Pıofe1ör Sadri Mak- kilere: 

lıtaabul - Kaıımpa•ada Ne yama• muharip •• ıudi Ar1ul, "adım llparta y - ' 

Aııklar meydannıda 61 sa- kahraman delikaalı, b••• devletinin ıiyaıı ve hukuki 
hşkilitı ve bu teşkilatın yılı evde oturan Şerife evini oğlum olmaıını çok iıterdim,. 

fubuı yuvaı yapmııtır. Ev· demiıtir. 
istinat ettiği pren•ipleri. velki aece mezkür eve zabıta 

• Celllettin Ceaıia ord• _ ... __ 
Memnuniyet 
Bildiriliyor 
Baımabane maliye kazaaç 

tahakkuk memuru B. Hamdi 
Aykannı aıbabı mesaliha 
karıı gösterdiği nezaket ve 
kolaylıktan dolaya ora balkı 
tarafından beyanı memnuni
yet olunmaktadır. Bu gibi 
berkeıe karı• nezaket göı
teren ve V1zifeaiı.in eri olan 
memurların takdir hakkıdır. 

tarafından bir baskın yapıl- rının çokluğunu ıör&ace 
mıı ve evin içinden yabancı müdafaadan vazgeçti, ıim .. 
iradın ve erkekler bulunarak firar yoluna arıyor •• Wr 
Şerife adliyeye verilmiıtir. gedik bulup kaçmak iatiyor• __ ... __ d 

u .• 

B k t k Durmadan öteye beri,. 
ıça aşıma ceylia gibi koıayor, uflaıa 
Kemer Kahramaalar mev

kihıdea geçmekte olan Ha
lli oğlu Kızımın vaziyetin
den ıiiphe edilmiı ve &zeri
nin aranmaıında bir bıçak 
çak bulunarak abnmıı ve 
hakkında zabıt varakHı ya
ptlmııtır. 

yikleniyor fakat ıöktllrem~ 
yordu. 

Cengiz aıkerleriade• Wı 
bir kimıe ona ok atma,_, 
üzerine b&cam etmiyor, yal· 
nız ıadece mahaıara hatla
rını daraltıyorlardı. Bir aa 
geldi, Celil &midini kedi; 

f YENi SiNEMAda 
i 1- 20 Bin Kahraman 

ı esir edileceğine akla yatta, 
ı hemen üzerindeki ıırlalan 
ı atb, eline bayra;ıaı akil, 
: kalkaDına kendiai ılpu 

i 2- Kocam Caniler Peşinde 
i 3- Holivod Maymunları 

ı : 
ı 
ı 

etti. 

Nebrin kıy111aa yaklaıa-. 
rak biit&n ka•vetile ke•tliot 
ıini atanın liıtiadea atuak 

~-~· -: BByük fedakirbklarla c lbine muvaffak olduğum ı aehria bulanık ıulan arua•· 
ı MATMAZEL L •ı•IDARESINDE ı da kayboldu.~ 

ı 1 I ı - Dewamı ••• -

i Paganı ve Peto Macar Caz Orkestraıı i ---. ---
i Fevkalade şantöz DORA LUIOVSll i ~.:ı. ~~~!'1h .. !!.ık 
ı Busriinden itibHt.n bH akıım ıl Rontkca mütebau111 

ıı DENiZ GAZiNOSUNDA f :.0:.~~~· .1r~.~:·~ıa;.~ ti!-b1" 
ı., Ui & yuuıro•. ua 



itler kuman- Yeni Vekiller 
işe başladılar da başında 

~ --ı Londra (•.•) - Londranın 

~
lhiyetli mahfillerine Al

• an kuvvetlerinin Ruıyadaki 
ır kayıplarını teyid eden 

h aliimat gelmiştir. 
1 Almanların 19 zırhlı tüme· 

i!\~den 16 ıının çok fmühim 
~Jıplar verdiği anlaşılmak
~dır. 
J Motörlü hafif ve bindiril
ı~I t&menler d•hil olduğu 
~ide 70ten fazla piyade 

menine de mühim kayıplar 
't1rdirildiii sabit olmakta-
~. 

\LoDdra (a.a) - 8. Hitler 
)~bmarte1i riiaü mftnihte 
\ıylediii V6 ilk defa olarak 
~~ıgunculak ifade ettiği için 
(!skatı çeken nutuktan ıon· 
~ Ruıyadaki umumi karar
~luaa dönm&ştiir. 

1 
Bazı haberlere göre bun· 
n sonra Rasyada yapıla

tk taarruza B. Hitler biz
b idare edecektir. 

~~LMAN T AARRWZLARI 
}yAlma11Jar Moıkova keai· 
\:ı Dde şiddetli ve fakat tali 
~\ \hiyette hücumlar yapma· 

devam ediyorlar. Banan 
t~~k - mikyasta hareketleri 
. ~Jemei içia bir paravana 
~p olmadığını kestirmek 
~çı&r. 

