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\. o·· N L 0 K SiYASi H A K 

Tüccar in1tihanıl 
1 

kazanamamıştır -Yeniteclbirlere 
ihtiyaç vardır 

Dil ayramı urt a 
örenle Kutland 

}' a ı;.,ytin .vağının boyu· 
na fioL deği~tirmesine 
ne diyccc2iz? O da mı 
istihliike koli gelebile
cek kadar değil?! 

Yazan: ŞiJKRÜ AHMED 

Halkevlerinde inkılabın öne
belirten söylevler verildi • • 

mını 
------- --

tertip edtıen etlenceler geç vakte kadar de am etti 
A,.ı.:ıaıa., ..!~ ıA .• ~.) - B· lt. .. D;! l..:. ... ,ler Vl·: Hı:,.,Y..rJ1r 

GAZETESİ 

,( 

' Ankara suikastı davasının dün 
Temyizde ınürafaası yapıldı 
J\~rlf)l'ttıın 1ı., ...ı ... l.: J E \on ı· .. prr e ~t ., f> 
,, ~ ~ q t>f I. \ -1 A )4'} .ı! • ~ p l • Aı ıa.t -

\.. 
n 'r r.~ "' ~~ t-q ı.t. f>fl.I- j,~~:..,..,J•ı !l(t 

) 

CAJ'~fl ı'\tl 3 1 't:4 ~'\Hİ .. •Ut'.) 

..J 

3ugüne benzeyen dün 
St>lami lzuı SEDES 

DCt_torli Edeby<ıt Tarihi mü .. 

'\t:rrihlcri.Jnizden. A~ dııı 
p1t"b'u u Agah Sırrı J.t•\ c-tı ... 

llt .a~1 fiat, k-0ntl'ol, mı.irakabc, 

O \·urg-unlaır, 'ur~uneu,ya kar· 
... ı a.Jınall..ak tt·dbırler, \'Urgun· 

la.rı Uolt'nıt~ bU~lt.Sunda J,!aze · 
teJerdc nl~ı-e<iilcn ıııi.it~lra 1 arın 
••Y"'1 p<k ·~oı. diizii11cleri bul · 
Tnu~tur. 

T<l•· .ltayınD' 11t; iıh~:ı:: ı vf' c;·! d~\Tirıı~~ 

l'>+Jı 1.>a.:;·!.rJtıQ.S.ı f ılı. 1..l • ~-6 F.y . ; !l12. 
ı ı r.•lfı(-,• 1· Ji.1:JiCFt.ı 0t0l .... y 'J' ıe bıı

&· ı a.ıt 10,W d:ı b-..-;ta. 11!'1.., , ''r
~: 1ıı , ... ·n~.~ D·I ı.:u "'1.iı.i.« n. ~'b..-. 
HJ < <\ • \ !ed ol -gu hJ .ere bı.c-

1.ı'lı D ! t: u ,.ı cı:ll: b~~ ı Eb~W'f! 

Şı.:f l\tahi- \ki,\.n n)ı.ıvakfk,._;. ~(w.:b"":nli 

z·y ı •· et. ~ fı'C:tir, 

1
------~---

F.:\ofL"Ü~"U HA! .KJ<:V İN'.DIC 
E- ıc(;ı u Jı.lkcvıııd~ dUıı ak- ı 

4;c,nı :-.,.at 21 (le ycıpılan tt~lanlı~ 
<l:• k•.l<hl k b!l' d'nlr) ict kır'
H s1 h, l.1!" bulun!'J'u:-;t!.ir. İ!"ıiılr.iiı! 

rr..;n:ırdan. .sonra Sadi 1rma& 
• l)il devr:rıı nin aniamrs Jroıoı;

c.u ·YtL'T'Jfldf' ·ı.g le ciiı ·ı .. ~nen bır 

Stalingradda va
ziyete hakimiz 

.. c,ı..ıl o.t~ ... paha"'ı!n~t h1:1ü•n 
~~~;İl;..ı J• i,;n J .. rirhj,:ııfı"na 
o~url..-.·n ;,1L.hma '" ınll"~hur: 
•Get·nı·~ ıanıan ülur ~i. ha
~ ali~ cih:ın dri;tr ~uzu gt ldi. 
Jn(pan Oi\·ot n ltlrbi~ atuıı ka -
rıı.:..t..ı.11rkc>n ~ki ıamanlarda 
da h~rnı •dılrctk. ha) ale de· 
t;.er .Larno..nlar buluum;,ıdığını 

dMıa tlo.g:ru~u f'o!ool..idt:n dt.• 011 
günkü .. ıkıntı(a:-ın ''-rolduğu 

nu anlı}or. o .... ın;.ını:ade 1·aıı>'i 

d'nlt'.) L·Jinı: 

Tica,ct Veka1dınce, lwlcdi~c· 
lerte il~Lı .... t ve tita.rel ınüdül' ... 
lııklcrinc'.', ticRrct odaJarın('a, 
hor; .ı!..-.r tar<iıfınrian "hu an ted
bi.rll'~· h~c her bi-rb1i a)·rı a)'rı bir 
t.:-. Jlİf;." tabi tutıır~nk ınuhtrli( 
kJ<.;ın.larda '.\ iııc pc·k c,:ok düetine· 
lt·re \"<tıan )ekuolo:rh, har;:-ıla • 
ıı.ırız. Hub.ır~:: kadar 11c oldu. ıu.• 
~·ıhi nl•tiel·ler alındı? 

Valinin rİ)a. Ltind~ bir ll'p • 
Jr;ntı )apılını~. 20U kuru~u A~an 
rirint• ra1h.ı.11Dll\ l,!.t:leot'\'k ay J 10 
lturu~a rliişe-t·,.,,ği.ni bll nıa1:n top· 
t:anc.ı tacir!cri Lcjı· .ıu ctıui· ft'"r, ıl 
.ıabın n1c "hur ~u\ ~uo1..~: 

«A!!3J~i1 ;s:eu\ lııl~Tİ1'.U .... ~8•:•b· 
Pl~ inr iiaftarunn paıhaJ1ıııına 

J:t•bt-p .. ın:.., ~-11 .... t olıluğu h .ıl-dc 
lslonbııla ı,.., ~"" 120 (\1\ ol pi
:ri,n~t.e11 fazllO gctn1ı·ın.:kte ul • 
duı~u ~:<'-"'ler~lİl"••r. ~ralcbe ~;ırr 
li.'I ,.7 old11~unrian pıı İn( fi:.t .. 
k.ırı yiil rfİJOtTt•U~ . 

·~.ı;~?inin rİyoiır5tlWult tt>plaııf.ıU 

4Mll~~ "">n .ı;.: inı• ı ırırleriı..-u bu 
j:1ah.ıtu1a 1'~ı:i olarilk~ ı;&rj.a1.; 
il('\ \'i} ı.;.t:ola y;ıı..ıuıla h•l!;-l~nı.- • 
:ı-ın 1 to;.tuıın tıt.ı-;u~t;nda ı·it.·aret 
\' ı·l.:.ı)ctil:~ ı"i(adı. bulunını;2 k.a
r:ı: ~·erıu~tjr. 

llİ1>ııu <!Dlamadı~uıuz <İlıeı ~u
cur: iJ.tioat ihri;; ,n an ve talep 
1'-.ide~i. uorınaJ 5~nc1erd~, ı.a • 
ınaıılar<la coti t,ır ıu:ldii. Libe· 
>ö\1•.l.iluin '°")•'I ~rrht.liliıı;u '.'-c.I' .. 

hest t:c~retın. pch(ol. 1:.aidc~.n, ll• 
~ulleri ıı:lbi 1939 ~' liı1ündc ikin· 
t'ı (ih<'n harb! b~,,1.ıdıktan sonra 
nıt-ı.k\ır tıTL '\C ı ... ılrp l..aid~i de. 
lıtr·nıt>nlll'keıte t•ılbik !\2ha~JJ1 .. 
dan atılnııFıtt. l\lih,ert'İ \:tya 
lolalit"r d.cdellrrde bu ıı•ul 
ls;ı9 harbinden e.-elki ~ ıll.r<la 
t~rkolunınuş, harp clon,Jn1;...;i .. 
llin kaitlclt rin~n, p13nlarını11 taf
bılı.ine b.-lıuımı.tı. Jkt"aıli~ at 
i)p tic:ırrite Jiberalizıniu oınası 
\re baba'ı sa~ ıhın in;iı-lf~re ile 
llorlt"Sik Amerikada c\ahi lıu ,;,. 
'k-nıi~ aT:c "c 'alep kaidt"si 
~ıli11n1i~, .. ıfııtlriilnıiis harp eko
flOnli5inin ~aı;ları, u'ullc-ri. s:s~ 

İt>nıleri toı>tan lib<'rali;rını ~tih
lar c~lemiştir. 

'l't.ırkıye Cu1nlıuri3 eli d;ı hi 
l!l:l9 harbinin ba~lauı;1!'>1nüanb<•ri 
~ltlığı ınuhtclif tedbirlerle Hhl·
tııl.zn1u1 e~;ı:::,Jarı ~erine yt=-ui, 
l't·nı \~ nıilh iktı~at hiın}etl1i • 
4:t gurt! usun~r ikanıc el'lcınistir. 
)'ilhak l.a totoliter dedctlerdcki, 
d.,.nıukraı ıneınlekctlerdcki gıbi 
l:ıru bir harp ekononıısi ~i~t:..•n1i
~'" tatbikine ba. la11maılı. Fal.at 
dıın~anın ve nıtnı1ck~liıni.ı.in 
lltı••adi, ıil'uri hfuti~clcrile tarz .. 
1 -.rı henı\'n her ~1ıada hnrıı cko .. 
ııoıni~inc gOre harı:lıt~t rt1uck ... 
lıi.;-inıi--1,i L;:ıruri kıldı. Ru \'DLiyetin 
4 rz ve talep kaide ... luln nt hiik· 

- d u, ehenınıi.>rti olur, nt e 
1•t:o\r-t!t1(' "e (intl~rda uı.isııl 
~"~ _eit :ılııuıı"'k, ıikrolunı11ak 

ı.ı.;\ ı·ıi.. 

. \~il;(\ ~lih .al'11ın~ıı.ıo i hhl~k 
1l't ., • l n t ıt.~ cu)aı-11111.1.1 lıt>nun rrltn 
"'•nını ~~l.l:ıılıkl.ln &onr:ı 'arı • 

'"
1

'
1
.· ihrar \•dehılt"rt>-ğiuu:t ;,•ytın 

.) "iı.:-l:ınna da aırı ve talf'p l;a-lde· 
' •

1
1 n • · • ı b h.; "• ta1hık tdt·ltı:;ız? l~a ı a 

•Vle olıt':\Of kı lf'~·tin \ağlcu'J .. 
n fi•tl.ın Ja )ıik•ehlik•~ :;iık

~I :>ur 
~ ~n-ziın doğnı"\U, hoYle kBılnls • 
cnı,ı, ,.. . • \. t • • llC:t'arın ıır;;rı nnıra .. 

ti~~"'"': h~)"t'tlr .. İlt>, iktl"&tt n1·1 • 
1 ~ı·tıtı1n 'J'ı,·1:1ı-t·t Vt·kHlr.tıne 

ll ı 't"t l el ~ ... , lh ı bo V\J! )"a ... 

p.('ı ı .~W"' Jı'ftİıın n,,,.;.ııt l h•J.l.ıı.: r.
cl9. tr...:ı ın \ aJtfrsı:1i y p:ııır,ı, v!" rr: -
v ""<.t t ı: '"' ·r · r1 ı<.\. ~ 
cı'llna b \~ nK ı\oc:V"l 

SHJP..İ•M1 İ7.DF. Ki CJLA,fA 

'TÖR.ENT.Fni j 
O "r.cıc D.l B y~ <' n 

}lai3.~··vlcr nöt: bi.i.yı:·. tö enicr• 1 
. kut! nm • \ he' . 1 : l ıok · 
f:ıbın .. n Üi't.'"'" n1 oa1 rıcn !-Öy-

00' it.~· 'pr:rnr;llr. 
Ilura ... n ,Q(JrrP. r11İi. v~ yeni 

rc.!nbi.:ı.. Ulf'rnı 'ııien par

'-'- :,,r okıınTııst r Bu nw~·anda 
KHr.a: Em n 1 or. J) ~an ~Aie
l'oıvat <l<l'n ı:·uı·ı,:a!ar Qkıu·mn , 

,\er n Ö!'ii l tir Tanıın•al Ec.._~ 
l>:' tırdan o: eklt'.'1" vrrrni~:ır . 

(Dnamı 3 iin<ii sabücdc) A'tı.lvni Eden 

-Aniidane Alman hücumları elan 
zaptedilmiş bulunuyor 

• 
Merkez ile siminde Alman mftdalaa sJst&m-
lerıne girl!df, d ,manın zayiatı blyilk 

Amerikanın Ankara Büyük A. Eden'in 
.. Eıçisı t eberrüde bulundu yeni ~utku 

İNGİLİZ HARİCiYE 
NAZIRI DEDİ Ki: 

Moıs.koYa, 26 (A.A.) 
ö~ie tebliı:ı 

2'.J Eyhj1 (i.:Cetiı, lol'ölurımız 

S'.alinı;ra<l - , lozdok \'C Sinya
·ino nölgc-~•·rıı~o.c tiü~manla çar 
pıj;m ;ı rd r. Öick.İ' ccp;helerde 
önt 'llir ihı~ b·r clcJ;'~ik'.ık olma-
n1 t-t r 

lJ"tuharet>e'~rinP değil. 'fimoçt.:n 
konun :\1man ordusu sol cena· 
lıı ,!zprıne ya;ptığı tarruzu :ıap
t<·lrrc-~e ha-srP.diyorlar 

5,,,~ ,ı · t',.ıarı, lop ve havan 
:opı. kullan;ırak Almanlan stra 
1tjık bir ır,t•vz;den çıkarmı~la.l'

dır. 

(Jkva~ı :ı iiJı<,ü •abife<le) 

•Çıktı ate ~paha~ıua hiztim 
(oduın) a1ıhT dirheın ile ud 
asa - \~a Loıuür ı..ö~ il' kim 
~ubarı dahi. tuli~a o1dtı ditl~ 
) c hah"ı - 1\rpa torbas.u ... anır 
-.nı gorrn. ol~a hir gü ... ::le ar· 
p;-ı.t:ık ı·~~ da - Re, gani (yag) 
sade i t'ra!'.ı 1nuh,tl. ki halla· 
~ı.na itıncz ak c 'et"a - l{ah· 
\.t:~' nll'ı.hcbinc u:ydurdu, O<'

hudu ka' urup İt·l'r zurrfa -
Bu gala.}.,, c.;ebt p nc~Jir hihnenl 
J İne hrr !'1-t') de \iar b.ı.~ ıl .. a rt.'· 
ha .... \luh!ckirler J,..J,»ıdır bu 
bel3.a 

:\fuhlt~İTİn m<>dern bir tip. 
dulık ile şilayetin de bu giin· 
]~re mah~us bir hal o1ınadığı 

(De\Mııı 3 ıinc!ı ohifede) 

1

, Steinhardt, ihtiyaç görülen 

1 
yerlere verilmek Üzere iki 

· kasa kinin ve aspirin gönderdi 
' Anl<~ra 26 (A.A.) - Am.,rika n.n Ank:.ra "1ıyük t>l;i' i ~kMJ<tı.~ 
Stfinh•rt Jıti~aç guriileıı 'or!Nc ''t•rıl nıek iizerP Ea •ekil Şii.kTli 
:-;:!rar&~lt'ya, 2 kasa kinin \·r ac;.ı)i rin g()ndermi~ \e Ra5\lekil buoları 
Sıhhat •c İ(iinıai , fııa\ tMt ''d.a ı~tUıe he<li~c rtmiştir. 

BAR R 
• if ftli 1 

., ---·---

Teb1iğt1ı t kı 

M""ı<.°""• 2ô (A.A.) - So,yet 
1cbU.~ıııın 1.Kınrfc ':"';~·Je de-nıl

mckıed r: 
::;ıalinı:rad oolgı·sın<Le nıuh •. 

rt-be~e-r · if( • .e ue\~;ım ım ... J( t<'" 
d;ı· 

"'la'.in~ı·adın ~in1aJ~ garbıs~cdc 
ıb:r kaç J\lnı· n taıorru•u sğır ka 

I.wıd ·a, !!6 (A.A ı - Dün 
y"{11arla gerı pl.16kiirtülnıü;tür. 

l.ıvmlngtonda b:r nutuk >,öyli· 

''Amacımız Almam 
kor utmJak değil 
felce afratmakhr,, 

~3;ı,;!<a bır üsımde Sovyet kıt
~·cn 1-iar!.Ci' t Ne121r; Edtcn ~y:.e 

a:c;.r, dü~man,. geri atmışlar \·C 
d<·mi~tır: 

600 .'ı:irnan ö'dürerd. sll'ôtejık Son günlerde JlU>).<•Y• v~ran 
d . t ehcııımiyelt<- btr m':VZı '«l•I et-k.ı.file ~ımdiye ka ar iıiıyuk Bri 

l<ıı>) .ıd,,n ~.- Aı~rikı:dı,.., ib:r m.~ierdir. 
wk ..ey 3 lıatt<' 11 .. , bi. zaman StalingradC.O. Soı;yct touoı.,,,~u 

ııa:.ıedılrıcen> ~ derrc :le önemli Mo•kova, 26 (A.A.) - NclEı 
i;a"P nı< lzc·mesı tR<;lim e!rn:;;tir, Stalir~radda Sav·yet Jut';ılarının 

Hariciye 
ikinci 

-
Vekilimize 

ame ıyat -Alman 
yapb. 

olesörl in 'bir ı el yat daba 
l dura a iyidir aıtanın sı 

Ar -ınd' h • •;ok uı:ak, lak. l<'•j) mu:.- vemeti arttığ•ndan Alman 

Bugün büyük tören- \( <Dfv••Jh 3 ;;ndi ••hifc;:·d;:.,>::::::=ıa=r=b=a=ı='c=•=r=~=·r=eı=1r=,i=nı=· =snk=a::k::-

1 • - =--•) 

IB~. ~.~.~:.,~.~ e~~,~~,~~~ Te ek'de birkaç Rus ı 
1 ı~ı; ~·opı'acaktır. btiıa- rılan ikı marı~ er lıavnya ~ m e v z ı· •• y a r ı 1 d 1 1 

hıı her ~·r~t kin<len n~Ukerr... t;er el ::;ılfll1 a•a-cak'~rd;..-. Bu-
nı(· o m~sı içırı .·rapı iması J::.. ı.u Bf'-:.ktv:i kaJ'TI1a\ mı ilcı 

\ ıını .rtan huzırlık'ar tan~ô·nr ıb:r dcn:z t.•hayın 1 'iÖyLyc 

l'ı k nmı~tı:ı· . ki t·egı nutu · ar takı.p rdecek-
Törene ~t 10 da İst klal 

tir Gec~ bUtun gt··n1i~cr ele;.. .. 

ll n~ars ıle b~lo.nac<ıktn·. Dl'~ 
tri1derle a•,ı. tıla.cak ı Rnn z b~ndc•U •nar- ı çalarkeı 

;·. Baı b. roa riLVrınrir~ı denızeri g.ızdan "gC<"f:Ct.k vr..pur11ıar tur 
1 kıya1"et ndeki i.kj p.- bayrag1 ıoen. n önünden ~ıe~cı·k~n 

d re •e ~rkecek buı:u tÜrtlE'- projck\.irenni B..ı'oaroo tü~-

j e çeler.k ke>yma törenı ta- 'lx>.ın< çt\ r(> r.ı<Zndı • 
i k.p e<lH~ktir Bıı '1rada lı- !Bu gece Halkcvlcrındc Bar 1 

manda buJur.an p,('miler c1U- llJaros h· kk nda nutuklar \"C- C 
ı duklcnnı l'alacaklurd r. rıkcektir. j 
'--·~-~·~~~~~:-""'!~·~~~~v 

1 Üç!ti Paktın yıldö~ü- ı --- --
mü münasebetiyle 

Ciano'nun
1 

Mesajı .. 
" Gayemiz haklı 

1 
ve adil bir salbl 
gerçekleştirmektir,, 

H.u" , 26 1 A.A ) - Üç1 J f>aldl 
nwu ;J ktvn ı.i. n1lı ~< -

rıaz.ı KLC 
n b' n 

l 

1 

