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Genç Türk Cumhuriyetini 
Bütün Dünya saygile övdü 

BEYHUDE l 29 
GELİN GÜVEY 
OLUYORLAR 

--• 
llkteşrin milletler icin bir 

-Bulgaristan 
Yunanistan 

HenÇ ne son kozlar 
oynanml§, ne •on söz.
la söylenmiftir. Bu
nun için beyhude atl§
maya ve §İmdiden ge· 
!in güveyi olmaya lü
zum yoktur. 

Ya.zan: ŞUKRO AHME_D_ 

fc:5} ir hnl'ta on günılür Bul-
191 ga:larla Yunaohlar ara· 

sıııda OO}lrak lllC\'ZUU 

iizerindc ınünaka~a var. Bulgar
lar ald.klanna kanaat ctmc-ı: hal
dderkcn Yunnulılar da rski hu· 
dutlarının kendilerine verilme
s.iııi M;ter durumdadırlar. 

Yunanlılar, şiıud ki halde Mih
verle tam iş beraberliğini kabul 
ee.m:ş bir hiHriını.etm idaresinde 
ve llfilıverin işgali alanda buluıı
duğuna göre belki bu vaziyet
lerini Mihverden eski hudutla
rıuı geri) e alma •·adini kopar· 
makla tash'.h et.t:ı:ıııek istiyorlar. 
Anıma, Dı.ı ne derecey e kadar 
kabil olur, kahi·I olsa da haliha
zır Yunan hükfımetiue hareket 
taHmda ne derc<:eye kadar şe· 
faal tc.min eder?. Bunu takdir 
e)lcmek güçtür. Diğer yandaıı 

Uııılgarlarm Yugoslav)·a ve Yu
ııanistau aleyhine bu kadar bü
yümüş ve Dobrucayı da a'lmış 
bulunmalarına rağnıen bala ken
dUerioıi tat.m:n edilmemiş halde 
g<ı.>tcrnıderi de ne dence)e ka
dar doğnl'Jur?. 

Ilakikatte, reel •·az.İ)e l şudur: 
Yunanistan İtal)all hamlesine 
karşı kend:sindeıı beklenebilenin 
kat kat iistünde b•ir kahrıı.manl'k 
göstermiş ve fakat Alman taar
ruzuna kaı ~ı nıağllıp olın~tıır. 

Bunun içindh ki inlo!>aına uğra
ruı§tor. Bulgaristan ise 1918 den 
t·u yaııa idame eottiği tecerrüd ve 
in.füad siyasetini tamamile Mih
verin emrine tahsis ey k>ınek ve 
Alman ordusuna kendi toprak
larında serbesti k vermekle Yu
goslav ve Yunan topraklarının 
bir kısmını kan dökmeksizin iş
gali alt na almıştır. Şimdi cihan 
harbini n sonuna intizaren her 
jki devletin de bu durumu mu
hafaza eylemesinden tabii bir 
şey yoktur. B inaenaleyh gelin 
gü•cy olmak da, b:<ldet ve şid
det ibraz eylemek de beyhude
dir. Demokrasyalar İkinci Dün
~·a llar'btni kazaııırlarsa hiç 
~iipbe )Ok ki Ball;anlara istcd·k· 
•e • g hı şekil vertteklcrdir. Yi
ne Mil:vcr kazanırsa o da her-

, halde, UalkanJar için son söz \ ' C 

•<>n hiikiim sah'lbi olarak kendi 
t»>.avvıuuna göre tadiller, ilbak
lor, iadclo, isLrdallnr yaı>acak
tı r. O haMe, son kczlar uynan
n odan, soıı sö:ılcr sörlennıeden 
ll tdgari.slanla Yunanistan ve yi
ıı' Romanya ile l\Iacaristnn ara· 
sı ndaki biitün münakll§a ve mü
udeleler beylıude olmaktan 
gayrL bir ııetice 'crmiye yarar 
d~ğildil, 

Herhalde, kat'ı vaz.İ) etlcrın 

ta\·ar.Luhu için büyük netiıcc-nin 

tt:karriit ctın"Cs'.n~ ihti;yaç vardır. 
Zafer ı.hakkuk etikten sonra
C.ır ki, kinıin neye ınü5.tahak ol
du1'u ,., Jıangl toprak par~asının 
kın n eliııde ve hesabıada kala
ca.;ı ili olacalrtrr. Bunvn id•
d r l<1, şimdilik elde lıuhın· n ta
pu Sf'ncUerfnin n1eşgul arazi ba. 
k :ıuııdun tı • bir kıymet ,.e kat
İJ"et ifadesi ) oktw n hakikat 
budur 

, 
/hürriyet sem~olü sayılıyor 
Tür~iycnin Sağlam Bünyesi, Ezeli Kahramanlığı 
Ve inkılabı Her Tarafta Hayranlıkla Belirtildi 

L<mclıa, 30 (AA.) - Türk.iye
de Cumhuriyet ilanının yıldö
nümü yalnız bmat Türk~ tar;... 
J1inde büyük bix gün değil, bü
tün dünya tarihlnde önemli lbir 
gündür. Loodranın, hfürri!>'etleri 
ve ;.;tikıliilleri için s::ıvaşan büıtüın 
mem1eket hülkiımetlerini.n mer
kezi bulu:ı:ııduğu ve bh-çok rnill<ıt
ler kahramanlarını esaret veya 
menfi'ıda kutlamak zoPunda ol
dukJarı şı.ı anda 29 lJMcşrtiıı>, 
miinası Türkiye çerçev'ffiini a-şa
rak dünyada hürriy~n iade<ıi 
maksadileyapılan müşterek gay
rette birleşmiş bütün ınüttetilöer 
için bir sembol olarak gözi:'k
mekedir. Bundan dolayı İngilte
re ve umuımılyet itibarile Türki
yenin kalabalık olan bütün d~t.
ları bugün bu ta.r1hi günün kut
laıı.rnasma iŞtirak etmişlerdir. Bu 
ımünasebetle İngiltere Kralı, A
tatüılk'ün büyüık eserio:ıe, dünya 
hariıtııiın bütün olayları.na rağ
men, hüırmct emıpoıze edıen tıır 

lcuvvet ve vekarla devam eyle
m.,ı,,ıe olan Tüı-~"e Cu:ı:oGurrei
sine bir tebrik telgrafı çek
miıjtir. 

SiT l'ersi Loren'in blı yaZJSJ 
Lond:ca, 30 (A.A.) - İı~ 

renin eski AıW.aca Büyii!lr F' > 1'W 
S i.r Persi I.JOren, Daily Sketciı 
gazetesiule yazdığı bir ımakalc
de ezıcümle §iiyle diy-0r: 

Ata tür k'ün vücude ge'lıiı'<Iiğı.i 
inJulaplar hak:kında Sir Persi 
Loren şöyle yazıyor: 

,"!!!"'.!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!•!!!!!• --· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'& 1 

Mısırda \ı 

' . 

Değer il Türl< dostu ve em 
lnciitere Büyük Elçioıô 

Sır Persi Loren 

-

llliUet, lbüyük b ir ekseri:ı-'C!Lle, 
ınsıyaki :tııtiyaçlanna tekabü 1 
eden bu ıİlllkılaplan memn'Ulli!)'EYt
le karştlaım"Jlır. Hükıimet !Ula
yet hallr için çalışan ib!r halk 
hfrklırn.cti olmuş, milli bütü;nlü
ğün hahımiyetini sağladığı, milli 
taa~ohütlere riayet etmeyi ve et
tirmeyi taıa:lııhüt etmiı;;tir. İşte İn
gilteı e sağlam bir dostluk işarı>ti 
olmak w.oere böyle b r Türkiye
nbı eliıni sıkmıştır. Birbirini sı
kan bu elleri gevşetmek için ;,,. 
saaılık id.eallerin.iaı sonillması 

J.azımdır. Böyle bir şey olmı~·a
cağından eminiım. 

Bir Alman gazetesinin yazısı 
Bertin, 30 (A.A.)- Völk:ooher 

Bedıachier garz.etesi bugü:n, milli 
Türk Cwnhuıriyetinin dt>ğduğu 
güaıü.n 19 uncu yıldöni.iımünde 

Türk milletinin, düşmanlarınm 
kcncl':lline hazırlaı:lıkları esarete 
iı.arşı k.ahramanca müca<lı>le5iınin 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Mu~are~e~er i ... u ..... ~ .......... , .. ,.,;, ~-;·•· "'"'""'" 
Şıddetını : c AMUİKAJIA -.;cŞABEDELER =i=] = 

1, Kaybetmedi ı Senede yaram milyon 
~ Mars~·--;~·truha 1 Uçman yetiştiren 
(2noktadanasker Sahada görülenler 
, çıkarmak istendi ; 

Kahire, 30 (A.A.) - Cuma 
günü neşredilen ortaşark mü~ 
terek te>bliğinde deniliyor k;: 

28/29 İlJ<.leşrin gecesi piyade 
miz \t!ktile düşman elinde bu
lunan topraklardaki kazançla
rını artırmıştır. Yeniden bir 

Gençlerin yetiştirilmesine büyük 
bir intizam 1 a çalışılıyor 

Yazan: ABİDİN DAVER 
miktar esir almını:;;tır. Dün düş Vaşington, 30 (BAŞMU- 1 
manın zırhlı kıtıdarilc i·kinci de- HARRİRİMİZDE, tel>izle) -

(Ucv•mı 3 iincü sahifcıle) Ame6kon n muhtel:! yerlern-
~-__::__ _____ ~·----
Karadenizde yabancı 
limanlara seferler ______ .. _____ _ 
2500 Tona kadar olan Türk gemilerinin 
seıer yapmalarına mısaade e ildi 
Haber aldığımıza göre, lıt.ikı1-
et 2500 tona kodar C'lan Tiirk 

gcmilerinırı Karadeniııde clıı 

sularına sefer etine eti mu-

sa~de ,·ernuştir. 

Den z nak' yat k misyıınu 

lıur'a ~ekmek usu'u ile bu su-

lara sefer cdC'C k genııleri l<'S
b:t etmişlir İ'k o ar..k (SJıOfl) 
vapuru gı~Ktir. 
Ş mdi:y ada 

k. ccnooi arıı: 3 O to:r 
d. olan Tiıı1< mo •'e, mn 
fer etme er. - mu a-cıe 
y•omw. 

• ı-

deki ziyareUcranizde, gemilerin, 
tnyyarelcrin, tankların, diğer 
lıarp malzcmes·ain seri usuJ:yle 
nasıl yapıld ğını, donanmaya ait 
bır tek merkezde yüz bin kıişinim 
:hep bir arada ve bir defada nasıl 
talim edil p y<>tiştirild:iğ'1ıi gör

rn•· ·ttik. Ccnup'kı ziyaret ettiği
miz bir şeJıı·in etrafındaki tay
y a c halarınd.a da, ha-va mü

rettebatının nasıl yeti~t'·riıldiğini 
tE'<lkik fırsatını bulduk. Zil) a:e
ti n ıl!< günü, pi~·ade erll'rİ

nı teçı- Na\I le bera.!>er naklet
mek uzere ~ apJan a.;kcri oo.klıye 

1.<' arelerinden birine binerek 
tam aklaştırılın ı- en

ı, ret e t . Am<'

ı Ankaro atıışemı.li
te Al'bay Wil .am.9()0, bera'be-
r m z ·cydı. Tur.k.ıyoe) e ait lıatı

CDe,amı 3 iincii sahif de) 

• I Z .M. i 
Manifatura. T. A. Ş. ine 

MEVSiMLiK 
,YENİ ÇEŞİTLERiMiZ 

Gelmiş-tir. 
Bnhç<:ıkapı Anadolu Dan albnda (Eski Karalut mııtausı) GAZETESİ 

~----~~--------------·---~ 

Reisicumhurumnz lnön;i, Anb.ra ipodromunda ıbüyük geçit ıesmitı4m evvel 
Türk milletine hitahelerini irat buyu.ru rl~ 

ŞARK CEPHESi'NDE ( . . ) ~ • 'J.... . \,. .... ,._1 

STALINGRAD'DA KARŞILIKLI ı 
TAARRUZLAR DEVA EDiYOR 

-------------
Sovyetler 'tihre yeni i~ndat kuvveti 
sevkediyorlar • Fabrika çevresinde 
savaşlar son derece çetin oluyor 

Bcrlırı, 30 (A.A) - Alman tcb
lci~: 

Tuapso yol~'ll\J.n ş..mal \C cenu
bmıx!alcl dağ[ ııc bö 1 geo.e d .lş. nıı.nın 
ıyaptığı kaırşı tasrruıla::- piı'Sk.ürtül. 

n~r. A!nıan - Rlll1l1.'n ta.arn.ız
l:ı.rmın tc r·le :niin:ı'ka!(• yo:Ian 00-
zuloo T.('ı ' kes nıtJdc;ı:1 dü§llT';&n 
&\u.V\-etleri dtJs:ı ist.:,;aınıctindc ~ 
boşuna çıkış b('-;l'bbüslcri yapmlş

laı'dır. 
Stal ı·ad a A 1 rr.:ın taarı·ulZ'U d~ 

vam etı.n1'ş '\X' ron f.a\'..atıli:-dıa kaza111-
lan topı aKJar t.cmizk·nn1t,. lr. \'olga 
üzerindeki dtiış;r.a.n t.E.·knc1c!"i ve top
Jarı, ;; ·ı:m .n tidic~ ate,im1 

maı.."Lız bu.lunuyoı· dı. Şı h~·in ~u

lbu:nd.'l d'l.in gi.rt,.:.:cn \"e z ~·~ı.lı va~ı
talaı"a d ·~tEJi.dcrı'C'n sa\·~"Ş ar, öil':jll'.a-1 
nın nrag1ü.biyct'e nrıticclc!DT.:ş ve 
dli.cmıanın h::ı..mlc1cı·i b...;'1°:"1 s·ı:.h~a..'1.Jl 

müş'··.rc"" müdafaa ateşi ltında ayni 

Vmlkinin 
Yen· bir 
·Beyanatı -Nasıl ki Japon 1 ar 
Amerikayı a lamaz· 
la r sa Almanlı r da 
Rusyayı alamıyacak 

• 

zaroanua Ahınarı haYa ord~f\lflUD 
~..ixı r.iıc..xLmbn ~;n;e A!man 
safları O: ür.d eı tn ~t·r. 

lioı]J(> • dıeai-z:inde Jl(,1lk~11r, diin ıe
ct 7 ı:ı pMı-oJ g "'lı:.'Sı olnı~ üzere 
9 dü.......ın:m ta~~tını tah:r>O etmişler
dir. 

Don m-r.r• cepMs ndc i yan kıta. 
Jarı, So\yc ... .l.eriın. n<'hn &şlfıt için 
:;.ı.ptl!lr;atı ~r t~bbili.ü llA<ametc 
uğ; a~ı ış :-dır. 

Os:::ı v cenubındn Alman 1.aty-
y.a.1 e - <.ıilşrr.A.n kı.ta top!ul tlclıarın1 
ve yu u' {ı~ ha.._.ndı."'tkı t~ıt~~rı bom.
baıar~ ı..~a .... ur. 

lT:aık mal.de <hişn-.an ordug;lli-
!"B.•ıına &.) n.ı zaman.da 1'ı1unrıan k ~ 
1·:. 11 \'e hm.nnı:ı:ı ş'<ldıet.:ı b ,.a hü
oo n.ıan )o·"p .. ];?11. ·ı~. 

lllürettebatsız tanklar 
Roma, 30 (AJ\) - Giornale 

D'İtalia gazetesinin Berlin lli'l.l

hahirhı;n öğren<l j;<i.ne göre, Rus
lar şark cephesinde Alman hat
larına karş: içinde mür ltcbat 
yerine patlayıcı maddeler ibulu
nan tanklar kullanm;ıktadırlar. 

