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=\..;::C AMEBJKADA MtlŞABBDELER ~J=· 

Birer Sehir Halinde 
Calısan Ford Fabrikaları 

Fabrikaya giran ham madde bir •aaf ıonra tayyare 
olarak ı;ıhıyor - 75-80 ya ftnda ameleler ve 680 kör 
ifçİ! - Amele ücreti ayJ a 300 dolar olanca öğret
menler amele yazıldılar - Detroitdeki vatanclajlarr 
mız - Kanacfa'da seri halinde tayyareci yetifliren 
mektep. 

----
Yazan: ABİDiN BAVER 

N cv}·ork, 14 (Telsizle) -
Aıncrikaııın meşhur sa
ı.ayi nıerJ;.ezlerindc.n bi

ri olan Defroit'de geçiniiğimiı: 
Hk gün, biT insan dehasının Jren. 

Londrada -Ehemmiyetli j ............ _u·--·----.. -.. ~ .. ,. .......... ---·...: 
müzakereler Sa 1 om on Civarında Altı -

eli memle.k<'line \'e dlinyaya n<>
lcr l~ı~nudırabile-ceğini bize öğ
l't'lli. 1!)03 S<."nesinde 30 kadem 
murabbalık bir kiiçiik düMrônda 
ilk ol<»P<>bilini tek başına yapan 
lhııri Ford'un bugün yürL bin
lerre iş;i çalıştıran ve günde 
binl<-rce 11çak yapan muazz:ım 
Iabrikaları vardır. Bugün bun
ları merrJ'kketinin hizmetine verı
d'lvlP.n Laşka yeni uçak ve mo
lör fallrikal•l'I kurmuş ve hiikii
ımclin ma-lı c;lan bu fabrikala.rı 
k•n'1isi işl~hniye başlaımştı.r. 
Doııonııı•ya işçi ve usla yetiştir
mek i<;in kendi ke5esirultl11 bir 
mektep kurmuştur. Burada ,.... 
nede hinler«~ usla, işçi, yet.iştir

mı•kledir. 

C. Afrika Ba4vekill 
Londraya gitti 

Japon Harp Gemi i atırıldı 
fj~~~~~~r]aponların ayrıca bir kruvazörleri ile dört 

ı muhrip/erinin de battığı sanılıyor 

l Amerikan muhriplerinden biri b t rıldı, bir çok harp 
gemileri de h~sara uğradı· Japonların şimdiye kadar 

80 harp gemisi batırllmış, 94 g misi de hasara uğramış 
V~, U (A.A.) - R....,_ 

tı611c' il.yor: 
Vaşinglon, 14 (A.A.) - B>hfly 

naurhğ:ı, bcwbn ba.~·11~rıberi de!ı!z 
lul'\vrtlennın .........,..,ık)arı kaıl'•ııları 
'lı>lwren listeyi ~ı.nl .r. Bcıca 
g<ire Amerikan d< n>o: ı.....,.....Uer!n· 

1 
%""" ~'<l;r. 

İki muhrip denize indirildi 
V~n.."1oo., l4 (AA.) - İki ~ 

aü4 d<'oniı<t lnd>r>lmıı;ti:r. 

Fr•n•ız Deniz Kuvvetleri Umum 
Müfettişliği ihdas edild i 

Bern, H (A.A.) - Vişiden bildirildiğine göre, Aıniul 
Darlan, Amiral Olive'i bütün FranS11' deniz kuv\~tlni umum 
lllliifettişliğine tayin etmiştir. Amiral Olhe'in yerine Şimali 
Airilca Fransız deniz Jr--·vetleri Başkumandanı ,.e Bi:ı.erte nı
Jlııl olan Amiral M.oreau tayin e<lilınişlir • 

EK MEK 
• 

A nkara, I stanbul ve 
lzmirde de Belediye
lerce temin edilecek 

-------------
Tekaüt, dul ve yetim maa,ı alanPar 
beslemeğe mecbur oldukları kimse· 
leri birer beyanname ile bildirecttkler 

.Alıe!.fımum tcl<aüt, dul, yeıtim 
ve ma!Wi.y<.'l maaş. a1anlarla 
h*lematı v..,ıaniye ~ıt..bındıe.ı 
mıa.,ş alanl:ar!rı <ikmeikhk hu
ı:..»batt Wıtiy;açlarmın Toprak 
Maf><ıilleri Of1o&i Umunı Müd'ür 
Tıiığlince ıcıınlniıı<n kanı.riaştuı2-
lll>§ oı.au.,oım u y~mı~ık. Şehri 
mıııde bu kal»r ne kadar vata'll
dıL'Ş bulunduğu ma3ş kayıt.'ları
na bakate.rdk ,AJıka.raya bildiril
miştir Fakat bunların 'b<>sloeme 
meğe medbur a:ıc:ıukıan vaıtaıı

da>,!ann unl1!rl da Of~ tcımi.n 
ed!!eeeğindcn •şdhriiin:orle cek;;
üt, dul, yet:m ve ma!01iyet mıa
aşı. alanlarta h'demaı. vol.a'l1i)"e 
tertibinden a}~k alanlar b<'sle
me,ğe mrobur o'dukları kimse].,.. 
ri (2.e'J'Ce, e' ' , anne, büyük 
aDne, kız 'kart..'eş. tıarun) gös
teııınedc ü= birer beyanname 
vemıeğe mıeobu.r edileeeklerdir. 

Ankara muhab:rimıizia bi.lklıir
d:ndiğine göre Aınkara. '[)eft.er

darJ1ğu ve Muhasebei Hususi~ 
si lbu kabil vatand~şlann yann
dan iti'ba.ren bu ayın 17 i.nci gü
nü saat 13 e kadar birer 'beyan-

IAJl.KASI S. S, SÜ. 5) 

ı AlıMAJICLARA· GÖRE 

Kafkasyada 
Tahkimli 
Mevziler 
Alındı -Cephelerde tedafüi 
vaziet başlamış 

iBertın 14 (A.A.) - Ahan or-. 
duları baŞkruıınandanlığı teıbUğı: 

l'<>rd'ıııı fabriıkaları.ndaıı ikisiniı 
içleiindc olom<1bille dt>Jaşarak 
gudilı:. B.ınlardan yalnız bwiııtin 
içinde aO kifomefrelik §'>Se yol 
ve 2li0 kilonıe.tr~lik demiryoln 
var; faiı<i.l<.a 700 kiloınetre mu
rabbaı aıazi i~gal eniy.,.,, Koca. 
n1an boıııba lan·al'cleri seri usu
l'lo imal ediliyor. Biı: taraftan 
Iabrikn)• giren ham madde di
ğer laraflan tayyare olarak çı
luyor, b•m de b'r saat içinde." 

S•J<ım<ın t..lnm adaları .>varında 
6 japorı ohaııı> ı• misi ba.tırılmı; di
lle< ibsl de hasara uğ.-.<;ılırruflır. 

ıt.>tan g~ hır kruvaı.orle dörl 
tıo.P1to ıııoıihtribl<l•r. ıı.,,~ ,...gra
"Tanlar l).r haf.! kJ·uvt~~ıe ~r muh
~. Blll'J.;;..rın da bJıı.'1nış oloTJ;ıları 

~ldlr. 

den 4259 u olilo 1453 u ya;rıd ve A 1 1 d ö t - d 
711 1 kaıı>>p oJm k ~. l.542.1 kAyıp m a n a r r g u n e 
-1ır. 991 """ilk yton. ı-. wo ölil 1 

Kafkasyada Mailooptan Tuap 
sıe'ye giden yol wtüıııdc pike u
çak teşkilleriJe desi<'k'oencn Atı.. 
man kıtakm, yeıı:den hlhim 
tq:ıeleri ve yükıse:k rnüslalı:kem 
mevkiJ'eriı biicuTrlla zıı;ptetmiş 

leı'<&. Bu münasobejjc y®ıırıı 

bir tilımen kesi.mindt: 100 deo 
fııoıla miistabkern düşman ıst
nat n<ıktalııın ele g irıhn' ·r 
Stalifıgratta ve dOn c<'Phesıııde 
~tlerin bazı !ka ı!ık taar
nıZ!arı ve hücum harckeW:c>n 
püskürtwmı üş tür. 

J.'ord'uıı başka bir fahrik1191 da, 
foıı hnr1~, her türlü harp mahe
mrsi ve n1otörlü vasıta yapıso-r. 
6u, bir fabcika değil, Oll binlerce 
iıjçinin kanneı>lar gibi çalıştığı 
\'C tn~an kolu ve kuvve-ti yerine 
makrneııin kaim olduğu bir şe
hiTdi.r. Yeni fabrikalar yıldı:.run 
lııüle lirkaç ay içiıde ttllS1r tar
laları ıiıcrinde yoklan var edil
miştir. 

I'<>rd, kel'dhi 80 yaşında oldu
ğu bald~ çalışabildij;<i için anıe
ksi ara-.uda 70 - 80 yaşında ıı.. 
tiyarlar, genç "'' yaşlı kadınlar, 
birç<>k >ııkallar, hatta 680 kör ça• 
lı~tırrual.tadır. İşçilerine ayda 
300 dolara yakuı para l"<ırdiğİ 
i(in kadın ve er]<,,k birç<>k öğret
menler amele ya:oılmışlardır. 
Bunlar F&rd mektebinde kurs 
gordii:ktrn S<>ma makine ba~ı.na 
geçmektedirler. 

Defıroit'dc i.ldnci giİ·n Kray,.ler 
fabrikasının 15 ay evvel yeni ku-

1 ınp i ]etliği tank fabrikasını 
gezdik. Burada olıız tonluk tank
lar yiııe seri usulile yapılıy<1r. 

f'abrik•daki imaliilt yakından 
t-cdkik ellik. T3ze taze çman 
tankların kcı-übeleri.ni seyret
ti.k. Fabrilrnların imal.iilı bakd<ın
da rakanı zikrine mezun deği-
1iz. li'akat tahıni.n edilen n1iktar
lara varılmış, hatıil geçilmi>,1ir. 
llcdson fabrib!ıı da donanma 
iı:in harp levazımı ) apmakladır. 
Detroit ~elrrinin nüfusu bir sene 
:tarfınd" yeni gelen amele ile 
500 bin kişi artmıştır. 

Dclıri>İl'de çcğu 30 sene nvel 
g<'lmiş ,.e muhtelif fabrika ve 
i.ıjlerde ~alı,au ) iizlerre vaton
dap1ıız ur. Oıılarla da bir ak· 
şan1 (.'orulıl.. 1-~"irge.ıne Kurumu 
şuhe--.;inde toplan\µ toöriirtük; 
pek sevindileT, bi2 de gurbetteki 
brde leritnİ7.İ f,f.İı1ınektcu pek 
n1cın,,11n oh!uk 'c bu ~amimi 
ha.b•h:ıldrn tallı bir be)tt•n 
duyduk. 

• • •• 
General Eltklrik fabrik~lannı 

ıttdiklrn sonra Kanada hulı.u

nu tinin d:ıı,etl iitcırine ta}yate 
ik )Ol.ı. çıktık. i\fontreal tay>are 

IAlih,\'l !S. 3, SU. A) 

c~ubi Amerık.a .liaşvel<ı1i 
~eral Smuts 

Loodra, 14 (A.A.) - Cenubi 
Afrika Birli{( Ba~vkili M. Saıı'Ul!s, 
müşavere ve müzakerelerde bu
Ju:ııımak üııerc İll8iltereye gel
niştir. 

' . 
Mal'eşalm beyıtnal!I 

Londra, 14 (A. • .O,,.) - CoouR>i 
Afrika Başvekili Mare.şarr Smuıts 
gaz.etcıl~re yaptığı 'beyanatıta 
şun.kırı s&y lcm~tir: 

•Mütteıfi•klerim, şimdi cllerinde 
t&ttUkıları ka'.)'Daklal'la za{erio el

IARKASI S. 3, SÜ. 5) 

Bir -~"" mı.rlıro t>..-ıııı; ve 
ı>r çd< .AımeN<an ~arıp gemisi "'1-

nra u iir"'"' •oıtı.r. 
Japooı. gemi kayıplııııı. ı ' 

401 e yükseldi 
Vaıfeııılıon, 14 (A.A.) - AmPF.-

kalı.l&rın jd]Xlll d,onanma.~ını uğrat
mış ~.arı 90n. bezi:n( t nc-ticc
sillde Pera1 H~.ı<boul' iıin'd,.> ııe.; sa 
dt' &neı'*kerı k'l.ıvveileı-t tarafından 
b"*ırılmış ""'Y" ı=ra u-ğraıı:rn ş 
olan japorı harp gcımi'.e.rl lle ım.ı'-i

Wl genlilerirııin rni.krları 4G1 e baliğ 
c6m.uıjlur. Gazetelt>r taralından 

yapılan ve rrır.r.i tebliMJere ici.inat 
edOD g':ıyri resmi beıoplar d~.a
nın 8() har:p ~inin ba111·ı!fn.1t;ı ol
duğımu, 23 harp geı ;sjnin de bat.. 
mış olmasın:n rrtllhif·mt~l buılutı~iu

ğunu. ve M gem~n hr.sara ui,raıt.Y
dı,ğını ıgö..<rt.0m.'M."krtcdi.r, Diğ<'r hes<ıp

lara Daz.aran 195 gerr,t ~tırılımış, 
50 geımi.nin 'batmış oQ}ım.;1l!';1 m~lf'l 
'btılUJJJmz) ,.e lfi6 sı ha$&ra uğra.hl
u>.,ı.ıt:. 

ISll ........... lillll!llm .............. mıt' ....... ~ 

Okuyucu arından gördüğü 

büyük rağbete 
mukabeleye izaz ı r lanı yor 

ikdam, oko~tı.·uların•f;,ıı ı;ordüğü biiyiik rağbete bir 
:nıukabc~ ı"'ıkiJ etm<>k u<ı:crc mündere<:otmı daha zj.yade 
talı.vi)e edecek ve durl !>ayfalık harmi i~inde okuyttculcı· 
rına faydnlı makale u fıkralar >wıacakt .. , ı·ar111dan iti.. 
'haren gaze(t'mi-ı..de rn kuvvetli n1uharrirl("ru1 kalt>ınindıtn 

tıkac:ak olau ~" yazı slitun larını da bulacaksınu: 

.Söz i.tiyoruz (fıka), bugün de bu (kronik), ıehfr 
davalarımız (Günün bfrinci plandaki meselele· 
ri), günün ansihloped isi (en meraklı meL•zuun i:za 
hı), memlekette İkdam (Anadolu ~·e Trak:J'a istih 
baratı), doktor köıesi ; diinya meıcleleri (dünya 
da merolı meı•zuu olan bir lıiıdiscnin tahlil ve iuı
hı), cephelerde günün çehre•i (günün askeri hiı
diıcleri), Dı~ politika m esıdeleri. 

1 

'!G!_~~~~I'!! •Sinekli Bakkal•doki türk(r, 
': • gramH, diJ v" fiki.r hat !arı. .. 

239 

ya<Slı v 

592 

~BY~ ~er~~' 18 g e m i bat 1 r d ı I a r 
iki Nutkun 
Tefsiri eri 

1 Gazeteler Ruz• 
velt ve Çörçilin 
nutuk 1 arı için 

diyorlar ki : 

Batırılan gemilerden ikisi on 
bin kadar asker taşıyordu -1 Birleşik milletler de şimdiye kadar 
bir buçuk milyon tonilato tutarında 
ltolyan ticaret gemisini batırdh&r 

Berlin, 14 (A.A) -M.ıruıınbu· 
susi tdıJi.ği: 

tır. Dii.,'filan böylece batı cnı.»p 
Afrika kıyılan a.ç.:ğında 61 bm 
tooıi.la:tıoluık k:ıy1plara uğr~ 
bulunmaktadır. 

IARKAı,ı S. !, SÜ. 1) 

Vc11ga dio usunda Alllım.n sa. 
vg.ş uçakları· gündüz aS!ocr ve 
mfızeme kafilela'ini 'ite dığe.ı 
düışman bava alaııılarıııı ııx.n • 
balsıınışl ardtt. 

cıı:,iıenın. mcrl<Ez 'k.,simi~dc 
bir düşman mukao>tWYJet ndlı'\a

sı.nın tahribi ııırasında 64 kal'.,.. 
mat el'e geçiriJrmş ' 'bic m.oiv 
tar esir alınmştıı. 

Cephele'Tde tedafüi ı·a;:iyet 
bo~ladı 

Lorıdra, 14 (A.A.) - Dfı:!, a• 
şan: b!r Alhıan zabiti rad'yOda 
hami" dördü1'eü kış:nın ba .a" 
gıc;nda A.Jıın<:.n orduJoaının uı

atTuzi harekellleri bırakarak te-
(AJIK.'ISI S. 3, SÜ 1) "Sür'atle taarruza 

geçmek stratejisi-1 
nin tatbiki lazım,, )1 

Alman d"n:tz.altılan, yımiıden 
düşman ıçin ç<ık !k!ı}metli ve 
seri kıta.at tıı~ıınıya mahsus yük 
gemi!er'i!li tahrjp ederek batır
mıış.lardır. Buınlardan 23456 toııi
lato tııtannda İngiliz .orcades• 
gemısi K;,p ar;ıklanııda ve 20119 
toniJatolııU! .nü~s of AthcıJ. İn
giliz Kanada yolcu gemisi Kap 
ile Fritown arasında batı.rı.lmış
tır. Sil:.h ve maıl.zemeleriJe biı:
lLkte Orta Şa.t!k ve Mı.sıra gtönde
rilen kuvvetleri taı;>ıyan ve 9 ild 
10 bin ka:ıi alan bu yük gemiler~ 
biıltlıas.a hu· hıznıdler i~in yaptı
nlma:ı ıkı sü:'atli gemi di. Ayni 
su.lan.la 17425 tonilato 1.u.iaınnda 
başka iki gemı da•ha batır~ 

1 IMT.IYA ICiiAEIC ı Landra, 1.4 CA.A.) - Ru:ııvelt ve 
Çöf'('ı!in yanı za-mıanda IÖ)iem ş ol
dutk:arı n~lar, be sı.bahki Lorul
r::ı gt12f•te}eırınıaı b ... ~ı! arır.ını m.rv
m:ullliu tcşkJ ctıııa."kıtrcl ı r. Bu guete
l<'r, şlmdlk:J an1n b:ıııılıca Jüşüncr ·-

/ 

ne rücu rtır.d:1t'n ıı..J; klllrr.amal<
*3dlı lar, Bu dö~ıllı('{' de tudur: K 1~ 
m1u:ıd:mltt.:"ın tP..,1ı.i.<fı \~ n\1..u"f:kun ol
dtığı.: k"adaır ~..ıt'it~c 1.Jarn.ııı.a g('.ç
Jntjk strat(•i nin 1.atb·k•. 