~~~~~-ıamıı-~~~~~ 

StaUngradda Voiga civarında bulunan 
Parti binaları a All:aanıarıu eline geçti 

Bu· ı. Z~ (A .. ~ ) .'\ re •n or-
,{.ıl r·· +.ı ... ·rrun1:ı 1 dap.Jg1nı.rı t ıb ğ 

Ka.E:\a 1a.T4-:ı. şn.c.t gal'bi ~ ırır-

d '"' •. '"' ;( uı.t nc~e ::: r: :ı. '-""l' 

t>l'. :t"f'(< ii\~:.:aJa ı. ya -.. c.. 
fltUl;c!l5lr ·ınl ı:e d"i;-m<a.n:-n_ b ·-

lo:t\' kU'\\.t•f JTıl \/ ıJÜ J.l ı). Ş J"Q 

St.a.'.lr.gı cı.d tır~ ! :ar, 4JCS f'ııdıe. ; ı 11 

l«t)!\."vetl~rl na.tılı rıntıa ·c bı·l~.· n-e· 
t;Cf'tioinde Vo 1g.a t-"~·ırlf"!da ll'\.ıllsıcın 

""1!1t1 t:Jna1.annı. c"\:'~man n al."t>J-

J~.t', o anın qırrtıl ki!.d m«:•\:z ·nı• 
kar~ı yapt1gı fat;. ·t~ı taar:ruıl 1·1n 
gı ıı .ıt.r:ıı~şıar ve bu ;ırada, 31 ~r. 

p etırtı :.:: c "d r 
Gı-cı· umla.rıııdııa. -ınıuıh,-,. t. 

· ,)',;a.rı Iıer.iifn ,. EJ<brh;n -tm-.:ı 

pet'ı'W. ri('J)Ol3u"'1ru yak!T..ı.şüı rtlır. 

\.'l'phı nj:1 ff!!'-~t."".-;. A("S l :.ede ~ 

ıt~ı:k ~l l vt• n·f: er CT t ... • ıı n .n ... d'-ı 
h ıntıU.lt.a.\iı•mt t r- •·:ÇO~n b c., 

(Devanıı :ı ünc:ü ;>ahl ede). 

Ankara 21i (A.A.) - Hari<'.iye 
:Profcw Savcrbroeb t"'*1f111dan 
zere bugün cij>lcden nvel ikinci 

Ba,tanın _ıhhi durumu i idir. 

Vekili ı nn1an ~ıenemenr;oi:Ju':':a 
birincinin nliiten1mimi olınak il· 
bir am~liyat daha apılmıstır. 

1 AICIMTIYA Kü ı 
Cemiyet ve Cemiyetlerimiz! 

g ç ga~ e. \.e Uç netice• 
baslıklı fıkranı, binok . . 
;ab•larda eri§mek isle -

ıJiğiıniz gayelerle, varlığınıtz oe· 
üaler 11rasmdaki aybnlıl<Tau 
nümunelik bırCT misal "enııek 
;.,ıeğile yazılnıı~h. Onu ukuyan 
bir vatanda~: 

- Ya ccmi3'etlerin1iz, diyor, 
ya cemiyetlerimiz? Sanki onla
rın kuruluşlanndalti ga>elerle, 
vard1kları neticeler arasındaki 

aykırılık. faraza Sipahi Ocağı oa
Joolaruıda at yerine kart yarış
tJrıln1a~rn'dan kiiçiik mü? ..• 

( 

1 
Yazan: ) 

Naci aduU::h 

la?J i~inde tedavi) e ka\ u1tııru • 
Jarnıyacak deroı:ede dcr ·n bir 
yarayı de . nıel. korku'u a.lako~ • 
du. 

Ne ı.an1an •(o~uk .Esirgeme· 
Kurumu • nıı diisiin .. t"ın, ne z~
man •Yl'~ila} C;n1i-;.e-ti• 11i dü-

( Ue • am, 3 irncü ,ahifode) l (IJnanu L'~ıııır•ı nhifed ) Dır Bu. ~ehrlnuı •ol.nkla ..: .. giı.lencrck ıl rle) t•n 

Bann ~orar~anız, o fıkranıda 
hu ınt'\ zuu tr..man1ile m~sküt ge
risinıi11 srbebi. c~mi etlairui:zin 
" i ı~k isted'kleri gayel....-le 
\i&rdıkları neti< L·ler ara••1nclaki 
Ol J;.ırıJı~f, .. b:1na sual bOr"c\n ,·a

tanda ın -;nnd "• ~lhi • l:üeiik • 
!-.C\ i iıu ,.ı~ncı:r. Ril:·t~ ~" itiı. f 
t de\ n kı t'LlH 'ictl~riın 7:T! g<!
'.)'.clrr n', \.L' "ohiJ;etleriui e~<" ... 

1 lcı~ıkıc.ıı 1 cııi, lmgunun ~nıt • 

iin ... ,..1n, n~ aman •Şchithk -
l<"'ri In1;ır C!'111i)·tfi• ni di.ic;;iin • 
seıu, ne :Lanıan •Kad1nları Es:r. 
gen1c Kırrunıu• nu dii~ünseın. 
bele ne 2an1an •• \rerernl~ :\i~it"a
delt' Cemi' f"fİ• ni dıi"l.111 .. enl, 
yiiklt"11İln1elrri de,·lt-t ~tirii i ... ı~ 
}t!n at::ır \azifc bnın•ılt lt'rİ al -
Jında pek ~elim :, k lan bu k· 
~rkkuller göı1rriınin onune, 
hoylaıın<l;,ın biı~iık )·ukl<"ri kal~ 

dı, tnılk için ı~ ınan <:O<"tıklarııı 
~ı·vhnH fiıhat hr~·hudr ga)"reli • 
DJ J!«'llrır. Jle-l"" bu f'.C'nıiyetltt 

lDc\ilıuı 3 lincü >alıifede) 
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Müşkülata maruz 
kalınmaması ıçın 
t c d bir 1 er alındı 

1
1c0ce er ne karışıyor! Okyanosunda .. _____ Yapılam ı yor ?

1 
Y•zan. Ali Kt!1·..aı sL·\_\1,1N 

Hu-seyı·n c "" 11 ı" d ,· n . . Suat le ğcr hu \ a; Ru. ya ) eııil-
6 - S11l1"n Murat Fransızca 

da a .cmun htca 
1 rr;na \.ç•Y n t..:d.ıc-n \}ı.ı.u ~J :\!O .. 

ard) 
7 - R~.;;at cfend:n n 7rar :::-::7.· 

ca lııoras - Er:~ ı .harb1) e ~1U.ş.
r Sdfvct Pa .a. 

E\ ,·elL-e ele r n1llı asıl~betk? 

arLetn i~tik ;, ·~ hı.ede Murat 
ı.. f'fenc.i, a ger birOOer eru -
c.ıen ctaha f.ıı' 3 t~ıh-.1!1 ~,·n11~ .. 
ı; ~has:;a J:ı ... ta .. zc.a,· }K"\·• et .. 
n1i-s. . Gaı p il•m ri e i!Pr e
rr ::r 

St hzade Han,·t efeooi, ta .. ,:. 
le pek ,, kadar rnna nam ~- btt 

ı k birodrrırocn ı k çok ~erı 
t:almıstı 

lllP\- i..uc • ır <1 "• cruı t1''1 pek 
~-otc gen kalm .. lır. Yo!n•ı. Ara
hi vf' diu de!" !Prir~~ hı raz f<'1'7.· 

t'ra OOrmm.ye> v~ rrr :-. .. ,.e bu 
pr.;l,erde lhavlr i!er:1.en ş .. !\'fe· 

raın'nı an1a'accı.k k"dar ıratik 

o'r.rak - Fran">ı ca , .~rrnmi ... t r 
A l garı i ı;:-u!'a .. eh· ki se:h.z<'ri 
Ham t (·fc ndi h::ırt!ma~lar1 nın 

korıt!sluklan Arapc;a ozması 

lısana Peves etm' .. ,.,. ağalarla 
mf'-rrn'llelen k0ntt<nc k derece 
de bt1 ltı;;arıı •!erl""trr ıc::t1r 

5<"1 z:ıde R(><.;at Eft'ndiye gP!ıin 

ce- .. Onun Ft r· ~i l"sanlra olan 
t~-.,ma,>ülUPÜ arz •m· ı·k n·:C'r 
ınual1inıle?"n.clcT' :(\rd 0 $cr·f 
ı>fendinin tesiri ı· .nda kul on 
hu {ııacf('. va~n" bu li.san" lı-
2't•ri de rlttrmak1a ıkt a elnı ~ .. 
Fraıı.>ızca n1u;ı 1 ill'.' S;fvet pa 
Sdıı, -ı bütün .g .. ) :c•ı r1 nt.. raı.:.

rP€!1 ı,e ·bn J~sana \ 'P ~P -d-e ~ulf 
'f'";Jc~;\a!ına a.-·a temayül g•>strr 
n-.c mT~ıl'r. 

Şfhzade Rt'~a' nknd•vi bü,· ;, 
ıbıraderl("ricdPn "''yır:ın ır.ilh · ın 
bir cihet tE', (rrı· :..1) me"Pf'J:e..;ı-,, 

Gerek ~h7adro ~"u'"rı• °'ff·rdı 

ve gerek g, ~n ı ... Ham c re d 
~k k~~ük yasla nda p'v·,~<ı 
dersk-ri aLmıya ba~ "ı11J";..lar. 
Kısa ıbir zan'\an a, nıuı;;ik'.cic i!Pr 
lemeğe mm·aefak olm !ardır. 

Murat erend mıısik w (mP
too) ıle devam ctm .. mi tı.r Pr • 
t'k olarak çalmayı te~ih etm'~ 
tir. Alaturka ve a'afranoa mu· 
s•kı arar-;ında lbi"tı\ ük ir fark ~ 
1etmPmi~tir. 