İmdat ordusu gcli) or 
Moskcva. 30 (A.A.) - Röytcr 

ajansınm h-..ıswci muıhabiri bildi
riyor: 

Stalingrad'da mücadele yen.i
den şidclt>tlerımişlir. Yen: Rus 
k>t'alar ıeınsals iz şekilde dövüş

IDc vamt ~ uncü sahifede) 

Al aska 
Yolu 
Açıldı 

......,. " ........... 

Bu yol, Japonyay• 
Rusya üzerinden 
bir taarruz yapılır· ı 

ıa önem ka:ıanacak 1 
l 

Lonc!ra, 30 (A.A.) - :M. Stim 
~. Alaslı:a yolunun açıldığını 
lbilılirmiştir. Bu yolun uzunlu
ğu 2700 kilcvnetrcdir. Bu hafta 
içinde kamyonlar Alaskaya eş· 

ya taşmaya baı_lıyacak'.ardır. 

Ankara, 30 (Radyo gazete

si) - Alaska yolunun açılması 

iki bakımdan önem kazanmak

tadır. Ev•cela icabında Alask ya 

mütemad'ycn ta-kviye gönderi

lecektir. Sonra Rusya üzerine 
J:ı.ponyaya taarruz mevzuu b: • 
solur~a Alaska y'Olu önem ka
zanacal..-tır. 

Amiral Darlan 
Vişiye döndü 

Lcmdra, 30 (A.A.) - Yişi rad 
yosu, amiral Dar~.an n Ş-:rnal Ai 
rikada ve tıilınarua D~karı ziya
ret suret.ile Fransız balı Afr,:<a 

sında yaptığı tetkik s<'yafıa 'rı· 
den V~ye döndüğü bildiriln.ck• 
tedir. 

Esir Ruslar zorla 
Almanya ya 

gönderiliyor 
Riyaziyeci Kafa 

.Anlk'ara, 30 (Radyo goııeıe.;) -
Vand 1l '\' :G-..; rJdyoda :reni bir nu~ 
tı.»c royh}eci\ C: ~tir kı: 

c.S • .aı:n.n bar..a {4.nla.ttıı:· göı'(', 

~~ e::ı.,cn y('J' c:·dclt~ RU& CJ~ck
lcıUı yı..izjıc d<;',sJnı zo:la Abuan
'.)--aya göndıeri1naiş ve r~br'ka!.nra V('

rı,ı;ı1. t·:-. B:ı ~ut ·tie Almanya işç1-

kı c _heye cvnde:rbilrr:. ş::!r. 
nus n1ı loC'·t· heıtın.ct Jcc.:hıcs:ni işit.. 

m<-L·: J.:ı!c is!ıtıı.'lıi)u~· \'C \'w! n a'oit.1 
b.:ı .>Lrr" JX.an h- .~· n:ı~U'f!t.e:ı ge:rı 

!kalınıyor. 

N ı1 ;aran.ar Arr.erli.~ayt aJarrısz
larsa Alrnar.rar da hiç ~: \r.:k~t Rus. 
yay· a!:ıını.~·:;.c-:.:k!a-:-d;ı·., 

Lon..ir:ı, 30 (A.A ) - Van®l Vi~
k.!1 Ra<lyOC-:ı. y:ıp lJt b'r görüş7ı«ie, 
R\lf.:>.~a ın Ura. d:ıg!annın aı11<.ar:ıcırlu 

tabı .t.ı:a.- yJ " ,11.nru ve bır f .. bri
ls:ada. 25,000 ço.n ;ı c;:ıl~~ fını gör
riG0 ı. 

---
9 Möttclik gemisi 

daha batırıldı 
Bcrlin, 30 (A.A.) - Filibr-cr 

umll'tnı · arargaıhının h · t.eb-
l'"i b ld m-: 

Bu. uk Br.ıtanyaya doğru yol 
almı bir gemi kaf lesı, Alınaırı 

cien.,altıları taraI:ndan t~:ı.rru.m 
ti ra . ~tır; top) ı>kıin 68500 liml· 
1 't hık 9 geır.ı batırı' ıştır. 

A vrupada inşnatç·lık tabsrli 
rapmış genç bir mÜıh1'1Jdis 

.bana hf<; alışmadığım L bir tokat 
vurdu. •To;kat!. diyorwn, çün.ıkü 
bu kadar hesaplanıll''j bir şuur 
"e bu kadar şuurlanmı-: bı.· he· 
sap, hi:ıler gibi ,;el<siye yaşama 
alışkanlığında kaşarhınır.ış 01311· 

lar içiıı in'3nın beyn:ndeu ateş 
çıkaran bir tokatt3n fork;ızdır. 
Bu genç mühendis, bana, uzun 
uzadıya hesapl.ıır, rak5mlar ve 
istatistiklerle 1>iitün 'Iürk;yede 
ne kadar iş lakdti çal~lığ:nı, ne 
kadar iş takatiııe liirum ol.duğu· 
nu, bunun için daha ne kadar yol 
'e bina l·apmak \'C Lunh.ırı yap
mak i~<n hangi kolda ne kadar 
mühendis yc~tir!ll1'k g~rekliği-

1 ni 25 ,-ıllık bir plan üzerinde, ' . 
izah etti. Bu hesaplardaki canlı, 
sınırlu, şaşmaz rakamların as-
ier m•l'll"l.an gilıi ö üımd~ 
dipdiri gJlSi ine aşıp kaldığımı 
itiraf erim. 
Jknırk ki berlıangi bir i te bir 

ri~·azİ)trı çı~ıp da iş" h1' aplara 
döktü mil, ne yeptığ·nu21 1 ne 
;ı;apaeağımnı "' ne l·apmak ge
rckfı:ini, .a~nı ak anlı~'-lruz. 

Ya.zan: HAYRI MUHiDDiN 

Nitokiın, sou giinlerde bir ba -
kası da şu iktısat meselekr'nıi.z
den bir tanesi iizerinde bu çc
şi'tten bir Kristof Kolomb yu
murtası kırarak bana &l ni ~a~
lınlığı verdi. Cu vatandaş gayet 
basit hesabını şöyle yaptı: 

- Efcudinı, dedi, marlen kö· 
nıürii en lüks yakacaktır .. Rca 
ederim. ufak bir hesap yap n•z: 
Adi man.gal kömürünün kılo,u 
10 kuruş olunca tonu yiiz lira 
d'-:-111.1..iillr. Ilalıbuki maden kön1ii· 
riinıüzün tonu 25 liradır. Halkın 
adi kömiİ.r H odunu bırakıp ma• 
den köınürüne hüc1.1n1 ctmes;, 
maden köınüriiniin de elbeHe bu 
hücuma yetm~z bir hale diiş· 
nt.,si gayet tabii değil midir? .. 
Fakat biz bu hesabı önceden ya
parak, aradaki bu büyük farkın 
bu tabii sonucu \'ereceğini dil· 

ıemişizair .• "için mi d~-
mcmişiır.ıir? Çünkü !ıiç 
ic · le riyaz.iyeci kafa ile dü· 

!-ün.mi) e henüz al marn ~%dıT. 
Büti.in iş alanlarında ri~·aziycci 
kafa hakim olmadık a bütün i~le 

rin1iı a1 çok gel~iyc, göt.iirii ol
makt;ın kolayta kurtulamaz. 
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J)i e eıı r \ dı. 

(J ı;, r.den itb rer saray ha'kı 
R ,.J Efe d.dcn 3on de:«?ctdc 
çet;;r•l'lL)e ba . 1 lard:. Hattil 
onu uz ktun g .. nier, c;ıl yavru
su glbı da:;1L:)or1ar .. liep!:.iı birer 
:ko.cre koçıyorlaodı. 

B.· "" , su) le ttıbaf lı.r vak'a 
c ~re. ~ cttı. 

Başkiıt·p S:ıre • a P , kalb 
ha a ,ı <:ekiy rdu. Ye cıoklm
tJr·a taıa. r.dc.on da her gün 
b r kaç saat \'..:;\"211 ,>tırüyerek 
şi~ a. lCJmama.,.ı tav·.:1i'.'f-e etli!i
hvorou 

'Halbuki Sür~") a P&~nın sa-
r ydan aymn ası ,.e bahusus 
sokak ar<la ~ a) an yürüyerek 
aıalk n arasına kar 1 ~ma,:,l mÜJn
kun <k-gı'di. Bu 5 ancak süıab
ları ·~arta~ndaki Jwnağ:noan 1 
ı;ıkarnk saraya k dar ~·ay•a., ;:c -
m&kle <>la:'bılecekti. 

S..reyya P ,a bu \"azıyet ve 
11' cburı)etı ultan Hamide ar
:zett . fi;. a<. . 'başkaıi'J c~k 

•t!'l-dıgı in b:ı şekle munfaıtat 
gö •enlı 

Paşa, !er S<ı!lıalı mt.>Y)en za
'!lıaı?<l-a k"'Vna~ıl'da11 c: l"t'_yorou. 
·~{ r:ı · yava~, y:tyan el rak sa
:r ) a gehyordu Boş ar::.ıası da, 
ıı ka ı •. o k d ın. tak p edi
~-0rdu 

E r :ı' .1h e ~e s ksğ 
tı. Tem l ;.ı!ıtn \ar. n~a 
za!''an, bırdenbire k 

ne bir ><a, a • b 
:ıra a tel. ht Re · d 
araba .• idi. 

(' >rr.;,,ş 

g tl , 
G 
Bu 

S· }a Paşa, fE v alde şa 
ş·rdı !ki!' n p ~ cc '.< b:r 
sokak, l açll' sak apacı:.< b'c ck>-
1 k ara . Fakat o t r 1 •e ~Ti

şant:;.şı \"e cıvarı bugur u yazı
) l't<e o ıı.;.dığı ıç n h ç oır ~-H 

bulamadı. 

\'~ha!!ıdin ar.b.ı.sı rrütem dı
;.·cn r rlı. 10rdu. 'Hır cnk atlı a 
rırhalı hafiye'.er de onu takip 
e<lıyQrdu... B.r:ız nra arzba 
ile .• ıla -co~tı. is l'r h-ıemez, 

ı:el'ahda hü~t ~östermeye 

.ecibur olacaktı. İı;.U! o zaman 
o nunus:;uz lhafiveler turc:ı:f·ndan 

deı1ıal Suttan H~:de ha.'bcrler 
q·ıırulacak... Saray, a'.ı ü.>t o
lacaktı. 

Sül'l':)"ya P><a, b'tkiıı lrlr hak 
t~lmioli. O nda ~er yar.lsa ye 
r<ı gire<:ckti 

Mclul m ·lü1 g» l~r'ı l' ·~ 
hır .. ı zl ı<.ıe et aLı a g z ı

rirb.c. n bi:rd lııre gozlcr ne bır 
laf.i':.ç d ·k.l: 'nı .,t.. Hen· n 

kcr.<l · ı or ~a atarak, orıadakı 
p;:rnuk )..ğını n ~•erir.<', :'ley
i~ 1: ·unca uzar. ,-erd 

D.)C se>rma"a ba~'arl. 
Bu miıdtlL•l urlı. ·. R~;Pd 

Efcr.ciınin ar · '"sı gcç:p gitm;.s
ti. Slırcyya Paşa a~ aı;a kalla•ğ, 
zaman o sırns·yah redıng-Jtu, 

lbım:beyn p.wuk k~:imi~l~ 
ZanU: bas~atip, silk.ndi. Elile 
üs:ü ,ü 'lıaş,nı '.<."1IliZ::emck iskdi. 

Fakat nıümkiJn degi'dı. 
Hu müşkül ,.,~ gü!U.rç \·aziyet

te, rn-cia hai!..~cı la'1ıı"n ebnek 
hitedı· 

- Buradan geçryurdt m. Bir
<M>nb r~ üzer me bir fenalık gel
dı Kendimı buraya atmaya 
mt'Cour oldu·.;ı. Se~:ıı is:ni de 
bw.tlı.:.m. • Şunu al da harçlık 
:!yap. 

ıDıyerek hallaca bir miktar 
,arı \'erd~. 

Reştd Efendinin arabası 
ağ.r ağır yoluna devam 
etıiğ ·çın, ş'md. kendisi .re a
ra'basına bin"p, -0 tarafta kDna
i{ı.na !!derek elb.selesini değış

t r mezeli. is:~r isbemez arabası
na bmdi. Arablicının yanındaki 
(İsp;r) e: 

- Cabuk, kor; i:a ka:,. Öte ·i 
r~d;ngut tal<.muru a·, saraya 
get"r 

Diye emir ,·~rd:kt . sonra, 
arabanın atların odört nala sür
durerek sara) a geld.J. 

S eyya Paşa çok k ar gi
ırin r 'e pc'< trnn.z gezerdı ... 
(K ! ek k l) <ia arıcbadan ın

dıgi rr.an k } .. ret eler a r.:ı

zo.rı kkate ça"'ptı. c· rı.'kti kc.· 
p.c ar ve kar'Ya mcnıu.r o1c.n 
s ı.ı 'riar. her gün v terte
miz V'C' ga:, et .zcuif go '"!1 .:e a· 
lışm .şlard• 

Zaı•alJı p~ ba~ı~ı onure eğ
di. Bılyüık bir k,.Oahat '.imlİŞ 
g:..>: klınısen'n ~ üzüoo baka= 
yı;ra.J>: taflanh yolları s"ir'alle 
.;:eçtı. B..;.kiı.:ı.be~ daire ':ki 
oda>ın g:rdı 

Sarayda a<ictti. B5: 1 ga;ri 
ııro;; yniyetler ,-e h?.d·>e1<:r der 
tal (r'ibtt od;,sı) ııa .. kseder. 
Orad.n da çar ~uk Sultan Ha
m· • bi.ı.:Hrilirtıi... Tabııdir ki, 
Süıeyya P~aııın da 'büyl<> oor 
k.y~fctle ar.ba2indan inerek 
odasına girdiğ, der1:al 1-;ir.kara 
haber \·eril<L. 

Sul an H!11D:;,ij 'hır merak al
dı. !<>selenin 11e olduğımu ;mla
roa.k ı~.n drrlıal {Hacı Mahmut 
Efendi) n Sur{'•")·a P s:ınır o
c!;..- na yol' ad·. . Son erf' ~e 
doğru \e dür" t olan p ce
reval) eden h: .:::('vi "1 ıg\1 ~ı

bı J\!al'ruut E.er.d>' a !attı. 

(D~ha rnr) 

' 

1 
1 

, __ _, 
Arsa İhtikarı 

! lstanbul yeni bir 

1
. dertle karşı 

karşıyadır 

Ar. karada n: ken da.:-'•ğın.n 

neden çkı.~.nı \"C" bL'11Un as<l 
sebcbmın ne olduıgunu tetkik 
edenler~ şu ncl:c(•,re Yarmı~lar
dı: c•\nka.rad:ı ev darl.ğ .. jr.ş.$ • 
sının azliğındctn ileri gejznekte
dir. Buf'a > hep, arsa f yal'.ar
nın y~ni ın ::ıatın S•k ol rak ya
pıld Jı Ye c yükse.- k"anın 
gelcLğı Yeni«"lıir bölges nde bi
re yüz nısb<'t•-we yük: hniş o1-
masdır .• 

Ayr "ad.senin İslarıbulu ıeh
dit eltıgın" dikkat etmek lazım
dır. Mısai verelim: Tapkapı ci
var·nda b1r ed.k a ·a fıyatı, 

939 da mesela 3fl0 . 3.)() lıra i'.<cn 
bugün 1000 - 12(){) ı.ra olmuştur. 
Fiı atı Tcr,:ıkapıclan almamıza 

sebep, blıralardc.:-ti artı~ların hiç 
olmazsa üç beş m'..sil oiuşu.dur. 
Fakat, C~d:icobosıan. S~ad.ye ve 
Annd lu k·\ l ile dcrrul'\Olu a
ra> ndak1 şcridde arsa fiy,1fü1<, 
n1t.i. ~, .ga etmiyorLı:z, 13 - 2Q 
mdı e f;rlamıştır. 