Do>iy Her•ld ile Daicy T<~ıgnph, 
b~va.ııhrt?na ~oyd<UkJarı ba.slıkJ.aıda 
zi'kri gcçt'n nfiukJ.arın h::crb·n yenj ------------
b·r ,qafhamnıa Jştırı•t flhh.'l,'Uııdan batı-
.9f flm(rkf.edırlt"'r. Bu yeni fha, z:ı..11-
nen M. Jluzvı lttn kaygısını fdkü fit... 
m~ oııın narbi sontm.:ı. i,,,al eıd:ecek-
ı,i • .AmerİJı:'Ml rcvs·et:ırr!'n,;.n.ı, yalnn 
h.cı~n ~[l'F('1..~k.tt', ayr.ı 1.lı8rren-
cta t?Wh ga.:y•4erini Mıtırlatırrakta-

dır. 
(AJIJr.ASI S. 3, Stl. 4) 

T ass'a gö re 

Mareşal Von 
Bock tevkif 
edilmiş 

Arkar:l. 14 (Rt.o)I<> ıaZ.f ') -
P.t. mı T .. J mın vrn!i~ı tabt 
bt-n .. !2 ~·;,,J ı-d rr.r e bir h MrP. 

Jı. n1 r rı~ 

tı •k·1 •d•J-

Başvekil l ng i l· 
tere ve Ameri· 
kayı yere serin· 
ceye kadar harp 
edeceğiz diyor 
A1'1<ara, 14 (R dy-0 Ga.~tc

si) - 1!alyna r~nun b!l
d.rdiğiı.e g re Ja.pon lbaşı·ekili 

bir ıı u tu k sfıy!I ak E!!X'. 

dem r &;: 

cİT.ıgi~iz1er '\'e 
~:E:re serı"'lfl(E"} 

de••am c<lC'C<'grL'.> 

• 
r.c aın·&r 

kad~r hari>E-

SÜRGÜ N? 
Yakın (aTİhli gazetelerimiz

den bY,İlıde bir brL8 bym -
kamına, eaddoe oıı:ıtasında bıçakla 
hücum edildiğini okuduk: Ve 
öğrendik ki, bu cilı'ctkarane te
aviaiin faHi, İstanbuldan kıo
vulmuş se·bıkıılıı. bir ..• ·SüD"ı:ünt· 
müş. 

Minimini hapiıJ.ancsi scneloeor
denberi oombo§ duran bir başka 
kazanuz, ,üküna alışkın balkının 
abşmadıi:• bıKlisoleıre sahne ~u· 
yorma~: Bi.u bu nlihtJ1 havadisi 
veren gaRtedoo öğrooiyoruz ki, 
b u ·hallıın alışmadığı hi<diselıe.rin 
failleri, İsta11.buldan kovulmu, 
sabılı.'alı.. ·Sürgün .1 eznıiş. 

Bir Ar adolu çocuğu, bir t...ıa. 
bul ga:r;eteci&>ııe: 

•-Halimiz berbal, di~or. zira 
mcmieke·timr.ıe UDgin bir tüccar 
geldi. Pi)'33ff) a bakim oldu, He· 
men her işi eline aldı. Bin nefes 
aldırmıyor! .. • 

Bu şikayetin alt tarafım okn
yun.ı:a aı.lıyoruz ki, onda pİJ•· 
sa) ı banca kesen adam, İ<taıı
buld•n kovulmuş u&fa bir vur
gu11r u ... •Siırgün•dür ... 

İ'4.anb\1Jun nıimli ,·urgunıcuc;n, 

kaşarlaıımıs lıll'waı. kunı:n. do-

I Yazan : 
J NACİ SADULL l 
'-------~ 
landırıcı~ı, hu]5.s.a iımi~·anc tabi· 
riııe •ant:lsının ipini !Wltn1:ş, ve İP
te,. kazıktan kurtulmıı-. ,,..bıka· 
hsı için, Anadolu, el\.eri~li, "~ 
geniş b'r faali)el ,aha>1dır. 

Çü.ııkü İstanbulım . yine lıdk 
diliyle • kazıkl:ına kaı:ıklana gri· 
zii açılmış, soyula so~·ula dikkati 
uyanmış, aldana nldana lecrii
Jıesi ç<>i'ıılmış halliıına nl;bell'I>, 
A nadolu insanları, mi:ıli111ini bıt· 
nınlıın kurt kokusuna hrnıa 
alışmamış lı:U2ulara bPnLer. Bu 
b=-lamdan, son aylarda vcriln1e~i 
sıklaşan •sÜr-gii.rı• karar.ı, mttt· 
rim •kurd•a değil, maç;unı ku.ı.u· 
)'a zarar veren bir cezadır. 

Eğeor, göğsümüzdeki çtbanı.n 

eerahat.iııi, vücuduınuı.un )·ara
sız kısımlarına bula~hrmıya 
benıiycn bu cezayı değ'i~tirnıez, 
ve kurtları kıuıılar arasına sal
mak.tan dalıa isabetli tathir çare
leri aramaz,ak. AııadGltınun ·~ÜI' 
gün•deı• çekecekleri }anında._ 

ı~t.nbullıınun vurguncudan çek• 
tikleri ... Bi, .kalacaktır!._ 
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f T Ti HAT C l LA R 
!_ 1· azan: Z i A Ş AK i No 28 1 
Yeni hükümdar n bu iitüatı, 

:: <t ıır-ı it t.~at Efl~nd ye inilisar 
ei:.J nlyoıdu. Gerek kenet bıra

dt- i (:rın ı ve ger<:"k art ıcasl Su l
t a r .\.zızın ~nzadelerini de \'a
kıt va'l<ıt Saraya d 3, ·et ederek 
r.opmııe •Y rı a.yrı ill.ıfatl"'1· gös
teriyodu. 

Ranı.:tlettl .-yı, bu suretle geçti. 
Şevv a ı ay mı.n on iiçllne li. günü 
S .. dtaıı !la.mit bir dcnio: gc<Li:ııcisi 
~ apmak istecL Ba~la Veliaht Re
şat lilicam olmak üzere bütıün 
kendı i:ıiraderlerile amca ~:ıdele
rıııi refakaline alarak (Pertev 
piyale) vapun.ma binqı. Hcybe

Lıd,.cta!<i (Bahriye ıl!C'l,-ıC'bi)ne 

g Hı. Geç ı·:ı.kte kadar orada kal
o ı. Semra vapurla .'.IIarmara de
n;,,ir>e •çıldı. O g<>ee, p« rhrk bcr 
mehtap \"arciı. Suıtaıı Hamit, bir 
raderleri ve amca zadeleri de 
ber~ber olduğu halde, geç vakte 
kadar vapurla bir mehtap alemi 
yaptı. 

B orık•ç gün sonra, Sarayda bir 
z ya(et terti:p edildi. Bu z;yafe
k de. ln~ ük küçük bulcin sehı:a.
d!erler ianl olıuuraık ge<.:~ .rnrı
suı dü.n ook sunrava kadar sazlar . . ' 
bi:ızıeı· ve samimi t-ğl~11Celerle 

va-kit geçirilch. 

Görüil.!yor k> Su lta n Hamit 
' b ro.deri Re~ad Efend iye k a rşı 

s e>guk ctavranmıy&du. Kc-n-d isi
ne ; ı k s k iltifat g'Ö"termek!e 
beraber, müreffehen v&sama~ 
içm de OOl bot tah.> C> ~ t ·,e ilı
sanbr da ver',yordu. 

Sultan Aıziz ile Sultan Mıı
rad, çok büyük b r bor<; b;raka.
rak saltan.at me\~kiinden cekil-
mıqtı Saltanat hanC<iamn~ ait 
olan kıyımelıi ve tarihi bir taıkım 
:;ad giıı<lar bik.>, Galata sarraffa
nn2 terhun edilmişrtı... Sultan. 
Hııımı t bu oorçllU'ı t"rni.zlıınıek 

ıçın saravın b.'T cok masraflıa

rını kat:d ı rtitığı haide , vabaht 
RC'<jad Efeaıdinın tahsisıtınıcian 

hiç bir şey keSmedı'. 

(1300) senesine kadar ıRe

şed Efondi) hiıç bir ta:ı:y.:.k gör
medi. Bunun sel1bi de, hc-nfü: 
saray halifoelletlr.in acenıi!Jlderi 

ve Sultan Hamidin de dedi iro
dulara pek o kadar ehemmiyet 
vem-emesi idi. 

Ma•ma.fih, bü:;ibüliin kontrol-
5l!z de deği:tt:ı. VeHahıt cta:ra~ 

r" kalJ'ıcıl~ı, Sultan P.am;t ta
raiırdan \Ci)'"İn edilmişti. Fakat 
bı.rıkr, her gün val'iaıht Reşa.<i' 

E~rnd".V'i Z::-a.re'..e ge;lıeıı1'erin 
iısimler<n i kaydederek a!<,şam

dan oıkşana Sutan Haımlde bk 
ra 'Or ve~ke ik'..ifa e!llllekte
je rıdii ' 

Yelıahdın zryareti, hf'ni.iz me 
nroiltremi.sti. Her gün, bcr hay
ı& rn~!'aı'irler, Reşad Efend ıni.n 
z•yzret•ne gelmekteiroi. Ve bun 
ı<ı ıpı), (Bahariye) Mev'levilıaıC< 

den ve zaraırsız kimselel'dcn 
ın.aretti. 

Ayım zamanda Reşad Efendi 
dıe iıııediği zawwrı saro·yından 

çukıp şehir dahilin.de gezelbil:iı

rcırdu. Ve e1<&errya daı (Yeru-

pı), (Bahariye) Mvlm,.ih.anel.e
ri\e. Ayas.ofta, Beya.zıt, l''ati.h 
camiierine gidıiyo;r<iu.. Sok sıık 
~ıtlhane<leki (Çağlıya ıı sa
rayı) ile (Masfil ~üıne) de 
gXiıp U7.un saat!ev.'lll ora.da tam 
hır ,;ü.kün ve i.moiva ıçı.ıı.cle geç&r 
d:ğı va.ki oluymıdu. 

Veliıaıht, kat'iyen ı<>vlk: ehl.i 
değitdı. Saz alemlerinden biç 
hoşlanmıyorou P<'ik farla içki de 
İ(ımıyordu Sadece ve az mik
tarda k<>nyak içiyor; f.akat bunu 
da ı.ı 111'..seye gıö6'teıunek wtemi
,vıot'Ciu. 

fü.•;ad Efediıı.in hayata görü-
nüoe nazaran tam b.ir sükunet 
içınde geçiyardu. 

Ve o tamamen (HaJk) dan 2fY· 

rılrmş g bi görüınüvcırlu .. Fakaıı 
bu , aUı 'b r gOOterişd.en ibaret
"'· Çünkü onun lııo§una giden 
şeyl'eri-n en ehemmiyet>!Jsi , halik 
arasındaki dedi kodulan dinlC< 
ID€'k., pek çdk olmamak şaııtile 
de kendisini halka göste<rmekti.. 

Sadaka tı..rinden ta mamile 
emin okluğu (bend~) ıru., 

hor.en her gece yatmadan ev
vcel. huzuruna kaıbu,l ediıym'Ciu. 

Ve c;nlan, pyJece ist.ovap ey
U.yord u: 

- B u.gü'll şehre -yaı:ın , :;u.ny 
har;cine çıkıtınız mt'? 

.................. 

.................. 
- Aıh'Val hak.!nn<la ne diyor

lar? ... 

- Bira de.den nııcımın unlar 
mı? ... 

(Bendegan), bu sua.11ıere a
brmıardı. (EOOııd i ) lerinin ne 
öğ"rcnımek istırd:iğ:'lli Çdk ıyi bl
lıyoı•Laıxtı v"' onun 'lııoışuna gi
Qe<,ek ee\lc'!llar veriyorlardı. 
ReŞ2ıd Efendin;n en ehemrni.

yd verdigı, şeyleııd"'n bırı de, 
zi:ra.reti•ıe gel.enlerle son dere
cede t•.~1fa.i.11ii ve ih'tiyath kıc>

nuaması idi. En emin olduğu 
k•ınsrile ı~e kı:ııı:ıuştuğu zıunı0n da 
h:, uzun urun nııüta-lea beyaı> 

P.ııtne2ldi. Yahı.:rz.: 

- Evet. 
... Yahut, 

- Hayır. 

Demekle ikt.ifuı ederdi... Bil
hassa Sultan Haınmın aole~·h.n
de ve kendi lehinde cereyan e
den sözlere, bu kısa ceovaplan 
bite verrnayenık, sacrecc önü.ne 
bak:ı,p gülıüımsemElkle ikfü:a e
derdi. 

Reşad Efendinin lıı"y>atL boöv
lece o kadar sakn ve o dere~e 
di-OJedüz geç:y.ondu k1, Suft.an 
Hamit kerıdisi.ııi hiç b ;r suretiloe 
tazyik ve U:.Ciı. eill'!'.eye !uzum 
gönmuyordu. 

Vıi:k.ıa iki 'kaırdeş, esk, ,i gibi 
sık ve samiımi görüışC<\"J '.} orlar
dı. Ancak bayınmm1~ tıd.a, It:a.ma
:r.an iftarır..da ve b..r de (Mevlüt 
ı.layı) nda kar5ılaş>yorlar ... 
B~'1iı< bır enzaket ve resmiyet 
dahili'r..de konı.ışuyon.:ııdı. 

(Daha var) 

1 KDAM 
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TEDAVi iÇiN T~!ı~s~~da _SEKSPIR 
TEŞEBBOSLER 
----ı---

Yenlden dispanR 
serler açı!ıyor 
lstanbııJ V Mende Müeıı.dele 

Cemiyeti, veremle mika.dele 
için Lu ""ne prog;ramına looy
duğu i~ri başarmak iliıere

dir. hlımbul gibi nüfusu kesif 
bir şehirde, vereın gibi bir 
h.a•ia.lıl.la mücadele kalay de
ğilse de baııtıa :iokıtor General 
Tevfik Sağlam Vj> doktor Ha
lil S~»0r olmak ü""1'e C<Oıni

yet idaııe hey'eti bu ç-etin işi 

1 
ne pahasına o!ıtrsa o·lsu.ıı ba
şarnuya az.ınetli.kı.erini bi!ldir
ııM."kted;l'ler. Cemiyet, bir~ok 
"<>remlilerin kenarda ·kösede 
gi'.l.!i kaldıklıınoı anlıy~r:ık 1 
lıerşeyden önce bu gibi.lıeırin 
meydan" çıkarılmasını gaye 
ediruniştiı. Böylelikle, h~ &l· 
mazsa, hastalığın sira,et ılıe

reee6İ, kısın""' olsun hafiSeti
leeektir. Bu maksat ile şelırin 
nis!J<.ten kenar ""ıntJeriııd.e 
dL;pa nser açı lmasile işe l>aş
la nmı~ bulunmakt.ııdır. Cetııİ· 
yet, kendi geliTi ile, Üsküdar 
Doğancılarda ve Unkapa-mn
da ynp.tırtacağı birer aispanse
r>n temelatnıa resmini 29 Teş· 
rinievn>I Cuınhu.riyet Bayra
mmda )•pacaktır, Aynca, 
a}ııi günde, Erenköy sanat>e>:r
~· ı>munda yeniden inşa edr.leıı 
50 yataklı bir pa,•yoııuıı '1Çb 

ma töreni yap<lacaktu. Bu 
pavyon, Süleyman Çakır pav
yonu değüdir. O da inşa ed.il
mekt<edir. 

Bir tren kazası 

ıstanbul - Ankara 
arasınd.ı Marşandiz 

katırı çarpıştı 
İstanbul • An.kıcıra lıron hat.

tında geçen pa".<lW.'besi gecesi Dir 
kaiza vukua galmişir. 

ıHıoôdi.;,e lııa,;ıikında gellen ma
lılmatıa g-öre iki marşandiz ka
tan Y ıı.rur.L'a ıneV'kı:i.ndc ma
nev-ra )' ıpar•kıen, binhirleıile 

çarpıışmışnr. Ça-rpışmıa r.et.ice-
s'ıııde on 1kıi vagc.ıı parçalarım~ 
Vlf.J"a t;;li1-eın::Jmiy~1 ~li suro:!te ha· 
92<ra uğoramıışuır. Çl<uıp:~a es
na,.,mda ;lci kı:ei dJe if:mü~. b.ir 
ki.,'li ağır surebte y:>r~a,,m:ışlır. 

Bu yiiıııdleın trC'll mün2ıka,ıat:nd:a 

a!m. ık~tk O:ımarmşııır 
Yalnız sı;ı'!, günü 9,10 da şe-h

,;.mı rııe ~J€$i Jiı:;ı m gc''l;,n An 
kara ek.:ıpı'(l!J' 18.10 da Hsydar
pa..,<:aya g"'"6'bilın.<1jir. Elkı9pres 

Gey,·e le D'ı(;uvy a"asınd:a 
seı, basn""..1ş :an hc:.tb~n a;-ılması

na intizaren Pa.ır. u ko\·a mE-vkıi.

lnde 9 ;aat k,<<laı· bckı:ıeımi._'1!ir. 
Dün •a ba.h ı:-k"!J'I'<'IS, ıı:wt onda 
gek~şu:r 

* Şı;him:zrlle bulunann Ma
l ye Veloi 1ıt Fuad Ağralı c!ün ak 
şaırr.ıki ekı;ıpreSle Ankıı.raya dfın 

' miiiştür. 