Sl"hza<le Ham t efend• tse. mu 
ikhe 'her şewlen fazla ehem· 

miyet vermiş. Ve b:lhassa ala· 
fra~a musikiyi tere h etmist.r. 
Ve -hu cl!ıetıtc de ciddet yüksek 
1"tidat göstererek !ı""1>ıarı olan 
(Dc>nizettı) ve (Gu•·atellı) pa· 
,•t•rın daima h;n ret \'C takdir· 
ier•·nı ce'·"'etn1·şrr 

Su\•an Han1it dt"'vrini ya~ı-

' 'll\ar ccı'< Vi hatıılarlar 1<', 
Suttan Ham'ciın mars:, bütün 
l•!ikiinıdarlarm nıarı,lar: arasın
cla c'c:llden y,ük, k b·r mümtaı'
\"etı ha:zdi ... Bu m ')~n bu ka
dar yüksek b'r mu.<ik' oser oi
ması, Sultan Hamidın b zzat C>· 

nun lizerinde i ... 1 eme-.:ır.rlen iJpri 
~clm~tir. Çükü lılikrürrdör o
lur olmaz kend•sire AYrttfl'n n ı 
en bü. ·ük 'besi klr arı tarafın. 

·} n gördcrl\en ma,..Jarın -hi~ 

bir:n; .bc~enrof>n.i~.. na~n' ıb"ı-

Konlı5urken :ıras!ra koltımu 

. ~.kıyor ve ben d<? d.elışetırr.:len 
t • triyordum. 

T'm bütün b~nla. ı anlatt.ıkça 

ıllu <;·ocugun nası' et.ektri.k san
dn!yeslıte gö.rd<-rildigıni trlSav
vıır etm<'ğe çöl·ş yr.r, 'lıtı~ Hım 

0 1rr.1)arak. ve bc1li etmcn<.:-ğe 
çalı~ar~<. iirrnmeler geçiri.>Or 
du.m. 

Sonra bu zaıallı Y .. nu'lun 
•hti~_::.r nı \C ö'.rü'lliJnü le~mi ir 
re.leke ile tf:>bi• ederek, maka
ma ,·rrn:<k va fen1 o~duğu ve 
rl Hı-den de h:c bir :-.e\· ,b('lnı<.· 

cmece..,.ı için, t d"r n ıztırap 

ciu\dl!bumu bft:..:i Lasa\ \'t:r c<le 
nı ·Z5ınız. 

PENCEHE.\'t.. Ö. "Ü1 'DEKİ 
AGAÇ 

Hava, ~abuh oinıa.i r.a Tağnıen 
pek serin deMi!di. Tim daima o 
~ü.1cr ~·üzü i'e t nl,tmag:ra de\·om 
edi-H>Nltı. Arada bir pencere•1ııı 

-i. ri:'tlcleki ağac· n t lre<>:n yap
raklar na 'bakıyordu. 

Ilsk katrn o kad- 1r masıım 

lb'r ali vardı ,, onun b.r kat 1 
f\ı~bi'mcc:irıcı 'h 1 'nıa\ Yetmek da 
lıi insana giran geli\'C> ·du. 

IIa ta çoct 0 n ~·· 'ı• s:nirle· 

mo.rş istcd:ğ:n"' e\ Yclft Guvatcl-
lı pr.:aj a g\J·<·~l-e tar I Ptt11·.~. 

l.at~cı o a, bestenin baz mot.(- 1 

'". ni Je kcnd' n• ' (;•.;,
Ya e:'i p"1~ ·11111 ı.ıu sı rpt'~ bcs-

.. aılelerıne, ~ nıi.-, oı ... ..:,\ılı ı\lınanlar 
Der;rişin Almanlarla hemdert olu1u· Ba vaziyet şoförle- 'Ka>ra kö.le<İue "• ine-

~Iahrukat Ofi~i btiıiiu res.ıJlİ 
d1ıre 'e ıniif"'"<'"'l'İt:rf' orlu-n 
'l" 1nang-al kıül!itru te\'zİ f"dto
('ektir. Bu gibi d~~ire \ıC nıü

es.~eı..rlcr ihti)·ac;larını bildi · 
reıı ıi•teltri 1" i!kte"ine ka
dar üfi"i ınüdiirlii~üne 'l're

teklerdir. 

na, Londradaki kadın asker lerc ve r i m'"'şkCI vaziyet. 
t ... c i"gı r .ı .;.:;ı t:zun ll7c:.d a 
l: J ·• k, o ııı':t ~"' sJl-l..,Cr ıı 
\'ÜCUC!.ot• get.rn.ı~tır.. Bu ın~r.-u\ 

taı td ve az;;,tr .. etı A\'rltpar. n 
en \-Ük-.ek oc· ·teı\arları ,·e Jnu.· 
s kisıı a~~ar taru.Lndan bıle tn",.;. 
dir eri lnıışt.ir. 

Şt hzac."'e Ro.~at C"ft•r 1<lıy< gel.n 
ce . o .. n1<;nlı h n('danı':la n1cn
·"" p o':ın kud.n \'e erkcklerın he 
men h<·ps., az l'Ok mu~~· ... ~·Pos 
olcluıd .. •·ı ~alde. •bu ıat ne kü
<:u:c~ı ı r.·l \.' ne d hU\ t.i.k u-
QU1 'E' n.,us.k._ve- Karsı ılil' hir 
ı>t dat ı;wLercmt'm·s. . Haı,a. 

hP,·es t etmem "'t r. 
Ha•ıa l' kurrdar o!.:1' •u ?. -

man ıkend sı ıçin yap lan , c pek 
5.dı bır tıekke la:ıı•.!)inı aPd rcııı 

n1ar:- kabul e, f&~. ltı 

ınaı .n ~ .. .,,;. güli, c; Oir ~·e.\ u'du 
ğ l ('r raftan ih>tar ed lınre: 

- ö, leı < bunı ka! ıra' 'Ti 

d.ı pcclc-r:n marşını kahu 1 ede
lım 

D.ı·<'('{>k'kadar mu~~ 'e k~v·t 
s.?.l·k •!<l~tcrml ... tu· 
Şehzack Re at ·(er i. (:\ln·

lr.vi) 1 ğe m h, c" ha,ı'. c ll k
ten sorr (N'"P~ J -r~n1egp l (·-

"\'e..: 0 1 de. musıkive "-tida-
dı (> • ı("Wl, btt:-. ad .~l ,\'t!l'-

dc k ... ıu '"'L r. 
Rl'>at efend.r.n mu,:k ye k3r 

sı !{OSlerdlf?'. ka\ t;.;,ıJ 'k, r 1 ı.ı 11-

t:ıı-c dP sira.ret etmi..~t.r.. Sul
ta!' Ham:( devrınde, saravıp ı, 
renı <ldtrl o:', fıc!etd. b r r,LtS kı 
me~~t?&nesı Jla'.inde icl". \.,.(' a u· 
zunı·;.nda, (Gümü.~tı~ u k.ş'a

• ı) r.d• yerle"'1 ", olan (\!ut<
kaı Huma:;~n) ı:knilen musiki 
h<'ve•ı. ftd.P.ta o cievrin konser
•·atın" n "dc:IPd'l~bil:rd 

Sult n IIami<iı J:ü, L<k °'" 
C'h.f'ınm r·f>t vererpk ~'IC'ti~lird!ği 

f\1ıız koi Hümaı·un), su kts·m
la<dar. n'ürekk.-pti: 

l - B3ndo nıuzika. 
2 - .\'.aturka saz h<-}<"'. (Çok 

l!ilz el hanemde \"t' sazendeler
den. tc c>kKül etm.~ti) 

3 - ".\<liic·zzinanı Ifom <Vun) • 
yani, padis~.h: mueuı 1·rri. 

4 - Tiyatro h<'~·eti. (Aiatur
ka ve alafranga). 

5 - Panoom'ma h<"~.elı. 
6 - Camlbaz heveti. 
~ - Kaıbakı;>lar. 

Bunl&ra, muhl<>lıf ı ey.etl<'riıt 

ara~ ııdan sec!tmi.ş n!an (Fan
far) w (Orkc,tra) ları da liıve 

etmpk l,;zımd:r 
Ayni zam ar nJ Sultan Hc.nut 

(A>kR•i bando) ;ar~ da «ok e
herr..rnıı et \'CI"d. Anadruunut' 
en lıu<'ra t'öscle ·nden ~etn·ıi~ 

olan askerl~rc! r (B,ndo) !ara 
ayrıi ... n'.ar. az za n zarf,nda 
(Not•) öğ nırler. Gı.I'p rn.ısi

k!s niro valslrr:ni kadr;llerini. 
mazorkalarır. !X'lkafarrnı ope
ra ;·e operet pnrı;alar'ııt çalmak 
ta c:d<len büyük mr liret gös
~r:rl~r ... A..«lter aı,de>la1J111 dın 

1eyen Ga11p musiki••naıst·ar>nı 

bile hayretlere dibiirfrlerdi. 

F1tı-ncılar, hanı•n1~dar \~ 

bcıızc·ri nıiies.~::ı:eler de ibti -
.}a~ listelerini cen1iyetleri va
ıta,ile Ofi'<' hildirecekler -
dir. Ofi5 bu ~:( hi ıniie"'sese -
!erin ~ aln11 '.lıti~ açlarının hir 
k:sıuuu kar,ılaJacak, ıuiit~ -
baki k sın1 ~erbes.t ııi) a!'ıaJan 

tedarik cıli!erektir. Mennır -
er kootteratiI 'ue da~ıil oJan me 
nıur 1·e ıuü~tahdcnılcr thti -
.) a1(1uıuı kciJıperali( \asıla • 
~ile teınin c~· le,\ ec-eklerıUr. 
Bu köınür ,.e odunl:.arın 1>3ra~ı 
hu koop.ratifo tak-iıle öde -
,.cc •kt'r. llalktan >ahit \C 

n1ııay) eu g.l"IİTli olaaluruı o
dun \'e kön1ür ihtİ\acları 
ka,\ ınakuınltkJardao aİın;c:ık 

l'steler\., yanlac~k ve mahalle 
hirliklerinct tcslıit edit..ttk 

ıniktar~ göre sahn ahna.eık
hr. Alına.c;ık J..önıürler tç ·u 
e-\·f.c.re karne tevzi edilecek -
tir. ICarueler dörder kuponlu 
ölac"'k birinci tertip b.öınUr 
karneleri 50 ..,r, bir'cci tertip 
udun knrn('!eri 258 ~er kiloluk 
karneleri ihtİ\'3 ederektir. 
llalk muancn günlerde depG· 
]arda bulunacak ve par•tlarını 
'&tırarak Uıtiyaçlarınt alacak
iardır. 

Pirinç ye rine pilav• 
hk yeni bir madde 
Son z•man·arna şelırim'z bak 

kalları.nda ve lbiihasoa Beye>ğ
lur<la kum<ısrı a~n·:en bir !ıu
'buıbat c'nsi sat,lnoağa başları.-
mı~tır Kumda.rılar. c:Oırba ve pi.
'aı• ·' apmakta ku• .~ ılm3kta
clır. 

ı'.liikadarlar, pirine kadar mu
guddi olmamakla iberalber .c:um
d.~ın•n, pir;nç yerine kaim ola 
bi!eceğid söylemektedirler. P'
rince bu suretle rak'p cıkması, 
muhtel:f teşkilatın d~ünnege 

muvaffak ok mnchf,ı ve serbest 

µiya•amn bi>~kis iki liraya ka-
1 dar vük.>eltti{:i pinn;; fıatlt<ınl 

hayli sarsacağı şüphe~iz.d.ır. 

Kum<iarı, harpten evvel kilo 
<ı~şına 1 O - 11 kurusa satılırken 
.. ım<lı 3.9 kuru.;-a ru.t1lmaktadır. 

11( 0ÇUK HA~~RLER 1 
* Samer Bank U. Müdürlü

,;ıi, bundan bö.vle pcmuk dlöl..i.:ın 
tülerini satmamaga kara.r ver
miı;tir Bu döküntüler, ellbiseli k 
kumaş .malinde kul\aml:>caktır. 
Bunu?' iç'n tezgahlar kuru!<luk 
tm r.onra faal~ete geçilecekt±r. 
Bankanın elinde hıili. 2Q ton pa 
:nuk döküntüsü va.d:r. 

eşsız san 'atkarla rımıza dair ... 

Şu .Alman - So''' el har
bire b:r ı GE'\-ezeier ı .sus

urn:a r aı:ibı de den'lebilir. Z -
rd. bu benzeri görülmemiş ç~ı
.Pt:ttr.a. ı.cınen biJ~un c A:,keı:. 

n1Li'1l~r~~sı>ı• ları, hcl' ~yled.ik
lcrin n ter.si çıkan b'.rer cıın~ 

ra:~-<ı.tJıar .. .cyc <;evirdi: O kadar k'., 
ıru;an n ad.o~. i:<i 01:du crkllnı

harbi~ t:, nin, <•tr2lftnn L ""ri ;.;U .. 
r:J'ı:" ' ütün t~·1ıminleri ~-a:.:ınc 
Ç'.k2rn 1 '"k r~yes~ne .ın:ıtu( b r 
Onı1t~ıklı rt!JJt"ıs.· v.ıptık~ınrtn.<ıı. 

de f'iU'SSô ıa bari. 
Evvelki gün, ..Sadri Er• n1 , 

lıcm hu ha,..p _çın: c DevlPr çar
pı"%ması. d!}C11', hem de, UZld1 

uzur: tahn1inler yliriituyo,.du: 
Aca'ba soramaz ın;yız: 
•- Mademk'i d-evfeı <;aı'pı~.

Jür ... Cüceler ne kar sıy,.•r'? 

• Hüseyin Cahidin Aileleri 

G
aıete 1.erdı., ·:"-·le b.r h ... -

\'ad s \'ardı: 
r:arma~ı ge

l yvr ~!u\e

hcı_- ·;,laı in a

ciım oa~:r:da 
:·a ~1 malar11"':a 

r Yazan ~in 

ff se
C~h ı t 

Naci Sadullah }" a !l:'ın L ın
dradan 1i1~ll~
lerine hit1p 

\'e bu nrnaırzam cephedeki he
ınen l:ıütl-n 1'ad!seler'n. o ınl>te
ha..<;:s~lar tarafırOan :'.eri ~~i.rü

len tahminlere iıdeı.ii tabrn ta
bana zıd bir seyir takip etmes;
"e o kadar alı..~tık ki, maazaJ. 
1 ah, m Ü t.e'ha.ssıslc:.·rdan biri.si ç:
kııp ta: 

•- Bu harp sena ermek Üf<<'

ı-ec!ır~ ı- ci",YC'C<'k diye ödümil.z 
J)at ıyor· Çürkü onlar larafı.n

C:an 'b:ıyle bir ~-,'hminde bulunul 
n.ası. biz> eouYJıa kCl\'US.mak l.imi
t(jlf!., zden bW:.lbi1tün rrıahruın bl
r"k&cak! 