E' P ro<>hdut madd~ imka-
nı b..ı"uny :vıllarca acısını 

ceı<:tiklcıi ·r cıl k derd:n.den 
kurt larak b:r yuva s:ıhilii ol
r '.< kararınja '>fonları çar _siz 
b ral-an en belli b.ştı sebep bu, 
aro;a i'vaılarn n, hıç bir kıonlro
le, ır yraktbeye vesa'reye ~bi 
o1n dan ba.'ı boş olduğu için 
a1'.b ldıgıne yu ·s ımiş ol. asıd;r. 

Dt: ;ra,..ın fbır eo1ı: mem!eket
\ r ~de· i :, \Ü:< şenırlerde, arsa 
f>yatlnrı. belc-d'}elerin kıont:rol:ü 

a•nadıd.r. Hattu yen: b'r cad

c'.e açı :p. 'bt.r&ya ·" .k h'.zmeıle 
r.i. olan elıektr .. k. ha·vagazı, t.ram

,·a~·, k ah ~·) vesa r tesis&t 
yarıı 'azdar. once, be:cdiye bu
ralardaki. arSalaın satıs fiyat
lar;nı te.sbıt ,.e ilan eri« ve ar 
sa salı _in!n, rnua~-yen oir za
man içiıc.d<> mc,t•k't, üç veya be§ 
sene iç ndoe buraya pl:ina u:ıgun 
bir e\'" ya.ptırııı .. sı tr.edburıyeti 
vard.r. Eğt:r bu meoburiyet o 
ızan1an .. nde y('rıne gekmezs, 

eıe""lı)oc ar .ıl.k 1 )-ene 
teSh t ("(" 11.H-> 1an {ı ot Uz.r r.-
dı 'f:l ... 

i cı UlüP l J U u mHV'O· 

J KD A M 
- ---~--

ıc BU GÜN DE ~' BIG_JI 1 

KARIŞIK 

. l{ö~e hllşında, sıtına g(jrıucıniş 
hır se,,, y iiksek perdeden lıoykJ. 
rıl ordu: 

11
- f{arı;;ık \'ar, karı!lıık ... Kan 

yapıyor! Can hesliyar .. : 
Rerathcrcc yiirüdiiğiinıii~ dos-

tum dedi ki: 

•- -~fnİJa yağ 1111 s:ıtıyor? 

•- Ha) ır ... Fındık ile ü-zünı ••• 
İkisi beraber olunca adına karı
şık di~orlar •.. 

Sahcının yanına celnıi · . 
~'.'5tum, ~~kcrin az olduğu şu 
gunlerdr ağız taıt.Jığını. fıudık 
gihi ı:eı~ekteıı kau Japan mfrba· 
rek uir madde >le Uirleştiren •lı:a
rtsık dan biraz alırken sat~c rva 
şu Lal si,Yedc bulundu: • 

•- Oğluın .. hunuu ncl'f'si ka
r1~1k? Bak üU.iınü de nıc~·danda, 
fındı~ı dn ... Sen bıınlarn karı'Jk 
der,,cu; Trnhzon yai{ı di) c dJrt 

ı·rasa aldlğ1111ıı un tortusuna; 
haJi-s !-.Üt dl~ c aldığın1LZ be~·aı ~u
J•t; i~·İllcl'k zr~-lin,\uğL di.rc nıc· 
det umduğuınuz potnıuk yatrına 
ııe deıucli? 

SatıcJı biraz clii~Hndli, paketi 
·uzatıp parayı cebine attakt<ı1n 

sonra kalenderce şu cevabı .erdi: 

•- Il&yııo •.. Seu bırak da ben 
buna ~·ine karışı!' diye~·inı ... Ü
ziiın iki l ıllıktır, içiııde o~ nryan 
ufacık y:ı.ha°"ılar nr. Fınd ğı 
da bir koklayıver.. Adamoğlu, 
i.ki;,İni de Ü-çer kağıda satın~k 
çin bir yıl ardiyesndc bekletmiş. 
Yeni mahsul gelince bize dev· 
retti.• 

SonTa doğru- bir sözü Hiin eder 
gibi hançcrcsinin biitiin kuvve
tile ha~ kırmı~ a başladı: 

•- Karışık var, kari~tk., kan 
~ 3.lJJ.}"Or, ruu besl:Jor! .. • 

Çuvaldız 

1 

Yapağıları n 
tevzi şekli 

-------
Pazartesi gft.ul n.n. 
k~rada m hlm bir 
içtima yapılacak 

Önüım~~ekı: pazartesi giirıü 
:AnkaraGa Iktı~at Vc-kfıletinde ya
pağı trnii mevzuu etralfında 

nıiııhmı btr toplan u y pılaooktır. 
Bu boplantı)a büıtü.n hususi yün
lu men<;ucat fabrikaları miınl<.">S
:;i!lerı ile devl<!l koırbi.ncler. di
rektör"ı ri ça[\:rı1mı'Ştır. Şc~ıri
miztlen da~·etli olanlar, Ankara
)a gıtıniye b ,Jamı~lardır. 2 Tcş
r·nisaııi pazartl'si günü İl<t. t 
U.,•kiıletind,, yapıl<rcak olm bu 
topla.ntıria hükUrııctçe elhvnup 
Stime:ııbıı.nn. larafuıdan m .. ba) aa 
edilen yapagılaroın, husu ,i fabri
ka!Ma da ne surc•tle tevzı edıl -
cegi ci~ıetınin görı.i~ Ül('ı(.-eğ1 anla-

) şılmak 1 adır. TUplanlıya, ı >lll'&t 

---ADLi Y E----------------.ı Vekli. Sırrı Day'm rl)&set et-

L ____ ~ORIDORLARIHOA _,,_I ~s~ ;~h;~eldi~ h r acı 
Nişanlanıyor, giyip içiyor 
sonra da nişan boz-ugormuş 

Nt"an y z~~il 
Biri m211ke 

geri erile ıer4 
ede elbiselerini fstedt 

Uzun boylu, uıy.ıf. irı kl'll.ıkli, 
e.::. er ko.u.a ~lu, dul'. Sl.\ ah saç
lı ciüli.kaıılı, zar f vuc:.."llu, a<;IB: 
S<trı saçlı, zaıııoak yut.lu, yaşı! 
göılu s~b ~ı.-.ır.dan dava
cıd;,r. <;ıinku, epsiz .·ere yü
zügımu roo<ler.mrş; hem ek .e
den _:;arı .a .•. Dcclıa ciogru.su •ne
lera h ...:mra ... 

Delikanu, hikayeyi, tıt.kame 
şöyle :ırnattı: 

- Jale ile bir duğün g<'C('si 
dans e<!erken tanı l ık. Bh'itaç 
tıafta sonra da orr nlamiık. Ev
ierin" g.ilip gdiyordwn. Yalıucz 
b:r annesi \'ar. Annesi de bera
ber <>lmak tizere araısıra da gez
nüye g!d•.•·-0r<iuk. Üç ay n .anlı 
kald ... Bı. uç ay zarimda ni;;an
lıma, yalı ı:ı. g'yttl'it pan;b 1 ola
rak 300 lua masraf ettim:. la: . , 

ıır.ek ar:ıi.lSUnda old "wnu Gnlal
t:m, hatta, yalvardım, k::ıbul et
medi. Benden wı·el baııkalarile 
d~ höyle ıı şanland ğını:i to:>"ği
nı kopardıkt:ın 90tlra l:ıir bahane 
ile aynldıgını som.dan iı.;rerr
dim' Ben de ) ü.ksc"lt ıma!ıJ..eıne
ııze baş"'·urdwın. Bu ı...-ı;urda bir 
çık tn.'.i'?raflanın oldu; onları ba
ğ.ı;;lı:yorum. M&nevi ta"1T!iıı.ıt da 
talep c:m;yonrm. Yaln:rı:, bruıi.m 
giydiru.ıği:m eto'-selerle lıao;ka er
keklere kend'i!ni gösterın srne 
ta.hamll!ÜI edemem. Giy:.ır.:n,., 
""rfetliğim 300 hanın buQ a ıa

desini .sterim ... 
Del:kanlı roahıkemeye ~r he

sap listesi tevdi elti. 
Genç k>ı, bunları kendi para

silc at .g nı 'ıddia "tti: fakat, 
er enen §lllllltler, delikanlının 

akhgına dair şaılıadotte bulundu
lar \"e rna.'lıkeme kararını verdi: 

Genç ve annesi, deli>kanlıy:ı 
300 lira ödeye<:ekl~r! •. 

Neler oluyor şu dünyada de
ğil mıi.? •. 

İkdam Muha'biri 

ı~ tan bul c ~ za evinde 
Cumhuriyet bayramı 

kutlandı 

----~--. 

Tacirler Gümrük
'er İdare: si aleyhi ne 
Devlet Şurasına 
baş vurdular 
Bir ~r.ud,let t'vvel ~tılan 3 

milyon l:ra tıtt:ırındakı lln t. >k 
partisi. Yagutı bulu an,a) ili' l ü
zünden gümr.ikıcrdc beklcı'kıen, 
Gümrükler İdare,; bu ımallarn 
ihraç rı.silmımun yuzdc tl-n 
) üzde e>r.a çı.<artıldığ.nı tacırll'
re bild nr. 'itir. TA" rJer kanwıi 
had olan )

0

Uzde üç :aeriııdcr. \'er
g, borçlarını ö<l~·mlş bu rnduk
Jannı idd a ede: .. · ! ) et:, 
n- G."/lerek bır :stkıa ile Devlet 
Şürasına -Oildirınişlcrdir Bu 
mak9"t ile Ankııra> a bil' muımcs
sil dE göı:odenniı.ılerclir. 

Ha!tev!erindc bay· 
ram dünde •;renle 

kutlandı 
Ba;yra ... duo ue ıı ' .eruıdQ 

{o:"t r.!eı yaı u~. ·· ;gilı€r :ı.ç- 1r~ 

p.y~r ~en15'l ı·t:n.s. st:rctPc b.-Jiik 
şerhi;: erle kutiarn·ışLır. Sarıyer 

Ha!ık.ev:..tıde düu spo: g~r~ ~·ri ya
pılmış, P• yt.:'ğiu Ha i""\'inıd.e cMah.
cupl>r pôyes» ~m>li ~. lbun
d.a.n sonra :air konsı•r \•er:t~ru Şl.ir. 

E.rr;nönü HaJ ·~inde Cum'hurtyUl 
-vr ym-ddJ.o;;Jık ,·az'.Lı:"°i nıt'\-ZU'\.I trae· 
Jil'.ôe Dr. Ya\ er Abi.'.dan t:ır!:ı:{ır.d<...D. 

,-L•ı-ilt:n bir :konreru~ Ml'iı-a. Kah
r:ıcroan ıı'~ <>yn•rnr,ııf.ı.r. & taş 
Halkı nn&• de .aat 11,30 da ç<ı<: -
l3r ici:n bir müsaıner'i: \~ ~ .r~ 

Dl 
İsviçrede mülte .. 

ciler meselesi 
L. 

O 
s.i"Çre hiikunı~i, her bak>ru-

dan 11a 11ı-dilıuesi ~o.k ~üç er 
lan kart>;ık bir rne.efo kar-

şısındadı:; !Uültttiler- :\"ani İs-. . ' . . 
ı·ıçrenın taraf<;rzlığı dolayı..ile, 

polit:k, ekon<>ınik H diier ,,.,_ 
beplerle kendi hııdulların ı,:ın
ınış olan hamedeu devleti re ai• 
tebaalar meoelesı ... 

1914 - 918 lıaıiıhıJc t,-vi.(-re, 
ayni ~~d~ ile karsı4şmı~. ·fa
ket ~ınncı Dün~a Harbinde, is
kandma~·~ a nıerulekelleri, bpan
~ a, Danımuk.a, Holanda gı"bi hir 
çok de, letlcr harp dı.;,ı kalmış 
olduklarından s·~ıntılar bıitün 
bu ülkelere l 8) ılmı~Jardı. 

ı 

Harpten sonra, Almau\ ad:ı 
Nasyonal Sosyalicın, itaİ) ada 
Faşizm, RonıanJada Brah·ano 
biraderler hii:kumtti, Sırp _ 

0

I1ır
vat H Slovenler ara,ında Yu
goslav birliği, Bulgar tanda 
Kral Ferdinaıul'ın dibme•ile v&
ni hükümet şekli 'azi; ete lıaknn 
olunca, b "nler ve on binlerce in-
san; çok ileri, kültürlii, bütün 
rahat ettirme inıkaıılıırma sahip 
ve m~~firper\·erJiği He tanınıııı~ 
olan ls\'içre)"c topl:ınnıu~tı. 

İsviçre, bilba . ..,,:ı siya;, mült&
<;İ.lcre, bağt ıflı açoıak an'ane.sine 
bağlı kalarak bu gelenlere karıµ 
bir ihti~·at tedbiri nlıııak lürıınıu
ııu du~ nıaınl§tı. 

Fakat bu durum, 939 ycn,i Dün
ya Harbinden >Oııra deği ü: İs
,·içre}e, L~gal edilen me.;,leket.. 
lerdeu o kadar bü~ ük l.ir akın 
b~~ladı kı, İs\İçrede ne olurula· 
cak e\·, ne Jeın.k ~enilecek ]<>

kanla, hatta ne de bir sandal)-.. 
bulunacak gaziııo kaldı: i\!aj:no 
hattının dt.işmesindcn sanra is.
\-i~re~·c- sığınan l'"ra•ı,ız ku\ vet· 
!eri, edere taks.inı cd.lıni,ti. 

İsviçre, dışardaıı aıda ıuad
dcleri, bilhassa ekmeklik bu:•. o 
day, )·a; ve kuru scbu ithal e-
den bir nıenılehttir. O kadar ki, 
denizle aJik..,,ı olmıJan sahil iz 
bu kara memleketirıiu., bu 'hti
yaçlarını ~and.an getirtnıek ü
zere %4 ,·apurdan ıniiTek.k.,p bir 
cı.,niz filosı dalı.i \·ardır. Bugün· 
kü dünya artla.n icinde, J:s\ çre, 
yiyecek darlığı çekmekte o\Jıı
ğundan, bu tıoplonan kalabalık
la beraber astl kendi ,·ataıı d"'r 
!arı, aç kalmak triılikesine nıa· 
ruz bulunmaktadırlar. Di~cr ta
raftan bu sığınanlar ara•ıııJa 
bazı politik şah..i~·eller, kendi 
ideolojilerini J a3nıak ve pr , a
ganda Japmak teşebbüsünıle bıı· 
lunduklan içiıı İsYiçrl', bilh:tt58 
l\Iibvcr de,•letlcrinin ibtarm:ı 
maruz kalın>ştı. 