; Almanların Raıyadaki ha· 
j ~~ıdhn yav•şlamaıını maıur 

~ıterme!&: için soğnktan ve 
1eardan ıikiyetleri her 
ı 'ia kendi lehlerine gitme
ı fiai göstermektedir. Bu 

1 ı bane Hitler seferini Na
~yon seferiyle mukayese 

I: 9ale.ria eline vesileler ve
~ :ek tar. 

" 
---o--

{ Hırsızlık 
'. İlıiçeımelik Dere sokağıG· 
~ 1 18 ıayılı evde oturan 

1~rü kızı 26 yaıında M&ni-
~, i . . k b. ~~ n evıae gırere ır ütü-
~ 1 çalaa Mehmet oğlu Ali 
calaınmıı ve takikata baş-

ı mııtır. 
l -------
11
kmek satışı 

t - o--
1 
r•tanbul - ff Okümet al· 

~ r yeni tedbirlerde iaıe, 
aaat ve ticare~ iıleriai da-

ı ~ eHsfı bir ıekilde tanzim 
I ıek, yeni bir çalıfma pro
~mı vBcada retirmek için 
· dldere başlamıştır. 

. ~kemek için yeni bir ~eı· 
~t kurmağı da diitünmek

r Ba teıkilatın •ekilet 
ade karalmaıı muhtemel-

ııe vekileti kurularsa, 
1at ve ticaret vekiletleri 
m&ıterek çalışma vücu
etirllecektir • 

• 

--.. --
Ankara - Yeni Milli 

Müdafaa Vekili Gene
ral Ali Riza Artan kal ve 
yeni Milnakalit vekili Ami • 
ral Fahri Engin bugün 
vazifelerine başlamışlar ve 
vekiletleri erkinının tebrik· 
lerini kabul etmiılerdir. 

--o--
Ekmeğin vesikaua bağ. 
ıandıöı sözleri asılsız 

Ankara - Ekmeğin vesi
kaya tlbi tutulması yolunda 

bir karar verıldiği ıayi olmuı· 
ıa da alikadarlar bu şayıa· 
farı teyit etmemiılerdir. 

Maamafıh lüzum göıüldü
ğü anda böyle bir tedbirin 
ittihaz olunacağı tabii görül
mektedir. 

----
Askerlerimize 
kışlık hediye 

---o,--
Ankara - Kahraman as· 

kerlerimize kııhk hediye 
toplamak husuıunda kızday 
ve Yardımseverler cemiyeti 
merkezleri ara11nda işbirliği 
yapılmıştır. Kararlarını ıabe
leriııe tebliğ etmişlerdir. ------

Bir tefsir 
talebi 

Ankara - Fevkalide va· 
ziyet dolayııiyle bazı vergi 
ve resimlere zam icrHına 

ve bızı maddelerin mükelle
fiyet mevzuuna alınmasına 
dair kanunun ıekiziaci mad
desi ile muvakkat birinci 
maddesi hükümlerinin hudud 
ve tümulünün tefıiri yoliyle · 
tavzihi talebine mütedair 
tezkere Büyük Millet Mec· 
lisine takdim edilmiıtir. 

---o----
Belediyeler 
Bankası ---Ankara - Belediyeler ban· 

kuı kanununun beşinci mad
duinin (a) fıkrasının değiı 

tirilmesi için bir kanun li
yihası hazırlanmıştır. Bu mad· 
de Belediye reiıi ve muha· 
aebecileri hakkında takibat 
yapılmasına dairdir. 

----o--

oıyan20 biletlerinizi 

(llliiN sili) l14 2lacl Tetrl• '''
11 

. ~ 

Rumen 
Petrolleri 
Yanıyor 

• 

Moıkova, (a.a)-Gece ya· 
rııı neşredilen So•yet tebliği 

Rumen milletinin Alman· 
ları memleketi kontrol tarz
larına karıı duydukları iğbi
rar şiddetlenmektedir. Ploe
sti çevresinde 32 sarnıç va· 
gonundan mürekkep bir tren 
yoldan çık.rılmııtır. Tren 
parçalanmış ve ateş almıştır. 

Son teşrinin ilk günlerinde 
Bizluzorda bir petrol taavi
yesi fabrikHında bir infilik 
vuku bulmuş ve büyük bir 
yangın çıkmış muazzam 
miktarda petrol yanmııtır. 

Tardu Okna petrol sahala
rında yangın günlerce devam 
etmiş, 1000 ton petrol yan· 
mıştır. Rumen petrol saha
lariyle tasfiye fabrikaların

daki baltalama hareketleri 
Almaalaran bekledikleri pet
rol mikdarının yüzde 15 ili 
20 niıpetinde azalmaıına 
sebep olmuıtur • 

Litvinofun 
tayyaresinde 
kimler vardı ---

Londra (a.a) - Sovyetler 
birliği yeni V aıiagton elçi· 
sini hamil olan tayyarede 
lagiliz istihbarat aazırı ve 
Amerikanın Moıkova sefiri 
dahi bulunmakta idi. Fena 
havad•n dolayı bir tarafta 
yere indiii zan ediliyor. 