Şekspir, piyeslerinin yalnız mevzu• 
larını değil, bazı meclislerini de ba9ka 
muharrirlerin eserlerinden a 1 mı ş t ı r 

Y az~n : M. FERİDUN 
1934 senoesi.rı<deflberi Şehiır Ti- f 

yatrosu temsillerine her sene 
Şekspir'iın -b.ır pryesile başlııyoc. 
Bı.ı aırtıık bir ıın'aııııe .balLne gıeldi. 
1934 dErı/bari srrashlıe Hamlet, 
ÖJ.çüıye Ölçü, Mai•ret, Kraıl Lir, 
Kuıru Gürü:H.ü, Vindoor'uın Şen 

Kadınları, Ya:nl>şbli.lac Komedi
si, Romeo - ) ulyet, Otello, y.!ne 
Hamılet ve nihayet bu ımewim;n 
başın.d;ı Kış IV!.as.alt oy<>aın.dL. füı· 
tiıyatıro mevsimi içinde.'}ekspia., h 
bir veya iki piyes ırıi.ıı. oynanma-
sı şehir Tiyatrosu arti.sıtleı.-iıne ve 
halkıml'Za İngiliz dahisin ın eser
lerine, ifade l.<i.rAınıa, Ielseicsine 
ahş=k ve bıyatını.ın anuhtelii 
dev-irledn.daki görü§ ve düşü

ınüş1eri :ıle frnsiyet eııı:nek inılka.
nıru veı:i,yor. 

Şeksp;ı 'in en çD'k O)'Tiar>a.ın pi
yeslerir.den biri Hamlet, en a:z oy
na.nanı ise Tröyli1s ve Kmsida
d>r. Halta ba >kcnci piyes mu
ha~ririn sağl.iğ.ııda sa.hney>e bııle 
konmamı~1ıı-. Bİ2'de 193'1 de ey
nanaıı Hamlet Mu!hsi.n Ertuğ

rul'un teı'Cümesi idi. Geçen l!»l-
42 t '.yalro n:-e v•sim :·nhı 00.ş;rr:ıda 

sahneye konan Hamlet ise m.-::;. 
de Edibin reisliğ"nde istan!hu:l 
Üniversitesi İngiliz edebiyat1 ştı>
hesiıııc'.ıen .b'il' hey'et tarafımdan 

tercüıme eclilmişti. Bu lk:ia11ci 
Hamlet'in temsili münasebetiıle 
yapı1an güriHtülcr henÜ!l 'haıtul'-
1..rdadıır, '.!1ems ıl tarzı ve billh ııı>
sa Ham le t' :n k.urakteri haldk.ıın<e.. 
~ehte ve aleyhle birçak yazıibrr 
ya.zılıdı, ank.etler yap.ıld.ı. JI~ .... 
iefi ya.rı deli ve malızııın bir genç 
olarak tasavvu.r edeni.er eseri 
yadıı-gadıbr ve tenkit ettiler. 
Hal'l>w!<i son oon{lleroe İngiltere-
de ve Alrnaızyada yıenh lbiır cere
yan ba.şlaır.ış ve Şmp!ır'in eser· 
Jeri ci>zer.r.dc ted<k:iıkler yapan 
en mülıulı.assıs tlyaLro adamlıaırı 
Ham:let'in rnari2 ·ve maıbzun ıbir 
ı,'enç değil, tam bir erkek ve lbır 
ıkııtlıraman olduğu netices!aııe var
mışl.acdı. An'aneden kalma ro
ımantik Hamlet bu suıretle sallı.

nede yPrini barr.:ba,<tb."" 'bhı· Uam
letıe berkE>tmıiş bwlııınuyoMu. İ
kiııd Hamlet Şıcllı"r Tiya<t.rosunda 
bu lel.akıkiye göre ben"h't! ed:ild~ 

Tanınnıış Fransız müncıY.ıkU..iıle-

rirıdeın. Pierre Brisson'11n Ham.t~ 
bin b'r hünsa alduğunu i<ldi.a t•!r 

tiğini de lbu satırları yazaırken 

hatırladım. llıs.mletin şahı;~·etı 

haktlT.n.da daha çak mür.:kı!wp 

Bu mevsimin başında te ır.ı1'1>l 
edilen Kış Masalı :ıse HamJEitte-n 
sekı.iız :;ene k:rd·ar sı>ı1ra y azııln:ııs
trr. Şek~plr piyesin mevzu~u 
Roberl GrHne'iıı bir hilkiı;~(n
den al~!:~h. Şel:spfr'ln muasırı 

olan Greene yazdığı bıı<kıaç ıu
man ve ııiyesle tanııımışLr. Gar 
rip bir ı:ıdamdı. italyayJ, lspa,n,. 
yayı gezm:i;; sorma Lor.dı>ad1 o,e.. 

Lh liır hayat geçirmlye baş·la
mıştı. N'!hmyet pis ,.e y-Jrtık •h'<' 
döşeikıte can verd 'ıği zıaman göc
l<!rini bir fühi,<>e kapadı. 

Greene hi.k.ıiyesindıeık.i mevzuım 
ahnnıasıaa şiddetle itiraz etmiş
tl Şekspiır p>~sleriııin ıyaıhııız 
mevrwlarını değil, işi:noe gıe!il'se 
iba.üI me.. 1 isleı1ni de dld u\ğu gi!bi 
baş.ka muharrirılerin eserler.'Il
den al.irdı. Bu harekıetinıi 1enlk.id 
edenlere bir gün verdiği ceva,p 
şu, okiu: 

- Piy·<osiın( &ldığı:m bu mec
•lisi bir r:e.'lç klıza t.eşmlı edebillir
siniız. Beu bu ,kızı fena b.lr ce
miyetin içinden çıkarıp kilbar biır 
cem!ycete !!Oklurrı. 

Şekspir'in neden bu suıııetle 
'lıareıket ~tt'ği,ni anlamak için :oa
manın'n adetlerine bir göz atmak 
kafidir. Tiya t l'QJarın mwteı-r.aıdi
yen dolup boşald>ğı o devhı:de pi
yes ihtiyacı pek şıddetlı idi. Te
lif pzye.,Jer 6 dan Hl liraya kadar, 
adapte· piyesler 4 liıayaı saltın 
alınıyıordu. Eserler lıcl'ki alela
cele haz • rlr.nıp veriliyordu. Fa
kat ne de olsa bunların usla el
lerden r ı,kt ; ğı belli {di. Hıor nıu· 
.lııarrir esere kendinden bir şey 
il:ave etmeık, güzC'I lb<r üıslCıpla 
)'azmak, fikir v-e ha'yaUıerj.ni ta
n,a.rr.ile c,ksı;ttirmek, halka yeni 
bir heyecan vermek en<]jşesile 

çalışıyordu. Pi~ ..,, J,,ri-ni •bir keı-., 

sattllkıtan sr.nra muıhıarrir!ler.ftn 

eser ü2er '1n·de :-.a·t1.< hiıÇ!bİr hakla~ 
rı k'almıyordu. BU'llda'll fati;fade 
ederek tıyatro müdürleri arasıra 
yeni muıharrirlerin eli.ne beş vıı 
kuruış sıtkıştırıp modası geçmiş 
piyeslere zemin ve ııamruı.a uy
gun b . .- şekil verdiriyıorlardı. Bu 
piy esler ymi şelülılerile tekrar 
oyrta,rı,ıycr ve tekrar aı&ışlan.ı~ 

yordu. 
Şeksp ;r';n Londraya iıJok geldi

ği zaır.an tiyatro kapılarında asil 
m~teciler!n atlarrnı bek!lediği 
malumdur. Niha:yet süfüir olarak 
sanneye ayak hastı. Bir gün e:;k.İ 
bi.r piıyesı düzelıtmek vazi1fcsL'li 
üsfüne aldı \'e m11vaffa.k ol'IIDCa 
bazı piyesl.eıre 'kıend:ınden il>h- 1ki 
rı;-eclis ilave etmek cesaretirıd 

· gösterdi. Bir ıni1ddet sonra eli.ne 
geçen piyesleri baştan ~al;ı-ya 

lkadar düzelterek yepyeni ıı. · ır 
şe<k le ookuyor ve daha scıııra 

mevzuu.ırn diğer plyeslel'd.eıı ve 
kitaplanlan almak şartiJe kendi 
.~ına piyesler ya-ı1yıordu.. V ok'a 
nüv:S Holir.shed'in eserleri o
nun için bitrr.ıe-L ve- tü!~er.mccı b:ır 
hazine id ı. Tarihi dramlarım lıap 
o hırrinedEn çekıp çı.k.a.rmış~ .' r. 

Şaks-,>ir ta·m bir qyafro adamı 
sı(ati}e zarrıanı::nın 3ıdetler.~ne 

uyarak ha !kın alakaısrnıı çe<kcbi
lecek mevzUılart nerede bulmuy
sa arad"n alın l'i~u-. Muasırları 
onu 7 am~nın.n n1uJıarrirlerin
den ayırt etmediler. O muharrir- ı 

ler de şüphesiz kıymetli tiyatro 
adamları idi. Fakat Şek.-p'ır'm 

onlardan Cstün olduğu, 7.:ırr:1a11 

geçince me~·d11r.ıa ç>ktı. Başkala
rın;n ;Jh:ımile yazıldığı söyle,,en 
p:yeslcc bü~iik dfilıinin damga. 
smı ta~·rr.asaydı çok.tan u:nutu
lur giderdi. 

Elen sordu: ,~~~~~~:~~~~~~~=~[:!]J~[Tig~~~c~~~~]~~~~~~ - Benim siııe oıan ~ımı -" 1 K DA M ,, ı n T E F R i K A S 1 No. 9 

00:.rll:u~~::ı:t::?a, ;çi de JArD n K ö lôD Mo öÇO n aU 1 

Kedi 'ba~ını çevirdi. Fena fena 
E ıen'e baktı 

Sel:ıasti}'en gü le~c.11: dedi Ud: 

ga;ti . Çünkü. Pot SebaStiyen'e ~ lb::ı ~IF' ~ 16 
~ı.on 'l:(lıl'CU, kaç zamandan beri 
onıı u~'ku~U'Z geceler geÇit'llmiş
ti. Çüıı1<ü bu borcu hatırladık
~'"· babaS'nlll aylarca cevam e
d,.n lıastahğı gözü.nün <;nü.ne 
ııe ywdu. 

Elen o zamana kadar Pol Se
Bastiyen'i tanımıyordu. FaJkat 
b ' ı· glın babası, kendisine Pol 
sc-· j ' ·;en imninde biri>i ile 
o.ı . ak o1,duğunu söyled. : ği za
n:ı..ırd:.r '.k r, bu is.rot ış:tm:ş.ti. 

DJn) a ·ademi .:>İ aç:ttudaın e\·
ı e l. bunlar kenciı: aralar·ndıa bir 
t:) otro sahnesi ı-ücu~ getir
m~·k tqo1Jlbü9iine . giri~m : ş'er
di . Fr.kat babası Harrı hasta•a
n rca. Pel Scl>astiyen onun bü 
tıir hasınhan,, m·1sr' fı iiızer.ne 
a"n, ı ştı. Harrl öl<lüıuten SO!'ra 
dJ, faturalQ.T yığıll ka mıştı. 

!Bunun üızer.i.r.e Eren babasının 
bmçlarını sıon mo'.c iğine kadar 
i:id<:'ınek az,-oile, dan.;; :ı.kademi

iınd-e ~er~'iisine verien vazife
yı k:bul bm .,, en mi1'.c vau. bir 

Yaznu: 

Aırgostos MUJB 

ha.yat gcçimıeğe ra'Zı olmuştu. 
Pol s~bııstiyen detli ki: 
- Daha ne katlar bo.rcun uz 

kalldığını OOl'Uy>oı'SUnl.lZ . (Yazı 

masasmııı i1zerindeki kağıtlara 
bakt>) ben demin he<ıabını c ı 

kardm. Sizin b:;na .!ki yüz a~,t
mı~ üç İngiliz lirası ''e bir k,aç 
ş:En -iaha borcaııuz \'ar. Eğer 
tekli.fiır.i kabul ederseıı.z. haf
talığınız~ daha iki İngiliz lira•t 
21: rr:medeceğ; m. Bur.dan bask:ı., 

ya~ak parösı d:yc de b:r §ey ö
d.em 1\-ecebiniz. 

Blcn ş:;.şırır g;bi o1rlu . Fakat 
Pol Stbastiyen dEVam et!\': 

- N:h&yet işinız b' r r.f vi sek
reterlikten :lbarel<!f. GliPün bir 
!<:.aç sa.1Cnde, &>"deni ile bera
ber yaz:hanede çaışaca ksınıız. 

Bazı geceler de, size dıh."te ede
ce~im mektup!ar~ı v:ı ar.s~nız. 

Tiiırkçeye çevi:ceıı: · 

Muammer AL&TUR 

Zaten sizin müke.mmel bır dak
tilo oiıduğunuzu ~ b iJyo;rll.rl': 

- E\et, ciaikti:o bilirim. Fa
kat s :z ):ı:r şey. SÖ)1edin iz. Ya
tak parası ,·ermiyeceğ!m d•ye .. . 

- Yani ıka.rr:Mgiıh parıı.sı da 
vermıyecea;inL2 ciemek sledım. ı 

Yani bu~da ~.ze rnükerr.llr.el O r 
oda ı-erlrim. Ha:ıoıi oci2da de
ğıl. .. Üst katım:zda kw;ı.;ı., b r 
aparlınıan var d ır. Oras.nı .:; ;z~ 

tahsis e<lcrirn. Yemok:enn:z de 
c.yağnıza geb ı· 

Elen h&fiiçe endişelend;' : 

- Ben bura.<la nasıl oturab; I · 
rim? dedi. 

- PekUia otı..ı rur~ı..:.nuz. Ne ç : ~ 

kar? Hem de rahat ederstniz. 

Elen C'evap verme<E. Geceyı 
glindli~Ci Pol Sebastcyeıı'.:n mü
es.sese.iın<le 1ı~irmr.:A. geı11.,; kı-

za bir nevi l:~şyet vermişti. Ger
çi bu ad~nı ~imdiye kadar ken.di
s:ne çok naz;k mua.melecie ·bu
lunmu.~lu. F&kat genıç kız, <•nun 
hareke; !erinde pek i.l'i kavrıya
macLğı başkalıklar da se.zroenıi~ 
değtldi. 

s .. bastiyen tokrar sordu: 

- Yukarıda kendt hususi a
partıman ı nızda otur.sanız, fena 
mı? 

E'.en ne ce\-a•p verer~ğini ia
~ırm ş t ı. O ~ ı ri!ıda, gen .~ k3 t'a 
pen n üzer in den iri ~J)rda, bcm
bevc.>.z oi r e\." k•'O!si yere a t •a:tı 

ve efend ~ ' n in yan ın:ı g . ~tı.. 

SeJ:ı 3st1<<"n kediyi kuçağına 

aidı. l).K...;üdt \'e 16rrıiyle çağırdt: 

- Bt"Yfl.Z, BE'Yaz, Bevaz! 
Kedinin ilimi de kendisi gibı 

&.} azılı. 

- He;n de siıze iyi ar.kadıaşlık 

roer, Yemi va-ıifenize n:e 2>3.1nan 

başlıyacağın.ıoıı sormak isterd tm.. 
Elen ierecldüt etti: 

- S iz de müsaade ederse.na, 
ben de bimz düşüneyiın, droi. 

St:bast i'yen kaşlarını çaıt.tı-; 

- GaUia teklif C'ttiğim ı-azi!e

en memıi W1 <leğ"iılsini:z, dedi. 
Ge-rıç kıı-ı sordu: 

- Bon de otllmp oturduğt''ll1 
yertle kalsam, sanki ne aluT~ 

- Olamaz. Çii.nkü belki aık
şanıları taz&n size ihtiya.cın1 o~a .. 

caktır. i~lerimin bir dakika dahi 
gedcme;;i ben im hiç hıoşuma 

g ıtmez. Onum için daima yal1ım
da l:azıı· buluın.maruzı arzu t'de

ır ~m.. Bu söy lıccL .. g :m son S0?7\...rr.e 
de dt~kat edin .tz_ 

- Ben de size ya"m aksa'lldaın 
evvel JÖZ verC"n~ iyce~iı . Bu 

küçük !tizanmı da t-echal'de ka

bul eC.•e-'ğinizi ümit ederın1. 

(DalM var) 

Pamuk yağı 
zeytin yağı 
oluyormuş -

r 

Zeytin yatını ucuz 
ıattıraçak bir lfklr 

Amerik~rllı.n ıdııim'cmeki a
lıiikadm-la ra gel~ ma l'Umffia gö 
re, 'kiislbeden Aıırıel'i.kıada kek 
imaline l:JQ!jj!aıımışlıı•r. Bilindiği. 

~lbi k<olk, pas!ııı, yeri.ne yeni1e
hii.ece.k bes\leıy'iei bi.- gıda ın.a<i'
de;ldiir. Memlle.l<eoimi'2ld!e dıe 

kii>'beden kelk y.aıpılıına<ııı' içôn ıfe

şelhbüste<re geçi'JrneR isı!.enmek
teıdir. Amerikıahhaırıın, bu husus 
ta pam u.lc küı9belerinden bile is
tiifadle eıblıikbi b>i11dl.rıJhn:e~r. 