Il '!."; aş rdı. Kc.rku .uıdan, 
ciu.kk · 1an dı, an f •.ad• "'aka t 
<' nhal ·':endısini toparladı. Ba
tı .us di:.\k1md.n bir kaç adı.m 
go.ri.de muhl.e m bir konak a
r"ıbo..)ının dt .. rGugunu görünce, 
'bu ;/e b:r Silbcp ntduı;un~ an
ladı. Tekrar dükkana girerek: 

ttAD~~LER l ı 
nu ~ \ n Q ıştır, fakat mes
ken vısı _,ç. \ Ye apar' ıman 1.ar. 

hatla kuıuoder da.hı! olara:-- y~z 
bir b:ı. r B.ıg~n e- uza· semt- ı 
]erle dahı K ·a': ev bulm<ık çok 

rob, entan. çor~, a~·akluıl ı, ~ 
ka, iç ç .m::ışırı Ve>iaire ... O, )Cd-

rip ;ç;rd~ başka ... Ondan \az
geçtim. .. Buruı: karşılık, her za
man birtakım genç erk-,,kkrin 
nışaır.1 ım la kmı "'5 t il{\ ı;nu, <>nr:e 
gel:p gi:ttiğinı güiiy•ırdum. Bo.t
tab:, kıuyor bu g!ö; fuıre."-<:t
lerce bu'.· =nı iht r ·~ 
y-urdurr Cir türlu didetcmoyor
duw !Ia t.ta, en n a <>t . u y :Jz
don "lillr.JZ açıldı, benden vuz 
çevı.rdi. Bir gün ~azan ır.~de 

ib.r ark~daşıle ıL:ügunnu bana 
iaie et•:. Tekrar <->;;ne ı;.t ·m. Bu 
hareketmin seb<><biıri sord!l"ll. Be
nm1e evlenmek isten:c;d {:;ini W.)'· 

ledı. Kcndısine kalocn ba,;lı idm. 
Herşcy e rağmen k ~><l ile eden-

Cuın· u r " 19 ..ın= Yil§>r.: c!.ol- 1 r G Ü N o N ~ 
dt:.ın.ası ~- Ye ı .ar.tı ~ \Ansiklopedisi.) 
za ~' ·ıı0e bir kcı· • lôrcr. ~~ ><ı- , !Kont Montgomer: c:; ~.ı.r: İ~ ... ~:uı l\fa ... ~ • e 01 nan 

Şimdi İsv~re Kantonları b"r
liği meclio>i, toplanarak, bu güç 
rn kar~ık derdi hallctmiye uğ
raşacaktır. Küçiik İsviçre, ger
çekten büyük bir dert karş>sın
dadır. 

- Ne !dunuz? ... 

- Aı ... Ne !enıt bir haberden 
hah di·yorsunu:ı:. 

- Çurıkıi lbahselmiye mecbur 
'kaldun. Sen hiıcliseyi oldıı.,.au yer
de bıı·akmadım , tak p et tını. Öğ
rendim h, Oliv cenup s:frılH.nde 
küçük t>ir.otelde kalın~. El'oise
sinden IOir kısmı bu sal\ildeki 
kayalrğıa diıbinde bulunmU"Ş. Fa
i<a t kız karcle;:i m de ortadan 
kll(Vbolmıış. Bu müthiş hadise
n n .>ırrını keşfotmek ~in uğr~
tJın, Ub'raştun. 

Yıne durakladı, eskı bir ha
tıraya dalmış gibi dl;,;tincü ye 
devam etti: 

- Kız kaı·deşirn-n lıana gön
cicrd ği scın meı<tuplar tuh.:ıfıma 
g ctiyurdu arr .• :a, ben yine ehem
!Ul) et ,·eııın yordum. Fakat ldı
ı.:kı. a ı;iriştıktcn sonra, k~ br
c!csı'Illn ~i.ııpneh adamlarla mü
r.ıa dıetıerdc lıolundtıgunu öğ

rcndım. İhlııyatl!l, dık\ratle talh
k -'· tın:a devam f>ttim. Baktım 
l: , lıer attığ::m ~>dı;r. ~ni De
' .,ayr park1n. ki bu :ı.lrndemi 
bır. sına do,'.;ru götı.irü\ r. 

Yine durdu ve devam etti: 
- işte bunun içind T ki, aka-de

m.iye de ayııgımı bas!LT. ve dans 
ckr..;:eri. ögrenmiye karar ver
dim. Eğer bu kararımı vermese 
ıd 'm, bir defa siı.ı h,. t.oıID.'lllYa-

* D.:n. i"""' -e.: n "" .. oz.Jat 
ali:Jk, ~ "ra il" '"' t>nbı r ercle bu 
rr. e-n 1 t"l:t ~ n ham p:n:rn~- pruruk lo
ıhu.mu "-e pa.m,ı!k. Qf)kuntW..,.U. u..ı:a-

1 
b ·rıee bee 11ı:ı.llıl'l<: ve 11k""81TL. p..1-

flM<'u ' ..... u,ca.t VC.T.nOK -nw"\kl~ri 

\ 
:ı.n • .aŞlı!l?Uıştlr. Bu bııt..ı&u:: t.a.Kı t.ema:5-
.ara d< - ol ım3ik.t.a<! r 

" i DA 

Yazan· 

A s.ostoı MDlR 

caktrm. ş.ndi gayet ciddi kxıınu
şuyorum M.is Elen ... Neden Se
J:ıast;yen'iın ..ize vero ği ışi kabul 
etmenizi tavs'ye ro ~· n· in sc<be
bini bilmem anladınız mı? Aç~
ça. itiraf ederL'll kı, s 'en bir 
yardım bekliyorum. Keıxlimden 
ziyade, kız ka:rd~imin alubetln~ 
dilijünü~orum. 

Elen evvela ne cevap verece
ğin! şaşırtlı. Fakat sonra dedik:: 

- Şimdi stLi daha İ) i 2.nlıyo
rurn. Ben ırerilen vazifeyi lk:!lbut 
etliım. Ve halen bu vazifeye de
vam cdiy-0nını. Çiinkıi paraya ih
ti~ acım var. Geçen ato.;am \'.'yat. 
roda ve !ıOkantada bana göster
diginiz kirr.scler, hEms renizi ta
nıyorlar mıydı? 

- Evet, Pol Sooasli ·eıı başla 
olma:- i'ızere ... Nasıl oidu <ia krz 
kardCji.m ibu he~ flerin dala•·cre
sı.ne 'kapıldı, 1ıur~ını bır tıi:rlü 
anlıyamadnn. Eğer ail.,m a~·aır. 

ZO!"! .ıı \ _g :n. 1 ır .. rsa · 
i tlar bö) kce :ılab:ldı,,.oe 
vükse nckt de\·am ede•'-• ye-
n; u:•aatın ıu JaTı ğı ör.ler.me
sıni beklnm'ı<. gerçekten hır 
hay.aJıcliT. Be~ıy-l"ll!ızüı, şeiu-ın 
:lerılerinden u Tısı halinde g€1 

) ak!r ,nn 
n; ede: z 

''U r·ima:..:•nı tı.:."OCe!\ 
ŞEHİRLJ 
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· 'Iürkçe}c çevirt•n: 

Muammer ALA.TUR 

ta kalm>;i olsaydı, va-ziyet şüp
hesiz bövle olmazdı. Yalnız s:ıın
di bır tl;aldkıı-t Yar k., kEZ kar
des>ırı ortada yoktur ... Size ve
m;, etlerim ki, p-ulis bklı o~ 
ol=sın, kız kardeşrmı bir ölüm 
ıikrbetınc .ı;ürükliyen adam kim
;;e, yakasını 'bır&kmıyacağun .. 

Ve iliıvc etli: 
- Ondan m~t!aka öci.;o:ı:ü a!a

cağlln. 

La!t •. er bunları anla,tırken 
sap>drı kc.osılmişt.ı, !atat g&zle
r ·r.de adeta aleovler yanıyoroıt. 

Elen teıx·:idütlc ~ordu: 
- J.""3ni ::;·z, kız kaıdeşlnizin 

•Be. z k'(;o c karı~rn·ş oldu· 
gu.l.. n ... tah.ni.ıı ecli r;t-ronuz? 

- Öyje talım.tt;. N yoruııı. Öy-
le ol~r. ::ıa bile tanlaı;._,1 adam .. ı.r 
bu klut>e dahıl bulunuyorlardı. 

- Be5&Z klıip ... Beyaz klüp ... 
Doğn:.su anlamıyorum. Bu klü-
ou kurmaktan mnks;..t neyı:n4? 

• 

- Omı ben de anlıyama.cnm. 
Belki yanl.ş !zler üz~rinde yürü
düm. Fakat bir gün herhaldıe bu 
maksadı öğreneceğim. İc~ ed-er
se, bunu öğremnek için ben de 
kfübe faa olacağım. 

Sesi yal:varır g:bi bir hal aldı, 
hatta Pafifçe eliyle genç kızın 
k<>hına dokımdu ve sordu: 

- s;z a:: ... ba bana yardım ede
. ? rnez m.Jsu1rz. 

- Elr.ıiden ne gelirse yapa
rrın. 

- Bu hınada k.alacağ.,'lız müd
det cçınde son derect :htiyatlı 

) da\ ·an ... caı(jllllZl baına vadeder 
mLsına'..' 

G~nç kız hafifçe gükiü: 
- Kenıdi kendime d~iinü:yo

rwn, dedi, ac.,ba siz Sebasliyeın 
)1a;<k..ndaki şuplıeJ.,r.nlzde al-~ 

darı'Il· ıyt>r 1nus-u.nuz? 
- Ke<>ke ı.ld:ınmış ol= ... 
Elen grtıme.k için ay;ı.ga k..lktı. • 

W'V"".. T !:, <..'.C'ztl Jo'\. }{.(- f" :ı!, 

ş-.....,"1.:ın~ tlcv.r n H h ız!ııkl .... r1 mey 
d.ı.n ,. rn .yen C:.ı lhuı ;ıyet ı1.<>.nı.ıl

l;,..n..-ra k1\' r.ıı~uırı kzy n .. t. nı te.. 
bnri;z e~.t "!Tl- ,~~ ~C'ınılAra. y ı:n. 

.. a:t.~tı, 1 ~ bti!.ü.n nv:·nidtrt 
a:ı.p~ef"f'l.f'rfr' nxıder-n «::.a. eov
lcrı .ıf<> idare >C'di.~eccf:..nt rr.ıuj~e!c-
iT~t.r. 

Lalııncr kemdi telefon nurr.ara
sun oır kağıdın ucuna yazıp, 

genç kıza verdi. 
- Ne olursa olsun, yeni bir 

şey öğreond gini'Z zaman, bana im 
mımaray a telefon ediniıl. Birkııç 
za.mıan, hergün öğleden soınra, 

soo,t dörtte burada bulrnmuya 
çalı.şacağmı. Mümkün olll!" ol
maz, siz de buıraya gelir beni 
görürsünüz değil mi? Bilsen.iız, 

s:zi göımek ve si~inle görü:şmek 
benim ıçin ne büyük zevk ... 

Genç kız va.detti: 

- Her türlü imkanlardan is
tifade ederek gelımiye çalışa
cağım. 

İkisi de kapıya doğru yürü
yorlardı. Kor:dl)ra geldikleri za
man, Elen birdenbire titr-cdi. 
Korid<>run yarı karanlığı içinde 
tanıdığı bfris.i gördüğünü zan
netb. Fak.at bu gülg<:nin giirü
nüı,ü ile beraber kayboluşu da 
bir olm~tıı. 

La-timer .sordu: 
- Ne oldu Mi-s Elen? 13,i.r ~y

den lrorktımuz gibi geldı bana! 
- Galiba KariW>-u görnüm. 

Sebast:yen'in bir Japon hizmet
çisi var. işte o ... Acaba bur"l)'a 
niçm geldi diye merak ediyorum. 

(Daha 'l'lr) 

Sekizinci İngiliz ordusu ku
mandanı olarak, ın.sreşal Rom
anel kuvYelkrine taarruz eden 
Kont Montgıomeri, İngi12 kral 
hanedanına men>;uptur. M-0nl
goıneri sülıilesinin İskoçyada 
malik.lneleri ve geniş lopr~kla

rı vardır. 

Kont Mon tgcımeri; İngiliz ~ 
nel kurmay başkanı general. 
Dill'in, harekat dait<'sini ida~ 
ediyordu. Geçen yıl Amerika
ya giden İngiliz aSkeri heyetin
de acıa olarak bulunmuştur. Ge
çen büyük harpte yüabaşı ola
ıak bulunmll§ ve Fransaya ilk 

ı geçen se!er heyetinde vazife 
almıştı. 

Bugün general rü llbesinde
dir. Bir kaç askeri eseri v•rdır. 
İıalya - Habeş h:Wb.i zamanın
da müstear bir adla Deyli Te
legnd gazeLesine ask~i ma.kale 
Jer ye kritikler yazıyordu. 

A. ŞEK.İP 

Amerikan Ko.leJ 
Türk talebesinin 
dünkü .. . 

muıamer~sı 

Ameıikıın k.ız YC -Ni<dt ı<d'eji 
Ti.ı....-k a.:ebre birliıitk."t"~ a..!n saat 16130 
da kıt kol ı4'jtnde bır ııııüea.nJt>re ter .. 
"P ~lımicıio:< ,.., .C\llllhuriy~t Ba(vı a
mlill büyük töroo.ie kull•tlll9lardll'. 
Töı<>ne o.:flkl.\l n:a:ıı ile baş anm11 
bunu Rc'f&i Nuri GU.ıtdtin'm <Va-
1ıe.ıı lç<n• ptyeoi taık.ip 6'ıni:Qr. Mü
samered.ıe hazlr bullm&n ıtaıl'd>c '~ 
a;;en ve <ia•·<"lıil.:Mrı sıiic sıııc o.ik.ıf
ıa.ı.ıarı bir"1ci pcroı:<>cn soo.r-. ta.. 
lebc t:ıralındıın 1<1fı,<,Jc gı>rp ml.5i
k.i.9.miet1 ~aJ&r c~~ır. 

İık'ııci peroıeden ..,.,.... d• mutena 
ı>!>J'tal&r ça.illllUUI \"P ~ ~ 
başanl.ar e:de ~tir. Bil&ıı<sa M<ı
frk taum roiünde 9!'1.-im Or><ıl ve 
N:.:ııoıl roliıll<le Mt+,ın.,t Ir!aıı rol-
l~rinde çok bt'jen 'crdl.r. 

Çünku ·S~. ilaçları biltüo dllııyadı mı· 

lyonluca defa denenmiştir. ·S~. iliçlar• 

ilmi ırascınnalann neticelerile senelerce süreı 

tecrıibeleri kendisinde birleştirmiştir. 



JJCDAM SAYFA-J 

Memlekette! c BAllBtNYABATl'IBIBAYAT 3 ı lil!fa 
ltalyaya yapııan akınların halkın Fran_sada ılıı-<ıoAMl iHolivutta sayısız harp lyiki kend:ni 

maneviyatını sarstığı bildiriliyor yenıdeknt Eğer düzgün bir cepheleri kuruldu 
~lmrınya, halyaya ;iden lngifiz uça•- · grev .. ÇI I kara YOfU yaplllfSB Bir köşede B. H~t7eri nutuk verirken, 

;sr, Od şiddetli ateş açmamış diye 1 Elektrik saniralla• Kocaeli istanbu. diğer tarafta bir Rus kadını mitralyozu 
İsviçreyi porotesto etmiş rıncia ve fafrikalrda ateş açarken, beri yanda 70 tonluk 

b t • 1 d 1 u d a h a u c u z t k • k k ·· ·· 
&t oe, 3d (A ) - i"~ı ~ aa~.""'.l 

•, vfl.M't-.~n İll _,ıı.y(t ;ıarA.tg aı-;.ı -

.. .ı tı.ı .. ~n ıı l'C.\ •Yat.. ı o x;ar aıaıs-

recPde s'dck>tli a leş a.;mamış
taıuır cıa, """" k 175 l<'•ometıe-
1.k İ•v~e tcpralı:: porçıl>': u7~ 
rinden ı;çtuklan için İ,;ı\·'ç.eli:e
rin İrgıı.z hav3 1rnvvetler:ne a
~ G1rn1 sını beklemiş' rdıt 41 

• a o a J o u an ı n ya K ı p y ı a r e n g o r uy or uz 
besliyecek 

___ , ___ _ 
t ... :ı_ı ıye l"ld.1.ır: 'e •ıı !." ~· 
ı·, fi'Ş <.t p,_r~Ji g("r.4"İ 9C""tt eter rnUii· 

fi acarisianda da 11
1 

.k~şi ölüme mah
kum edildi 

İzn;.il, (İk<l•m) -
yi!cl.yetı. yer~tirdiği 

ınah.,;ullerlc L.-taırhulu 

Koc~eli 

çeşitli 

y~ ve \ t 11 Jl:JOt°'\I. ~ ~ i~l " YC',!'C 

(ft!I ı r.ık 1tm J.orr#.xl-rO ~ n N n 
"\ ~ .._ • ~-llU!.Qıo.C .. 

i"·içrn ıırolcs1o edilmiş 
Ilerı e, ,)() c.\_.\ ı- Em: 
Alm•dar ı.., :çrtyı pr.>tcsUı 

eırıu,<kr \'e ltol.1·~3 l:>aı •uz 
ı~ .. n l:wırre tıoµr:ık.i.ı ı uı.er:n

ıder; uç .. n ve ge cıı fngi·,, t>.:,·a 
ktnv~tlcrıne k;J~ı sdd fıc ateş 
a\. .ma nı 1d l -..er-
; r. 