J·akat buna rağıneı 1 • iııakı 

l\Iü 1 ehassıslar• bir tüt·lü, c:ı-

ieriıtı itiraf edip tPes d:ye:·ck 
su~m uyarlar: BiI-akis, h< p:-ıi de, 
kerdilcrinı b11 mıltcmaJt yar.•l
mal~rın gar1lv .ğir.dcn kuru~ a
cak tl'-Ükcmmel b;r kelime ·buJ
rl.u!ar: Keı:di talmıinlerine «~ 

mamile a.•·k:rı düşen lı.E>r hHi
seye: .Sıiııpr:z ! .... deyip geç -
:'/'()rtar. /l.cı tee1 üıbeler. <>nlara 
•bir u.<taLık oaha öğrebti: Yenı 

ta.11.nu..nlet·ini sa.yıp aök ıiikten 
~C>ni3, !her ih im<..•le kal'5ı b:r a· 
cık kapı b?rakma,,·ı da uı:utmu 
yorlar, ve 'u cümle~ ı mut!ak 
ilave ediyorl ... : 

<- Ma~mafih, hadiseler, bu 
y..;.,,d.klc. rımıza 1.!'y-gun.suz bır 

şekil. d<' a1'4ıilır: Zira !bu harbin 
yeni cSürpriz• !e.r doğurmıyaca 
ğınt kimse iddfa edemez!.. .• 

Fakat siz, lbmk alhr.dan gii
lenk, bu cümleyi t-iiy!ece aç:k 
Türkçeye tercüme edt"bi!ırsin:z; 

•- Bir k.ere ort.:·ya cMüte
hassı.;• diye çıkm.,. bulundcğu
muz içi·n atııp t •tu·~oruz. F«icat, 

işin aslına 1bakarsanız, ne a'SkPr
leri. ne- si13ıh1arı, ne sistemleri 
zaır.an:nd, b!z:m f.~rend:k~ri
mize berızemiyen lıu harbe, bi

z'm de aklımız ermiyor. Bu iti
barla. eğer fevka':3de tesadl' r
l<!r'n vaodırr.ı clmazsa. b:z:m 
daima · h•nct çıkabilcceğ m.zı 

unutmayın~"· 

·Hz. 'buk i, IT'.ıi.itdhassısları m::zı 

bu \'az'yetc c(U:meğe ke.,dilc
rinden baska zorlayan hiç kim
.;e yoktur. Artık insafa gelseler 

ctt i!. ..• 

Ren, Hli<eyin Cahit Ya'c:·rı 
g'lb: 'llu'hterC'm bir me'b·usumu
zun Taaddüdü 1eı·cat. kanunu 
ra a·ykırt davranacağını, ijıE·m 

de lisıelik. bu fiili mı•lıalefetıni, 
L:1ndra radva:;undan ,.c resmen 
ıbütün dünytya il'1-rı ed.eceğini 

biç saıımı.vorum. Bu ·tibarlaı 

ber:ee. bu i.)tc mutlaka bir yar~
h~lık var. Ü.~e 1.ik ır~aall:rh ııa.":r 
hsi'e n~emlckC'te döner de. bır 

kac t,,ne a.lcsi otdugunu tek
zip edct·: Zira rben:n1 zannin'{'a 
o. Londrac. n, istari:ıuldaki .\
i!rlerinc. degil, . .\ilcsinl' hı

tap -etmiş ~1.ccal\.tıı:. 

Fak•t '"~er bu hitap. L':lnara 
ro yo.;;unun Amerikan harp tah 
sisatmdan b::ıhsettigi 1bll' sıraya 
rastladı~-s·, üstat 111<7.Ul'dur: 
Zira radyo. o s•rada, dah:ınI k 
\'C nğıı alıskanlığı He. i.bladın a
ilesini de ıbir keç misli göster
miş olabil'r! 

• Suat Dervif Alman ordusu 
ile hemde rt 

Sual Der\'·~. haftalardan
berı, kiralık bir apartm,an 

arıyor. ,-c 'bir türlü bulan11yor
muş. Eğer ıneslekta~ım1z, mu
harip memleketlerden .tıirirı:J.e 
olsa) dı, sokakta kalmas,.rıa i.::zül 
mezdik: Çünkü oralcrdı., soi<~k 
lar o kadar emin ki, oralara hır
sızlar. ve ~öyle hö.vlt' dt.:ı~mar.

la r değil, koca koca .,rdut..· bile 
giremi.vor. 

Oncn ·yazdıklarına brıkı'·ı::;a, 

İstnrbu!da ~paı lımnııJ~,r. daha 
temelleri atılırken kiT"ya \•eriLi
yormus. Hen .. z. böyle bir apar
t rr,an bile bulamadığın ... • güııe, 
"lava',lı Suat Derv·ş. yarın ken
d'si.nden nerede clu. du~ur:u so 
racak olan:ara, ikametıo:..'ının 

.sdresini, ~öy\e verecek: 

- Zir.cirlikuyuda. Asri Me
zarlı.· ileıis:rde Hülya• cad
desinde Emel. apartımanının 

d'Okuz runıaralı <lalresi!. .. • 
Bittabi kendisine; 

•- Aman. diyeceksiniz. van
lı< O:Jmsuı: Zıra oizim 'b:J.diği-

YAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR hiç ôlönmek istem!yordu. Fakat 
onu n:a1ızendc yalnız •bıraka
mt·zdım. Nıhayet birtikte gazete 
satmağa alıştırdım. Arfık öyle 
geldi ki, saat gece on, on bir o'" 
madan ma'hzene Ciiirmeroik. ALLAHJN BELASI 

Yazan : 
AL jENI NGS 

n.p hidet'l!nmesi bill lr.sc.nın 

tuhaf na g:debıLrdi. Çünkıi ba
,?•ndan geçeni.eri ;,pı. rken, da 
ha ~ok ma.sumla~'Y"'" ac:tta bi.b 
büliin ~ocnkmu.ş Gibı bir hal a
lı)·ortlu~ 

- i\lister Je:ıing>, şu ağca 

bnkıı•.z, dedi, sabah günc,inın 
altında yeprakları nas.1 parlı

yor ck 1{ ı m? Ben Ce c:ocl..i.k~-en, 

evimiz.n avlusuı:da !):.öyle bir 
ağa<; ı·ardı. Bett d , 'ada kimse 
Ye a!çakça en kü ük bir hare
ket<e b.le buluı:mad.m. Fa:Cat iı 

!Grr oen de korkmuı 'rum. 
Göz'c•i daldı ı·e de ·am etti· 

- E "\'et d .. ıha bü tütün çocuk 
tum Et" ma isminde b r hemşi
n:m \'ardı. thtiy·~T t.f\'11-.. ı~ \'al-
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dem:zle üçümihz beraber otu·ru 
~-orduk. Eır.ma·r. n b:r huyu 
\"'a" .. E,·e ge!:diğim zamirl'l 
cBöyle geç vak'tlere kadar so

kak'arda kal.m. k•an korkmu
yor mı.:sun? eli €çıkışırdı. Son 
ra yumusar: B~na pa.ta, yah\:t 
p:skü:\'İ gctird n ır.i~. diy<! .;0-

raroı. 

Anlat rken, h,ya!en de cocuk 
luk hat.raLarına dalı;:ı. onu Jae
ta ıb :bütün çocuk.aşt.rmı tı. 

- Kız kard<».mi çok se\l?r

dım. o da beni severdi. O gün
!erı hiç unutur mı.:yum~ B r ryn 
Eır.ma hastalar.d 

D,.,., · 1 :ıtl. ele ·am ett : 
- B z ara·~.ı1da ı:-;·.> ük a.-ıa-

T ü r kç es i: 
'IUA MMER A L A T U R 

m za , i'htiyar c~dı diye :sim 
ko)mllljtl1k, Çiiınku k:z kardeşi
mi hemen her gün cföverdi. Ve 
bir gün aramızda eı·ri'<m kaçm~ 
.;a karar \~t.•rd:k. 

Ben hiç sesimi çıkarmadan a
l~ka ile dinliyordum. 

- Kaçm.ğa kaarr \'erdık \'C 

kaçtık. Fakat nerer..<e yatacağ:z? 
Yen- ınşa €dilmek1c olan bire
,. 'l m IJ7.eninı bu!duk. Orada 
koı uıı koyuna yatar ve kcnd!
nı zi olıt~.) c.n n en mes'ut insan
~ r acl~.çdcrdik. Ben günG•ÜZ ça 
tı..<.) or, nasıl oı'u b r iki lokma 
ek~k tedar,k edebiliyordum 

Kü,ük Emma, m:•hlen<.K'n d. 
s:ır ;.·a ~- r;ma~a korkuvordu. Hrr 
hU., o~) ok :· CC' • i~·n. eve at? 

E:ıı.ma geceleri böy'Lesatmağa 
gid.erk.cn. kolum• asılır: eTim, 
elerdi, sahi sen hiç bir teyden 
korkmuyorsun!'· 

• Dör.iiŞte yiyeceğimizi efe altr. 
ba~ba.sa verir, sonra, dcd.ğ m 
g:bi, kc;yun l:oytına yatar uyur
duk. Be>!o;ıket versin. irı<;;t" at ya
rıda \ı:rakılm!~tı. Yoksa !:ıizi <>
ı~ci&n elbette kovarlardı 

Yine bır dakika sust11 •·e an
lattı: 
-- Fakat bir gün I:mm. vir.e 
ha.sta'and· bu seter kurtarama
dtm. Zavallı kardeşim öldü g.t
ti. Küçük, bPmbeyaz e!Lerı ,·ar
d Ölmezden Pvvel 'bu yumu
-şa-eık r:Jerinı hana uzatmış ve 
demi~ti ki: 

- Tim, sen hiç b•r e\ •n 
kr.rkmazs·n bilirim. Ne g ceden 
ne rana fpnahk . ·apacak ınsa 
Is rdan .• Fakat ö ümden dt- kork 
maz tT n• 

(Daha '"") 

te bırakmaktadır 
Dün bir ga~e' ot m ı 1 11'&

tigi. rtr-vı:~ı )c-·n ~·rr.ir gc)di;Jr.ı 
.ram~·ı~~a d.ı, :taı1 -•ıtı:.z.ıtmı.za nc..

zarnn bL h:lbcr 4k'Qt~L w. \.le~'1J r 
Şcförlcr·, dOrt guLLe la.:>l..ı.k t-eY· 

z.:.İd.t_nt b klc:·.ı.dkle <.•ruber .ı11aa
IL1sef, arndan ;;vlar g"Çt ,ğı hal -
dt: 'bu le\. z ·at i.)n hr ç bir ha1·ek1..•t 
gCzt ç<ııJ:r. ı ... t:~L,:lır Ot" .. tl·l -

bıl la. ~-:{lPıi. fr.ln<ıi'-'J..tn ç.~·~ı!.:

tan ıkıı, u.c..: !>t.~ne geç11ıktet. ,~r.ra 

kl•ndıl'.gn lc.·n kullo.nıl'='rr . z: ... ıı:...:.: 
hale ~cln~· !<ıteci1rl~r Ş .. frirıer. e
m;~ e:L1 re·' fla1-.1..;:1, tic:ıı l't 1> ·~·, , 
ibir<;~ ~ defaıar rr.üracaoıt eJıcrck 
uımum mf.düı-,. vr.'Z.iyelı t::-11 ... t -
nı "~a. }fô1en t::: ... rt-: ofi:111. n c
l~rıde 3500 k"dar ut .ı~· •1 ·ı ~ !t~ 

ği •buiundugu öğren·ilmrqti1· . .Böy-
1~ o-!·du .... ~u halde te\ ı.;~ta b:r TUr
Hl bn~lanan'<JTI-&sı ~'(:d'örlcri n~üş-
klil dtırnıı'd~ h:n.kırr..ga bac·la. 
m.:-ı1ır. B~1 ~ r;ı,..<-11 oı,iuya cUıo -
nıt.Ahil !: .. !Jt7.J J...~ra!, rr:a t:~areti 
çtkın~·tır. Tuır."re <;<'kilon \'eya 
bca!<li kr.ifi g~lm)en b:uı şoför· 
le r. arabalarır.ıdc:"'i lü..ı..,Jk.leri, 

d•gcr şoför aı·ka'CIQ~larına mü·hiım 
p:<ralar muıl:ııfuilinde kiralam2·k
ta rn bu yliz.1en h.ı.y li para kü
>aiımaktad•rlal'. Ot,;mobil la. ~ig
lc\'ıiatın:ıı beç :bırakılmırst, sa
dece karr. bt>rsar.ın isıine vara • 
mo<ktaclır. Bu ışte oı.:uı. •~ara 
bOf'l"'l ·ı beı;.emiye!~"l 

--- ---- -
miz Asri 1\Iczarlıgın ilerisınde 

ne 'bu isiırde bir cadde var. ne 
de apartımarı.! ..• 

Suat Deı·vi~. der\.'i... ... an(\ 'bir sa 
b: rla boynunu oükecek, ye: 

•- Ifaklısın11., .')imuilik yok. 
Fukal önümüzdeki b~ıhara kadar 
yı:pılacak!. diyece-. 
Şaka beı-taraf, yazdık!· ·ına 

!bakılırSQ:·, .zavalh m.esleklaşimız, 
~imdi, karakışı nasıl geçireceği

ni düsünmekte<i'r: Hey gidi dii.n 
·a ·hey. Onun .gür.ün birinde, 

A ır.an ordusile hem rt olaeai(ı 
a ·la gelir miydi?_ 

• Londradaki kadın askerler 
J ngillereye gideıı mes!ektaş'.a-

r:mız.n yazdıklcrı-na gorC', 
Lendrada, içinde kadın ve erkek 
askerler:n bir arada barındık 1 a

rı askeri klşlalar Vô rm~. İrgi
l'z bayanlar, hat'be hazırlan

mak.ta, erkek'~rdeu gerı kalmı
yorlarmı~. \ 1e simdi bütün İngil 
tere sokf kları, l'esn-:i Uni!orma~ 
lı İngil'.~ lrndınlarile do uymuş_ 
Bu yazılnr ara ırda sayanı d'k 
kat resinıler de ·var. l\:f(:.:;e~a lben, 
zab'l elbise,;ı giymış bır İngil:z 
.ba~·anı gördüm ki, ~ür, 1-:·vır

cık saçları, ıızun kıı-pikli, cazip 
bakı'lı kocam: "I gözleri ·~ıl i>ıl 
teri. fidan g'bi lı<ı~-u. gü-zel du
d:ldan Ye g(i7d cl'erüc hiç bir 
erkcı;c b'r düşman askeri gibi 
görür.eır.ezdi. 

Bö.vle ı:,skerlcre s'•tı.ip olmanın 
bir iyiliği yok değil: Zira ib,r çok 
dW,man askerler'<ıım ooyle za· 
lbit1er kendilikk>ri.,den teslim 
olmaları imkan haricit>de değil
dir. 