Di~ tıao-aJfban ,.;:'akta.darlar, 
pamuk )'Vlğiı ima!M<ının artırıJı

mas:nı da bir fikıh· o~araık ilen• 
ııilrmf'kit€di' ıl'.er. M ü~eıh.ıııs6;s;1ıa
rın ifı<<lesi ne göre, hiilen piya
sa.da sa.tı""'1 bir çok zeytin yağ
ların pamuık y.ağL mahTU.tu olr 
du.ğunu ;,~:at gayet krJ:ay1<hr. 
Zl'>ra, hıeımcn Jı.er gün bıor'r d'a 
1ıcm~lar'!ıa pamuk yağı m uaınele 
,gördüğü 'ha'ıtl~ h;ç bir ba·l<Ikal 
dü:klkanında ve,,•a her hangi bir 
yerde re.-ur:en pamuık ~)'.?ığı sa
tıflmamakrdıaı-. Bu pamL1>k aığ
Jarın1n ne olabiltıe'P'ğ~ suali akila 
gı'~mıekıtıedir.Paınuk y1'ğı i3tih$2-
13ıtı adhrv'd.ğ'ı ve saı'ı..<1'ıan:la res
men yap•Oci:ğı takıU'.rde ı;ı.y,d.n 

ııağı fiyatlaı·ında mülı'.m deği
şik~ik!ler o\>cağı tıe.min edilıınıeık 

tedlir. 

Yabancı Diller 
Okulu bu yıl 
kapatılıyor 

Okula talebe kayd 
edilme mest 

bil dirildi 
Maarif Vek'iılebi seıl:ıriıım·zdıe

kıi yabancı diller ok;:,ıu·nu k.a· 
pı:llımağa k'31ı:ar v'6lı.nıi.ştt.'ır. Bu o-
kul, Fransıoca, Aiımaııca, İngiliz

ce dill!erini ime m.eczunlarına öğ
""'l'yor ve ocıLa öğI'C'tcm müoesse 
se!ieri1e dal ö~~ıJmıeni yt-""!ıiştir~ı.. 

)Urdu. VekıJbt her av da bu e>

kuia devem cıOıcını',c.re otr~l<ve

ri)<ordu. iıkıi yıl'cik tf.r öğron:m
deıı sonıı·a 25 hra ·;!~ı;3i maa{\ta. 
lise'lere tay;n cdılen bu öğret

mıen;ler Ünivers'.te mezunu ad
ddJ"-yor1ıaxıd1_ Vcloıa&e.t bu CL1i:ulun 
yaıpt.ığı iş; Gazi Tcrıb'y"' ETL<lti
tlir-ıi.i·r>e il';h'e e.d!ilen l:lır k(l]\a 
i .. ı.,.,,-e-y<e kar'ar ,.,..rm!.ş \"e bu 

yıl bu okula ıı- ·'.~bo alınma.mıış

tır. Okula i k!inoı s:ın.f talebesi 
ııu:.zun olddJban sor.ra okwl ıa

m::.men kapat, la<dfür 

---<>--
Y'ftksek Ticaret Okn
ırıaa talebe kabul 

edilmiyor 
Yiiıhek 

m J.:tebi bu yıl ne iJse kı&nı
na ne ~ orıa kıısrnıına geçen ytl 
al'Clığı kaıl!ar lakıbe alamamış

tır. Al.aka ek "1ıann sö:y<Lediğine 

göre binanın müa..~iği 
müracaatı!ıarı kabule mfuti ol

maktadır. Bilt.aı.sa or~a kısma 

girc;bilm<:·k için gcık miiiraeaa t 
yapıhnakıta fa~rat ancaıl;: 25 tale
be ~luııabilme'k'1'ccliı-. 

Öğren<llğimitze göre Maarif Ve
ki~ .. ti. bu d'.rnhın SultanaLmet 
il;; cku;;>,;r;nd:ın b'.!'isine v!""il
mesini ve binava da oJ1ta T!ca~et 

okulunun tasınmasını muv.afık 

bu'1nuııtu.-. Bugüne kadar bu 
okulun ,başaJllıiısım.anınsı yüzün
d«~ r•!cul, 'daresi büıfüıı talebe 
rr.wraooata,ı~n1 re<ldetmo~tir. 

. --- -0-----

Knş yemi ıtandardl
z syonu 

Tic::ıret V1.:'kfi1c1 nıf1 ~ .) ~tni 

s• ndar<t.zaS>"(Inu hda ı iı;ın ça 
L~rr kıta O: ı :ıru h be-r ve-ri 1-

rrc~tEdr. K .\il.,. 
'1-J', rr iıl m l r 

> ndıiğ' gi· 
tr C" ,, ..ile s-

d K ., emı Sta dal\.-:1.zas_\:'l"' rı 

n ırr:.ıt.ı"' :-.:nin }-ıa · r 

dt.gu, f< kat ne vak:t ta·tıl> ka\:ı 

~-l€C\.'ğıniıı m~~Unı o1fın.ıd'!ğı 

d" ayrıca bildiT:!ımek:•edE.r. 
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fors PoLiriKAJ 
Kışın gelmeden 

Yazan: Ali KenuıJ SUNMAN 

A rtık eski he;ı ha göre ka
sın.., tam bir "~ 'ar. Ka
sını seneyj iki_ye ayırı

yor: Yaz \1e ka.ş. İkincit-esrinin. 
haflıosında kasım geldiğin~ gö
.re kışın ba~JangLcı da uzak değil 
deu1cktir. Kasım gird · kten sonra 
da güz~! ı;iiııeşli güuler eksik 
olınıyaca.ktır. Ne care ki artılı: 
giindü:der kısaldıkç• kısalacak, 
hava ela se.rinlenıekle loıthıuva-
cu.k, soğuyacak. . 

Harp vekayiiııi takip ederk•ıı 
hava bahsi mutL.ka bendini ha
tırlatacakbr. Daha kışın iyiden 
iyiye kendini gösterınesine iki 
ay vardu. Bu iki ay ise harb;n 
cerey;ıuıııda bir bakının göre az 
b~r zaınan değildir. Ounn jçi.a 
bıraz da takvime g~re bu nokta
ya temas eıını>k. lazım geliyor "e 
ıı_1ulıarieJerin karşılıklı \-aziye-
tine bakmak iktiza odiyor: Al· 
nıa-n ordusu ı'-·ı lıazırlanırus , " 
ku\'vetli bir ordu~ur Bellibaslı 
sunUerdeıı biri de şu olduğıı 
ıualünı: 

- Ge~en harple ki ı.ıağlıibiy et
ten 90nta Alntany.1 kendini na
sıl topladı da bö) le kun·etli bir 
ordu vücude getirebildi?. 

Almauya kendi'li müstakbel 
Jıarbc \•ar kuvveti.le ht..zır!aınış
tu. Bu hazırlaıuşfaki iımilleri sı
rası geldikçe eTbubt uzun uza
dıya ara~tirnıışlar, Jaznıı~Jar-
dır. Senoierdenberi Almaııyanın 
hazu·lığmı gözden kaçırn1an1ış 
nlaııların ~ azdıklarına ha.karalı: 
bu amilleri bir gün sırası ile say-. 
mak kabil olacaktır. Fakat lıahis 
orada değil. Bir euırİ\·aki olarakı 
Aluıunyao.111 nasıl kuv-vetli bu .. 
luuduğu \'ekayi ileride belli ol>. 
duktan sonta mazi ile hal ara
sında yürütülen bir mııkaye&eyi 
hatırlamak sırası geliyor: Gecen 
harpteki Kayser Aluıanyası, ını 
daha kU\·vetli idi, bu seferki Al
nJanya nıı daha ktr\·veilidir?
Geçen harbin son safhasına !US 
senesi Jaz1n1n sonuna k.ad..a.r 
Kayser Almanyası vcnilm.,.,. bir 
kuvvet güstenrıiş ~e harbi ka
zanır gibi olmuştu. Kayser A.1-
nıanyasının dört sen ede zaler ... 
den zafoı:e koştuğıı görüldü. Bu
na mukabil mütıefiklcrin ka
zanmış olduğu muvıtffakiyetleır 
harbi o·nlarııı lehine neticel<:n
direlrilecek görünnıUyordu, 918 
~·azı bilerek kış.n da b..-bin 
müşkül ~eraiti içinde sürükle
ııip gideceği endişesi yalnız Al
manya tarafında değil, nıültef'k
ler arasında da hüküm sürerken 
Alın:ıny:ııım mağlubiyeti baş. 
gösterdi Fal;a t ondan evnl müt
telikhır kış.n çetin olacağıııı çok 
düşündliler. 

9-12 senesinin sonlıalıanuda da 
nıi;\lefi.kler tarafını düsiintlüren 
şu vardır: Kış gelmeden harp 
çetin bir safhaya daha gi:ccce.k
tir. Herlıaldo müttefiklerin he
~abına. kir diye sayıJm1'\-acak 
haller olacak. l\lilı~er tara(ı 
mü ttefikleriu en hassas <>lduk
ları noktaları vurmak istherek 
kıştan evvel tazyiki aı·tt!;acak 
görünü~·or. Avrupada Alman'a-
1110, Uzak Şarkta Japon:ı "~ n 
harp [aali~·cti artacaktır; demek 
için biiyük b:r kehanet lazım de
ğil. Uzak Şarkta ve Büyük Okya
nıısta ~aponlarm ilk aylarda te
miıı et·tikleri müsait v&ziyet da
ha büsbütün bozulmuş d•ğildir. 

Bunu düşüııdiikçe harbin u
mumi vaz>). etinde 'Lill\'erin da
ha istifade edebileceği imkanla~ 
bulwıduğu tahmin cdi1ebiiir. 
Onun için kış gelmeden hmrbiıı 
birbirine nisbeteıı uzak ve ya
ktıı sahnelerinde yeni vekavi 
görülecektir ki bunların bir kı;._ 
nu l\Iih·.erin istikbal için ümit
lerini ku\'vetlendinnekten geri 
kahnıyacaktır. 

İşte Aııglo - Sakson tarafı k1s-
' tan evvel neler olabileceğini dü-

şünürken kendisi ir'.n k8h ka ... 
ranlık, kah ·~·dınlık türlü safha
lar geçirı.leceğini hesap etmek· 
tcdir. Yalnız gelecek giinleriıı 
bir kısmı da kar:- nlık olacaktır; 
deınek kafi dt'ğildir. Buna cenp 
da vern1ek 13.ıund·ı-: deııet·ek. 

Bu cevab 1 n huliisası ~Ö.' le·tlir: 
... ı\.lnıany&nır. kara, hava \"e dC'-" 
nlz.3ltı ~Uv\ıeti. Japonyan'n ka
ra. hava ve dcnizalh ve ii!ltü 
ku\·vet!cri kiiçük görülct:ek gi .. 
bi deği!d'r. Hu kuV\'clierle kı~
tan ev\·t."1 ne derrreyr- ~.;;adar har· 
bin şid.kliııi arllu·abilcceklerirı; 
göı-nıek hlzını 