İ..-\• çre basır...ı \ e czc~mie 
Bu d ga ('t 1, Ajn1a,.,lar1n böy
le r ı· a ac"J tu'uı·ır.a~a .. ?ntn 
1 •\T'C't \(r ı 'd ~ PU ~ :.!~ 

tad.r. 
İr-G·'"z l1ava :·ıl'\~ ı.:Ue''İ 1\:n.L"ın 

l.ır t;.uafından ışga ea kıı top-
1~k1~ r üs.:c; nde P.r)() K ~or-ı,ı.trl"'lik 

bır ~ı acL-ıı ~er. ,lemır :'icdcn 
A o.•ııar Lun~.ırJ. ,, ı~~ ~51'. de 

SARK .,. 
Cephesinde 

(J'!ııs tarafı 1 incı sahifede) 

r. te ıır_ Sdhrin .:nal batı.s 1-

caıo g 1 11 llo a.t H'uu d:.tn ~.
per Jul ıoı zapt..ı • .. en ~:-a 

1le11e.a~i:Jlir. 

SIJl'ncr:ıd'<ia'.Lı ruı.h•re)M,ler 
MO'.,ko,a, 3(1 (A.A.J S>vyct 

tcbliğınc ek: 

Stn!."g' .ıd bö!ges.nile ş'ddetli 
IJJr sava~ olmaktpd.r Tank! · !a 
cıest.cklenen bir .'\!er.an piyade 

ta.buru ~aarruzlar ~ aµmı~tır, Bü

lt1:ı ba taanu7.lar, pu_wcıülmliş

tüı \ c $.Jıı') et ı-ıt'aları n1e"\-·zi1e

-ı inde :,tkı tutu.ııar..o.ktaaıı ıaı. Fc.•lı
r ka ç.ovro.sınde Alır.an lanldart 
ilerl<1loıye çaLşm:)lardır. Tan..'<
ı;ayar kıt'aları, .bunları yollarını 

k~~m.:şlerdir. Almanlar nıu·1'.a

VL"Oıet eck•ınemişlcr '"e so.:yı üıs

u:nlı.ikler::n.- <ıli;'mc·11 geri çekil
ıriye medmr olrrruşlard;r 16 Al
man tankı tahrip e<iılmlştır. 

Slalmgr • ..O:ın batı ş n:.1lınde 
;,r So\ yel birliı.;, Ju.ş•ı ·n l'.'1tida
laa l •!arına gırerck el L'<:Jm'OO
ı.ıı ılt< Ctml etmis, gi•gıis gö
g ·<- y~pılan bir ~·aşta 130 düş
ı:r~.a öldurül.mJ.ş, bir rn·mımmat 
u ı>-... s: le malıcmc , lıt•an1 e! ... 
r-._tir 

Dw;ınan Kalin·n C1'[>h inde a
ğır kayıplara uğraml.§, SJov'.'·et 
h'rlıkleri /bu bolgde meskirn 
bir mahalle giTerck ) fürkı-c<! 
O!J"1'"'" ıilJürm~!erd T. 

r-Ooktor "' 
\ Diyor ki -J 

Peklikle mücadele 
Yaş ıoe'bze ''e mer.•a çok pa

oalı. .• Bunlsn az yiy<ıruz ve 
bir ~kianmız iliyadlarıml'Z.ln 
a!'l.<ine olarak peklik ç-ekiyoruız. 

Peklik, sağlığı ehdıt eden bir 

dcııt, yani bir h33!alıktır ve o
nunla rnııhak!k.;.k mücadele e~ 
mei'c lirzımdır. 

Bunun için pratik Ç"Te1er şun 
la < r: 

1 - Ycıneği 1y·ce ç.ğn<:'vin1'L-

2- Yiyeceğınizi fazla ha~ 
l:ıy~rak ve kızart.sr ... k \·;t.aminı
r.; s.cllülazunu k -.fue\tırm<'Y•nız. 

3 - Mu'hakkak harı> .et edı-
anı bir mJctar ı tlruyünıiz. 

4 - Her 
rn nd.ı kull'int• e g .. : _ -~ Bar ak 

.ndaıı ~k s· k n'nız Ka ın 
b rs;; mit)Vl !arca mi1<r p h

r Bıı b re ,n b.:>< kal
ma .o d \ka c iniz. Muayven 
saa ı hm l C'de r z su bir 

ki 1< } aratm oluf'9L nuz. 

5 - Sabah arı kalkınca, yarını 
rd.k kactar roğuk su ıç nız 'e 

m:imkünse dı·ng: bir ·
v y temi2x e ) kayarak kabu -

·•1.: y;y!niz 

Bı.nunl::ı beı-.ı1'e.r, 1aviçre ha
va Kar~ı ko,:v·rna batarvc.ian tn
gıhz uças~ar~na ~i<!Ut>tli blr ateş 
3ÇftT!lo;;tır?. 

.'\~n,..-.n~.1 rın artıkl&rı at~·n 

net;cesi ne olnne~·tı r? Ş r,di, AI
maı arır bir de l:»\' çı elılere 
İt&!'3nın ,.,, belk de .\hn ı>la-
rın lx· ·c.·:.l~ği n 
k.'.i! "'O!' 

yapl.ı.t .a.1~ 

Ha\·a akınlarının \e:,i\j 
~ •l(', 30 ( A .. \ ) - llt':,,.,_ T -

g.,ı, J l'1 K 'o • , D 1.ı, r. 
.B°"" tamll '"l. \"tıT}lı R(>'~-

l U: ıözi rt l' o,.cn ve 
grzu1 r şa.h • , Iiib.•.;.' n Varş:>

vad-.n 1 () cttf:ı 6: h:ı. r~. 1'18.b o.ı· 

dLf?ur.u anla~ı..:g!tll ,.:ıır. ~- d,:. 
B nl ee- Fra.n~ .z bat'p r~r Lüıbci.
~ck i?L--:4Z1 kh,';,1 l • t-J- ,-ı, cal<a-
tırı.:.. L..u::. 

MISIRDA 
(lla~ t•rnfı : inci sahifede l 

recc<le 
dlı~U' 
t T. I{ 

chr. 

sJva yap " ş ve 
a ka. par ve. iirılını<;-

Ma1>a l\la " wlges. ı. •ekı. 
ın..1 '"'· ına ü\'e I...r ta.rafl.ııdar.. 

ya,ıY ı hucı m, tı .< en ı)"l 

nel.ce yeru1 ~t j ... 

lman te1ıligiı;u: gore 

Beıl • ., ~() \.\.A.) - A • . an 
tciJ~.; 

M"' r cephl'S ede dt.< naıı..n 
t.>p~u ve zırJıl '.sıta1"rla des
tek' -ek y •. p ğı büy ık ve şd 
dtttı 4b.r pi: a<l~ muJı~rcl>esl oo
r.ı;r.... g k tt~nu:,E., .i\.-n \·aki ~ 
!on lcş<.>bbl's!ı akamet<' uğra

mı~tır. Cephe.le açılaı: mı.vak

kat geaıklcr '~ile çarpışan 

Aln-· r. - İta1yo.n kıto.ıan tara

fından kapalıl'!Ilıştır. Dü~"Tll~nin 

:19 zrıhl. tankı tahrip edi\<.ı.gi bil
diril" ;'-'r. 

Maras - Matru.h bi.iıge>·nde 
;kı Jlf>i<tadan yJ!)ıl:n ıı<;krr çı

k, .. n·a t~c~bUsu Ul.:31( savar 
top1 a.rı'c Stuita!a.r t1rr..iınd-ar. 

lvjzu1mu tur. 

Rommel'io petrol ibti~ acı 

1 

Ktı:hıre, 30 (A.A.) - Yapılan 

müte.ıckiit hesaplar, in.g,l:z u
çak!.ar:n1n. 72 3#l't zarfı d~, Mı-

1 _Mrdakı mili.ver kıtalanr~ göıı-

()(r. ' .. !() (.\.A.) ' . .Irarı 
Sıavı..a K' L~ e · \1 ş "il m.zı·rhi;:n
da-n, ı-\ '•ranytıd r:l~"Tnl'I~ g:t..rıek 

tı:D['re i_" • \SJl_,.-c 'liJ ı C"lcı -r.dc • ıbhi nıu-
,rcnc-'.._·..,ıı1 yaı,.' 11 1 rı gcı'tıkli ol-

ti gu'll J t<i ,f\'1 (" :r.• :-n !Th' r..ı-

ıı~lardır. D · ·otıal her t.a111(ta grc\'-
şt 

Sabotaj 

Londra, :ıo (A.A.) - Alman 
radyo:;umın Vi :den ogrt'r.diğine 
go:e ·, ~ • .ı altınaaki Fraıınada 
eleJ.:t.ık santıııjlı.rile fabrikalara 
karşt sabol j teı1 p ede. Dögol 
t<rrafta· l.ar.nci<.n müre,kkep ıtıir 
grup ele geçiıılmişt r. Bu gru
puT. ba~>nda. profesör Bertrand 

b-.ılunmo.ktadır. PrO'f<.>sörün e
vhıdc yapılan ara~tırmo larda in
filak mad\lclori ır.eydana çıkını.ş-
tır. Berlr:.o "" -~ ı.,.,:.,ıır. 

,J.4.._arJ~tanda 

Büdape~te, JO \A.A.) - cD.N. 
B_, M.T.İ. a; ı.sıı:ın tııldirdigı
r.€ göre, örfi a:van, ccn"p Maca
Tİ!i !;ınca Bacsk •. da kornüınıst 

çetele :n n harekatı.na ı~tü-ak, 
bıltalama, cı yc·l ve h rsıızlık 
,-e ymum! emr. yet te~killer;ne 
karşı s ıa:ı kıı ltannı,ıık su ıa~ le 
11 k:ş.yi ölüm cezasına mahkUım 
etır. tir, Buınlar<lan ikisinin c~ 

zal•rı mü<ibi>o kürcge tahvil o
lunmuş ve ko.rnfü:ast faal t1eti 

sııçi'.ıl rı da çc-1< ağır hap!s ce
zaıar.ı'u ~.ııpt :ılm.,lardır. 

deril<.>n 5.r«l.000 lıtre benzin: 

tı>hr p ctlık!ed .l i~bat <.>tınıeı<-

1cd:r, ir.-giHı: t k1::t.rın:n t<.'bivesi 

ı.:....~ t. ra refakai. edl~rı gemiler~ 

değ. t~s,t!anr. :cndıkrir.e hü
cum eımEkt«·. B'n~ona!eyil 
Rornımelin malwme Jcdariki çok 
gür lJ'r hale ge'm;<lir. ).1ünl1a
~1ran ı).üdafaa yazifcsinıd.c> dur-
111".-;1 cia bunu gö-+scr:r. \1.-hYer, 

bu ür ıx'lrol ~ın:,•r. T il.ıruka 
mu'ha1cbe sa1 .,s '1Jn çok yakı
n.na gor.aerırı-k ce-~rlt·nı .:.~
terd' ~ g ı:C'. Rommt>r pet

tivp~ı oldu~u \e m:h 
be:c:n €nı.ı:. faıtat 11u.rp 

uz:ık bir n kta.da 
e:- ·mi t.r, boşsltnıak suret"le va
<:it ka 1betm~:.: ıstcmcdıgi açık

c:ı tn!a~ılmı~t. 

j ( AMERiK ADAN--~.\-Ü-Ş_A_H_f_D_E_L_L;:_R_) 

1 Senede yarım ıni!yon uçman 
yetiştiren sahada görülenli!r 

(Baş trrafı 1 inci sahifede) 
ralanr.dım O!r düziye O(;'Vgi<)le 
bahsedıyor. 

D .ydu_lt.: tJa ..;ret;i i.f-'e il.~ ·k. 
sıcolfı: kıeli.m('i<>r bu l'Uyordu. Tüm<:n 
rn~:oeı; ndc, "'*';ye t:ıryyal'PJ.erindcn 

mUrt1t.."'tcp takımların, 9ü.rti sürü ye
rP iu n~lorini, ve içle~ crlcrla 
t"C'(,iıir.atı, oiotnabi-11cri, ka.tr:yon.la~ı. 
t.:>p!a rı, tarJdarı boşalılırna;anıu gör
dill<. İnho.:ım ~~ •ürıııt hııyrt't H
rici · ::t. Ak!;an1 b: .. Wrp:"iz karşısın· 
da kt•lnık . BLtaUJtdı.~rnuz şehM ıC-0 

btı.y1.!..: loka.rı1e.swıın 9i3bcbl olan lin-

"'S, · .-e ~ B r.;ah ve C' ... ~ı b..~ Ga-
la.t.a~ .. r.~ı m s. S::.m~U bi: z(!a

fe:. • ı t p edcrd'1 cf\·prcia şchiT<ic 
l. .tcıc .. :ltn• be · bırıa t tf'4~n 
Turl.. !alclıc.cnylc t;.z b .ıya 

gcl<r'I. \·e bir cı..z. y 
ll ~~. G. 3.o.b..a'"a..vın 

etta. te! 
t2yyale'Ci • U rıen m • 
aqt:,k ~nl:'de l 

!'O<' ve 
ku 

'·üc ... t ., .:ılar n ~.:-ı:dı1ara.k ~
l;Tin · .-ı.enun:.! t~( rrrck;t·~r. Nm-'.
?.C1:.crtit."?l yfu..de el tsın~ dış,c inde 
ı.ila.h ootJcc.:ek •r:ıı;~::::ı a ~acJ.f cdL 
.liyor. &.md.an b ..... ~n, burun, kuIG.k 
~rzza1-a.rryle, !ılık \"e d.lğcr 1-üzumlu 
.._.,...,py lla mexcl o!-unu,·or. İpk
da.i e;ı;.ıs, ve i'trı tayyıarccl:~ talim 
ve tcıb'·,}~.ni lkısa zc11mt:~l.a.,..a siuş 

tı.r:ıı·al<, mcokl<>p .. halarınd.a 'ltal•t<:
dCl'. ıı:ç b'.r f<dokadık yap;lrnad'111, 
b:r drt~d •• bın!e!·cc t.;ı;!cbcniu ne 
~bi ı. lı..er:e yot;~tirl.!iiğıITTi gör
ci~. TttıL:lıe bi5°ll:t.lcrı, cia!ı:ı. 5ür.lL 

•ı ve rni."kcın<nel cc;ı.:Jlcr bu'rr..ak fı.z.c· 
re bir C •z.ye 'l c'"ı.;bc:cı· yapm ~-
tau.:ı· 1'C'rb'.{)rc tLHJ.!Ur.ı.ün. <:n d·A;.t -

tc · • · tarafı. t:z.un boylu nl .at
ı ' r Y ~ır.a~ llıS.l. \'C t.:rıcbcyi en 

.,, t c ı>J.ot yaı-:ılrlıık: 1 t...-.u 1 ;,ret 
;ctUnn t k :n imırle-ıVlC b~-

ruı=·""'"n en yf'n \~ 

bııl mo .1 ~-
\e A us 

bo yP. 