--o--
ihtikar kapanı 

lstanbul - Milli bir tica
ret birliği kurulma11 piyaıa
da büyük bir te1ir yapmıı· 
tır. 

Bugün bu aiilnaaebetle bir 
tGplantı yapılmış ve derhal 
faaliyete geçilmesi için kanr 
verilmiştir. 

Bunuıı üzerine ellerinde 
mal aaklayar spekülitörler 
hemen bu malları piyaaaya 
çıkarılmışlar ve fiatler d&ş· 
miye baılamııtır. 

---o·--

Amerikanın ilk uzlaş- Çocuk- esirge-
ma şartı il·: me kuru11111°' 

ÇiliN TAHLIYESi.. teberrüler 
Ankara (a.a)-Adaaı ft:. 

rikatörleriadea B. GUyo ~ 
rafından çocuk eslrı••• " 
rumuna, nakil~ lcreti de il' 
bil olmak üzere bir to• ~ 
pe, Adana borsası tart.,.. 
dan 100 kilo pamalr~ 
rendeli Mehmet Sa ki" 

Vaıington, (a.a)-Nevyork 
Post gazete1i yazıyor: Mis
ter Çörçil son nutkunda 
dolambaçlı yollardan uzak 
olan açık liHnİy(e Ameri· 
kalıların müphem ıurette 

görebildikleri bazı hakikat· 
leri bütüa çıplakhgıyle mey-
dana koymuıtar Bunlardan 
en mühimi Amerikanın Ja
ponya ile münasebetleriain 
hemen hemen harbe müncer 
olacak derecede fenalaşbgı
dır. Şimdi karar almak sıra· 
ıı Japoayaya gelmiştir. Ja
ponyadan mihverden ayrıla-
rak Çinden çekilmesini ve 
işgali alhadaki topraklardan 
bitin kıtalarını ıeri çekme· 
ıini istemeliyiz. Bu talepler 
bir anlaımanın· a1gari şart· 
larıdır: Bunun haricinde ea 
küçük bir uzlaşma mevıu
bahis olamaz. Zira bitlerin 
sözliae olduğa gibi Japonya· 
nın da sözline inalınamaz. 
Japonlar bu ıartları kabul 
etmedikleri taktirde lagil
tere ve Amerikanın m&ıterek 
kuvvetleri tarafından hezi
mete uğrablıcaklardır. 

--o·--
Yeni sanat~ 

okulu 
Adaaa-laıa ve koralma 

maarafJarı Maarif vekileti 
bütçeıinden verilmek ve ar
saları viliyetçe tedarik edil
mek şartile viliyetimizde 
yeni ••aat okulları açılacak
tır. 

--o--
Sulh için 
Sözler 

Dövalero, lrlandaaıa ıullı
lehine tavauut için muha
riplere mOracaat edip etme
diği hakkında ıorulan bir 
suale cevap vermekten im
tina etmiıtir. 

Yeni 
Mahkumlar 
Viıi, (a.a.) - Naryon ıeh

rinde 28 komünist mahkum 
olmuştur. En az üç seneye 
azami yirmi sene mahk6m 
olmuılardır • 

tarafınd•n keza tOO 
pamuk teberrll edUaaittit• 

- .. --
R uSy ada t50, 

bin leh asketJ 
--o--

Kahire, (a.a)-Pololl~ 
başvekili general sııoı;,. 
Ruıyada teıkil eclileD 4-
lonya kuvvetlerini teftif~ 
mek lzere cenabl R!"!.:.r 
ıitmek ibtimaliaclea ~:. 
siyle bahsederek bana• ~ 
sya Polo•y• aalatmUI jf 
riade yapılmakta ola• .; 
lomatik mlıakereleri• _., · 
cesiai b•ilı oldapaa 
lemlıtir Ba aalaımalal' 
yıllarca harpten soara 
larıada dostluk ml, _ _._ 

leri kara• iki memleket-~ 
rihiade bir d&alm •O~ 
ıösterebilir. Raı1ada ~ 
lik çatında balaaaa Po~ 
yalılar asker yazılmaktl ,. 
Şimdiden alllblaadaralllllf 

bin Polonya aıkeri ••'~ 
Raıyada 150 bin kiıilik ~ 
Polonya ordasaaaa t•f 
ümit edilmektedir. Brlt••~ 
bunların teçhiıatı.nı 11erfl' 
vadetmiıtir. 

105 bin aıkeria ,te~ 
yetiıecek kaaar 111•.,..... 
timdiden Rnıy•ya ı•I•~ 
Amerikan hll~tlmetl bo teff 
hizatın masraflarını ocl8' 
verme ve kiralama ka•••; 
na göre ödemeii kabal 
mittir. ____ .. __ 
Ekmek 
meselesi 

--------

Kl•••lnden alıeıı:.. Çorakkapı Poll• llerkeıl 
kartı.. aıle, 164 Haı•• 1' alaal• OalDER T elefoaı 