Al ı ingiliz erinin 
etli bir hareketi 
~~~~~~~~-.. -~~~~~~~~ 

Norveçe çıkaa askerler bir elektrik 
santralını havaya uçurdular 
Avrupadaki baltalama hareketleri 

SU1dı,>lnı, 14 (A.A.) - Altı İn ı:ilız eri cur"cUi bir lıarak.e!Je 
,forveçte Hıoıloe'ıı n 45 kil.ometre cenuburıda k:: .. raya çıkır ~ı..., ve 
elıenu,,l'} etli hir elf'<ktrik santralını ha\·aya.. ı.>çı.ınnuşlard.ır, 

Afto,J<la •lladet gazete:..ine gii re, bi.r hal'p gemisinden bir mc>
toı .,.,uJ ~ık.ı• >lm~ olan bu İııgi lizler.ıı ... tısı da tevkii edl)m,Ştir. 

4 Yu;osla\' kö~üoüa erkcklui idaın e<li.ldi 
Luu'lra, 14 (A.A.J - - Nevyork radyosunun bugün öğleden 90!\· 

ra y .. pt:tı yayımda, Yugo: l:<vy;; n:n Vaşmgtou Büyuk Elçiligine 
golt·n haberteı e gnre, bir Alo.an a5keri tı·enının t..hrilbin.e sebep 
olan "ıf•lak yüzüı,uen Almanlarıo Yugo:ıla:ya ce-nuıbunda 4 köyün 
)Ütün erk k l.alk.nı idam ctttıkle ri bildiı·ilm<?kledir. Kadınlar ve 
'°"'ı.'Ktarın toplannca ka!r!plarına günıdertld Weri sii)· Ienmel<Jtedır. 

BelçikaL baltala yıcılann faliyeti 
L<>r,.,ıra, 14 (A.A.ı - Belçika nıı:stakul ajansmın öğrerdiğfoe 

giıre, Bet, .. kalı baltal .. yıcılar, Bra ne-le-<Comce. civarında ambalaj 
<.aJı<lı \'C nıukan·a rabrJca~nı ya km!§lardır Bunlar tu!lJ:itu»ı.;.cu 
· rı} evi bir m~dde atmak su ·etile fabrık.ı b.nalarını ~ venni.ş

erdu· ~\fokavva yapmıya mııhsus 250 ton O-adar saman tahr.p olun
'llll§~ı.-. Belçı'kanuı her taraLnda fabrikalarda ve çitt!Jklerde başka 
,;,,,.;, b;;ltabrua hareketleri ol<luğu bildirilır.ektooir. ... 

Keten stok !arı )·akılıyor 
Lonılra, 14 (A.A.) - Alınan haherlere görP Courtrai ve O,.. 

Iand \akının ela kiiıı Breoden'de kurJJ~·kç·hk yüzünden ç•ka.n bcr 
yagın net cc<iinde müiıım miktar da keten stokları hara>p <ı.l.!r!~tur. 
··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Almanlar 18 
giinde6 gemi 

batırdılar 
(Ba~ tarafı 1 inci sahifede) 

...iü.z rr.e-vsım~ n:ahsoo de-
v.ıırılı ve çok ,icJdetd !ırt 11a ... r 

1 uu.ur1Jeıı ı arckctıct ın1n güıçle~-

sovYı'l'i.ıai öoai 

Stalingradda .................... ~·----
Kıta a 
yerlerin· 
düzeltti ---11111---

nı bull.n ır .... s na ı aJmcn b~ka 
dt:r.ı,'A.aı!~ıl'"'rLJ11ız c.a şin.:.ıli A•l .. n
tık1e tam .ı'l l<lü ve kuvveti, hı.
ır.a}'e •ltmla bulwıan ve in;ııl
tereye ~ru yol aı...o kafHelere 
mensup ı;emıleri gı.i.ıı!el'Ce süren 
k~·kalade ağ:r mücad·•leleri icap 
ettirım tı.lkip sava,«ıları sıoı1ıında 
topy<ıkUıı 9'J !bin tonilato tına
ı.naa 14 gemi OOttrnblŞlırr Ye 
bu..'/«ii. "' gemiyi 1ıoıı>pille i::0<;ar<ı. 
ugra t.nuşlaı-d,r. 

K af kas yada Alman 
kuYvetleri durciuruldu 

Duşınaıı bu ouret.e SOl!l 4 gün 
içırı.de remöv ile Ümitburnu a
ra>ırıda yenklen wpyekün 143 
'bııı toıuHlo ~uta~ında 18 gemi 
·;.a' betmiştr. Bu kayııplar Al
man den ilaltdarının o~arılı ha
rcık<:Lleri ~ayesinde temin olun
rn ı.rşt ı.ır. 

İtalya11lanıı faaliyeti 
Roma, H (A.A.J - İtalyan 

teblığı: 

Orta Aıkd.enııde 400 İngiliz esi
rın.i. ta~·an b:X yoJ.cu gen::isi in
g uız deHizaltıh.rından birinin ıtt-
1Jğı l.»rpıUe batırılmtştır. Kı.ır

tam'-'l ı.aıekeUne 4tirak eden 
kn vetlerimi2 şimdiye kadar de
n:.Zden 271 lr>giliz es:ıri kllil"tar
nııya mı::vaffak o!Jnıı'itur. 

At!antıkıte harc'<ct yapan de
ıı ' zaltıhrımızdan bu'i iliısüne 
di)nımrınLştır, mürettebatın aile~ 

lerine h~ber yerilmiştir. 
italy:mın gemi kalıpları 

Şimali Atlanlikte deô;rna.n ka
illelerİlıe ·karşı yap>lan iıare'kct
lcr 9lra~mda birınci smıi deniz 
fogmeı11 Troıer'in lruınandasın
ddki denimlt..m.ırz; bilhassa teına
)·lıız et~ ve kendi başına bir 
k;.file 1rilS•nda 47 bin toıııilıato 
tu tM .rrla 8 di.işına.n gemiıii ba
tırmıştır. 

Neı•york, 14 (A.A.) - Resmi 
bta·ti.•lik·lcre göre, Bırleş:,k mil
letler deniz 'kuvvetleri bir ba
çl.!k mUyon l'Onıl,;to tutarında İ
tayLa.ıı ti<:aret gemisi batırmış
lar ve 866 bin lonılato lutarmda 
keza Italyan ı;:omisinl ha>aıt'a u.ğ-
r • .tmışlardır. llalya harp:cn ev
vel dl"<!iz t>eHet fi.kı6u ,·elk\ını> 1 

3 bu.çul< m •ly.m ıonık-.toyu bul-• 
makta ırli. 

Almanlara Göre 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

l.ı.fui \8Z ve c geı;m ş olldı.< a
rını sıoylc mıştır 

Zd>iıt :nuhvc.r kııv, ... ı•crınin 
ll'C' SEne ıç ndıe pek bU!,} uk mu
" r.ı.tırct de eLırus dl<J,.ld~n
~ ve :la>era~ fot+t>d • i~ 

V• murlafna le ı ra et. -
bil<? aı-tı.k haıihi ' a ibetroe

n n m.ınsavvtt otam vaca
nı ~m ır. Za.bi+, sözterini 

A. • orduların da mi ret 
te tedafui vaz~tle kal;x!l.kan 
ınanasıııa .ımmam:h>ını i1üve et 
l'Ustir .. 

-va, 14 (.L .. ) - O,; < v«lt-
tl a•Jitr-ed•lt>,,ıı ro,..,yet trb,ığt· 

S"8.lıırlıK.1 a.l ~~ree.ıııdt• &ıta.i.<:ı.rııı:na. 
.f'~leırinı kıhkinı e\t~\{•rdfr Bu
r"'1a t;._. ı'fl. Lkll ~ ,.,. havan topu 
oıtı..:ıiar olnıuışılot.tr. Bit dlışmoın pı

yade bbı>l\J. ~ ;ına ı.ı..;;r·ııtı ıı'.&~ \"e 

tr~vou; ...n Uuo-·.u.t küh.ı ~ b .. U
-r-4...r 

sır w-1yıJt knrnuL"'rtı 2 bl'l'...R,Yt geri 
\~ını:-d.tr 

&>\y •l b;Alır iye S: "hend.J.z.·J.rı dwış 

"'-.n ta-afıno.&n şg..ı.~ e-d:'ı•n I<1ra
doe-r1Jz .... .iyJarllM-Uı.n lı.r r..ıcikıl.Jy• k:<l 
,,· .. ..,-~1-er V'(> b 11 kör.it" <il .. ak .y.ın 
~ rı1··rı»n suva.ri U'-h •1.ı:nu Y'ık et
~ 8()IW1L bur:lda.h-t ruühbınmaıt 

dt'ıp(!Gı.:nıu. ve!'\O. rac.ıyo merkt0'rıl 
havaya \1Çu.rımo-;,a.r, kt~ru'ay su-
fbay1an ,.. ... ır alm ı~ \~ tı'1ıg.n e
d\lın~izi•ı yl'rlt"-f'me dlr.'lm· riir 

CEl"HELF.11.DF.Kİ U:ıll.':ıtİ 
DUll.t'M 

Londra, 1-l (.r\A.) - StaL"'~!"l.d 
tt.ıohr' e!..ln C3·~-:ın·~dl'· Mihvec 
of'Clula~t yoııLdrn te.şk: c-d'1ffPlt ta:ır 
rıv..a geç· ı nış is~ dıe 'Y r.ıe•:cel+•r 
e!dı• ecı.:'.mıe~,..t.r. r..w .ü.Jar.lt"ri 
n'Jtln. lı.•rır1 ıtrı.U."lafe.;:a etrr; ş. .;.'r. 
Bal.1. nolçta·arda. rl.IS k'-'Vı.et "r· al
!1113..!l. taar tJZ ::ırmt gP"l'i a~kla tcal
rna.nı.ı: . r f:tiit t Uerleyettk y ~nı IDe1 

Ztlı..'.r ' ..-1 e\ı.ni(jıl»rdir 

B b-< ~c.slır.d• 8<>\"Yclkr bir 
gwı .rve k!l>iH'lııı;, en me..-r f'Ct de 
g.t>n am~ .. ~r. l.tılrver ,ı.,.-ı..1\.-ı.;t:l.erı 

St: ling!"' .. d şehri içkde f3.lı«~k" ma
hal1"""1' almalı: ıç;~ ;ıayr•t sarr,.;... 
Ine'ktedirlrt'. Tank ve ~ak:tö: fM>
rikan ilin işleırr.ektedir, 

Ka!k.aeya.cla iki alman pir.ıd• ta
buru Mo?ıdoolc k...ı.ninde du·~
muı~ b;r va.:)yf\ltedir. 

Şenal batJM JoesimİroiP \omi ,-<! .. 

Y'i:m~ bir ,..e!"dP düşmanın td:tr
ruro ;.tef,·t ~11\i tak:ıt cıı.ti etdr edt>
n1oo:~ını ~to-Jkova radyosu bu sa.-
00.h b;kE=~t.r, 

G'.ızl"'ie hahrrleıı-1, ''olk,1f cf'ph(lt
Mle ,.ı·n·den f»l<yeı o d"'-."unu 6<;y 

lcmcioted -
1\IOZDOK CE\'RE~İNDE 

.. ! k:o_,, U (A.A.) - Mntiok 
cevr'Mn n değl·1t 004: lel'Ulde oov,d 
kıta arı kuvvetli duşı:an p yade e 
tanır "':ık .. • rme $i<ideli ka -
J,\t IUİ<-"'11 y:ı.pmtj" .ırdr. 1 
""ı b<ı Y•n ve hole- f'od •'J... 
r""O. ça -:P. ler Tu~t çı.k..ln n· 

.. ve 1'.'l~ sls.k ıı 60 o ~"'e 

ka • c n<.b doğ .da d<vMn ct-
mdtled. 
a iY A.St KO lİSUtLEll 

M ova 14 (AA ) - ~ dl'
r..iz kıu v~eti nrul--tıd kı s yasl ko-
m!sc-ı·';.;l r de ' ~td. M 

Almanı :ıy11 1.-iirk göıull'llı ıo r 
S kholm, 14 (A.A ı - Son 

gunle iwzalanan b.r muka.
vl"\e ge ~·rıoo Norveç 'ısa

ll m h«rıerı ' rıısmı tefıllo:i 
e 3-0 bin Arjan ti d<'l"'r 

ı;:1'ı Am&nyaya ~ekei.r. 

ılCDA 

) 
Merakll bir sualin cevabı ) 

B. Hitler nutuklarını 

nasıl hazırlamaktadır? 
Alman DeYlet Reisi kolay yftzar ve konuşur 
- İlk yazıl~rı • B. Hitlerin değerli bir res
sam olduğunu da bilirmi siniz? - Not kağıt
larına resimler - Yüksek sesle tekrarlama 

v;;İr lsviçre ga.z.etesi, B. Hit-;::; nutuklarım nasJ ha""> 
zuladığına dair enteresan bir yazı nefJ'elmiftir.YaZ< 
ba münasebetle Alman devlet reisinin lıasuai haya· 
tma da temas ediyor. Bu yazının bitaraf olduğunu 
tahmin ettiğimi::: bazı in sıqılarını alıyoruz. 

' .J 
Devi"Jet ada.rıUa.rı arasında ya

zı yazmasmı sevenler çok alJ"" 
dır. Billıa-.. a..lııerik.len yet.ş

miş dlanlar «'Yııptnayı. cya>ıma
ya ve konuşmaya. çok zaman 
terc:h ederll!r. 

Fakrıt, A!'ıman 00.'let rei.<i A
do'.f HtlI'.~r. bu lı ;denın iııti..
n&1arındıın b'n,;:ci r: Fülhrer, 
hem güıel. kıonll§u.r, hem de gü
zıaı ve k>Olay yazar. 
Ş 'l?'!'di}e 'kodar iki nutkunu 

yazaoak k!kuduğunu söyte•!ler. 
Bu lı;-rdan lbirısi, Ren .askerlik 
~L boıg ınin işgal;ne <la>r OOa.n 

Do\'"/ 'karaııını dünvaya ve Al
man m.illeLi:n<" h ıren flU·tuk; 

diğ{.ri Sar rnin•r. neıtk.._"S~ dola-
yııs y' sö .er;] ~i nutuk.. Se
nede h ç dlma21".ı 10 - J~ yı 
bulan ger· k::l~n rutt;~ m:da 
o de bazın vı> u<a~ \eri·~ 

2aman ufak kügstl:ır.a vazı m:~ 
\'e sol e'lirde uu,u n< hara ba
kar, o kadar ... 

KPndl.3 .. n~.ı:ı,vnra • SOG.J·~!;z
m;n ek !bı. :l.ukatid ()·.an 
( 'e111 Kamı.!> ını, .t>İl.\'Üı!< fa.;ı

\al&f':a 7 ıwda ta m:ım"a<l•w nı 
ıiİ)1lcı-. K.tabw Jen 'bi<r dÜ'l ıa
nın lll&'.lııı .a.r11.1 , r; siıren .id.iıi.

a.c1 ~ <loia,vtSıte i ~1-a e k "'e 
zan:.an! ... ..a'-.r!anac.: ~ n·:su~ye -
t'.!c: blr t•r a ıb'ra<.""k lb ;.,,, ha 
cim .b.a.r..:m n- t n hat.ırt soıyı1r 

bıl!' ~r "'-duc-uru unut~.amak 
tiız;ınd r HH' ır-n .. ,,-., ... ·11 Ka· t*-d-an 

ti oe ne ':"('di rç !) 'tir k· tap
c:_:;'1 daha vard". Bı:, <i.üı"< beş 
foıınıaf~k ·b·,r .bı'et:iirdc.r. Adı 

.Nel'."Cr ı•leriz• d.r Ve p;;;rt sin:r. 
Dk 'k:ıruluş gür. .ı:rne a· >ltr .. Bu 
kıt, b:, o 'loır.anl.n- r;Y'k ::~l:.'.n 
dn;tıl.:ıı.r r.d~n d!arı ·vt~ wcra da 
ihi.r sıt ~ a7.':-:sıd.ğı jç n 
ku~ı:na d z· n Ri;ıımi ıle
raber y·az.:ı' .r. O t'.llriı .. -.=rcie, 

ynru 9~1 - '<~4 de MüırıihJe c;.
kan par:. b-lııetesire de ara sıra 
)ıarJar ~-aıımakta lcı . 

çocıkılarından da anlı; aıbitr;z. 

o, bir taraftan nu11kurıa ookü
man mahiyetinde not hazırlar. 
digoer tıaraftan da kı.iğııların kıö

şeleri!ıe iıısa n ha.illan ve eşya 
şekilıeri yapar. Bunlar, çok za
man, yakın iş ar"ııdıışlarına 

a· lir. Mesela Gdr'1lgin propa
~n.da na:zarı Dr. Qöbeisin, po
ill; ve S S. şefi H'rnlcı · n. ya.zıloa

rın ı çok SO\uiği part.i gazct""i 
o'.an Vö:k r Bedı::.l>'erin baş 
muharnri Al!'red R-ogeobeı-in 

res~ir.i 'l:ırr .kıaç ç.iııgi ile can-
- andırır. IIay•van res rr:.crinden 

de en çok :~i, ı.,.,;rnıe-
rindıen ' çf.Ç'C'gı yapar .. 

N utuk"";arınz )""'3.2RTI21Tll.Ş o'.rna

s: na m ul:'abi ·hi11ıassa a
h bat· kla ıbalk kC.11 e1erile .konu-
şacağı zaman ,onla.rı o:Pasında 
yıi:C,ek ıx-sle telmırlaır.ası ;,deli 
vr.rd.r Si ne c· m'~ n ma
nasına "e ka""Şı..<ınd .. k nin üıte
rir.d.c b.r:- 1

"•1 J.t et.::~ tesire 
g{'.ırt: d:~ed g. g'hi ton '\C"r:r. 
Se<ı çok )""1cse'J!ir ,.,, kula.~a 

00.; ge~r l'~r~at. ~aıancta" bir 
opı>ra~ı:ın g<'Ç ı diğı iç:n faZ:'n 
~~rma.s~ d K"o:-:Cr menet.
~ ~·.::-ıı;i:r H3.i:.t.il. bı~2z.., dakı 
ra ıR.!ı..uz1~ğ't n c u:t.u•k.1eı.ı·1nJa he· 
yccar, Kapıl·ı;. çı:f< .bağrmas:ıı

ileti gt>'.ldiğ: de OOlı)".>t..-m.,.ti. 
Nctı;~far:ın ·n ~ J:rJ'k«Cc-~ı te-

sir ve ak' ~f'.ııi uzun bo) ... U hesap 
lan.az halti bazan pali~:k-.. .,__ 
d8 rr.J:s.r:ıt' n kc' d'sir.i ik:a2 e~e 
Ierıne SJ!ir! r r. KonLsur"kcr. 
el~erile ı,arC''-<<."t ;;:;par \'(' ibaz.:n 

. c- . ' Q)'ag1nı ~-ere \"l!rur. Uı!T: ı~e-

rin<loe isthza ~e\m h1er.. atay-
1.ar t'<l>k bı. • ."t:ı r. z. Hücı.ı.m ede
ceı~·,~ı ·,..e a ... ktaıı a~· ·"':a hu\.·um. 

e<kr. 
\"'akın!a~ ·r n tert p ett;~ırıe :!Ö 