Fakat. böyle resimler ne~ret
menin muhtemel ·bir mahzuru 
da unutulmasın: Dü.,<mrn ordu
su. bu resimLeri gösterip göste
rio. bol bol ... gönüllü t<.ıplaya
bilir! .. , 

• Eı•iz San' atltarlarımız 

Gaz.-telerin arka sahtf<'leri, 
erli di~ li hanende'.{\-

r·mizin. ve sazcnd-e1er·mizin bi
rer ree\~slrrıiik. veya birer gece
ı:k nıarifctlerini haogi rr··('~se

sekrde gost recekler:ni belirte 
iliır.l~ırla dolı. Dikkat o<ururca 
g\Jri..ı.PUr k. bu 5.n~ar n c,"Ogll .. 

da i •r. r değ'•i~ er f, kat san-
atlar de., ıyor HPr i.m ha 
şınd~: 'z s~natk.ır kclın ~ 

h rı \ar &Giz sar'atke ~ fün r 

Nur<'ttin . ' 'z san' tk.ıir Mu-
2\la . E ~luzPv 

'en Senar•, 7. saın'atkiır 

iıaını\.·et Yüccscs•. c- Es"'iz s" n 
atkar Neuat '\kay ..• ı!Uh 

l3u yaz,Hle bakıp ta. <'~f 

du) amak mümkU mıi? Va
k•a lıiz, zavallı •·r'atkar Ha
n i\'ct '"üceses. in. müessif hır 

cekler. japonlar d;ı Hind Ok)'<-
au"°ıuna gcc-eı ek orada buhı~l .. 
caklardı. O z~man İtalyaıılar da 
şarkı Afrika imparatorlu~una 

tekrar nıalil.. olarak Hind deni-
zuıo inecekJerc!L Höyia \'ti:-ti biır 
b!-.a\.\·nrun tahakkuku i~·in ~i

mal. Afrik•da da harıı talihinin 
;\lıh,·er taruf;na güler sii:ı gÜ~· 

lcruıi~ ohnP~ı 13znndı. 

J)iğcr cihettt.-'11 japonlarıu da 
~iudi~ıanı elde chnelt'rİ iktıza 

ediı ordu. Vok'a do ha en el Hin
distnııa ~ağlan1 ~Url'llt" nuıli.k ol· 
ınadan J\lih \.·erin ii~ ku,·,·etli ta
rw.fı llind deniz.İndl' na~I bulu -
~ab:lccekler? .. Oi~e daima bir 
~u: 1 \"C tcreddiit hatıra gelıni -
) or de/:ildi. Artık nlaşılı~or ki 
jaııon tarafı harbe ~irdigi ı:nınan 
iJk i.it: dt)rt uyda <;abuk muvaf .. 
faki)1>tler elde ederek ü'hin ha
va ku\'\·etferinin sa~·esinde U .. 
•ak,nrkfa \'e bii}iik Ok~·anusta 
ı\nglo - Sak~on tarafına 'kaı-sı 

Iaik bir turvki teın~u elJni~ oldu· 
duğu gibi japou kU\.\ctleri.niın 

ş'mdi d.ıı Atlas okyanusuna geçe
rek kendilerini güstcrn1elcrini 
u~·gun görınü.ştür. Japon deniz
ciliğinin bir~olı: gi,Ji kapaklı kal
ını~ nokta-1.arı vardır. Kara kuv• 
vetJerinln leskiltitı ,." derecesi 
etrafında arlık tahminler )Ürü
liilınekıedir. Fakat japonlanıı 

deniz ku\ \etlerine dair bilin .. 
me)eııler çoktur. Atlas Ok~·a.ııu
sunda japonların faaliyeti geniş· 
!edik\" japon deniz kuvvetleri 
)a.~·ılacak. bunlara datr keşif -
)erde talıminlerd., buhınmak da 
daha kolıı)l•şacaktır. 

Atla, Ok~auusu harp sal•ııe • 
sine bir de japoııların giirmi'ı ol
ına.t Angl•·Sakson tarafuuıı lıo
~wıa gidecek gibi görünmüyor. 
;\Jah'.inıdur ki şu ""ı a3larda bil 
) iik 0k)·am1' harbi ba:<> dooi'E 
muharebeleriııden ibaret kal · 
nı~, Amerika ve Jap<>u kın vel
leri lıeyeli umumiye itibarile 
wtedafiiı \BZİ) etlerini sağlan1 -
Ja~la'majta çklışmı~laı·dır. Japou
larw ,·erdiği :uı.y.iaı da he:)ap e
dilıniyecek gibi deği!Jj_ rakat 
japonlar ~en iden {aali~ ete geç
meden olnu~ acaklardı. 

Av..,,tral,va o ilk muvaffaki -
,\'etler ..ırasında degeçirilemedi. 
A~ lardanheri ise Amerikalılarla 
Avu;tur~alılar orada müdafaa 
hazırlıklarına ko) ulmuşlardır. 
AYUSITalyuya bundan sonra bir 
taarruz. tecrübesi japonlar içita 
zor olarak gürünil)or. Bir kere 
jaı>on aut 'ra!lcri bü~ ük den İli 
kunetlcrini elde buluntlıırarak 
lıabiu ~·arınkı safhalarını Jilsü· 
nii~orlar, Nl,,betcn ufak 'ıı;rp 
va"laladle fedakarlıklar göste
ril111i,vor değil. Hele, \·asıtatarı 
kullanan japonlurın derece de
rece gö:..tcrdjL;J<'rİ ce~aret, a.7.im 
ıc '"bat gilıı hasletler, do5l düş
nı!.ln h~ı tarafın takdirini kaz.an .. 
dırmaktadır. Lakin biiyük bir 
-ı:ırhhnu1 hatırılına.sını göze al
nıadan e\· \el nekadar dü,ünınek 
liiz1111 geldiğini jGpon aı~iralJcri 
hc~ap ctnıi)·or değillerdir. 

Ş:mdi sözii g.,ııe ba5ldığı niılı:· 
taya getirmek lazım: Japon kuv
vetleriniu Atlas OkyanuSUJJa çd•· 
ma ları birdenbire Ang lo-Salı:soıı 

tarafuıı şa~ırtntak gibi ıııaksat -
larla olsa bile Atlas Okyanusu • 
na japon!arın uzak kalmnğa ra• 
zı olmı~·arağı daha evvel iııgi • 
!izlerle Aıı1erikalılar tarafmdıll 

hatırdan <:ıkmı'ja ben:ıemiyor. ıJl 
<ilös bn harpten çok evvel ;\
nıerika ile jt-pun~.-a arasında gel"" 
ginliği ~ l~nran ,.e de,·am ettire• 
nıe•eleleı hıhlil edilirken japoıı· 
ların reııubi Afrika ile cenubi 
Amerikanın Jı'çhir zaman jap<>II 
etnelleriuiıı haı ~ ı:iude kala1nıy•" 

cağı ıınla~ı lı~ordu. Bu kere d• 
Ct'nubi Aıneri.kıt 1;ltin hükiıın~t .. 
!erinin Milncr tarafı ale\h:ıır 
aldı~ı \azİyC"t httı?u izah ~di~or. 
J. POn Jenizaltılarııun Atlas 0~' 
~·anusunda İnı;:iliı ,.c Aıuerikn" 
nakli~ at!nı '-ckt<:.\"l' u4ratı11•1 " 
İrin talı~arakları belli oJınak · 
tad·r.· On h~ıl İn hurila!"tnda bıl~ 
na benzer llaha ok M".) leT , .• • 
zılı ol-. grrc k. 

kaza net'(.'('sırr..c eşıııd~n malt' 
n m ka c g n d ) mu tuk f" • 
kat digerler ~111 de c ka 
ların• Dilrr:i\'Or Un 

'e dı~ el m. Baş arı 

SJ.I"' •• 
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Arjan in siyaseti 1Mihver harp ge. 
nasıl bir yol ı mileri Hazer 

takip ediyor? denizine geçmiş 
lfo~r.c" - :1..res, 26 (A.A.) -

A~ rt n n1l1b'u~!ar ınec1.isi O.ün 
ttııti .dttrenın kd!dırıtması J1ak
k·nda k•"rnr vereceği •rı-ada mu 
lıafatakarlar tl1plantı salonunu 
ı. ı k('drtek mi.İrlakere i\'in !Lr
zu . u olan ~ks-eriy.et n bu:tulür,<' 
ltlani o'ın ~;Ş!ardır. 

Netıı "Hlrlic;:::n:n il.gas h·~kkın· 
cia h·n lbır takririn ıııüızakt·
r< .. ..,c g<.'eilt:rC"'~ı ~ırad da a-,ııi 
• 'ıı..ı :i tt.to yr\·L· bajj\"tıruln.uştur. 

ftr . illrr. Clin·hurre!!:~i ~1. 

<." o taı .. ·ftıoaan tarıb;k edil"n 
i•ı yat pol'I ka~ıı· ıı :fıJ ~arll r 
,ı hılı, ~l~ ı;~r~k d~rudan do{:
ru; a. gu,•k aulr.nı!':>açlı bir yol
d n parlitmcntoda ınünak~a c-
1 lc!lM ·~ceğıne tlıükmetmekte-
' . <.ı .• er. 

SOVYETLERE GÖRE 
(8•" t•rafı 1 iııri sahifodc) 

l'{o.veırn. .. "iisk l)~,ıgpsinde Sov\·~t 

k:ı.'rJ.an i.h.: giiı6 bÜrrn b'r ~.~va~ 
e'ııgs.nc1ı .. ;.;ı:oo m hvC'r ~:-=~~ri 

,)!dlirmu.ı;..!erdir. En son ft!11~an 

h3'berlerc göne, Almanbl' !'imo 
ret k<> 1ııa..l'TUZllnUn (ört gün
<l~rtbel'i de,·am e mı kt~ rıldu
gu Stat~rı·~Tacl 'Ciogu '-:mal ker-:i .. 
mıı·f· ale '4..'.0!<.' t.~ll.it ku\·vp•
lern gönder'ln·,<'kle<l'rler. 
Ahı.anların bır k•~ loaf:a ev

"o' z~lt'ltıkleri N'ovtıros:~k ~eıh 
Tınin dngu cerı· bunı:ia cere.yan 

Nev~ork, 26 (AA.) - Ber:.n, 
Alman ve İtaly n L-orp,aolamıın 
}1azt!t den zine gec:f.k:erini ih .. 
sal! c:lmckl~dır. Ber~iı e göre bu 
G~·milt.'r 1-Iaı..er deP zini Kara ... 
der: zle birlt>;jtıren Kanaldan geç 
mişler ,.~ orada Sovyet donan
nııfs?na mensup gtmilE-re taar
ruz etm:sf-E"rdir. S~r:.tin~er Ge
,ıcral Anzc•ger gazetesinde Al
man deniz :;ubaylarından ,vüz
ha~ı Wıd,,mann bu suretle Ha
zer denizine to!'J)idolar göncle
rilıne .... ı mümkün o•duğunu t~ 
mi n"tmektca r Bu suba\'a gö
re, Sovret filosu bu iç denize 
lLca etmek içın kNı:ıen bu k.a

naJd(i n ~~m1ti1tr ----<>---

Be.ıast, 26 (A.A.) - Reuler 
a,inrı::>ının hilıdird:giııe göre. !{an 
ct•J,,town'da ·b r baloda cıkaıı 
k·avgada ıı:r AmNikan asker;ni 
~·aralayan Gla'<gow'lu iki Ingi
liz a>kcn hanp d7vanı tııraiın

dw Ü<; sene ağıı hapse •r. hküm 
cd;lm tır. Ayni ka\-gada bir in
g ıM haınçede öldürmekten suç 
u b:r An~erikan askteri de sc-kiz 

:-:enP a;,'.!.r hap;-.e maıhkltm ('rlil

ııı~tıı 

Hindistan şehirle rinde r irn n.L~:a1·cfb~~·e da:r •:ımam
J. ; •Cı n rliımnl ;oksa d~ bugiin 
ı.. ,..;., KcJkasyadan gelen tel
.gra[lar. Almanların bu :«simde 
f.ıtl~ miklar<hı ask,, .. yığd.k!.:-rc 

ı
anarşı devam ediyor 

t)ootb•Y. 26 (A.A) - Dun Bom
uayda ~~lıer ta.rairrıda..1. 4 pohs 

Ctll\I ı\J b ~·c..:ca ya.N..li:LTiınıı ve 'ha&-
r ı h .. bPI' Yrtmelctt>dir. 

MO!.kova. Zll (A.A.J - Reul,'r 
a_'.ııı.."ııın tıLI>t•-i muh::ıbiri i:ıil
d r'.yor: 

Stalir.gı-ad muharebesi ndc. a
t-adan bir ay geçm ~ bı;h:l'duğu 
~u sıır.::da rr._u1ıarelbctı:in cerc-van1 
ba::ka :bir istikamet a~ıs gibi 
{..O:Örunii)-or. Tin)()Çi.'nko a~k.er1~ri 
Volga yolu ile Y"ni Sovyet kıt
a~arınıtı gcln:e:::i V.zcrin.e şeıhrin 
iı;inde Almnn hilıct:munu e1"ın 
7~plelm<·ktecl;r1eı. Batı şimalde 
l Sovyel t·z~kı:;ı ,;-ılıdı hlman
ları, sol t.enalılaı·ına k&ı~ı ya· 
ıpla ntchdidc mtıkcibe',e etmek 
üzere yana dörıın<>ge mec'bu• 
bırakmaktadır. 

Lc•ıclr~. ,26 (A.A.) - Moskova 
rad'\ osu 29 ur-cu Alman türr ım.i 
:.ıı,;,andanı general Rettau He 
L'.lf.l b"r ka(' yüksek ı-ii 1 ,he1i su

'ba~ ' njevdc öldu:...ıer.ıoi el.in ( 
h ~)rr \'t;rtı. :;l:r. 

~{o:l' <na, !?~ (,\,,\.) İ i prt·"l 
g ., \~ ı..ı dcLvJP.d n ı ır .... 

lt p <.{;An bir J"O:rı 'l gı m• lnıh c ... ne 
Kaı-..ıdcn:ol'dc t.na.rnn coeıı bir rn& 
d n 'l tı ı !'\'tarı•cff:t' Rr,,n·-eıı G-e-,tr~1-
Yf'rirııi batr.m1~tır. Btı ge:r!-n o 150 

ki,,i\:ık ırrür,ettebatJ •.a ~e-rr.-1 ''" bf'
JltJlbeır h'.'1.\"0·.)"'1 Ut1'UU: ltl Il\lJTIPfl fı

lıı:"' L:TI 4 rlı.;:.1.r"l) <'rk 1efl. ~ı-i cı.ı.n 
bu e• ılıİ ! 7.JO tcrnik tokıktur. 

Lvıxlra, 26 (A.'\ ) - M.o« va 
ı·n',.\"O!ltı•nı n l:vıt~\· \ o"idi:ıd'it ,.. .. .gö~P. 
t·tt:ilar batı (nlC:kw) \f'sİ!l'v1ıcit- a' _, 
ırrı~n ~T~;..fa.a s!f.ıC'<nı ı.ı· r.·,.r.i~ı
<hr_ ın alırıan b~olWıa \, ~m~ r
di n"!liş Vr' 3('0 ci0ıll fil7.hl ııt~n.'iJJ Ö1-

dtut•ü.ffll'Ü ti_i.r. l\t.n-·kl~"a fa~'Oı.' H f d-
c\eılı b··· Y3,h'Mllrun T"I_ 

t.,.,,, t\ıaıa; o1ct,§an 
il<'ı·i iıcır~h.ı'· 
"ıvf" ('Lın..i..ı:-ti :·. 