M ' -

bm """" ol no.y 
ı "1.$1 

y -
t.a.lcbc 

kuru sel>7e, m<:yva ve"aire 
bak:ın ndan be<ıleycn yer de 
'budur. Fakat, ınemlcl<ctte iç 
mübadele leşk;Jiılı d<ılayısi'.e 
lbu mıtllliullen tarladan ye köy
lüden bazan ço'.< ucuz alan mu
tavassrt!.ar, İ6tarlbulda yülrnek 
·• ıyatlarla satmal<!tacıııri.ar. Çlın 
kü, tarladan, hakiki nıüst<.>hL

kln evil'.e g<dıne€ye k~<lar mah
sul, üç ve~a dört mutavassıLn 
elin-den geçm<'kte<l-r. 

!Bu iş!e uğr.şanlar;n pah~lı'J

ğa seh:-p olarak giiıstertlılJ<'ri en 
'büyük ""'bepkrden ~;, · yol 
mes<olesidir. Deviet Demı· nylla
r;nın taşıdığı yük ve yolcu sayı
sı ççk nrlmı~ ve ctolayıs:l~ va
gon JnoC·\oCUdu da kr.fi godrı<'

mckl'e oldu~tından, bozuimak 
ihtimali olan bir çok yaş sc'l>ze 
ve meyvalar, İzm.t, Adıye, A
dnpazarı ve diğer istas;:.,nrı."'arda 

Yagon b 0 kl<'m;c'tt-::dirl<.>r. 
At.iısahlar.n sö:d<'<'- klcrine 

gör K ·.aclı vila.vctınin mah
suller 14 İstaılbula ucl!Z ve ko
lay t"şıyabilecck olan i.k irn.k.an 
bi kara yoludur. 

Bu kara yolu; Dc(.ıent. Gey
ve, Ad:;p:ı,-zarı Arıf ye, Du .cP; 
Herodel< ve hatta Bol ı J ::n _... 
l~>Sol n:ck{.'7.\erir.<kn ~re'< 

İzm't.te l>O'planmnlı ,.e C'n kootir
me yolundan lst~rıbu!a nıneli

diri Bu volun bir çıAK k ~ mlan 
esas itTha .le bnz.rd·r F ... ı .. b r 
çok ki!)lml;rı yapılmam .:.r \'\! 

bakn·sıoclır. 

Bu ,-o· yapld~t.an sonra. L
tı:n'!ıul ,.e Kocaeli be!ro".) ~len 
bir - h.rt>ği yapurak kur.ı.:::;k

Inr1 b·r tt.şk 1 iı.t ye • .. n.ın t..-'ıtie
cekleri ııkil vı.s1ta!,.1 i' • biilıge 

ıni7in ç<>~:tli n1aı..'1.!>u!UnU k la:"·
hkla btanbu'a ı»kl<'d· oii'orler 
\'e böy'cli.~1e bir ~-,ok rnt-dıdt-ier 
de esaslı bir uc,>Zluk (('min e
di!rn:ş olur. 

Cenub Batı 1 

Pasifikte 
---·---

Te komut~nl k 
fç~n Yaş& g'ona 
müracaat ec::!li~dl -------
Guadalkancılda Ame-
,ik.:.tn mevz ii er i 

düzeltildi 
v~~ingt<ın, 30 {A .• \.) - .\~ .. -

kau t.;ılıri~e ;iklıt-ncl~z!arı dü~
n:onı püskürler:.>k ken..i( mevı.. 
lerini tekrnr tahkim elt~t~n son
ra j ap~nlar ·bir daha Guadalka
nal'da ta~ruza geyın~n.-<jlerdir. 

Japonların takım a<ialarda 30.1}00 
skcrleri ~lduğu hesapL,rrakta 
ve en seçkin •k>falarmı taarnıza 
sürdükleri sanılmaktadır. 
Koınutanhğın bir elden idaresi 
Amsteıdam, 30 (A.A.) - Nev

york radyosur.ını bir bt'berine 
göre General!\!~ Arth.,r, Va<jin. 
ton ht:kU.rr.elıne mürac~ntla ce
ı:up b~tı Pasifik müttefik B&ş
irun.andanllğ•o'ın bir ddEn ida
re ectilmeti.rıi islenıi Lr. 

Vaşington, 30 (A.A.) - B;iliri
)·e Neznrutt S~lomon :.dalarınaa 
rnüh m ı, · ,hir de iz veya kara 
harl'kctı oimao g nı bild :r<:k
tc ır. D ....,r dbcttcn d an bu

taı..-v·). kıt'aları ç.-
ıT. Guacl lkaral'da bu

lunan A . rikDn tay_ • !er Pe
kala ·.orfeundek Japon ka a te
si.Sle e hu c.un..;leı r Bu 
kor.e:- 40 Japvıı. e iı " a-
res; t ;ı edıhr, t r. 

Re mı ll'hliı: 

Melıt rn, 3 (A.A ı C"erup 
batı Pa J k ınnırr... ka a .,dih ın 

bu sı;.ba.ltı<ı tı:l::ı bı: 
Mu,tdikler Yen G. de Owcn 

Stun!L_, daj!lar da yınc to;ırak 

Ş
u h,rp, -riu"lYatl~ n~ ·~~
tiı .~da k4 H '"a, :ri.i. .

n ,... me • 'L~ 0:1.n Ho n"'l.ıd'dn 
b.J: •.. 

s:.n.e Sü..s ~' flo vud'u•ı h:ı.rp
tpn son 1 ı çc'hrfsin bel~ r ·n tın,. 

y~?.;t r.~'Ctırnı:şıtıi.r. :\f1.:41a;:1~r diyo. ki: 
<--- su .ıh zan~:ım a, lf07ıel l)a!u.ı.r 

d rları a '.J.n.da; ı;.V LAır 'l.'flgın ltı.; n
ı~rınıchı; ln·Gııııı tı.-ı~ .. pt.r\ t'r )"9.p:ın 
Def t> ac..yıJaı"Cta kw"..Ö l \:tJ Q dl?lı rt'Jt1-
Yl1Iar, ınd,, b~:"'t_·ı· .hc;.ı-p sahne~ 
aril:ı.:-,.r,d;ladlr. 

&>.şcta .'\. ~ıika:ı. ! a !kı olarak bC
tun nı..ıJ4(. · r. harp tin ·eırınc d.t: 
çd< •.at. gm:.e :rted ı·ıcr Yapı
Jan b.:r ,at(;tje g..., , · :;C'nodtU").. 

'tc:i y.:p1L. !l t"lm'e n yim}.c 'iO -.. 
~a ı>. c::mı:-1 ve ha·'be daf.r r:m
el"tfr. 

Şlr.ldi <\yo!ar, kı9.:-şı.l~l C'l'rtı.e-
ler hallııde haz.ır ı · > d · ., a 
OOİ'Udur. S z n <' be!"~r ge4cl. ı. İr 

tc b<:e H L·Er, karş!5UXı.'.l ııir cia ı::a 
h._ .. ı.c.ıde rıı.J.l· ,:ı111 • .:, b.n!t'rc-e A ran 
.ad.{ıcri, 53~1.ı:1d.:ı Go: .ng, ::,"()lt..mıa mo\

'~' Kayı.e~ ad-ıısına G3bc s ha-

gıra lıağır-a. n~~uk. 5(,,ıy .ror f'*'~-"""
nc:erin sl"Si dı.n:d'-. za.J ııı. :ırt...ı.
ler, yani B. HoJJe l< '.\! .... ..al Gü
rint: pl<a .a;,roaya baş y r ar 

... ~~ ~ r. dn be-FlZC}or .a.r, hl,yr:-t 
ıcodC-ı'SIWz • lııaruu....z a bc.y pcr-

C.L'dıc gor crlı c-n ci.a.h3 ~ 
ı..mır;"rl r. 

tc ' o·-') · ~ı• Ara , :-ej n, 
op rlln - .er+ ,...,. IJO•. »un-
lıı[' ~ '\-e bl.r~ uzaikQ. o U'I' .. 

sanlı!. b~'tl.·arı llilLrki lwot1> ~~.(m 
zan0€<ilersıtn :t. 

F:tn şı~ .. :J,{·r:, harp tibrrL"t i 'kO· 
layll:k.~a çl!.,. <...ı..?ırr.e'"' ~:.ın hr. Qtık 
ar..n..-;ra.flar ~ tına g:rtrt'k, MJ. :ız e:
"'...ıcr, s:,aı. 
..c ..... r. Aıne riacl.a, 6 
)- .... ~ .e.d .. ~ o.;.dl ı..nu:ı..: gor 
ıır..Gz b-ir ı,-o:t harp sa1.ne.erı ~ t.
n. ..ta 01.a:ı .re rşun.!ar m&:"Je\ ... k • ' 
çı.lll.l.d:ur. .afı'tn lyw..!e ı m.'rrr. c-'.' 

u~:ı o· \.ô TI~~ • 

* A .fDC' k.J.O. ha!;;; , Rus ;uuda.faa
~ e bL:yük bı )-3ikıın.l~ gor

<!üii..nd"" """ "Y lama R • 
A .._, c<pbesaıe m;r f ln;lcr eoe<ça 
~ n. ~.YC b .. >'-1'...'lUŞ't .. 

Bu ft~'.cr, Rus) a da g 
<-": C nderı. h<'rhıangı h ı .>--a : 
l•x.ak ÜZ('f"' 8-Jvyaı.!e B ... ı· 
m has-: -ckor-'"tor \"C ı~Jıso gC'. 
ı:r ın~r. 

Bl!'n·la:-1 lktf.i bıılı~yn..'1 .a.c-t ).~- 1 
tlar. S ''~-tt. ~n orduda r en ve 

gc,-çd«aı h =>at C<il'n R oı k:!dı -

Genç T" r Cumhuriye
tini bü ün dünya övdü 

mu~ luın{ı 1 inci >ahifede) 
S<:nı 11..;i: ~t M .nı ~ürd ı::un~ 
l>el>rl.txkt<d r. 

Bu gazete ~' i ~ a2lyor 
Bu.'1dan sonra 1 · rki;cnicn kur

tarıcısı Aiatuık'im, Tüık )eyi 
kun•E"lli ve {eyizlı mc<lern bir 
m.!li at"\ hıt halhH! gdiıuı bü
yfu: ısl<:th.ırt eseci.r.e ke!'dİr-> uk
fetm"k unlcinım bulrr. 1 · r. Al
man n,•lletı, Fiiihrenn de bi ke
re rnü.~dlıede cıtigı g au:;t 
Türk n ;ııc1;n.-1 ı:r. 1clesi- ,.e 
kı:.Ll;.rn.rru;sıını bü; u. bır anlayllj
la takip o . .,,~ n bunları b ~:at 
ker . .:l's" e de yeni t.ı:r um\ \ ~ 
IE o ır. · al \Cric: ~. • ctle la
ra.n.. tak<i r etrn Llr. 

..\n1er.ka ti) •n :.ıasınd.'.ın 
birisinin süzleri 

Vaş ngton, 30 (A.A.) - Türl<i
ye Cırınhur!yef ıın 19 unıru Ji ıl
dör ümü ıni.4ıaswetile 5) an mcc
lio:n<lc bır h•tı:be irat eden Ha
ric:y€ Eı-eümeni lle.:>i Connally 
demi~lrki: 

Türkiye derookrssL-ıin dooııtu 
-olarak k.al:ı;::.a.ktır. Teca\il2 ha
l:nde tııt mil} O'!l s[\ngü ıle yolu 
kapı;,·a~ahtır. 

l\1. Sldııhard'ın beyanatı 
Ne\·york, 30 (A.A.) - Birloş'.k 

Amerikac!.'.: ilfınını.~ 13 uncu yıl
dönümü tesi<l edileon Türkiye 
Ctm:huriyeti, şerefle anılm!§tır.' 
Birleşik Amerilronın Ankara Bü
yük Elçisi olup haleı. \'aşirı,g

tonda bulunm M. Steinhard, de
miştir ki: 

Tfrrkiyenin bugün ·şgal et
mekte olduğu çok güzel mevkii, 
Itiraf etmek lazımdır ki, en ziya
de bu millet! idare eden, fıtr:ıtan 
devlet adamı olan ricalinin y;ük
sek kıymeti saye.sin<le elde edil
rni~tir. Şcl olarak bulunan son 
derece zeki, !Wb.liyetli ve mtiıs
takim böyle şat.siyelleri tıü1ün 
dünya için bu derece nazlk bir 
devrede başında buhmdurmak 
l:>u m ilet için bir saadcttır. Türk 
milktinin B;rleşik Ameri.kada 

kaıa ırıı ı.şlardır. 
Uçan kaleler Saloınon adala

rında Buln'de ne olduğu anlaşı
kımıy an beş gerr 'yi oomb .. yağ
muruna tubrr.uşlardır. Bu grırni
lercien birinde w!ilak olm 
Uçan kaleler karş koyma bataır
ya!.rmı,-. ateş.le karşıla.,'<tnıışla<r
sa da du.şman avc brırun m~a
l:fetir.~ uğramamışlardır. 

ı;ördiiğümiız gibi a_, l.;:ma) ı, .)' a.z
ma.rı bil• n curu \'( -'.:.!ikla11l'ı n· 
ue titiz mü:mes:s•llc-ri lbtt'' •iln 
b ·r basına «ı'.hip olm !;. g~ı bır 
b&tıLyarlıtı da vaıdı • 

Kahire, 30 (A.A.) - :Mı ır ııa 
zeıeleri Tün:<iyc Cüır,hurıyer
n.n y.ıa·'.,ümü münasebetilc 
makaleie" ne~rederek Türkn·<'
n·n cihan politika•ı iızerın<:i i<i 
si~ -'-'ı rolünü v<: ba.ıarıfan rr az 
zam ~erm büyük hemmiyctı
nı be!izlı} r. Knhn b:r münı<'s 
slı 'e bir çok Mıstr ve İn;g rz 
" !ısiyeı.lC'ri €'fÇ'il;ge gt 1 cre~ h.~
r.k ıeril' b.Jdinn' rd r. b '
de" sonra c'çl.kte b 'iı b r 
k ~l rc~ını y~p!:Z.rı e:çı 1·urk 
koon;-:r.i ka'bul elrrı" ir. 

\'eliaht ve bir çok .~ısır şah
sı~ etleri de bu merasım<le hazır 
buhmmu ·!ardır.· 

Bonı!bay radyo und:ı 
Bomba~-. 30 (AA.) - Tü•'·ı

~ Cüm'lıuriyef,,in 19 uncu yıl 

dönümü münaselıeti'e dun 
Boınba.y r:d)"OSU bugı.iniin öne
mini behr(en b·r kunu.:ıma ı;ap
ımışlır. Bütün Büınbay gaz re
leri de sütunlarında bu ytldônü 
mür>e geniş yerler ayıl'lll lar
uır. 