re. ilıütiıı: l1u:utmda en ıc>k k•)
nı.:~uğ,c. . lta. 93:~ S€t'~ı ~ı

mir<le olıtıı:~tur. Bu ~"m d.,_ 
ı.ayısi!e gG.ı:de, ~fl' bır: b r sa.ıt
tel s..::-::. J • • m;redt ÜzC'1'e 5 _ 6 
nl.4•tuk ~~"· :iigı \·E.d."idi-r 

İki nuikun 
tefsirleri 

cu~~ tr.rafı 1 inci -alıifede) 
Dic..a:.K G.\Zl'TD.,Ul.İl 

lUİ [ .\L,\ALAlU 

ı.mdra, u (A.A l - c "'ı 

l 

B. H 1~T ·~ıa ci1m1e.l "'l se
\'er İ[ad:oo:nin ~y anl.aşil;r 

ve al"k olır..as.n:ı 9 1.~·r Ket:me 
teikrarlırrda.c kaç:rır Yan:arın
da t.r;lıi rnı~a,.....,r 6('-Lnney. çok 
sever. Ouıı -Çİ' ,\:rran tı: riL.,ne 
a.t art.e=e•a h"'· ı• !leTi n<>t ('der 
''e bL.n?.lrtr4'n z:.,1na.nı.n1'.ia fay
<i.ıl&rm.ı nı pek bılir HaLı3.3\ 

kuV\ Ll!dlr. Hele hiı.iioseler:n o
lu.~ '.ıanhlerını çoi< kı>lııy ha\!r
lar. 

b~ !Usc>a n.ı.i:y Ttlrgr4ı .. t l\t C~-
ç~~-.a m;,\iıı;: t.,; --..u ~~l.ia'""r 1 
sı•l'li•"'JI': :rı:.e ~ \·~ ezcı;m"' <> n..ıot-

B iz, Adı)lf H. t~er.n .. b r tts

ısam. hem de renk ve isdf
brini ço'k iyı t&fu•t 00er.. olduk 
ça ~ğEll''4 b r rE'IDltm olôuğunu 
bil'r JillBİ·n;ı.? 

Hatta kErrdisi bır zaımanlar 

reflim yapa ra.k, daha son rsıla n 
bu b<lg sı:den de fa)ıdalanınak 
suret ile duvar res.nılcn yapo rak 
haya'\ 1!3Z'a'l1m 1;1tır. B~~ga
deııdoeki e\'lnde k dı e!l{<c elan 
cioıt t Wo \'3ru r Bun\ardan bir 
tacesı: ~. rı.şın mahı.un vüı.lü 

r gen~ k.za a .. t~r Jcı, ıınun 

:an .Püt.rcp n''1 ruıy•tında 
zlk ve son oja a.-.'.oı dlch.:ğunu 

söyforler. Bu .1<.z. i>!.f.r.cı diin}-a 
harl>:n.n s"n ' ı rd V3 da 
ölmtişt p .A irr.an kıta ,,,., v;... 
ya"aya g rdi ınan B H tle.r 
cl't de !:> t r çç k buket, ki
m .&.il 0o ~ğu t> •• rr 'en lSlm

~ z mezarlard:ın bıns nı 21yaret 
olımış bu bu.ıtct. lbı • .ıkm.ş , c o-

a bır "' « , rak 

BHi .. .enn 
ti!;.< af haz; 

O zamı.n b~ 
B Ht-

1.ı&.iın c.Ill" !C.Şcs \'~ uta~• o:du,c:utw. yu 

maktad:r'ar. 
Da il, nı <W''~'ı" d. l"> r "' 
;\f, çuı ci1, naz lı>r·n tı h_."l •".r.e 

karşı tıicbir zaaf e.,er eusteı,.u14ye
Cf'Cirrtrz ;~ınd.a tt~m·n:ı.t veım~k

Cıedi.!'. A'!ımwlart. ,-er<!~~ y g'.lll• 
Vt' ka.t'i C"eVlil) aıaa.m aJtı[Jt ÇJ.:~ 

"'* '"" ool•rla çet.n ""'"""!ar" g; .. 
ri~mewtir. 

D:iy MJl • diyo"" ki: 
cfı. riece terıı rt'1Jı&rnPl:" r-dc;ı b:)y

le b r mi , ·ıe h'~ir ı;ı:.1 :.ırna z, m..
ni. buı z ve ~'!!leI"l a.Ml a~ dL. 

ieınfz.> 
DaJy Eksp·eıs, 

c.\lr.> nl rı ı..'l\ek ~in • t..c:ı t'-1 ~-
crr. c n 1 .. "' :ar. cag:. g.ınür:. 

v .. 'tl .:ı. oı hı l esirl're fena mua
~ "" plı :.e.~n m neôC'C'Ckt•r .. 

re ı., "4 ı .\ !o. l - D :-ı n, A

yol<tc> 
dır. 

aht~ o 

Amerikada 
müşahedeler 

(B.ış tarafı 1 inci sahifı>de) 

nwydaoımla millelkr ar- m&

sai bürosunda memleke4iım~ 
t<mıS>I eden lUukdiın O>man bm 
karşıladı ve ınio.afir etti.. Oradan 
iki askeri taJYarey<> binerek Ol
tava'ya ,·ardık. 

Kanada, tabiatla temiz ve cür
etli nıücııdelesile bizde genç w 
dinç bir Amerika bvi~r"' tesiri 
3aptı. Anı:lo - Saksonlar ve A
~ii<ad.ıki en eski mulıacirler 
olan Fransu.1ar burada İn~ 
ye beınıer bir idare iç-iııtle yaş:ı
yorlar ve iki lisan lrullalllywlar. 

Ora)a \ıarı-,;rmı:ıclan bir gün 
evvel y·apılaıı tııdille.rle kalıirıede 
Fransn. unsurlarına. daha çok 
yer vttilm' böı·lece Fransuıla

rın harp gayretlerine daha c...,.. 
dao karı ınalarına yol aç>lınışılı. 

Bu gayretin ne ölçüde olduğunn 
tayylikre<:İ yetiştiren aıneli ınek~ 

teplerde.ı birini zi) aretimizde 
kendi gözünıii21e gördük. Yüz.. 
!erce talim tanaresi durmadan, 
sü.rüler halinde kalkıp ioiy• ve 
ortalık ,eri lıalinde otay,..ared 
yaratan bir kocaman fabrikaya 
beo:ıiyordu. 

G«e "ı.-ilen ziyafette Ka11a
dalılar bize memleketlerinin ro
hUJJıı gö•terecek <iYzler söyledj... 
ler. Buna mukabil Hüseyin Ca· 
hiıt Yal~ın, lran9ızca bir nutuk 
s<iyliyerck Cumhuriyet Tiirkiye
siuin n1fanasını ,.e ideJıllerini an
lattı. Diğ<r arkadaşlar ingili:rıee 

izahat verdiler. 
Erte'-İ gün parlilmenlc> binası· 

nı ge?dik. Bazı Na:r..rlarla görür 
tük, Nilıa~-et Kanadalı gazetec:i
lerlt: ba ,ba~ '\'ere:rek mııhteHl 

suallerin~ revaplar :vet~tirmiye 
çalı~lık. Bu giizel mMnlck~~ 

~opılan ~hı.i temaslar aradaki 
miina~bclleri gen '.~1etıniye gaJ·~ 
ret etmenin fa~·dalı \e ze\kli o

locağ1 kana:ılıni her iki taralta 
da uyaıu!ırdı. 

ABIDlıV DAVER 

EKMEI< 
(Baş !~rafı 1 inci sahifede) 

name \"el'me'.c-r.ni tebliğ ve iıii.n 
eııınll< rcl:r. 

Anla~:ldığır.a gfoc Ankara. 
İ:ıımir \'e istanbu da ~-ean
nanıe- h.a.r.cı:- ,·atan<la~ann d~

mok.l.ik un ihti; acıcı beJOO;y.,.ı..er 

temın ec:iec't'I:< \'e c!.m'<'k mal-> ~ 
U korr.e.leıı.e sah;.cdkt:r .. Bu 
ie:k.'..ın t:ı111ı ı.üne ay başında baş
larrna91 kuvvL•t..e mulıtemoe!d)r. 
'H~oor veri.d ğ ııe göre ~dıri

miz maho.J:e mlirnessiterine de 
bırer n.el<ı'.up g0r.dl'rı!mi.ş ve 
kendi. bÖlgcler:ndeki yetim, dul, 
rnı>teka t ve mcrnıJrl3rla g'!'Çin
dirm<\,c m<'dbur o".dnklau !kim
seler' ·· k mA?r o duğı..nun tıe90i

t.i \'e ~· :c,nun vilayete gör.de
r~ln'!esi b!t~ l" 'mi.ştir. 

Londrada 
(Ra, tarafı 1 inci sahifede) 

<le cdebılecc-k!erine i<aniim. H:z 
bu.lan_ Aır.erihıı g:l')·ret, obu'l'!a 
imkan \'erecektir .• 

Lonclrada yapılacak 
nıii.ıaker~ler 

Stok t>lm. H (A.A.) - Rö) teı-
aı ansın uı d lv:'I ":>i sr.uh:ibiri, • 
Cenubi Afril.."3. Bırl'gi Baı;,.,~k'!h
nin Lorıdrayı ziynretir.c m;iteal-
1,k olıı.rak yaznL!Ş olduı;u ır.aka
lede harı>ill başlangıcıManbed 
.M.reşal Smu.ts'un Lonara:ra yap
mış old•ı;;_ll bu kk z'ı.varctin fev
kala<ie 11'.iihİ>ırı oJduğunu. çiirtkü 
mühim rr:eselelerde d.aiıııa kerı
d.lsi ile istişarede bulunu~dncunu 
be)·ıtn etn::c•kte.::i;r. M. Çöcçil ile 
lngiliz kahinesinın pı;,k ziyade 
arzu el'ınekte o!dulolan ziyareti-
n yapm:>k için bu .ını intmap et... 
mcsi Loııdrnd" .' apJacırk müza
kereler:n eremrr.ıychııi gıo,.otcr

mek:di.r. l\fo abu- diyor kıi: 

5AYFA- J 

il • DAGARCIK • J] 
Mahut Amerikalı 

Profesör kimdir? 
Amerikalı l>ir profesör, ı..,m de 

pr<>f<ısörltx rr..ıe.<>riı, kendi ı... 
sabw1., loendi ~psivri \'e)'a dört 
k.öııe al.una güre, tulnıu~, bm 
Avrı.tpadaıı atmıya W~,.. 

Hakkımızdı lıol ke9ede-n ve İf'" 
kemhei .kübriıd.Mı bu kararı _.. 
ren bu •ipsivri veya dört köşe 
akıllı 5ay>n proiesörii ~ .. taaı· 
Y•um, hem de yak:nıdaıı taaıye>
rum. İsler,..,uiz ı.a ukala dfrml>e
leğini sir;e de tarutayım: 

Şimdi ADM::rikaılaki iinh~ 
lelerin bil'U.de coğraiya profe
sörlü:;; )apmalota olan bu ut, 
burulan ; irmi b~, otuz ) ıl kadar 
önce >c: yab olarak İstaOOula 
gelmio,. burada dört, beş gÜ.ll 
şehri .iola'DWj ve keııd.i5İne- bu· 
rada Balatlı bil' Muse\İ te.uü.
manlık ~tmi~ti. Herifi sabahtan. 
akşama kadar urada burada 
dolıjtıran bu !Uuse.i, benim ah
babımdı. Bir gün yine onu .._ 
Iaştırırken, Beyazıtta .karşılaş

mıyalım ını? Beni görür gö:r
mez Yahudi revrek genck gül
ıniye başladı. 

- Ne gülüy&rııun l>ezicgin? 

Diye ""rdıım: 
- N<>S•l giilmiyeyim be deıli, 

yanımdaki öyle ena) i imi~ ki 
olW" şe,y değil! Demin bir i~Rn,,.. 
be çorbaC1.S1n•n önündeıı gtçer
kel\ herif, işkeırıbecioin tahta ii
zerin<le h1r'tk n maşıt ile uk.:rda 
tıkır, ı.kı.r<la , lur i,,J<enıbe kı1-
dığlllı görii~e Şll'!>l'dı ve hay<& 
le bana: 

- Bu adam D<: Yapıyor böyle! 
Diye "6rdu. Bea de ala) etı.u.D 

diye: 
- Bu dedi'Dl, alaturka D•iiııt~ 

yapıJ<>.r, çaldığı ha'a da meşbu 
bir Türk polkasıdır! 

H6ifteki enayiliğe bak ki sen, 
beodea bu uıartu-al.ı dinler din
lemez, i~k.embeciai.n tılın'dıı U
kor •·e şıkırda Jıkıruıa ayak u7-
dorarak baslamasıa nu kaldın-

' mın üzerinde polka &ynamı;-a-
İ te aziz &kuyucularım. bia 

Avnıpadaıı ve İstaBbuldM at
mak isi iyen Amerika h prol'esör
lu profesörü 1 tanbulu da. bCi 
de ve büfün dünyayı da bn katla 
tanıyan sayılı bir coirafya ve 
politika aJ!ime...ıir! 

O•man Cemal KanrJı 

( :·Bayram Gün'erinde :> 
- • - Geçen Siye! t Hadiserer 

Bir Amerikalı Profesör Trakya 
ve Boğazları Ruslara bahşetfi ! 
Ruzt..'eltin mühim bir nutka 

.Aımerik amn Klorrlbiyl'l uru
vro-si te>i cografya prof-esörü Dr. 
Gronge T. Bc'l ner Cu::!iers adın
dak: Arr~r kan mcanu.saıda 
dimvavı k.,nd. göTw üne göre 
t:ıks'.me hl~~ ve bu ıı::aka 
les!ne t!kL o .• r;ı.k bu· de harıta 
D";'re>rrııştir. 

Bu harı.tada ibaqlıca göme çar
pa 11 hu:>u:.i)-~t:iıer şunJ.ani.J.r; 

.F''nT!ll'dıya ile :br\·eç ve Nor
wç rr.ü.:;tcrek b.r fedeır:İ.syon 
ha.bıde bdeşlitrilmel<1te, Lelbs

tanta Çel<to9bval<ıya ve Türkiye 
der ma .. da d'ğer U>i1t.ün Ba~a.n 
deYl.etleri yine bir federaı..Yon 

şarki Aıkden '.ıden alıilkası kEl!li
lerek gaıibi Af.«leniztle t.almin 
edi.iımek is beni )"Or ve Sovyer 
Rusyaya i:ıe, boğazlana bera
ber Rumanya Bulsnristan ye 
İsta.r..lıul da d.ıhil o'ımak uz.ere 

'l'ra'kyanın b;itfüı sa!ı.ıer· bir 

kal>!'•nde ba.IJ!lcdiliyor. 
Ma11:ıuatımıııda haltı bit" lrl!ial 

uyaııı.dı.ran l>u pıofe;ör.Un hiiıil)·a

J.a.rile rE:srni Ameril<Anın hiç bir 

surete ahlkooı JıuJunır.adığı bir 

hali ne gııt.rilmelıtedır. Bu ha.rı

tanın ':"'"ldir.e ibaikııhrsa İtalya, 

V3.'1.ng<m oe\,"I'afi>e b.Jdiril:m.q
tiır. 

Ruzveltin mühim 
bir nutku 

B·rll"Ş • /larıe.r.Jı:a R~ Rtıı:,,.e!t 

A.""t~rk:a ha. k.ı.na vr b;,tUn dunya.

y;ı B;rI~k: mfll~Ieıin taarruzlar 

ha.zlrlad.At.arltıl ve bu ta.arrc:.:flla.~a 

pek uzwarı darbeler iDıfir;lettit 

ta>n> ve k..t1 surette Mb>.•«"' .., .. 

l<NI lrudır•"'-ıniıı yok edı «'elini ,,;;y .. 
teırnişt'ir. 

SARAYI 
Siıı.emasında 

Göriilm•ıniş bir ınuvallaki
yetle gösterilen 

Be,.az ı;a~ ;ı"8 7apılan b-r """4<· 

'başı ~ -ındıı İ<Tll kuv. 

vt"' r Nf; roi:tıtıc!t:kl~ t.lralı-nd3n km 

unılacak zalı!.rin celecek r: l lr~ 

ıl hıu &a.i: ~ :-. mı tto. !1111 

Re· · ilmbıtr, B.,...;lc mil.et 
'Ulooelc .... ~.j;Jt me<.1-.n d~
nı ba~a cephelere~ ö;tn ~r 

hal ı.r i"4J""1a bore.kl'ti r.ıını<: ı 

--..ma iltilak eea... o/d,._. 
llQyi~ ""' bu ııo.zleriJ<, yakaırte •
!Qol;ıırtln>ıt olan Ru>.lorıo .,. Ctnlı

l&rin )'ük'."'°' ba.fıf'~ttepni b.t'l 

aurı-~ ...... d~lnıi§t;r. 

Hava Bayramı 
---••ı---

Dla YefllKiytle 
açaşlar yapıldı 

Nuri Demlrdağ Gök ok.ulu

nun son devresini iJome.l eden 

16 gmç, dün Nuri Demiııdal< ıı.

go.k alıanmda bir hava bayranw. 

yapmıŞlardır. Bayram e{/lerıce
ler; ne saat 10 da bo;ianm4 ve 

a.ktrun 18 e 1..-..dar ıtewm cdi.I· 
miştr. 'Okul taJııbeleri OOırt fib 

teŞ!ıil ederek muhtel f uçı4ar 
ve alan Ü1Jerir.de cie a'krutııaıit 

hareılııe.(Jeri ~· 
Bo yrarna iştirak ı:daı 100 ka 

dar Üniversite talebe<ii de ioendi 
a.rzularile uçm~rdıır Okulu 

ikıınal edıe 16 ~ 7 si :yük
sek Miihendil outuııdan, di;";-el'
leri de ÜniYerııiıtedend~. Geıır;;-
leı-e muv~ye11ler temennı e

deriz. 

Sisıenuts>Gda 

Bu 151W 1l9·1? l'E'ryemb• ~ 
sa:ıt 21 do 

cBu ziyaret, M. Çörçil' b E
dimburgtaki rıırlkttnu ayıdır.r.at

m:.ktadtr Mum:ııle. h bu nı..."kı -

da şöyle demiştı: z E G F El D 
cHart>ln hu senes nde pek cid-

~ und:ı. ş h;., T'yı*osuı>un 
NK: K~rdı .k ı .. wntnrl3 fevh! .. 

Caz Ga]a Kon5"ri 

:k'~ kar.nlrk bır oe\·reye var- YILDIZLARI ÇALALIM 
·"•"' al mut Lon rada 1 faıla kalnııy•~•k Şaheserin ~ördüğü (e,kalilde DANSEDEL M ! .. 

Kap, H (A .. ı - Cc.Mhl Af- rağbet hasebi,·k 
1 rib Başvekılı lı!ar al Smut..'un BİR HAF'l'.\ DAHA Şaheser tango ar. rumbalar 

Londra)ı :U) aıelin n ,k bir Dnaın edecek lir. Ba.~ rollerde: 