Cianonun mesaJı 
(Bıoşl.ar:ıfı l inci sahHedej 

d.a '11': dC'\.'}('~•n kı.."\·\.·c·t \ t· !!cyel("r· -
n lo-p'.-.ır.r.lt n,ak.:..:ı.::1'y;E: {l(;~ü pa· tr 
~n a ;~~n ~.nl:~.Z:. E:.ıgi..n, bu 'C'::.er ~r~ı
\rt t ı ....... •t •'t· ı1c-!·r 1 e-•dh·ır'ıf'k, h "111'-

g nm rnı5".l!l ıır b" .. a.,.Jnı e. :r.'.1f.e-r:
ırı .•ı,:_ı.t,.1 r \ r r nı.ıa \: · n)ı • f•
'"ı c·••: n bir' nl'l::--.arebeye \ul·~ı-u-t!'ll 
ict ııc rrf '.ik ol ,k b ı v1 <rtıı..•-
<• ~ı \ :!O .. 

ı n t, " 
{1• 

f)ıı;Ya n7.au I("'" ad .. ,e v 
'h.a dili O-

t f1c: lll 
~ 'Jr..r il 

11 t 0Rl"d. 

al Q' ~ llll 
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zu a 
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ı Mhil 
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lt:1ıb~ntrop d.ı bir nutuk. HT<ii 
&rl>n 26 ı A.A ı Üclu • 

t n yıl<!or,,.mti n·cııı..•e-•tıle ·•d
Oda w nı.tıık , n A ı~, ı~ 

lI::T'cJ)e N"" n ~I \' n ~r
p, Aın1an rr: l'"C"~ ,.e: 

tı l'tlR. l'~u 'J)c:ktf" A~ 
~t~ l ı'İ l'Jh ;.ış o'o;ı 

l'l sel larr ~· ır. 

t _\ltt-.; nC'ye ~Jdı.r.ı:lm.ıgfttr. Sı•h ın ş:-

r>1a ·ı~a.ıı. l!~e~ind . v.e liınun •l':th-ll
re .rdt• ta M>e yl"n.iden t:.:Unny;~!·ı•r 
Yl~l nı-.~ Z..ıbıt1 evv(•)ki .gıırı. l>a
oar bi.H,.:.,# tfXie nurr~:v 4Pı -7Cri"~ 

tl C.C'f.,ı .. •'Ş 3Çtn.3.~~ tneabı r o!~ı"lol,l'J. 

d·ln dı· tık; nwuayi~~ k: ... f.<'Sin• ct'U 

g:tmıştv, 

ALMANLARA GÖRE 
. (Bsş t;ı.rafı 1 i~i<le) 

- , "" ti .wır· lmişl~rdi·r, 
l>üq-ınnn.ı.n l'lmı<.111 gö~ın cen'..lr 

b;ı ~attkı ınde- y.ıptı'°'ı m+-vz·i tuar ... 
i"•ıızlar a~ ~aımı~llll'. 

STALU\'GllADDA VMlJMl VAZİYET 

<i'told!1""1~ 26 ( .... A.) - Olı 
H· f+a sor::; rda Al'nııs.n-Ra. Cl'9-

hf-..:-.ır.de 8cnydt'<i\len !başl ra o-
•Y şunlıı drr: 

l - StJo.~'ladCoı. "4,'tl'An J yPrN

d!"n ~ ı~aç ııokt~da v~ r.rh •ne 
\ .. rn ıslan.-a da uırr. ınl '-'aZ-Yt"'t lı~ 
t.'\J.2 ,K, 1~~1'.:tı.r • 

2 - Trr(-k <'l'ffl"~.nae ~~n..-ıtılsr 
tt nfından )"l ... pı":ın yanıı.a harekc·t!ı. 

3 -· So\ryrtı ı l.sl Rjf'v'delcı ya.I"P.'l.Q 

4 - A n.1,~1..nno "McndıJk crrt,.ıbıı 
ş;ı rk.ı.::l'Odt.• y3tjl~lan ~~~~tu toı a.ı"

I"l ılar. 

5 - Lcnı grad '"<pnt ıOO o~iı-

1Pn b.ıylflc faat4>"<t. A 'Tl<Jr •. <J, tr~ıra
d !:-lcn.·:rct ııatra.r1n·-ı. g!ı- n!ş.( ·di 

Gı:ı-n•· a'tı~n ahrı..-m. h;,ı,Dt-l-cıi!ı(• 

c:öre bazıı afım~n .4 '~ rr.ıt.:rrı ze
!~rı b' 'dta.ç .v ı•ni ~l'Uic~!lda ~1.alhı.gr•u 
ıçınden ~Kı·rw:tılerinr b~r yo ldrırı.a~ 

tr·ti~·atfak 0W1-.ı.1 \V.)'Lr. ~ı-r ,,.;md'i 
b: r kııç kana an·ılınu!Jlı<t. 

Şe'nı-in şirr.-a~ f(a ,;Jjs:ndı• &>vy.et 
taQf"rurz'.:ı::1 iki ~l n 'e ~ köyün 
grrl al D~y~e nch<·~·.lır.nrn!IŞ VL' şi
~rtıalden gı.:len 'kıtıa;.ar bu s. -t·tie St:t
J lflg ~d: .ga ı·ıl. 1Vl:'ltLA :raklıış.;·11. ··LLr. 
BJ(hml.~ be111.ıbrı: Don f!e \''(');g;ı 
n•·eı~ntı~· - ~ınnn. L"'t'.ı .. r<.ı .. ..Ja b .. ,, gp
d J, a<;ıJn...ı.ş cieıe.'ldl..~. 

Crptıe ı1 lıat>t .. l<"ı.,, Vo!l&a s ı in .. 
.. nen St.al: ... ıı.tda gt;r.-<.:cı:ill'ıı ı . ,.e

nıeaın SO-") ot ı-.~t.1td 'lna r ı • ;t.g oe 
dair vr l n. haber·en tı·y a. <t"?tof'k:
tc-chc:~. l\lın~n '91 ıt. ·1 ın~hle'le
't"tTJlri'f' f!.!OylP•tdig ı?rı göre Stal 1~~~·:.d 

.ç ~ blc Mn &:tt rn :ırehes; 
tbthsc...:ııız T: 

cı~da """ .. 1 ,,,., ... , 

• • 
~ 1 ·
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Tüccar imtihanı 
kazanamamıştır 

(Bı~ai<ale<len devamJ 
gOndeırdiği, g.()ndereceği rapor .. 
hıYla vakit geçiriliroe, fial nıii

<·adele•iııdc mu\ affaki~ etten bir 
nokta görülcnıi~eccktir. lioaıis
yonlar tuplauıularına de,·aın e-
dccekler, ga•etelcr J azanldar, 
tacirler 'el~' tuptancı tacirter .. 
den \urgunculuk ;\a11a11lar ~insi 
harcketle-rlne, ane~hur tabirile 
bıyık altı..Oan gülcr"k devam 
edet:ekler, istiClrrine :veni istif • 
ler ilitve e) le,' ccekler, önünıüz .. 
deki kı aylannd:ı fiat fırlama. 
ları. 'urgwı i~leri imd.ikindeıı 
daha meraklı, eLici 'e had safha· 
tara grecektir. 

Oiinyaanı mıılıteli( kıt'alarında

ki nıomleketlcriu mamureleri 
ates içinde yanarken, tayyare 
bombalarile, top nıerrnilerile 
tahrip edilirken, insanliıl.rın )-al· 
11:2 1uiinferiden değil. kütle ha
ltOOe öltirlcrkeu. bızim \-urgu.ncu 
tacirler sulh 're ~ükfın jtinde 
.'·a\amaklığırnızın dcl'a11u ı~ın, 

ınilJi iktasal bitn) enüzin mt1t -
bka, mutlaka, kat'iyen \e kal • 
iyen ""ğlamlığını her halde mu
hafaza rime:ti ]üzum1tnu bir tüT .. 
lü anlamıyorlar. Bugiine kadar 
•·erdiklm sayısız fena nıioaller
le aulıya.ot•Jac:ıklarını "göster .. 
rni,, i.>bat eylem is bulunu; orlar. 

O halde biilrumet islihsalatın 
faz1a1a~hrılınas.ı husu~unu bi-r 
yandan f3nıi ın edcrke?ı bir yan
dan da bnı yeııi tedbirler al -
ınaya, fiatfarın yü~ltihnesiııi, 

•·urguo.culoğun devam eltirihne· 
sini önleme de,·re~ine girınh:ti.r. 

W )ıldaoheri )aptıkları totı -
lan ti<:: retle cd' ııdikleri sern~ -
tiıı, ~ ~plıklar i ... t iiu üzerin~ )-e
nile-rini Ha~e eyleıneleri i~:n 
mahdut e~lıa ·a \,,!edikleri gibi 
hare.ket fırsnlhtrı 'er'.lnıc"-i 
zarardan başka hiçbir fa~ da v.r
mi değildir. 

Adliı ~ V~kaleti yaptığı tamim 
ile hükiınlrrinıiz!n vnrguueu1a .. 
ra kar)ı cezalllu en bü~ük lıad
Jeriıı:i tatbik eylemesini is te . 
ıniştir. Ticaret Yck&let"ııiu nya 
lıükıimetimizin ise, ~u , urgu11 -

culuğun •cbepleriıc amillerini 
kökünden .e lop yckiııı esasına 
göre inıha c,vlcıne~i zaınaumm 
geldij!-i de bir hakUı:attir. 

l\1illi ıniidafaanııun, nulü \C 

atı1ı>adı ku\ \~timiz-in ı~r ,_.<;uret
Je, Jıe.r <'~h~tten ~•ğlaın ulıtta\,, 
zara dü:·iJrühnC1tıesi hizunıuııa 
,ı:öre hareket olunnıa<ında le _ 
rcd<lüt edilmiyecei\ini :ınlaını . 
yan vurguncuların, lıakihlin da·r 
heleri alhnda topyekfm eıilıJ:k
lerini artık görme.ve ba~lama -
in ız. 

SÜKRV AHMET 

,, . 
~em yet ve 

tll.OAıt. 

( LONDRADA MIŞABEDELER ) 

İngiliz Harp Sanayiinde 
Kadınların Rolü 

Yazan: ABiDİN DAV ER 
Londra, :'16 (T~;zle) - Üç 

günd>ilr İsk<><;_rnda 'dik ·Oradan 
sonra Liverpola gittik. Bu nir
lenn hilhassa bırirııcisiucit• pek 
ç-ok lıorp ve lt<!aro4 gemisi yapı
lıyor. Gördüğümü., gemıler;n 

jsa~"1Sllll bi!d:rm.€iğt' tııu'k>t.edJr 

değiliz. Ya.'nız ~u kadar ooyl•
. veyim ki bütün kızaklar ddlu itli. 
Biı· çok gcmi!cr dE: .Qenlzc indi
ri)mis ikmal edihr.ek üzeı~ bu
lunuyordu. Glaı;kov tersaneleri-
11e 'hava hucum'.arı blf; b.r 7.a

r r \"ermem:Şt ... Burada büyük 
lb:ı· f•br'kad~ oayısız t<-p ) apı
lı,vot .en büyü· caplı gemi top
larondan en ktiçliklerine «:.dar. 
Bu haııp g:ı)1·e•i~de kad:nh.ı·ın 

'hizmeti !bıiyuktür. G~rr.ı ve tap 
yapılarH'.da k:d:ıılar 1a ca'•~ı
_,·orlar Bu ağ r san:ı.ri ~çiLğ~n-

d<' İngiliz kadı larımn htımeti 
hayret vp l«kdıiı't" .. oe,gcc 

Bir gemi faıbr.kas.na.. b<· z 
saçl_ı ılı! yarlar b"<>rduk. ç.örçılın 
,yeğer..i He bir nazır kızı da mer 
mi yapıyorlardı. Liverpe>lda gi>
nilllü o1arak hizmet eden tba.lıri 
yer k;.dııı!ar. ıbfaiyeciler g~ıdük. 

L'v.eı:p<>ldan hart'kt'l t'~mek ü?,e 

ulan bir kafile kaptanları 'e 
alokadar denizciler anısındaki 
ic.;t moa bi'.-:i ve ata:-;emıli1~r\miz1 

de davet etmcl< •uretile Türkle 
r.e olan lıır kdilc kaptanları ile 

) er. b.r n . .oancsini gli.-;l!;'-rdi'?r. 
Buradaki ikametimiz bilti. Ya
kında Amerkaya tıar.,kcl cde
ceğ z. Son defa Sir Stdford 
ile husus1 bir g(iri>smc yaptı«. 
B"yar:atı llı'zi mP.nnun edic:dir 

Suikast Davası 
Tem giz Mahkemt!si malıkii.mi

get kararını tetkike başladı 
z~rine ,.e" a <l lume re'.sen <luru1-
m:ı icr;ı.,;ı sL1retıie yapar. 

SAYFA- .ı 

ır DA~ ARCIK~ •• JI 
Zavallı üvez/er, 

Zavallı 
Adontcağıı•n hir elinde hi.i\ u

cek bir çıkın, ütek1 clind de 
orta •,;aııta bir üvez. h""ea.gi. :.k
~arniistii ;.ı~ır 4!ır e\:ine gidi,\'or. 
lki l•ne sokak oğlanı da bir ar
sanın ,.!çak tluyarı üzerinde .rol
da buldukları .umariti telleu • 
diri~ rolar. 
Ad:,mın elinıhıki ii\'eı he-. en

gi bunlarııı ı:öziine ıli ÔDl"e ikisi 
de kulaktan kulağa bir seı·ltr 
fuıtdaı;ıyorJ,.r. \.'e hen1eu ceple . 
Tinden kiiç-iik oklarını l:ıkar1yer· 
far .. Ki;poğlular anııua da nİ!-tan
cı iın!şler ha! Önce, saı":d·,\.i oi'
lan, hc\·engi ni~an ulq> la'-liiği 
çeki;rur "·e teker ~·~knıcz he\ cnk
tr-ki hanı ii,·eı:lerdcn ,AL· ·..__.,,,, on 

tanesi kaldıruna ,·uvarl.tnı~·or. 
Zavallı adam bir elindeki çıkını 
yere k.o,, up dökü!rn til·ezlf"ri top

larken bu wfer !\oldaki o~lan 

tetiğe dokunu)ur '' ha.,di <;orkiz 
on ii,·f.."2 daha :vere- dttkülii~·or. 

Adanırağı7, iil'rzlerin 'err dö .. 
J..lıJdiiğiinün r~rkrnda oluyordu 

anun.a hunun nt"den ileri geldi _ 
~ini t·akamıyordu. 

adamcağız l 
Derken i~ bü) iidii, \'Otuklarıa 

lastik okla fı.rtaıııkl.rı taslarUl 
dOrdüncii 1ıe br~İnci..;i de bir al.ay 

Ü\ ezi :.'"·re ~rrincr beriki i~i rak-
1.ı ,.e lırn1rn elindeki he\Cnl;{i. 
yere bır:ıkıura bozuk l..alJLrııııuı 
bir kenarından kocaınan bir tıa. 
kaplı, kaptı aınma ka~ p:ıra eder~ 
;ya ... ıı ,.e ~orgun ad ant arkaya 
doğru ge-.rio-jp de o koca ta~\. on
lara doğru fırletıncı' a ~ad~r Ö· 

tekiler duvarın arka~ında sır olup 
!{İttiler. Gillikr de ı.anloi bunun. 
la panorauta bitti )!ı.i? r\,.r g-ezer! 
Bu >efor de ııdaııı onların peşi 
sıra ... cyirtr:ı;iau derken a:yni çe-
~illeıı bir baska ~ocuk kaldırı • 

mın kenarında bo~ nu ltiikük ,·al 

makta olan hrvenge ftIJlak a)·a· 

ğilo sıkı bir şül ~ekiuce biitiin 
ü,·rzler. tıpkı giİ\ ercinlerr- ~·e-ın 

.\erprr gibi orta~a ,a~ılı,rrdi -
ler. 