Bir Çin ~et•sİlıİD 
<lostça yazısı 

Çunking, 30 (A.A.) - Türki
ye Cümilıuriyetinln iıanının 19 
uncu yıl.dönümü münasebetile 
yaıxbğı bir başına.kalede Pakund 
Tao ga:u,'esi Türk ve Çin Cüm
huriy~tlerinin bir çok lbLk!m
lardan kar<leş teliLkki e<J;letıile

ceğini 'belirtmektedir. Gııze>e lbu 
iki cümhuriyt.i mukaye-;e ede
rek şunları yaınnakta<lır: 

cHer iki mernlekC'lte de mil
liyetçi bir iıık.ilfıııı olmu,.tur. Her 
iki memleket de değerli efierin 
emrinde halk partileri ile idare 
edilınektedir. Çinliler modern 
Türkiyenin kaıbul ettiği bir çok 
mkıil.ipfarı benirn<İemişlerdir. Tlp 
kı Çin giıbi Türkiye de Cümnu
riyetio kurucwnınu ka'.)"belımi1" 

tır. Fakat her ik:i mernlC1ket de 
ırı İsmet İnönünün diğeri de 

Çan - Kay - Şekin şahsında yü
nitücülere değerli halefler ol
muştur .• 

Berlin Büyük Flçinıiı.in 
bir hitabesi -Ankara, 3ö (adyıo gaze~i) 

Bertin Bü!Yük Elçimiz Berlin 

uut 
mamıs! • 

Tranıyayua, vapuıda, tıenı!~ 
nc!er unutuldugıınu , ,} abuı da 
nc-lt"r un•tu1aca;ını hep oııııic 
dt>ğil mi? Bunlar ~eıu., ~e. pi. , 
parde-ü, çıkın, p2kct, atkı, kitap, 
çanla filin gibi şeylerdu_ n .. ı.a 
hilen1~dinfz, me\' ·iın!ik iri b•r 
k~•·un, guzcle k:iğıd : ruı sarılhlış 
hır elomek. kr.ekagıdına doldu
ruJmu~ iki k'Jo mu!lırıul;e, bir he
venk ek~i nar, !.o~ ruklarmdan 
sazla bağlaııml§ bir çilt tı>rik fa
lan, filan ... Hdlbuki diiıı. trom
' a)·cia biisbiitün ba§ka unut
ıntı§tu. 

Şimdi j.çmn<len baı.ıları ı 

- Dudak boyası 'eya pudra 
kutusu mu uoutn1uştu? 

D>yeceksiniı. Y<>k dennin ba
~1. tramvay tuvalet s:ılonu '"" 
ki orad.:ı öyle şeyler unulu.Jscn?. 
Vakıa, eskiden tram•·aylarda b>. 
le tek tük boy:ınanlar, pııdnıla
nanlar var<lt, fakat o pek •"ı'ftğt-. 
ltk ınanzoraları siikiır ki artır 
tramva:rJard.a, , apurlard.:ı gore
meı olduk. Gele hm ..imdi l>ir ka· 
dının tramvaJda dunkfi unırttn
ğu şe.)·e: Bu unuıu!an nt'6ne htr 
çocuktu, dürt, beş yn.Jamıda 

sarı ipek saçlı, ) e;JI ı:üzliı l1tr 
J ııvmculrtu. Araba Beyanda ı:&
linc., za\·allı çocuk: 

- Anne! 
Di~ e ~aı:a, sola bir, ikı se:,1en~ 

ilikten sonra antıe9İ.ııin arabada 
Glmadığıw anl2ymca m<osele do 
anl"'jtldı. :\leğrr, dalgın an.ne ço
cu~'1!nu içeride unutup daha im
ceki duraklardan binnde inme
miş mi? 

Unulkaulığın bu kadarına rı. 
art,k ne demeli b'lmen• ki? Za
\allı batuu.:ağız, iyi ki araba
nın içinde ker.dini unutup da 
sahahtan :ıkşama kadar Fatihle 
~iktaş anıslllda mekik rroku
yup durmad.L! 

Omıan Cemal Kaygılı 

Artist Jozefin 
Be. yiter hasta 
Lmoon, 30 (A.A.) - Arl st 

Jo. j.l'l.ine Ba-kıerin Oldügü hak ... 
k n<Ja çı 1:an rı'Va.ye'.e a:.t olarak 
i01tenen m&Jümaıa cevap \~ren 
Cııs;;bl.:<r.cadaki Cont.e Cı..nigi. 
Josephir.e Baker·r. bir ka.ç gün 
sonra hastahaneden çıktığını 

bi lcl.r:mi~t:r. -----
Eski bulgar kralı 
oğlu ile barıştı 

Londra. 30 (A.A ) - ~ttnıı 
cekikiiğ'nd€n beri A-lımanvada 

} asryan eski Bul~ar kralı Fer
d a. d. oglu kral ıy,r~ ile ba-
r:ışmı • .r. Bu}garisıı:na dönmek 
i.ız~rcl•r. 

Türk kulübünde Cumhuriyet 
Bayraını.ı rnüna. beti.le söyledi

ği bir hitabede d<'rn:ş:ir ·i: 
, Yurt.daşlarım, bug .. n ik nci 

dıi:-,ya haıibi ıçiııde bu\;:-uy~ 

ruz. Hu<iulları.mıız,n W§'.nd .. hıç 

bır emel 'bes't'm<..d•ğim•z ıçın 

haroe girmedik. 
Dostluklaınnıza \·e olO<Zler:mi

ze daha bi.'yük b.r s.)ı;:ı ve iti

matla baglıyzz. Bu oç-ı.k ~iya..e

limizi İnönünün etrafıooa lbü
tün milletin canla başla tıoplıan

m!'i olan çelik iradesine ve kah 

ranıan ordumuza \ıQrçulyuo:. 

Almanya ile olan d06UıuğumtJ 
samimi Ye sıkııdır. Bu d<ı&tl,uğun 
inkişafına yard,m eden Alınan 

hukılrnetine beşek:kür etrr.cgi bir 
yazife bilirim.• 
Diğer gın.ete n radyolarda 

.">n.kara, 3ö (Radyo ı;azete

si) - İtalyan radyosu lba~ r.1-
mımız münawbp·'le gü::e' sözler 
9Ô)'lerniştir. 

Bulgar basını da meml<.>keti
rniııden resınılcr neşrederek 
Türk - Bulgar d<.6tlı·ğunun sar
sılınaz bir kale o}duğı.:na ışaret 
etmi.Ierdir. 

Filistin radyosu da Cibnhuri
yet rej;minin m n:kıkeıe bağıs
ladığı fa~-.hlann sayılanı yacak 
kadar çok o!du,ğur.u SUJ.emış

tir. 
Bu geniş ilgi b.zi samimi o'a

rak mütehassis elıı:n«tir. B.ı ya
y:ırnlara karşı duydı.rğı.ıi:• .z 

şükran hislerini belimncl<teD 

zevk duyarız. 
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Vücr<i u..a: uıı:.;.ı. c;eı., zj~ı.ra! ıım. 

Ajan,; J.abf:rlı ri. 
Mü"Z.-: 

31 BİRİ'llci'rEŞRbl - 19\2 

B&W DiZEL 
Zayiatını yeni inşaatla telafi eden Demokrasiler 
deniz kuvvetleri Mihverden çok üstün bulunuyor 

7,30 
7,32 
7,10 
8,30 
13,30 
13,33 
13.45 
14.20 

15,00 
18,00 
18.0J 
18,45 
19,30 

Program va ır.e:n. saat ;yan. 
Müz-1': Tü.rkçC! p'i>lola.ı-. 
Ajans haber.ileri. 
Ankara Sonbo'1ar At K<>tıu
larının t&bmin1eri. 
Trrn.,.l: 
Proğroı.Jn ve m<'n1. saat .a~arı. 
Mt.iziGc: DENİZ ve SABI'f. MOTORLARI 

Karalardaki bü,yük askeri ha
.-ckeliıcn:leki muvaffak.iıyetleril<! 

Almanlar, İngittere karşısında 
donanma veya harp sefineleri 
'hususımdaki lcifayetsil'ililderini 

"' 1 H. Nuri Irmak 1 
I 

1 
Yazan: yalnız ibaşına kalan İngiltere 

don•nm:ıı;;nın fena ve tehlikeli 
günlerl.e, •karkulu taarrozları 19,45 

lP,55 
20,l!l 
20.45 

Rad;yo çoctJlc klubü. 
l\'Lemlr·lııot r.ı.at ey.,.ı ve A
)aıl&S haberi.er~. 
S...!'be« ıo dai<?l<a. 
Mwtık: Flls>J 00,<:ti . 
R~ gıı;ıelt\si. 

Miizlk: 

atlattığını, saffı harp gemilrile 
ağır '"" hafif muharebe k.ruva
~rleri, lorpidobot itibarile de--

1 1 21,C.-0 l{ont:!;\ln"1: 
niza tı ar ve ıayyarelerle uğra-

21,ıs MfrLO<: DuUPyicı i€"Wlk <::-i. 

Barha mile Japonların Mala 
ka yarım adası su.l•rında 'batır
dıklar Prin.ce O!wa!-es kruvazör 
!eri, Alnnanlam Şimal denizinde 
bafın:ltkları Hood ile Japonbrın 
yine Malaka yanm adası sula
rında baLrdık\arı Repulse ağır 
ve hattı harp kruvaz.örleri, Are 
Royal, Eagle, Glorioooe, Hcr
mes adında.ııi 4 tayyare gemisi 
Eıonanenture, G<iro, Calcutta, 
C,a}ypos, Carrfuerra, Oomwal, 
Dorııetısıfi re, une-d.in, Ediıılbourg, 

Eı<»ler, Figi, Galt-tea, Glouces
ter, Herm;one, Mandıester, Na 
iad, Neptune, Perfu; Soutılınp-

dığı kayıp'arı t""liıfi eylediğ'.ni 21,45 Kooı.uıma. 

I 
anlatml§ İl1<;"'il1"re donaıınıasınn 2'.?.00 Mti2'1<: 

.,;imdi, ik:nci L~han haı1b;ndcn ı 22.30 Merr.!ı1<e.t •nat ay•rı. A.ı:ı.n• 
CV\'elk.: kudretini. yeni It!;'aalta- haber~r, VO Bo-aJaı•. 
ki muvaff;:.kıycti sayesinde oJ. , 22 50 Yarı1*ı proı:r•m ve kafıarv>fi. 

ZAYİ - $~!.i rrdfus memudu .. 
duğu g:lbi mu.hafa7.a eylediğin;, ieunı.ian a!dığım nu!ue: cilil.Öaınım1 za. 
bugüne kadar olduğu ta=Ia Y• •~m. Bu kt rre Ne""1ar nu!u• 
'bundan sonra da İngJ.tercnin de nr.mıır!uğundan yenisi:1' ç(«>"dığım-

zl -'- h · +· <l.-n zo·vi ............. ren•'" h'~-u ~-•---ni er<.ı>: e ernml)"C,,ni, taarrurı- ' • ~-~, ~· _,, ~'-

ta k•rşı müdafaasını temine de- mı..<ır. 
vam edebilettk kuvvette !bulun 329 dvğumJu Hii.ııe.y'n °illu Mü-

'm.io K36"Stn . 
duğunu ilan eylemı~tir. 

Ber TAKAT ve KABiLiYETTE imal ve teslim olunur. 

BURMEISTER & WAIN 
KOP EN U A GEN (Danimarka) Türkiye Vekili: .!'ti E C DETTİ N 

Kuru Kalıvec i han, 1 imi kat - Telefon: 20083 - lstanb11! P. 1clfı.f>ye çahştılar. Yakın ve u
zak mesafelere uçan deniz bom
lban:lırnan t&YJarelerile torpil 
atan Alman u~aklan Ma"'l. Şi

mal dcnizlerile A!Jas Okıyanu

sunun bilhassa şimal kıs•mların
da İngir.z harp sl'finc'erine kaç 
binioci olduğu hesapla.mnaımş 
&ıücwnlarını yaptıla.r Bilhassa 
ı:<•mi n2kliyat ltı>filelerini hima
~ eden Konı:voylarda muhafız
lık vazifesini yapan İngiliz harp 
gemilerinin Alman denizaltıları 

nın yine kaç binınci !ı()rpil atm;:ık 
~aarruo:una uğradıkları sayıl

ıınamışlır. 

OOn:lüncü ylır.cfa devam eden 
harp esn!ı<ında, İtalyanın 94(} 
yılı Haziran ayında ikinci Cihan 
'lıar'b:ne Alcnanya ile müttefik 
~ure-tilE müdahak"i üzerine, Ak 
den''2Xl.e dahi İngiltere dıonön
ması harıp sclinelerinin, denizal 
tılannın. OCırrlba ve torp:J atan 
tayyarelerin kaç )iizüncü o'rl!.1-
pu bi~ncım~yen t'-arrı:.zlarına he 
d>cf oldu. Ş'mal, llfanş denizleri 
lrP Atlas Qh-yanusunda münferi
den veya b>r iki gcrrıi halinde 
mtl§t.erckcn dıOlaşan Alman harp 
sefinclcrinin, İngiliz harp gemi
lerine hücumları görüldü. ş:mal 
buz deruz:nde Rt:·•yanın Arka
niyel ve Mur<man'ik limanlarına 
kaf;lc ha'·'ndı:> nakliyat yapan 
v~ıourlarla birlikte onları hima
ye. eden İngiliıı: harp sefineleri
ne Alman tayyal'Clcrinjn, Nor
ve-çin şima\ saıhillerinde, Finlan
diyanın Pe!ısamo l'nıanınd:ı bu· 
lunan üslcrinıden havalanorak 
taı:nızları devam eylemA?ktedir. 
Ayni !',.,aıı.Jrurlaki iiısleriııden 

havabnarak taarruz'.arı dev:.m 
«ylemekteclir . .AJyni limanlarda-

' ton, Sidney, Trinid~: Yoıık is
minde 22 kruva:ı:ördür. 

Birleşik Anıerika donanması
na ait mevcutla, zayi olanların 
yer?erine yenilerinin fazlasile 
inşaat t©g.'ı.hlarında imal e-dil
mekte olıduğu·nu bunlaroan ba
zısının hizmete alındJkların: d'1 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 

DABlLİYE MÜTEHASSISJ 
Divanyolu 104 

ile sabah, öğle ve akşam 
Bu li6fıı:deki Canıberra, Perth, 

Sidney kruva.zfü!eri Avust.ral
yaya aitlir. 

Her yemekten scnra ~ünde 3 adet muntazaman dişlerinizi fırçalayını:t. 

Bun!Erda n'başka lorpido snı
fı İngiliz harp gemilerinin za
yiatı da mü'h'm yekunu bul
makktadır. 

kay'Cletmeliyiz. Bö:·lccc 4 üncü ------------------------------

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden 
•• ti. 

G N"en 1914 - 18 h;ırb:nde za-
Bl_;ha1· m.oıtraııell'.ri, d :ıel ve bcm.itı rno!.ö··l ·i taımir:ı.11014a çal ,.tın:rna.k 

Czere bLrincı sırı:ıf ~-!".'\-:y,•cr~el'c ihtiyc~ç vardı·. Te?tp oJ.,""':<nln bontet"\-is v~ 

iyı h..'ll k;.1~t)Clr ıı.: birl-ktc ill'TltJh.a-n edllmeık -Uzcıre Gi.ı~<ri.ıı>: <:CTlıı.L f~bıirin'nrı 
g...-r~l miid·Jrliib"line tıWrııc<..e.la:ı. 