1 

ve ~ksantrik danslar, <az 
ıı: .1dete mu.ııh r ol res- il E D Y L A 111 :\ R R şarkılan. 
m ::> bi •lznckted r. Başv ka- J U D Y G A R L A :-1 D B O B O B O S B Y 
Jet nzUesini Mal e Naı:ın [. L A , ' E T U R - E R t 

1 
Bu oynak v~ kıvrak şen koınd.ıle 

Hofmayer Y pa. Utr. H J A M E S rona y•kın ııuıcl seaJ •le gilnü!-

Nazırı M. Sturrok d l,.._ ___ S•T•E•W!:!Sl•AaR_T.,,\ 1..-i bU.v yor. Yeıierin.z! ewel-zlfllğı ve~ ı ıne tav.,. .. ,ıw.ın..... d.ın utıınuz. T le6ıo: 0389 
t.r ' , 
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Be1r11t BlkAyelerl 

BA o 
G t'ç:ıı-ımeıt ,:<ecburtycti ) ' UL Uı

.cl< n B ;") n....t-~a b•r lL".-.<N:l~.._ .ış
·~~i.tWpı.-q ..,,...J:..U,.ıı 

LOAı8ılıt..ı ll:J.1,s eda·!! Uç <.ıY! Jıt:Ç'-
)'Jııtlu. Btr f);w·ü t:J>ak, tencere, su-
1-aı): • .n:~iiiıK, ~<ıL.ıl, bıc-ak: salt~. Ge .. 
rı:A ... bu. par-.,)-, &l'tcJ..se k .. rJt·~ın 
N._.,. .. zırn.ın l:ur..ı.ic kaz .. ndJt! y<:üi se
k· ı~ w ;ş .-.aı· yı (Suri , SJriy~ p~ı a..c-ı.) 
{l'S. ı~~t{: .~ .. narcıyo:1(.iUJ.i._ Nİ'J'<ıZİ •s
S:" ·; cııık yJp)yv··du. Be-n botjrlum. 
)j •.ınnn "' ;ıhb:.ıplartnd511 birisi 
b~n.ı ış bu:aca.,gon1 viılıııP:t.11.ı.+l atı:.a 

ili.. hoıi rt ~tr be:- sf.:ı ı;Aamarırca ben 
e:u ... ....s gtb• J!tam! tı1ıp rıhilma 

· b . ıga g;l.nJCg'.' b.ışladuıı. Çoğu l>C

~ f~ı cJ• b<ış donli)ordUJT., Bazan bır, 
b. :ın lk, h;ı.tın Uç, dorı. ba.l:ga ka
d .. T ~lad:ğtm oluyoı\l\J. 

Beyr f.Wı h•ı· h;f\;ı uç ıaı.ı gJııil 
• varoı. CumarlesilCr y hudi!erindi. 

poı.z.ır'..aı-, k<ılohk aı·u.ı,ıl ıa fran"l.Z, 
,. .. mı. t:.rrr.Eni crın. cu.ıca'ana mıı:::o

li..nıx...ı0lo.ı.rın ••• 
o gur:. pı;~a."'Ciı. H:l.\..J. s-yah bulut

laı la KapaL~.11. 1\Cı'<'d J. f' ya.., nur 
ya~:ııttı. Ze-.>""t.ın :ır.e\ı"Jitr.a oıdugu ı~;n 
k ;_ıdı.rdı erkf'kli yr-rlı kıt 1 b~ılıi,ı u
zı.ıu raun aop;Jarı. büyüt\. örm~ S'f
p('"t. er :) beıı6ı(r} ıibı erkenden yt)l

hı""a. cXi«ilm~"ttü. 
Hava \'Ok soğuktu. kmde yun 

nan.1na \);r -f'ydk ohr.c:ıdı!lr.dan 

rı..a.:ıo;ıir iJ k'crıme ütr<·tiyord.u. Bii .. 
yUk beyıu parbn :..'Ola.rın aralann
o~• kezhrnne yc.Uo..rdan rü1tıma ifl
d rr B< ton rthlaJr. uz rın.P sıra . : e 

.b11 ı.çılar otu:mtLc;. e:·dı. Sağda., tay
y-.ıre h~gan.nın ıleris:lr.~c-ki krıya

JJğa ytlrli.dünı. 

1 ı>o.niz kutlu. u>oıdu . K~ı-şurıl su
' Jar alabıld~inı• .k'Opürilyor, dolga-
hır rıhtıma ttırptıkça -ıGüm ,ıı.i:rn ... > 

iııltyorC.u. 

L"'! 10an pap~larımı drn zin ulaşa-
ilkten EOJU'<l 

h n~ n'ı'°IDk !'l! 
ı.ı k 1-e serpe l Y° r< k ııa..-

• ıw g t' • ç. azıttı. ı:-ı k eak''!!tim 
~ ·"f'l a r,t"-·:1. h:ıv"' ~t'r· ..e ş-
lı. ı·r.:u, tıtı: ... )-orıd'urr ... lla;;.1...m oıaca.J~ 

&•bi dl'.ğ<il, o:ta>'ı df'n.zQr öy~ece bı

ra.-:: '·:'."'1. K~ı da kııya.!;r&ln bi
:r~n kovuğuna solcılt-,rr. TôiY)':ıre 

b..ang "Wıırt y !"ll'1dil1tl tıaı-n.p kır kah
veı:,11n1n r;a..roagı altına gtldim. Kah~ 
~• ~ oiduğu anlaµlan = bı
tytklı ad3m bana trrs teru b~ktıkt..ın 
~ arapça bi: sry!er söyledl 

- Fne n~bia-ri! aral:ıl! ~ (1). 
Ad'1>Tn kmlı. ı:lme t.uttuğu h•r. 

di8t.an rrvizinde-'l y~ı'm:ı oargi!eyi 
ma,;::ya bırıiktı. Üstüır . ., y(lrtidu: 

- EıJ'ce Emen. ,alkh rutı mln 
lıcr.! (~) 

Y:>gmur a•tı;yoı'Clı1. JI~ b:r tarata 
~.ılın. 

- La! ~ T~k. (3) 
Aıb:n dııııdu, çPltresi değ'Ş'li. GJ

ıı..,.~ sırtı.mı okşadı. Çok b<ı

r.ik b-.r tiir.tc;e'Yle: 
- ve~Pd F<:'t1 nerrli? d:yc fllOrdu. 
- ı\d""1•lı 
L T;ıyyip. Ben h&J'bi umumi, as-

1'(,r orda .•• 
Qebir""'n ç>kardı.ğı esrar parça

unı bir el~e tlı\il, avucu.ııda uı!ala
d l öbti.r elile r..aırg"ill.,;,n.in seriOOeki 
t;141un u oo.stırdı. eerar parçalarıııı 
ıı.tııoo ~ı. ııorra -gileyl at~
lt"1•. Lnctı ~ deı>n derJn d u
man al~ gütlerl ufalıyor, yüzü 
bey .ı.J.J.a'Şlt)'l) rd u. 
Kwcşu:ro.."<lulı: artılr . O ça]l<alarıan 

dfflt ze bakıyordu, bel'!l!.e içime çöiten 
bu ıı:ı.~ rift:liizün hfıdirrii için-
0.,·ilioı. Böyle n'"l<adar geçti bil-

:n. Yağtr.w- hafifll'1Tllf;ti. Kalk.iırm, 

a:.cı ı:lm ~-:ı~•t a.r:ıpçayla: 
- ııat!Mı.onı! dedim. (4) 
_ ı.ı~liımi! dedi (5) 
Et:'lci ~ geld'.m. Kamış sıkı~

tııtlı:ılım ı: b• durlJlY<lrdu. İçimi çek-
4iin. 01t.aıya yeni b:ı· ıolucan ~
tırrı.. KUTW\Jl1'..ı tl·kıar dıınize !ır?at
<bm. 

U!uk nıa1mJ'l"du. B i.rbiri pe,\nrlen 
1\'\'aT:iaııa yuvar:nır.ı koçan dalga.!ar 
lta:;a?artla pcırı;:ı.l<mıyor, 00t::t<ra. ~nle

~ t rtk grrilf·y-ordıı. 

Dır Çuk""'·v• türküsil tu\luroum. 
A1t ımıa ır.ıetnl~ketlm, r.vim1ız:, mt:·k-

m ve n: ('adaşl.arım grldı. Göz
l rrm yat,-a.rôı. Nlhayet Be,·rllt .. 
Ak...,co.."'\r'na yJYfcPğ\m:i:t yoktu. E1t«ün 
t~1(' ()~..:ırma l>i.r trk balık tutıma

Jı.ydwn. 
O gun Jikjndi na.nına kOO,r ça.

bal.•d m dlırdur.ı. 

P."r ar:ı g<nc dalmıştı.m. A rl<0mda 
bir <;<><·ilk sr-si: 

- Jl..lt•Jl·ıJet, MC'!!-..1\C't! 
Dondilm. Virjl.ı&. V!rjin .,izim e

, ...:!-, C"r;cı.:;;\llldaı'!Q baraka . .:....tan bir!... 
aoJp hi.ı ıır..nr.sile oturuyordu ... 

ÇıµlaJt ayak~arHe k~in kay3J3r 
u-.:,. t)(l{'rı atlao."'3.rok yanı:n~a geldi. 
Bfoyaz rn1ar:.si yal[l.JJ k·i~iydi. s~a-

1'1 <f.aıımadatıtını-k ve yüırü c:a pıNrlJ'd ı. 
- Sai>o.htı:nberi l>'r ı • .,. bile tu

tamııdani! Ged • Bak ı;ur.a! 

Ji:!ıNd('iı,i ka-mışı öni.ln-.e attı. Ka-
fn'lı · o:ıt~ y~ 'ri.'lCen 'kıı ~mıstı . 

- NP (.?du bl1~> :>? 

R ilit•rn b.~'"'" gösterdi: 
- Bir p:.s ı'LRm var or21de. , o kırdı. 
İçınıi ı.,'E'Hıf' ('ı ı~e ağ:aı-kı•n 60ğukian 

r- Yazan: -'"\ 

' Orhan Kemal 1 
mo.-~ .. m4 dudakiJ.·t'l tıır1!,f'Orrlu. Jp:
ni kaıu~~ozn iı. ·p::n·thrn\ yıın o.ı.:: 
~a.ptAın. l•nt.ı~'161T. n cebine :,o)ı;tli'll. 

r'ı. ..ıJ~ -a .. aı 1)-...>rdu. Sa<ı.t akt;a· 

3'r.Ml ıııltıSı ~rıı.a .ynı TdylY' .. -
re h.ıngaı-ının can..lv r ctUdü-

ğü at.mr~e boı..ş:ad1. Hu duaL;k, A,,._ 
:rupa posrt:as.·111 ya..parı dfl'lı'L Uı:yya-

rc:s:nın )ı.ırı<'ın.a yakl.a;(:t.ı;.ı.nı bi'd -

rird'. 
VırFn, t.ri siyah ac.r.Jer.ni bana 

çevirdi: 
- Seu <le nli t.ı.rt.;;an ... dın., 

- T ; t """1<L . 
Yan rr.d;ı:Jt kay~~-a tı;'Pffi~.ndi, yü

zUnu Jn."C!u --an <Jalg:;ı'.aıa (,"t'·v1roı, 

Rilllg;ir ıf'B.çlJrını ı:"-·uraymvıu. 
- Anneın 90k h.1a-ta: d;y~~ m:.ı·ıl

dru>dı 
- Ne.i v ... r., 
- GiJ~ü tutı.. t.v"Or. ı\...":ınl b<ı ıga.rn 

tilkilrü,yu,· • 
- Niye ha9tıa.h~Hı4')~ ya,t.rYl'IO'or? 
- Niıyl .m· yat.:nısor'! B.z P.k.mek 

p.:ı:nt6ı bile b :ı1n~yor.JZ. . 
- sr;ı.~ c..lt,r.;;;,~nı..~ yo::.. 111'1., 
- JI ç k .n n~:l,. Arr.fl" . .kcua aın--

oalart"Tl v:ır a.n:.a ... 
- Ey. 
- S:z. wut.•ı ı'ar n·'tık. 

- NC'<len., 
- Zer.g:ın oldular cioı. o: =ın •. 
- S~hı bP VıırJın... J.Icm!~tte 

biı:ırn1 Ut.' U'11'!·n h.ısımlilJ"n:ı1ıı: v:ır 
Şiuı.dı !aJ.dr ciiJ.şlUJt d .> t: i:>

0

.Gi unı..t
lular .. 

- Siz .ıtr~~n nl~ydıni-.t? 
- ZQı,gınk.Lı.k. BJ1Jatn avuıti.attı. Tar 

Jalar)n1;.z vardı. Ot'Ofr.00:1 arabalar ... 
- N·yt !ık~ra olcill'T'~ ~AJi? 
- Bihn m .'\.?!aıh (\,): !c f'3h•.:.ii her 

hal<!e . 
VC;-J n eıvv<lA do, u. Sc '" göz-

le.rı patladı: 

- AnıcL."ll tk s.t'nP d tıs y <>t:kı.. •• 

- Ne olsMl~? 
- Oa beş y. .ı;ı. o ıım. 
- A-:Jr:ene ne? 
- E 1 k.'<>ca kız <.ı u;dı..vn yn ... 
Göğsune bakLm. llt»11Elerı yt'ni 

kabarıyordu. K' lı bacak..aıı y;kan
sa ne guz~l ywnt;;!t y ~ olac-aktı. 

},1ırı1da.nd 
- Şu:oıik ablam- ._,ııoı y .pa.'olm 

ben d\' ... 
- Ne yc.ıp~)'or ŞlnıC>ı ~ abidn? 
- Para ka.za.,.ı·cy ·• 
- N.a...o;;rl parn kaz••nryo;;? 
- Gecf·lerı da.rıı o.ı.ı.yor e.....-lflıe ... 
- Vay! Drvr.8k sen cic adam al-

milğa bevt cd YON\l.Il'' 1' Rhrşe ola-
~ın riıerrft? 

On,uz Bl~\i: 
- Faıl..ışc!fk derwr.M 1ıÜ ona ..• 
- '. denir? 
- H~ . .9E:n aor.·&ne l J.:mak 

için. .. 
- Alle.hdcm kcdtııllaZ ır....sln? 

- ······' 
DenYL uh.?tYOl~ J. K-oca b:r dalaa 

yıı•var!aruı.l'"cık gı ldı, V 'i !lt'.' c.ırpt:. 
.Kız :kendini tut.~.d1 1 i\.~.ıc~ıı , cı. du-w
tü. Ei111111tı; de ~ı:ı;;kl m o!dı.tr:. 

- Haıydı, dl"d·ın, gıcı<'l:~n. Bı:gün 

bize deniztlr11 ı:.~ıı'Jk. yok' 
Tam o)t...ını çı•kcc."E'ğ n sıra ka-

'ID1Ş sert 6,t'rt oynuır.:ığ':L b4a<lı. 
ipı !>Emen t.op!ad:m. O.ta.da kıoca bir 
balık . Ba~ 'ı ı:,c\·inçl-e çıkarıp kattı
nı ya1tdım. Virpn yfl.pl)k::ia!"J:'nti ~·
ran ~yran be..._ıyoı-C:iJ İ.:;MJll~ btt:.r
GiSatPn sonra: 

- 1-JRyd·, dırl:'.ll. Gidrlun artık! 
Ku:J'l(I; gOmdüi:Üım p~uç'arımı 

aldmı. Virjinlf! y~1-ıyonıa t: :Y\Ya.re 
h«ng::;.rınııı tmuı~<lıen g<><,·~ k Iln\:3. 
ayaza. ı;cvınnJşti, 'fitr.ıyc.ıd•ık. Çc-

nrleri "\"1"<·n V.: j n: ı 
- Donı.vO!"'ıtm! dedı. 
l>U'rdum. İplık ca~et!ırı'=1 kuı'tt 

yerleri vaJIClı. Sıı1.mıd.·ın t;!.kaııiım, 
onun y~ onl'\.lz)Jr-tna küyrjı:n1, M:n .. 
nPtle yü:ı:iimt' baktı. 

Şch"!"<in tekmil ı:;:kla~ı v~~tı, 
Bunç mt1yd-aıunı gt"ç-tilt nr·s ~Y
n.rt.a c{'ilc:!:llc. T'Urk koın'90lllf..U.\:n 
evi ;.anında kaı~-f.n Niya<ıiye r"~t

ladıl<. Yan '"" ook· ldc.. 1-:li.mdek 
ba!ığa göıu şs:rM:·e bt-t:ı ·nu kı\·tr

dı: 

- B:r bn(· nJ tu:t.a.bıktin t.opu 
1ıopu? 

- Ne ya,p .. yIJn kdı!"ôeşcln , de<ı.ı; 

qyle W!gm k~. 

- BiL a.kş&ma,. kiıi.da.- kOC'a Bryı·ı.ıtu 

a~~yeJm~, sen b;r balık!a eve 
dön! Ne ala ..... 

Cevap '1,1(!.:ırnf'd!~-n. A<iımlarını aç
tı., uzak~a,ştı, 

VJrjin Ale ı i aqy.ıtın1an önünde 
oto;-r.ob;Jdtın ine:n 4tür4 ı r_ .. .,nıtolu ha ... 
n;rı,,.ara bo.kı,ycıw .•• 

_ K:lı'drşin aa.m-J ,,.alındı h~! 

- Öyl<xk o ... 
Orıtıalık ~y1<:1• k_Ajra:-:ı.ı.':'tı. ıYa.ırn c

v>n k~si başlnda&cı Na .. ·ani bkka
lın bi>yük lü.h l•rr.ba.sı dlıJ<.kjnl 
g(lndi.C ı:;l:ıi •ydınl•l>yordu. Oııiin-. 
~ dı.trduk. Vıı-jil'ldftı caokt·ı.m.i a l
dını. Biı~enb+re pJ tnıj tuttu: 

- M«wrw·tı Sana bir ~ kl)·liye-
:J'm. ml"' 

- ı><zyJr• 
S{'6i titrfyordu, Yutkundu: 
- Y.-pr.ırr.az.sın k i ... 

--Söyje bir def4'l, belki yRpe rıun. 

s 

K 
i<'•' l,'4 lr•ti: 

....,,,_,,, ı,,, , .,.,.. c;;.c.ı.ı 

f.. t:.ıd nı. 
Aıcz.ını ha..~·ırn at;, t ~'C cA. Min! 

Drıl~ 
- Öl~Ct't(" ~ffillflH t, 

celk. 1It>ıı11 de ... 

\'t:tll..ıhi öle-

->:. 
lll(,'k ·dı: 

- Aı; a.çwıa ö:~c(·k~ 

·J · ı 

Ent.a-risillden ıtJ.ar slııyo.rdu. Ya~-

1.ar r . .ıc.;.n lr; s~·ah göz!enni yüaur.e 
d"i<'t.·, tı krar ell1\rl.1lC S<:ı Udı: 

- 1.' hmet! 
- Ne'.' 
- .. ~lahını s1.:~ ... •sıen drdigirm yap 

e n• ·., "\'er ~·l bal.!ı ba a. Iz:garasu::~ 

yapıp .nn:-n~e ~:Jı·ey:ın' "\·•,Jkıtı.: 

iiç g hiç ı lr şf')r ycılle(j 

l) ıır."l rden tın!~: uut'ırr.. S.1-
v1~'.E" 2hlı. K<'>' ı J.ros;ı k~yı dfıl"· 
dii. F.·, gl'l rfkı n «A!lah. her hald" 
ban'tl St\'itlp ya::ıa~::.~1\ıır .•. > c · di,;~ 

fih."':11 .'· -d.ıan 

K pıyı NL.> !1.zı iı~·tı. nı•ni gr)riln-

ce: 
- Baba, uu-... Oı·gi.m ~ı ldi! di.,y< 

OOhcı· \:Crd.ı. 

Evdt lfır;. .. 'oa y ... i<.ra3ll11ijlJ1'C1. An
OOnt:-C .kı~ K<t d şlı•r'u1 du'Vaır.ın di- 1 
binıdekı' .111i<il1.ı.&.ın c~raı:ıua ı;cvı·!lırn&.Ş 
rs.az.yorla.:-, aıLt n t.ızılı y..i.z, eıruıe 
vıır.ıo, ·JıJ. B.uıa kor~i~•yl..a ~1; •. 

Bab· ..ı.ı odanın ta ObU>. -&;,~<!, 

knya b. k.;:ırom.llt. par-tası g:ıbi otu

nvordu. 
_ Gt b.Jtalım kvca ldı<! dedi. 

S;:>lb.1.hı\.n ~13 kadar z.ıran zıran 

&J~t:..ı:ı ourdan. Bahkian o~'. hab<·r'! 
- V'a] \ı.hi ıb~.0'1.C.l:~,ıın d,enİ2 (Ok 

ff.na, kuC:\J rL:a;ı:J'. Bülı.in g)in ayaz 
y<ı)im, h'ç ... 

Ntyaa:. atıldı: 

- 1'opu lopu b; r U-ıne t· ıt.aıbilm.iş. 
Eerı~nl.'5r ıalıanlarım pat,a:yt>r akt;iı