İ~t~ hi~ın1 ba.11 ~en1Uerin hili 
-.,üriip giden 

lam>ıdan bir 
a..,a!fılık n1anzara • 

tane daha .•. 

O•man Cnnal KA YGILJ 

Hububat alım satımının 
serbest bırakılması AP kara. 26 (A.A.) - Temyız \ 

mrhkt:n~cısi ıbirirıci cc~ı dairesi 
1 

H·lil ö.ııoriik'ü!l başkanlı~ın
da yrpl.gı toplantıda Almanya
nın .~._.n~ara Bü) ük E ~~' Von 
Pap"n<! kar~ı suikast tf'ıt;p <'l
rnekle suçlu Korni'~f ile Pavloof, 
Abdurrahm1,, r. \X> Sü!e_yn an !13k 
Jarrnda Anlksra cığır ce-za rnWt -
ke:n·,esi taıaf:ndan ver!'J"n ye 
zanl;br t .. rnfırdon IPmyiz e<J;;. 
1.en mahkümt) et kararırı bu;; un 
U-.tkikE: başl~t.v.·. .J. i.1 ma -
kan1 nı Bi'..~miiddeiu1nv.nıi. Daı.;

muaıv-.u Na2.i{ Ç~ğlaya~ i".4;-al 

Dunışma günun-J<·n evvel aıa- ----------

ediı ordu. 
B'.rirıci ceza dairesi ml_;jzakıt're 

€a!Ol'unda ~-ap•lan bu açık tıt

k:k e>n1>1'1'Aa lor.ıla ydl, ee
ncıbı j .. n-slar ve basıan 1r ·rn.es ... 
5'ıl!e:ri ile nıera1cJı b.r d:n.;,,..y·ci 
küıtJe.;;. d"" ""azır ı·ulunm::1kta '({ı, 

Saat itam 9,15 te !;!iMımk;r t>alv
na girm'.~ ve ,~t'rlerin1 aldıktan 

sonra maınıuıılıar çaı,tırı m·~tır. 

Ypıl.a.n çağwı ı;onuuda g.··mc -
dik1cri an\:~1lm1~ \'ıC b.1·1 !n iı

zerfo:e re' irld a ırır.>kamvıa hı
taoben, nıazr.unlar;n cez:ı muha 
ke~eleri usul:f':"i 'kanı. r:. 1nı..~n 
31G 'rci ma<ldc:;:.ne d:. ·.ııdr<ık 
lıa;...!aıınd:ı· karann tenıM 
mS" 1krt:'me~'nde tctk kL c:snasın-

1 
~.. c:.· !·r~ma titek'cr· r; 1 ,,:ı.ret 1 
cdNıJk üc m: t.r kıi: 

cBu ır.2:ddeye gOre ;r~ır cezdjpa ' 
müteallik tükiiınlcrde '·Mı.\':Z 
mahkcıncı<i Je~C ~tını ın.•auu _ 

nuna ,·e.1• ıart!bi i.ı2erıı m!"1•-. ) Büııünaete bo 1 d J 
faa ha'•" \cnlır. M:..t:' .' :""r""- • rç 3D iri aD bDbDbatJD )'lfci8 
":~a hııız•:· olob k'CCgı l>_ı •·.n- 1 75 fnı teslim e en kaza ve nahl,,eler'e 
d:sın vtk.ıletnanc ey ı h_ .ı. r al t .7 
lr.ü<.l;.fi le ele ten:ı.il e-lt'cooılir ım sa ım derhal serbest bıraJulacak 
dcniln Ektc<!iı. 

• .\.c ... Ciik bu mQddt"ı ·n .en sen 
fıkras!oıda m.aznun. ·nC\1kl1f bu-
ltt· ..dt·gu .ttı!-. iirdc bllzat ~alı 

vü'Cl t cbrrc'k taltlbin.de '!ıulıma • 
m.yz.ağı ta>rlh r.ı:Mmi>s d.ma • 
srna 1• naen lbu clileklcrinin ye • 
rke ,;e:irileml~·<'Cei\,i ~<liluine 
b5 dirildi. 

l:Or.ci ıbir lll'llral'aat!an da 'T!ad 
der.in sarahe!i kaı1.·s.ıo1ı~:la rcıd. -
ded. Mi. 

Re:.. 11;,ıhı:.tuıa de-,·:.m t·ıfo.r.,ik 
Alxiw·ı~mıının rnL.<la.fiti a\'Uk:ıtt 

Şci'cir Ziy. ı da ,".r.kaTada bü
ro açmam · olm:ısı o0layısile lba-
rodan ·sırj silfnm;_ş 'btıluodrjun.a 

dair baro rı.. ısliğiıJ:.ıdcn .t'-··ker-e 
gehi4;in i!Üfı\·e eylcmiıı i'iia ma 
awm.cntıl 'bu hn ustaki müt~ lea
S!~ sormu!jtUT. ıddia Y s, .mı 
ocza rn;ıh"t{arneleri u .... :.tıll<· r.i. 'ka -
nwıt n 318 1'Ci "1'2'd:~e.<i...:n 
w.n f.kra~ nın sa'tC'ıhr.!.inc «a -
yar.arak ~uını11z tet':<ihlniın d • • 
rı.ışrr:.ıosuıın yap<lmasını · t.:ı; ~
tir, 

:.Iöıhk ~rr.'C.' ..;u'kaet zanb!arı ı..-.k 
km.d:ıki i..:arara a."t ~1kik.ı.tın <tu-

I 
\tn:..a .J, 2ti (A.A.) - tıgrPndıgıı

m1z.ı· 60.f', l.ı.a11.ı "'.aza vt• ruııhıi,Yel~ı·

Ce ıtA..Ku:net<,·e bctrc 1 :ındırtlttıt ifu

hlib;:..f :ı v..izıJe- yrt•ı Le"i tf·s'\ılt 

c:<lr d ~· . ı• h J; .Hı,. a ı•n. \ e E-at1-

1r. ~ı f.• --tır t bl ~ ıln :nı ö,.. ı•

ı..,.~" r r-aı~ \'t>kalf•r l \ :ıt 

lrtı;~ı ~h· ·e \ e tı1ütnı. m , JL.!dr
rt' te1~rafl b .. t..m tt güt::tit•rm sıt;r 

F.hı farrı Hif> hı· Uır.etı;" bö1t;an-

·n· tes ı.m ı•d ı.r.'"' 

yeıe-~ı· \ıık;ı :kı.~IJı tı ede 
üır ·. t'zat.:ı 'fl'ah 
hat :ı:ll.'n \·e sat 
kılın.:., o~. ~t36 s......,.ı 

7..3.S!J\da.u olduğlt ıa ı$11<rı·t 

b;.. vıı muaınelı· !fa:t1 v 

br-a"ı n i~az.a "'° r 1 yt.Jeır 
lf"l(' ' OlTI lT Cf;ı lututn\!4 a. 
(. 

<.tf•

ed '< rft: ··Yek.a.~ 

ı "'\ e-

A. l fGiHıun'a!ııkilll!l"tf 
Buoüna benzlyen dün 

E 
,. 

denın 

nutku • 
yenı 

(8•~ '" "•lı b;rinti sa) fada) 
,.e her ı\Cvi 1nil!h'ı11mat \t.' d'Yt' 

'buluna•n bu r alizell"er.in ~er ne 
aı·ması bü;ük ~ır ınli\ faki

ytottır. 

Nazır, \ cpı.lan ısın g~n "):hgi 
hakkınd. n:r f'kir \'Crll'Ck 'çın 
~unu SÖ) .rm ..:tlr: 

.Bu ı muhtel f ~u~ ık "kte 
en az. 7.> İı g '.z hoıp c 
la.n in11.ştı"" B .... rr:a:2cmeci1"'1 Rus 
müttefikkrm~ ııaz·k b.r anda 

·!rrnulugu mu 

(Ba~ tllrafı ı ind ~hikde) 
anla~ılı:Yor. Aına llızırağaLade 
Sait efrndi)e göre sikıi)·et et
ıneınek gtri"ktir: 

•SÜ,\ k>ınt~n1 derdı111i heın -
derdim olan ah• "ile - Briki 
!-hıl"1..;deki su ı~lei rın~ılha 
bile - Kt'n<l i l>ı~tiph~ b'lir 
ra?:ı drrnnuın ~ffk a - EhJi dil 
5Ö:\ le.' c:ne~ d~rdİni t\ll:ıht.1 
hile.• 

~emiyctlerimiz 
1 
_nuın ~.dz b<t'c!sınd2·1:; 1 6 1,,bı ü-

r~anın ) apılına~. a ~·.1rl:ı 1r~iJe 
·}arı!r ,-enırt· .. ı:e 4~l:ıntı)·a ~ n 
veı t,rri_'"J.ir. 

y-et..lşmLo.; v1ması 

ciptir • 
.:\f. fdcn sözlf'r.ıır 

,·aın c trr·"'t r: 

Yalan değil doiiru: •elı:dc
linı hu her 7.anıan 1calı:ı ola -
n11Jor ,~c in.c;.au Şeref Jl.a1.ın1 

g?bi ~ôıe bnşJantak. zorunda 
kalıyor: \8a~ tarıı-fı birmci Sn)·fada) 

h:er\· anına katılan •ha) \:a!1lart 
Korrunn l(urun1u•, beni daiına 
iç ('aına~ırJarını g :~·ıttedeu kua
\'attDl takını§ "'a~kın bir in!):ın 
gibi acı acı ı;ülümsetir. 

Bir giin, bir • Veremle Müca-
dele Di,.;pano;eri n"n doktoru 
kendisine ha ''uran bitkin ha;. 
talnrdaıı birb.ine, ılolabıı.da • 
ki kavonuıdan aldı~ı b'r kaşw 
balı ~·edirmL<. 'e sonra b.ana 
diint'rek: • 

•- N~ yapohtn efendim, de
rui~t i, görüyor~unuz ya: Eliıniz
rlen gclt."ni yap:yeruz! .• 

J;ğcr ~özleri hii~ıiinil etle doiu 
olnıasa.)dı. o giin ona acuna)a. 
uk, öfkcleneccktinı. O günden 
sonra, tadı kaçmış ~ğızlara birer 
pannak bal çalan o d:>µ;.n,,.,r 
heh.iıniııin bu u111ıta.mı)'acağln1 
lıarek(')i bana daima. hii~ !<k 

dertl.-r kar~ı ruda bütün hu c .. .> 

Jniletlcrin görebildikleri h'z .. 
n1eth:rin. acıklı, fakat hl'io'.iğat]İ 
b.ir ren1zi gibi orunur: 

l'akat 'iiphe ~ok ki. kabah ı1, 
hu hii~ hk dcrtl<-rin ııöi\u•l<:ri • 
ıni7de},ı derin ~ıraları ti2erine, 

ha) ranıda n ha)·ı ~una b:rl'ı- • ane 
roLeti. ~·apı .. t ran o remi~ ellerdC" 

de~İ), hu hiznıet1 ri o rcnti~·e-t -
lerın basamhde,eklerı:ne ·nan .. 
ınal .. ı: Clet'ndL"n bir turlii u,\a • 
nanla\:ı,ımrıd dır. Rn ıa barla, 
ötck.ilC"re dünc«e(inden ~mın ol
nıa .. aın: 

•- n·1~ bir de •Ct•n1 \eti u~ 
':ındırn1a reınİleti. lazurı!• di

l: l:\. -, 1 ı! 

Dil Bayram Yurtta 
Törenle kutlandı 
,Baş tarafı 1 ind 'ahiftd-) 

rlı;nu mütl•"k.p cieierli n:ı;
harrir Neriman Kur1!bry y~kın 
zan:an e<kb'yatrndan parc~lar 
vcrm.~ ,.e 1bu meyanda iüu:el 
Tüdoçesile biuw;t yaulığı •Türk 
1<ad;r. 1 ) lba~lık1,ı şu şi!ri oku"'"1t:s 
ve !hararetle alkışlanm,ştır: · 

Fırtınal<ır ;istün.cie 11{1ıp g-id.eıı 
lıa ımn 

KaJı-ı·reınmı ~-nrlıııısın İstiklal 'llr 
":'<~--ı.1ı1n. 

Heııl ..... oline ba'~t,..111 ela f1Ö'1~~m 
' k.a.bardı ,;,,df.l'1> 

Gurur dıt!ıOU•Ul cnnu?trnda l>ır 

bo11ıba taŞ"111andan. 

Ey tı'icc Tıirl· 1.adım, ey !' ·c-c 
Tii rl: "n<li3ı 

Etrrı.f ııda '"'ki ır gôl"1ı1 rnıı .,_ 

Dun 1 a ıl 

ı-atan 

Senın gô 

ıası. 

<il 1 rı.J y>a l>ugırn 

n 

de t•c ıya1-ın da 
aXLJıUJJLıT ,s.f11/ll "' 'tlıÇ 

:olkıı da 

11'7'1 

a Ml°" r. 

e tad•"" 
1 ''"'114 

er lı Fer 

Se ım gbi t ~l 

l 1'aTilı bir a!l•ı< ?•<'))l"ak ol1tT. 

oniir.dle ı.ekıer. 
Müt,.,,k'C>tn ha'.k edooiYa .n

dan p<>rçalar okur.muş, eilı ,·e· 
;·eni s;;;hne d'il1<'!"'\ii lbelırtmck 

ı; :;k.sad'le Zor r-' '<iıh n .Ceği
ı::en i~dam piye3!-('rir.cten ten ... :; 
ler \"eri!m:'itir. 

BEYoGI.U JlALKE'V'İNDE 
Be~·oğlu HalkCT'i de '.lln 'Te

pf'ba~ı Be!ed'ye B h~es:nde sa
at 17.~0 ö bir börcn tcr'lp ct
m'~rr. 

Törene sİtiklal .narşı ile b~
lnr.m:ş. bt nu Ekrt:m rrıur'un bir 
aç "Z~·',"'Yİ tak:p cıtm.~t:r. 
Bı.rd< n so:ır~ lrılç, kalkan 

gös1c r !eri yapı "ı· IBcyoglu 
llal~cvinın """sı taı.ıfından E
gt. Karadeniz \"e C.t.:nup ,·e J)o.. 