'VÜl'fKiYE CUMHUR]YETl 

ZiRAAT BANKASl 
l'-t...-uluş Mll'ıli': 188B. - Se rmayesi: 100,000,000 Türk llftsı. 

yi olan Ingiliz donanması
n'n mı.:MeJ;J cüz'ütamlarından 

faz~asının o harb:n devam eylc
digi 4 yıl, içinde !ng:lterenin in
şa., t tezgahlarında imal olu na
ra!~ zayiatın fazlas:lc telafi o
lunduğu ana4ılmı~. 1919 sulh 
anualıcde'.eıi jmzalanı~kıcn, İn
giltere donanmasının kudreti
n:n eksilmediği ı;ks;ne fazlalaş

tığı görülmüştü. 

ylında de\'am eden harpte İn
giltere ile B:rle;-.ik Amerika harp 
gem;leri kuvvtın:n. Almanya, 
İIJ'yn ,-e Japcny2clan ilbar~· 3 
büyü.~{ mih\·c:- devictinin d"'n!z 
kunx;tler;nden, dcnizalularını 
~ıer ihtirna!~ karşı istlsna sure
til:e İ.İStÜn olduğu nctıces:nc ,-a-

Tıla'lıilir. ,.,~D.~0-qn!-z -Yoiiirı lslıtmı U. M.ilAnlan 
SATILIK 

APARfM.At,, 

Şu be ve ajans ade<tl: 265 

..'.İr&İ Vt. ticari her ne'fi banka muameJeJerı 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumba ralı ve ihbancz tasarruf hesap
lı.ur'a ile "~ğıdak.i plana gö anlara senede 4 defa çelı:ilecek 
kur'a ile aaşğıdakl plana gö re waımiye dağıtılacaktır. 

• ı:, üslıer:nc!en kalokarak tt pil
lerile yine İngi~ harp gem:e
rinc daılıl A:lman denizalt.ıJar;nın 
harruzlan l'D'Uhlelif zamanlarda 
verilen hdıer1Ptjn arasındadir. 

7 Birin.cikanun 941 de Japon
yarun ha.:i<;e glıımcsinden sonra 
İngiltere dooanmasıııa tayyare 
reler, lm:ııı refine!eri, den:Zaltı
lar, fedailerin kulland1kları mo
roılbot".arla yapılan Japon taar
rırz.!arı da önemli olımuştur. 

İngiltere Olommmasının 1'ğTa
dığı zayiat miktarına dair ma 
l(.mat bii:bassa ajans haberlerin 
de kenen verildi. Fakat bunun 
tam b:r lis!ıesi neden ibarettir? 

••• 9 !9 yılı Ey".ülünde i.kicin ci-
han h31roinin ba.~ladığ~ ar

tık herkesin hafızasına yerler 
mişlir. İngiltcr~n:n bil.Yük men
faati Frar.sıı Norveç işgalinden, 
lliolanda ve Belı;:ikanııı yapılan 

.Alman taarrU2u neticesinde teı< 

hm oim.alarından sonrcdır ki 
t.'oğraıclığı mağlılbiyet., ru;kcri be 
zimet neticesi yıkılmıştı. ikinci 
C:han ha~binin lbaşl=as:ından, 
J<'raManın yı.kılmasına kadar 
{lt.'Ç•n 10 ayda İngiltere dıonan
rnasını.n :ııyialı ehe-rnırniyetli bir ı 

yekun tutm<llmaktadır. Bu za
mana k•daT Fransa ile İngiltere 
}ıarp scfineleri mü.5terek harc
J.ıette bulunuyorlardı. Almanya 
OMiusu ş:mal ve Man~ denizi sa
hilkr:~de yerkşm;şler, )ine
Frarıısanın ~imali Atlarıli.k deni-
xi sahilleıindekj liman!anndan 
rlenizaltılannı, tayyarelerini is
tifade elliTemiyorlardı. 

İngiltere donanmasının uı•yfa 
tını bu sclı<'ple Fransanın 940 
yılı Haziranında yık'ımasndan 

sonraki hatliselere göre ıeroit 
l.;RmdLr. 

İııgilterenin, 94-0 Haziranından 
şimdiye kadarki h:rp gemisi za
yiatının ı;..,-tesi şudur: 

İngilrere bahriye nazırı ve A 
mirallik birinci Lordu MistcT, 
Aleksanıcler, geçrn EylUlı ayının 

2Q inci günü S!:eWetdıde mü:,•m 
bir nutuk sö:ylemi:1 Fransanın 

!he'timetinıden oon rıu.~i devr<rde 

K. TASARRUF 
HL5APLAR! 
2 İkinciteşrln 

K€'~İcit!Sİ:l,~ ayrı:an 

ik.rarn ıyeler 

1 aaet 1000 liralık 

1 > 500 > 
2 > 250 > 
it > 100 > • 10 > 50 > .. ' 

~:- to > 25 > 
.,. 

. - .. . . " 
Maarif l\1at 

Soı'bon 8 punto haı'f 
2 punılo Ç<J'btat antı·r? 
il.art laıtası 

Mkfa:·ı 

700 kilo 
300 • 

12 tme 

BebElı.t.I' t.aı.r.;.rn 3000 metre 
IY'u.rnıbbe:ı arazi i~ bır~te bir 
Apar.ı.ıınn o;.ıası sotJıı..tı.r. Y•l
nı:ı. ha;o;~ki müş:-.Cri..crin şu ;<l•"''
se ı:ı.:üracaat ~tmel( ri ıica o!u-
:ı:t:I' 

Bay T•Podorcıs P.;puC"ci, 
Apartman No. 3 Cür.t·~li 
Clıang;.;r. 

Yiıct>I 
8"kak, 

'l'..: h~r. i_t_"~'"'~---"-'°-' ,5 l>fy a:lu;~si 
4~C-O lira 
750 • 
50 > 

5000 

375 lira 

• 

l1aari! ?\I~"b'3a~ı iC":n şortn::mrsi.n.:n ·<·sa~: d::ıir~!.ncle h.:ı:·r. ant(">ı·~i:n vt.· 
k.163 6/lJ/942 cınna sn.&1 on bf'Ş".e yük:if!'.ıt O:c.ullr..r mtlhasPÔıt'<:ı!°ğindt! 3('ık 

c(<Siltmc i!.e satın "llına<'ağl.nrlan '·ıtekli;erln yaz:'ı gün ~ ca:.a!te Yük~ k O
kullar mul~aat"becj .ğ·OOC'lki kı>nıi::-yona nıürııcalıt.!a • 

Şarln<.lrrte para.sız. oJ.:ı.fC.k ?ı.lt'laı'it l\Yatb.:ı , ır:ü'i:.Jt'~Üğli.nrlen oıiın.al:ıilır. 
l 7Gı) 

ILDMON 
ÇüÇIEK!LrE~D 

Mudanya Hattı Kış Tarifesi 
kar4>uı.:.d:>n 2/11/942 Pazar1:ır>~--j, gJOO ~3.k~ıa...--ak ~.erd"lt ;.t~bg-rın 

ya Jı~ Jı:~ t:ıriksiTi.n ta.!b'.40nC' b::ış!ı:ı~u~'tt~-:-. Bu ta·ı-ifeye görr pJ5"

t:ı!ar İ!ttenbuitl"'lll. p<na:', p:JıZl:tr~. t_.~f't*lmba Vl' C-.irna günl:eri saat 9,00 da 

v.e cuıınartw:'lil 14.00 de ka!ı:l..~'<. Vl' crt~ gi.i.nl{!r iı...--ta.nUv:.:ı d.öılJecııitll'nliır. 
Paeıa:-tıesi, Qa.~şnilr...b:ı , . .e cı..na~ postekııı Gemhgı· k:<ıi3. ~ ~". '98-0 

SAHİBİNİN SESİ 
302 f stiklil Cad. Reyoğlu 

' A. ı.ooo linWı ,,oıııı ı. 11 ıee Atlet w liralık l,NO L 
' • IOt • Z,Mt • lzt • ft • ..... • 
' • 2$1 • l,Off. 

to • lot • ..... • Hl • a • UOt • 
DİKKAT: Hese.plarındnlı.i pa.raJ.ır bir sene içinde 50 lira-

dan aşağı düşmiyenleıre ikra miye çıktığı taıkdrrde % 20 fazla· 
sile veraec:ektir. 

Kur'alar ıen~de 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylfıl ve 11 Birincikanun tarih lerinde çekil,,.-ektir. 

Askerlik tşleri MÜHİM iLAN 
R:ııd,yo \'C yahut s ğu~c h:ıva d.c~ap ,~e ~1.ıru t.arnir \.~P')·J• l:ont,ıol 
eLmck ,._,.·n mü!'toC? ·:ı e<i. oci{ nu·rm.:r;J.l':ımtzd::ın nı'..iır .::J:'!l~'!lı\z tara-
tınd<>n v<ri.en hii~.;\' .. t ka:-tl.::ırruıı D:'an:nru.'ıınr &arın nııi,L·r'.Jıcr.Cılz_ 
dıt>n &hırınını;yı•tle rina C'dc!"lz. , 

, Kısa hizmetliler 
çağrılıyor ı · 

İ•tanbul Belediycol 
ŞEHİR TİYATROSU 

Saat 20,30' da 
DRA..,f KISllD 

QÇ\ 

Beniz fabrikaları umum müdürlüğünden 
tEt<.!i!ıı:·r!.n iyıl.k .kflğıdı v,e bonservisLc:-i:~ !nıt:han edilımı·!t üz.ere genel rr.ıü

d'tirlüge rnüra<.<ı:ıUaırı. 1006 

,~-·Türk Fasın Birliği ve Ortakları ._, 

s i ıa ar 
KOLLEIZTİF ŞiRKETİNDEN: 

İstarıbııl sicilli ticaret dairesinin 2873'3 sicil numarasında 
mu;cayyro ve lstanbulun bütün yev'l·i yazetelerin;n hissedar 
olduğu Şirketimizin mukavele sinin 6 ncı maddesinde ş.ixketi
miz;n me\"Zuu -.jtigali: 

Resmi daire vep o hüküm deki dairelerin ve n:ücssesclerin 
t icari mahiyette olmıyan ilan ların:n gaze•e ve m ecmualarda 
ves-t!r ilan yapılan yerlerde neşri içi·ı kabul , .e neşir vasıta
ların:ı •cvkedip neşrine tavas suttur. 

Bu itibarla RESMi DAİRELER, bütün ı:.~zelelerde ve mec
mualırda neşrini istedikleri Hiiııların! bundan böyle: 

iSTANBUL ANKAHA CADDE"İ No: 80 de bulunan 

Türk Basın Birl:ği ve C•rtakları 
rR~~mu uD~ırD~©lır Şirketi 

ne .;öı.dtrilmesini ve ilıinların guau gnnunc neşrjni tem.in 
ettiğimizi ilin eyleriz. 

Sahibi: E. 1 Z 7. ı;; '!', NeşriJ'nl 
.!!:.sıldığı yer: .so1.., 

Direktöıii: Ce"'ret Karahilgin 
Tell{raf. Matbaosı 

Üsküdar Askerlik Dairesi Baş
kanlıi;'llldan: 

ı - 339 Dı.;·ğı.a:'n i u v-c bu doğuımıl..u-
!ıa da rruJamrl>eye tabi Yede~ &ubey 
~ti(ıtiri.bı.•0"1k kk'3 hizmt t;C:.erdıcn. 

A - Yüllmı"k t,ın,.h10 ecıııelıl mmı- · 
l<ikıc·tıerd~ y<;mıış ve M<crWc der-
'' göı<m'ml~ olanla.r 1/2. Teşrin/ 
942 de. 

B - Tü1'<1zy<:de orta okul d;plo
ma<1 alıiıık1an oonra y-.tıa.ncı mıemle- f 
!keı.]~ toıı&.lüı i .ikım:ıd t'<lcnj.,,.. 
1/1. Kiınun/942 dr. 

C - Bü~iin tt?ı.'ıs.Ji~ yabancı mR!r· 
~ıeilte-tlı'rÔ'' yapa;nı:t h(tt:·l~ dersi 
görl(;>n Yli!kıst:lk: Okul aTil"ZUnil.aJ'J 

1/Şı>bat;ll'l:ı de. 
D - Uee VL' m-:.."\'.ldili n1('.zunu Uır.1 

ı;ı,ı;y,.tnanwhl<!r l/Mo.:ı1/943 de . 
E - Till1<.iyed 'Jci J;ı,ıe mezunl"

r111ıdm olıJtP tah.:;;IJıerini yabancı 

\-.,.l'•ınlnk:ıcıt.."\:ıdc ve AakCrlı!lk dersi 
göıerek ta.mem!ay>aıılar. l/N;,;,an/ 
943 <>ı• lı=rl11c ln!'a~nna ""'-1< 
.et:J)!e~!<J,'Tdir. 

2 - Üniv.(lrsi1ıı' w Yü:k~ okrul 
mıe,zunl<:1.rryle li9ı' lllı('Zqnl.a.nndml 

(C) 11.n'\_,,s; alanlar l/M•!Yts/943 
de YEdi'~ Sub:\y Oku.Junai 

Ya]nız t.;bib, lı3ıyta-r. ~er, 
{'('ı..-ı.cı, d:Ş('i oku!"'arı mıelJUıilu olup 
ta bu sını!la-:-a tt>ir1< roi!miş bulu
rıan >'lil<s<k chllyctnnmcl.ler 1/2. 
'l in/942 de ta:' ... b:k.ôl·t okuı!l:ı.rına 
6<'\"k r<l'](cekl<'t"d;r, 

Al:.tcıdnranın i~bu il5mla!Jü tarihe 
ve durufY".aa nna. gö~ .ASkPr:Iit Şube
J.erın~ mÜJ(lCOO.t .ct:nııeleri. 

• Eminönü Yerli :As. {i. ld.en: 

339 doğumlu ve bu d<lğumlu
larla mu.amele ı;ıören yüksek 
<.illiyet'; kısa h;zmeılilerin "1-0/ 
](}/942 günü Yel. Suibay okuluna 
sevked rlm<·k üzere şubeye mü.
r acaatlan ılan olunur. 

Si 

Yazan: W. Şakespeare 
Türkçni: },1ı'!hnret Ersin 
XO~O:Dİ KlSJ\U 

YALANCI 
Yazan: carro Goldonl 
Türkçesi: S. Aioray 

Cumart~i ve Pazar giiıılcri 
15,30 da matine 

Her Çarşamba saat 14 de Çocuk 
Tly.ıl?'O>u 

Perı;<:rn!be ırw>ü soa.t ı6,30 da tari
hi mat!ne. 
Pazaı-t<>si günil Drn.m, salı gilnü 
Komedi ti tro~aıı knp~l!cll ... 

El işleri sergisi 
istanbul v;l;iyc·t: kcy d !ş'.er; sor. 

g.isi, di.i'l'l, Emin.önü Ha.Jce\·i salcn
larındıa a..;ılmışlıT. 5ergi:1P, İ>tan
bul ikOylf'rinin e1 i.şl~rt. ve <lokuma .. 
la"' ıe.t>• r {'dilmek !.<<Mı·. 

• TAKViM • 
ı. Teşrin: Cumartesi 

1361 1942 1358 
Hicrt 

31 
Rumi 

2ıO 18 

Gün : 304 A~: 10 IIızır; 179 

E z a n 1 Vasati 
Vakitler >. D, s. D. 

Güneş 1 22 6 30 
ögle 6 50 il 58 
iki.ndi 9 41 14 48 
A.qam 12 00 17 07 
Vataı 1 32 18 41 
ifl'U'ak: ' il 4? 4 50 

DİKKAT: G 11 .... lt:ye gönde-ritea 
evrak grri vttilrne?:. 

ÇIK'f.I 
Avruııa ve An;erikada bile emsaline tesadüf eıli1mi;ecek derecede nefis 9(} ıforeee limon ç'çckleri Ilı\SAN kolonyası büyük fedakarlıklar neticesi istihzMına nm\'affok olmu~ur. IIASA ... 'll Depo,;u ve şubelerinde ceop şL'lC-,i 50 • l/lG 80 • 

1/8 150 - 1/3 300 - 1/2 475 - 1 kilo 900 kur~ satılığa çıkarılııı.ıs.tır. NESRL"I L'mon çiı;elderi dahi çıktı. Fiatları ~nlardır: Cep şi~csi 35 - 1/16 60 - 1/8 100 - 1/4 175 • 1/3 225 • 1/2 21;; - 1 kilo 52a kıırııştııı:. 