n1a kad<' ! 
C..lr trcrr~ı -dandı, Sonra annftn· 

le kız k.ırd •er ır e lw-ğ>:-d.ı: 
- K!lr ~ap•yı oı,dı ha, k::ı:r \apı,yı 

aldı. Nrredı>;y e ma.1.ıııa ll'redek>li
nlz' K<-yan ıı.ga ya şu ool:gı! 
Aım ba! ı .stedi 
- Tııtan cd .. m k .. cktl rn, 
Bi..ıb~111 .. 'ı;yaı·:>·c dOndiı: 
- Hani u)an, oolık ıutıru..e di

:,yoı,;,dı;ın"' 

- No bt.eyhr nL.? yaptı! Yolda 
e(lrdillT>, e)indf' i b:.r bal.~ VL-..Pl .• 

Smim çıkar~ d:m. B«bem ıu.ıa 
:ver:lld· n k•:ktı. r.ıı.;ucıınıa wkl.ld.: 

- Nercle ulan ba1ik? 
- ·v~llaıi yokıtu: 

Niyazı: 

- He, :rok'tıu. yaıan st~~üyorı.J?., 
dedıi. Şu E:1Tın·nı .. ı-ı!c ge~r 

mUY.<lunurz? Llınde b;.. ::k yt~k mutYdui 
- I:Kılxım yak;.no ... n ç Xfi. su

Iaiırna lk_ io!<:ı.t ~ttı: 

- Dt\YY\J og u d".}Yu.al K.ll1-..1ın 
doydu da ka 1 ~.r a b<' .... d:n drığıl mı? 

N<rC:e Dalık') • 
O!..ın tdiı:uı::d . Alt taratı ,jı_ı toket 

daha Y·YE'N'ktın. 
- O kıza V<'rd"rrn! tlrıi"ın. 
_ Nı.Yl' venin? 

15/10/ 1942 PE.RŞE~IBE 

7 ,:JO Pı'O.ğıdlffi ve ın:.em. saat &ya.Tı . 

..,,32 Vucuıdurraw.u \' "' lıJ: tralın1 . 
7,4ı0 Aj;:;.ns habe.-ltri. 
8,30 1\'lü.ı:k: K~ırL-:ıllk proğıam. 

12,3'0 P:'oğ."'8.m ve mr:rn. sa.:ı.t ayan. 
12.33 Mti:tıdc: Kat~k proğram. 

12, 4 5 A.i """ Mb+,,-J .. r i. 
l.S,30 l\iüzlıt.: 5a·ı"'kt vı:ı tiirkülel'. 
18.00 Prt_-.gtaılt' ve nH'1n .. .o.at a.yıırı. 

18.03 Mu•'k: Çı!le <fa&l. 
19,00 Kon~~~ cz;:aet sc.ati). 
19,15 Mü;ıl.k: 
19,30 Me:n!r•kf't P-&.ı.t ayarı ve A

ja."lf; lıabf·rlrn. 

l9A5 
19,65 
20,15 

20.45 
21,00 
21,15 
21.4-5 
22,:lil 

22,50 

St>t-b';'B\ 10 do.k>ka. 
~fil1k; Ş-ı!"'k ıar. 

R:ıdyo g'aZPt~. 

:\lii7 K· 
l':cn ı9ffitı: !Evin saat·). 
1'1 Ü-Z:.ı{; 

Milz".K: !Vxiyo sent·:>n' 011'. 
:ııfcm)t K(•t ı;aat aytl'rl, Ajaııf 
h<r~lP 1 ve &nı~t~ar. 
"':farır.lci pı(l'!,._ .. an .. " kaparı:$. 

Yeni Neşriyat: 

Y ÜRÜYÜŞ 
Mecmuası 

Bu aylık Ji ~ir ve edebiyat 
mecmuası gun yazı.llaria çık

maŞt1r. Bu s•n;da S it Faikıin 
•Sevgıili~"' m('l'dtup., Hii1%m -
tıin Bo:<.okun , Yunan küdtürü .. 
Oıiıan Kemal:in nefis bir hika
yesi ve d;ı.ha bi rçolt yarllıarl.-ı. 

çılkmıştır. Tav"-ye edcıriz. 

DEVREDİLECEK İHTİRA Bt.'RATI 

(Çi.iie ku .. u~ı St)d,ı ıctJ-..; rr .. -et... dj"'l
ll'me ~a.."1. J.c,:'ll taJ~.n \."O tccru
bc c h.azı) hak~tırtua.ki dıt -a .ı.f,,'lıll İk-
tif;:ad Vf-kıa]cl..nıdı·n. i.>""1:İJ)SW t"C!ii::r..iş 1 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
• 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keseı· 
icabında günde 3 k•şe allnabilir. 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL 
Mübal.iğalı pyn tabii 

" Makyaj" llalmadı 

Cilde s1iriilece1c gayri mer'i 
11eni biT pudra, tabıi bir 

gü.ze!Iilc uerir. 

Parisın :rk kadınlan. )'C'nl b ir 
moda icat e:tmıS.:crdiT Bütün g(jn 
n bit duran \'C' h .c parlaklık w bı
rakmayan, bir gUl tcru \lf'rt::n yeni 
bir pudra bulmuşlılrdu-

1 

Varım asırdan fazla bır :ı:am~ndaberı •:i!latıet. 
iliçlan vardır. Bu SO 

' ie~den fazla recrübc 
ve deneme demettir 11 

EB 
. · •1:ırGGp"4•ııt• sali bı, yüksek 

ve urnumı olao itiaıw bu 

bo '- mu..tfaki}'edere 
rçludur. 

VÜIPKIYE CUMHURiYET] 
ZiRAAT BANKASi 

H:\J\lluş \Bıtı': 1888. - Se rmayesi: l Oil,000,000 Türlı: llft3ı. 
Şube ve ajans adedi.: 265 

~irai vt. ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. oJ"n :!.J/EylUJ/~0 tarih ve 3'029 

num[~t'*'lı ihtira (;-.E;-.... nın. ı; .a 
{'f;liği bukul. b • k ' c i<>sınll 1 

Ziraat Bankasında kwr..ba ulı ve ihb,...,;ız tıısarrut hesap
kur'a ile aşağıdaki plana gö a.nlara senede 4 defa ~k 
kur'a ile aaıığıdaki plıina gö re ikramiye dağrtrlacııJı:tır. de\."·.r Vf'(YGhut ıca-dı Tilık yece mrv

.Jcii fil 1(1YfJlı'.cl< -~:ın s& •, h ytt o ali 
vrr· ltobılt«.gi tfftrı criı 1 •e o!
~ ... bu hu.su.-c:c.a f.,z]a m~ lüll1a.t ı•

d:nn'llf-k islıoyr:noıt.!ı ın Gala•· aa, · ABJ'"'n 
Jlan 5 ncı kat 1--3 n~nnaml~·ra ınu
raco:ıat eylt·mP"1eM ~1o'q, oJunur. 

DEVRED.İLECLK iUTİI:A ru.RATI 

•Dü§- •hş<p, d:ı. "" du
'Varlcı oh.a.'<lu •aç-tan ~nrul bot"'~ 

lu SstenUndl' .m,aab 11'1•1'.Jll"<'oki 
fht&rn içi.n iikrtJsat \'tk.1:<~n ~!ır.
mı.~ o]aı-ı 14 İ.lk teşırın 1936 'Wı-1h ve 
2296 N.o. Iu ıt:ra bna.:.ın.ın ., d 

ıetb.i,"i hukuk. bu kcl'I(.' ba_ek.ar;;ına 
df·VJ.r vl-yaiıt~ iC3dJ. T'Uf'k·yı d(' ıı e'-·
k1i f.lle loc-ya.b">mıf:.k :iı:\n ,. L.~·~ E:t 

d'alb veı>lebilC<-<cg lt>kl•! '"':n.<kte 
o!~ bu hue:tl6"3 fa:d:- ma!ıi.:nzt 
cdüm1e-K irJ.iyenlcrin G.;.!s.ı.r.Ca As

l;ırı Han 5 nci k : 1-3 No. lanı 
ilaP olunur. 

Bunun STITl. lµekli elekt,.rı üç 
dC"fa gl't;ırilrni$ eu s;,J vl' <:ıı ıDCıe' 

pudrayı ıki dt:!d k. "'t'm,ı k()ı.ıu~u i!.e 
karıştırılma.sı U!"Ulit ı1e ı<:ah cdile-
billr. Fra~n ~imyar,ı;-rlı. rının r:c
nelerce cıra.!lirmulan ne1ir-esınJe 
~de edilen bu u"uı. 'r<ıknlQn mlif"'5-
sesc5ınin ınhis:ın allrıdadr Bu ye
ni ·rok;\lon pudraı:~. <•'"tık p.wl.-.k 
burunlar<ı Vl' yeıglı ciltlt"rt" t"bcdi-
yıen 5ı0a vennışt.r Cildinu.e, ~ 
saat 1.arlmda •ı.a .. ı.. Curan nef'ıs 
v e ~el bir renk veril' HU%&:ftnla 

6 A. 1,000 linlık t .006 L. 11 109 Adet Si linlık 5,800 t.. 
' • SOi • 2,908 • 120 • '° • ' ..&H • 
' • Z50 • 1,100 • '° • 100 • t.l90 • Hl • • • Uto • 
DiKKA T: Hesaplarmdnki parai.;ır bir sene içinde 50 lira

dan aşağı dü.~rn:yenlere i.k.ra m;ye çıktığı takdllde 3 20 fazla. 
sile veri1erektir. 

KLT'alar scnedf' 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylii.I ve 11 Bir incikanun tar ih !erinde çekill'!<'ektir. 

lstanb ul Limanı Sahil Sıhhiye Merke· 
zi Satınalma Komisyonundan : 

- Annıesı üç gü.ılrlü lı Ş('y )'E:- 1 --------- - -----

ve )-atrJlu rda '\!e tı;;1Ul Le-rleto~oc 

ı:ildınııı parloJ: &«>~enncı., "'Finl 
Mat., 'l'okaMr. pudra!<nU kuil~· 
nrı. simnna.;: bır gJl yepra(!mm taz.e
liğinı ve guıe!hğnı baht;C'der. sıevim· 
liliğıntzı \ e t·aı.ıbcnizl t>lr kit dilha 
arttJrırsınız. On muhtf'hf v~ ye;U cs
rip renkte oı .. n TOkalon p4<!!'&ı;mcİıt'\D 
bırtni lntlh<ıp edinlı... 

ı _ :h1~(z.im•z: mWtahd.111ıni için ikurnaş ve mu.ktaz.i ~tarja;· t.ar.afı
ml'l.dan wrihnek ~artile (162) takımnlo.a .kaEll.t:t elb~ Be (98) adet ka
put aç.-ıt eımi~tır.ı! ile dikt.;.rilf'cekt.!r. EJbttn\n be-her t.a.kllr.l dllt:Ş bedeJi 
(6SO) ve kapttun beher ad<!di (450) kuruştan umumunun 111<arı (1494) 

Jiro.du·. mon:aş. 

Bal>: n öyle 1"ı· g'nti h· •'ile, 
t?1<sl, tı•k'n;e biıltin hln'l''"ll bt•ndEn 
aldı. 

- Evrle g:ız yı·k, şt~f'r yok, t>l<
mck >°<'J<. çoeııkhnm n fi tir.de k.al· 
rn:1<lı, b:-ş•nc!.cı Jıo.; rn:ıd1. Bu n~ hdlt 
edc-ceğ~IT' cliıye du..~p d.uru:riccn 
SPn tt r 1'n ol"4Y-J) Jarına t-"'*'Jt\.tt 

yap! A 1lah m.ı.sın c rll:"k verır<'ğe 
kaJık1!n ulan~ 

O gün ı.a gf'Ce yartE•r...a Jrı&daı· 
söylt'ndi durd J. B"n yateğa girdim, 
Y >i'-i!a.."Ttı ba~ı~ a ı..·c«ıt;,ın, •N~ biçiın 

d:"nı;.-.·. b 1? d y~ diişür.düm. SC!ba.hlaır 
d.:ın a• "a.n-1'eo.-;:. kJıdar rlı- Drın, sııı
yı.rı et'tL"lda sırı!. ık lam ~. titr~ . f,l, 
üsff'f:ık bir dı· d;ııyak yr!> 

Gt>Cf' riiYam.ri.a Viı ;mi ~f'.rrliim 
BC" '>ll"<ı bt>mlwıyaz d~i.ni gr,._<Ar·rcırrk 
gülüyorotı. 

(l) Br.e nllib:;-~r;! Arr.bi: B<-n arrp 
ca ~J.n1ı:"n1. 

(2) Ent~ f'r:1·, ·!"!, 3·;- 1 Icotı :ruh rr.in 

hon: sPrı r~" sin. G~t tıııradr.n 
(1) L;i,. Eni' Tdtk Ha~ r bf'fl hi~ 

küm. 
("-} Jf~~ ~f A • ıı "'ma.rlarlık. 
(5) M.,5'l<l•n:ı: Sr" ?\ t'.r, - ---Sinema bJ!Gtl aı-
m~k i stemedi 

Dün ~rtli üç arkad;v;ı ıJc. 
biTiikte Tumn sinrmas n.:ı g • 
den ı.uzevaıtçı Kadiri s:ncma g1 
şesinde ıı.:ct afU"ken, kapıcıya 
arik ad.aŞlurın ı ıf n oını:. ya b; rofi<
m.ası m ve 'kencfüinin bilet ala
"2gını SÖ) fum:~ir. S'ut1• üç 
arkadaş sinem~·a girdlmn son 
NI ZCı"'J.l>vatçı K adri aPkadaş;ıa~ı 
i~in bilet ailm.ak istcmomiıJtir. 
B u yüzden başlıy&n n1'irui2aa 
büc~ ümüş ve haıd

0

'><')<.: poj~J'E'r 
miid.lı<ı'c e.tm -ı'.erdir. Ka<l~ po
lisine de hakaret cıt.c ıkll"1 son
rıa hakı<ında bir za·bıt tu1u:lnıuş 
w mliıdfu>:umumilğe gıü:ru:la-i[

miştir . 

iT 

ZAYİ - Rninı<.OÜ nul .1!:l ınemuT
Juğıu!ndan aldıi;'lm nuf113 ciılrlan.:ın

la Ekrmbk kartın;ı zayi ert"'11ı. Yernıı-

1crjnı tikart~ırnr:lan ı·~ı< t'l n hük

oı.ü yok.tar 
Fat'.h ~~Lan ~~ık Nu 10 

vrıı Te\ha 

Sahibi: E. l Z Z E T. 

Direktör ü: Crvd~ı ıtaıabilci11. 

Bır.nldıf"ı nr: .Ş~n Tfiv af• 

O E 
TRAS BIÇAKLlRI 

1ildi tahriş <"tmC'l. 
dldi yumuşatır. 

Her yerde 

POKER 
traş bıça~l:ar~l ar~yınJ.z. 

Cun1huriyet Bayram; için yapı la
cak donan ma tenvi ratı 

lstanbul Eiektr ik, Tramvay ve Tünel 
İşl etme le ri Umum Müdürlüğünden 

i~aınbul bt:!OO:fyesı, e.dl.trik, t~\·o:.ıy vt· tı.inC'l .ıış~e1ıultltri umu.m mü
dlır!u'b'liJ cuının.~.u · yet 19 wıcu 11·ıldönümi..ı. miirulst"beti!c '3<ıpılacüi\ tuı.vir~ttcı 
aşağıda yazılı hu.nJSrıCn nz:7.arı lt:lxı.ra alm.-.n~.n: il;)n ('.dı:r: 

ı _ R~nıi dCJirıe~c:- \"e ınuhterrr.1 ah3li br.airr>..da.n -ya;Hfaca..lt ten\·u·a.ta 
ai.t tt:~İSl.ln rclrot!ı mtit['a!1hıti-ere ya~:-ılrl'..-ıst l.;lz.!mtlır. 

2 _ Bu tw~a.t heı· ne k .. ri~r mu-mktat i5e dı• mc-vcut !lay1cı kn..:d;eti.ni tcrıı

v W: ettiği ta.k6ırde uflt'-'Jl' nı~<lürJüX; nihay('t 20 b?ırinci --şrın 9'4:!' <4u;aıru
n a kıa-daı• yfl41 ile habfr<l1lr ödi~mef;d,r. Bu kayrt:arın hilda:tn.a ha re-ke t ('dı l
dıği takrliı'Clıe ya lnız b;r t"'"6a~ mıit<>c. ~ ~ olma.k' a k.olma,yıp t~m.,rnıın b~ 
umum~ üz<.'lf'iııd.c 1ictt"\ \'i! .a1a M'.'brbiye.t \'Plrilmiş ohıca...::ı ...-.ıı önünde tu
tulmalıdtr. W?<J) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Şu'l>f2m;;.zde kayıtlı oh.:p tt:rhit: edilın\ş hf'ni~z t<>.rhisl.6rın işle~miş oJrın 

J"f"dtk wb<'ly vı~ cudceri nH!mur1ar~n kayıtları y.apıllT'·.Uk ii1rı•t> nu1ue cüz-
danı vtı ieı•has tf•§.e~lPrılc bir·lıktc a<:~lı· ~ubeye tnüı·aca~!arı. 1427. 500 1 

• N K 

2 _ Eks>l~ne 23/10/942 Cuma günü wa1 14 de Galr.1ada Kara MUB• 
ta!i.lpnşa sa'.k.ağınd:ıki Merkezlmjz ~1tırne k<.amll9)'Ulun<la ynp.ı!e1caktı:. 

3 _ Bu i~R' ai~ ş-a tna.ıne m.erkezıınız leva:ıırru..dıan ~-el 1Z alınara.S 

nümım.el<'T görıülcbilir. 
4 - MuvaJclc;ıt 1ıt•rin.aL pnra-sı (112) ~fra (5) kın·1~ur. 
5 _ n-..:ılltnı.eyc gıre~!prın 1en.i olduk farına da!r 1942 yJı Tıcf'ıt'i t. O 

d~ı ve:::kası iJc bır.un r.ıb; işi eri ya.p~1': na d.;, ir resrr..i b r vesıka ıbrarıı 

şarttır 11193 25 
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Vücut i~ i n , ·itamin in ne 'kadar laznn olduğunu h"rk.-s biHır. Cilt için de ,; ıam in ayni hayattı r. Son ranı" nlarda Avrupa ve Aıneri<arun ıtriyat ve gfüellik eııstiffilcri vitaminli lıremi ifitional etmeğ"e başMımı.şlar ve cüze! neticeler elde 
etmişlud.ir. Ciltl<>rıui br>lemek ve gayrital>i;.fiıklcrini -e enfeıksyonlarını g idermek y<>lıındak i gayelerinin tahakkuku inerine bilhassa kadınlar arasında mü thiş bil Myecan (e\-l it eden bu kre111lu bütün mü st.aharau alemşümul bir mahi~et 
alan ecza<:ı Jfa6anı!I enerjiılı: me&al <İl1' istiltzar ~dilcbilmiş ve Ha""n vitamin krem leci n~m.ile p iyasaya ~ıkar.lınışlır. Yüuld.i sivilcelerle ergenlik ve bur"'°'lkluiıı.ı ua le Melı, ilııti;ywian ceııçl. · eD, eençlcri cüıı.ellettireıı lıu kreuıl .. i 
derlıaı n biliıteı.·~düt ioitiıııa1 e,d; ni.2. Haı.oa dq>Gfiu ve ıuôeleriımlıt küçük liip 25, bü) ük. fO, küçiilı: uzo 80, biiyiil 150 kuruştur. 