ğu Anadolu O)U"l&rı sterü
m· tır O.' un.ar s.ınt 18,3() a ·a
dar devam < ~ lır 

IJi r Halke\'ler ooe de tıe-

<'<'anl oorcnlcr pılınıııt r 
6(A l-l~ ı 

I' 

~staLıı.,gr.:< ınl)h ... rer.,~ ı ri) !<.· 
b:ı k• lhran1anlı-k ~"'ı~i.ıcaut ıe.::ı dır 

k• bt ru ,-asıCland,rma(:a lııı; 

b:r Ö;,!mP t:•bıri yeti~·n z. 
N:;.z~r ~un. rı ıli\e etın ştır: 

Alman~·a; a aopt.g·mız tha
ve '>omt:>ardıman t· .. rrut. ... !ırıu
zun bütün h.aılb'n g<'li;_m,.si üze 
rindeki ·l,,'rini küçüm~nl'E:k 

büyük bir 'Vanlı~ dı.:r. A\rran 
harp m~Kırıesinin hayat1 -;ana
yi 'JTifl'rkezler~ne datfbe',rT .ındir
mePin biz·m :çtn \•az:"'e olduğu 
c~ttk r.da l?a~vekil Çör<:ıl to.ra

{ıl'dan .' ~p:lan dcınec'n •at'bik 
~dildiğini görmekle lba-hti,·ar bu 
lunuyoruz .. t\maetnı.ız Alman 
korkutmak değil, fe\ce u··,rat
ır.ak. fenalık yapın. ğa devam e
deınez ha!ıe .getirmektir • ., 

Eden 5Özl"ri ne «1~ !-e ele'\· am 
ı·tmi~t r· 

Alm:ın r ;tl.rım iıartoi 1941 
de :.k:m ı·a!mıştı. Çih.<ü Al
lıava kuvvetlerinin nıX!u:-.:1.ırı 

kiıfı aerecc[c uwn ~ ıdet ür 
n~mi~ ve \'ı"),ter d-crecede 
vetli olmam • .r. Alnı~n 
kuv"·etlPrl 31 .. ) iık Btılanya ıneY 
dan muharobe.;ıı-ciekı suıodüz 

ıhl'cumlar·nda pi.kin chl'mü, ve 

.. Arzı haJe etn1ez idlın rür .. 
rti - itmese yağma zaruret 
takati!· 

İkinci cephenin der
hal açılması lazım 
"losk';,va. 26 (A.A.) - M. Vil

kı, yabaııcı ba~ına 'crdıği -"' zı!. 

el< m<"Çt!', l\1. Sta!·n'e görüstük

ter· sonra i'<.inci <i!pheııin derhal 

~ç,!ması lüzumur:a tiııbi olduğıı 

nu söylemiş, <Gdecek yo.z çok 

ge<· kalınmış ohıNk. demiştir. 

Bulgar başveklH 
Al manyaya gidecek 

Buda >ste, 26 (AA J 
sar Ba~·ckı•· M. Filaf'wı, 

But.

M 

Ribbenlrupun c.a\·eotı ı.ızer.r.<' ya 

k nda Alman) a.va gidec ;:i hak 

kında bir Ş:.) ia tlota.0 m. ktad r. 

Şa) .aya s{jr<" hu •eya.hat Ma

reşal Antoo""'"o ite Hırvat tı<kn 

Paglavnik'm geçe .. er yap-

tıkıarı .sey'i.t1~ 1t PIX>Graınına 

hil buluı .maktadır . 
da-

retice el1113k ;,_;n g~rekC'n laıh- f ----....-- -------
-şidatı \ıV. tbir zaman temin cd~ 
rncmıştir. Ş!mdi de l<'mın ede
memek>tdir. ~ bö~ le oduğu 
!><ide bu hücumlardan rnutees
s"r oıınu tuk. 

İngilız lı~va kuvvetl"'n 1:»0 
Temmuzunda Almanyaya ;,:;oo 
t n bomba a•mıglardır Bu ; .ol 
aynı a)da '3.000 ton wmh· ~tıı 

m.~tır. A· at ı»e İngiltere üze

riıc.: yaln z ıkı defa bir gtcede 

J4(.() 1ondaırı faıJa ııtm '.arık. 

Bu da :::..Ondm uzerıntle olmuş

tı.: • Halbukı biz ın<-seliı Londra 
dan beş defa rialıa kuçük o.lan 
Ko.!-01 ı;ıya 90 dak a içinde ıoot 
t bGn b.. ı.ttı -.• 



SAYFA. - 4 

oıyın 

;ı.ı:a.\ı ·1:-ııri 

!4Fc-Y rr: ~ rl y':r rf'nt'r Jk
ı,' t(ı,.. k·L?a 1 rlJ~tuı .'!)'•; •· a~ ..... .:

ı':.o r • ~t.ı.ı.,.·ı ş,laı · Vt, bulıtı.n. btr"nciö:ni 
t'I '(.;"'.., tı· tt.ıı ı,yaa l'Jı -şla(Uı, f'';-kJ'! b ı 

t1·r.J..ınıı~n.n «1nd 1Ta1.;1 rrıa.a 1-~r 

lı ~.g.!, 1 B-!$~\a"-!:'1 ç ka. ) , Poe~ b;T' 1 
1l: tcıCc' • ~ F't ~ ""'b j~p .. o.nô:ı 
K do(llfül')' r:ıl~ V3P , ..::.lı t i , 1tkta~ 1 l ı~ n ı "!" :ı ı.. yıt • "T J ... n.a Fı~ .. 

b ı p 8.:)-f"m'-a a:yr b sc. 1 1~ v" ı 
.;ynı fi ll''.. k n n-

rr V•' J tıô'll :oı; I'' ..r' 
t;t--.".ı le ı · ıe gıl .. I 
.,, t('<!" 

ibt ra · < 
L 
,. rt c-:t"(' n 

1 p «.' 

"' 

a i:~a
ıı 'o n 
ı:ı ı,:.ş"fl-

r; ı , k .B a 1.a ın s • y-

~-. 

Kulübüımi1liin birin<i takş
mı 21/9/942 pazar gıinii Be} -
kıu sahasında ~aat 17 de Be~og
luspor birinci takımile huousi 
bir maç yapacağından arzu c
d~'11 Galata.ar•) 1.ı!arın saat 
14,15 d<- Köpnidcn B~)ko•a 

l 
kalka.oJ k ,- ~purda bııhınma -

_ ları_ 1 

yın rn<.ıca ·~ 1 ,.,ık etı:n~ "" •nıt:'9i :r~.zün

d~ b"rgUn F•·~"'Cf!C .... .ı?ilPı· ~ ··"c~ 

halt:lnın .. c-v~r. 1 J"'' ;ını Hl'1~ 'f;6 

ı::a~~ 16 tia. ) .. ":'JY.lcd.i 1•. d ır. 

C'LATA'\AR.~V • IREYOGLl·SPOJt 

c -. 1G1ttr.a 1 a : 1 ~,) b.Jgı;1in."'lı. m a~a °" 
ştııa-ıe ft.rr ff'u:ı Uıı ı'm> ~~ıatJt.ıD

·-ay ~3.k .1~1 ~ ı:t11. C,ltıy ı ;ındo Bry-
L:ıt u --ro- n' 'l.~""e'. fıı f)."1} ,.,. ;ç b<'f't 
hı.lr--ı t 1 hr n._, ~ . Jlıwr ...,cattt . 

AJ)'<AN AJUN 

A lmanyaya gidecek 
futbol kafilesine reis 
bulunamıyor mu? 

• 
hususta Böfge Direktörünün fikri 1 

trtf.o<ıffr ta r.ı an. v»k•. / t ' u ;.n ,.e.lQ. nı n1 ........ ..:aat ettıgı-

, , ınye ıu• Jitii • .)Jp;c-a ır. S·-
lcyo._n y ı:· •c •n"< -~'arı 1 Bu 
~ rlJe't.ın..: olırr..a : ~ '1",en b ı rr..ı -

<• 

11 ti l..J· 

v, ..... ~.> 

. 
" 

T .._. ..,b p.;_ l' nCı.ikiı 

1 

<ıJ..\'\. t u:1.~ nı· bı..ı ~·Y ı\'Ul-Oe .A r.ü:ıu- tnız i ;,.at>b:.ıl ~-.oesi mi.MUti.i su 1.ro-
}«ya C:<lP-<"LlıJi. c.:an f. \ı kaııJes.. tıaU \:f't·n~ 1 •J": 

~rarrrJ~.z. "1nı ,r h. a-z rtıınf'.k- - .:\ 'Jrr.J.11 9PUl' tc-:Jı.t U~ntn 'v1i.kı. 
tt1.rtr. K f c ıJc ;c..r, er'..r: ~t.:foC<-ı·W- d~ t t .;ze ı11• l~arrb 1 mıuht.tl ,.,_ 

1 K DAM 

~l 
g.:JO r~·~tı...,, \: ıt-n. :;;ı.a t ""9!~. 

R, •2 ?ı.t :lıı k ~1 ar~.:J.;, • 
8,-kl .~ ,ıall"! h;.,op.ı · f~ •• 

9 30 J\,; 7-t«. : 
2.~o 

• :!,J.J 
12,45 
13.00 
18.0ı) 

ıa.c:ı 

JR.45 
1 DJtO 
19,J'j 
19 30 

14 . .;._; 
• 9.:.) 
f 'l.1 'l 

2 t.OQ 

Zl. ı 5 
21 !lft 

22,00 
22.~0 

f'ı'Ogr..ı..ı\ v~ •nt'"n· "':uı. t yh t . 

~1 uz~ K~ı l":ı ı> lıy,ıJn' . 
/1, 1H\.h ~ ' 1. 

P.·t ~ti;:· S; ic:ı :?r• 

nf'-r., 
'\1 ilı 

,1 .•. -· F:ı ... l h f , 

KOlK•., trt ... . 

"-!il:- . 
Zi -a t ~"' 

~Tı 1 J' 1 ~ESo:pt FC<\t flyFio:'J 

ı ... n.; hn }f.rl<'ri. 
Sı• +:w t , 1) rid<, ;ca. 
::\·!ıız1;.. ~·~ııar· 

V•· A-

Kon:.ıt;.ır n: <Ik ?b:•<Jır•' :ı.;ı~1.) 

J{~nı ıf;.: , .ı {F .. • .1 ..aat~ ) 
T\ll'ilz~!..: s.._ Jı< ı \"fi" tr,ı~ ..,,ü e 
.a.ı it. __.. & nb.r. )C. .t ~*"ı-

lcı:rııu1T ı:ı.Pt.c ı l f' r . 
l\~11ziir : 

M<'tJlılt..kt l'(ı<Jot <~·· · , t' .&.. 
j; , na.b··r}r 

l::J.niı .P·'- ·a· .. - ...... 

İktısa.t Müdürlüğü 
memurlarını sefer• 

her etti 
Bf-'.<'diyt ktL~a l m ıidür!tlgıi. 

.p :yasayı kontı ol {.,, g.o a mad
de.,,: stoku mPvcuı oiuy olmadı
ğın te>'bi t iç n kadrosundaki 
'\ıi. tun kontrolor!eri sd<rber l -

rn ştir. Menıurlc.r, dünden itıba 

rln, munta.zan1 biı pro.gram <i -
h?iir:d'C' raaliyfte ~een1isJerdır 

Arıcak, ne yazıktı k> beı e<.y 

ikt=:--at müd ,., ğifrıü,.. ~ d.{l. o ın 

d• k btilün Kont. lör!c:r, yet..ı 

ki~:clcr "b ~~tt r! 

Okçuluğun 
için Valinin 

inkişafı 

tetkiki 
·v a,J \ 1.• BeLt dı )t: Rt i sı Dr. 

Liılti Kırdar dün Okml'ydan na 
g trn!~ ve okçulugun ,nk.işniı 4-

ç•ıı mcydaııJa yapılac:ık tc,iso t ı 

g(;zden geç irmıstir. 

!7 -- 1'\ Li'I, - l~H! 

Türk-iye Umum Mümessilliği -== == 
SADETTİN SÖNMEZ • • M. LOGOTETİS 

W'" İstanbul Sirkeci Horasanciyan Han Numara 7/25 

Kıı. - E<l.~k 
Ana - t ik 

Tek·fon: 20412 T..-lgrar: l,ORh, 'Z - htaııbu l 

A YRiYE LiSELERi Orta - Li<e 
Yatılı - Yalosız 

•t J..l..&b- k.•,ydin~ .. dıeıv<:<•ı uJ.unnlfl.~ t.a d.ır }t;...V.. ta 'fli::Jf rı •) ~·K~~rt'rı r. y .,tı : -a.,'·kk )o;ooı ı 6;ır T'l 
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iş, nezle, -
rıp romat·zma B ş, 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabında ünde 3 kaşe ahnabilir. 
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l ' k.• l''r:-oır>ı.} ı ' ı,,ı i'!ll t·c'·'.ıcrr. 0 'il·.,•;, 1 
D,; w bu,ıJk aın ı l ti.13! r .• 1 l U'M'~· k 

orı,on u c.ge da,f'f.' e e ~ .. t
ro ıı~it 0~1.ıı ~ • :k !•1tbolc ıar •<'·"l - l 
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ı. ~ n~ . h•T! o y ıh-r .. ı~ •1 bera-bei J·ı~
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~ "'l ~ 1de c; :,. b ·i· 'ıbn g •. .._~re

ı ıJ.dr 

K-~sntP.~SA - m n UTPA<;~ 

$f 1 r r 9tcldı.nda g .n1 • bıı .... ,· i 
tı ~ 11f•ıe n:.:ı.çın r K<:tı,mp~ ;J:ı' Ua'-"'U.t-
r ~<Sa y.'l.pnc. 1Jı •~ır G't"Ç r n hafta 
D:: J;'l'..tm l ı a~ üt> P ı \Jl1.'U.1.?n ı>a· 

ıvtO'.ı<l'Şlllfut" bu l, ... {!,.1 kU\Ve":}I bıt• 

-raı;c:ıp onÜTldc (' t ·ı Oiır n uca<1 ·~ 
O' ~("t!R.}-c;: 'dl. J.: -, i)f) ~:ı.ın ,, .. 

JXI "' *>o)~ Hl' 

t,v'n.. mı..'1\4.ı f'Jj r. 

81:\'KOZ 

G ı.:rıün. aJn m<i'Çl Be S<.Jaş tlif! Bteıy

bn a, mda oyı-.ı.nacakıf \'e. 'uA 
Bt>;ş1kı' ~ yrn oattr f'j n< ı· ,,ta-

a f'e~ht"E' · c ... 'ıu · f t>' 
T"' T • , ~y-.. . .. .... ... ... ..... .. .... .. 
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C: unc, 
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J3 • 
oiKKAT: Ga.ı •t•"" rooo.nıfn 

t vrak grri veTilı,..e ~- . 

Bize (Fitrcm.z Tiı rk Hva a 
Kurumu'lıa , -eriniz) dcdık leri 

zam an hoç tercôcii't cdebiLr

miyiz. Göklerin korunma•ı -
n a tercJı edobtic<'eğ:rniz h iç 

hı r mesele va m,dır? 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. N~riyat 
Direktöril: Cevdet Karabilı:in. 
Dasıldıb 7er: ·~u 'Idarai• 

·ı. ı:;. 

UA . RASi 
ı.. fASAHRUF 

HF..'>APl.AR I 
2 ibne 'f'.'Şl' n 

K~ ~1df'ti:ı:~ .. yn ;l:n 

..ıt r ..... 11•Y" •~t 
aaf't JO C-0 liral·k 

> !-100 , 
, 251} , 
> ltlO > 
> 50 > 
, 25 ' 

A cele Satıhk 

Husulji ya.pilı.mı~ .. jdareli ' ' " 
ıc martarlı ı:i nko kaplı B U:t 
DOLARI VE KELVİNATOR 
MARKA .ı ayak. evler ıçin, w..: 
m :ı stomel buz dol ıtbı ve iki 
•Jet şık her mağazaya ıa -
7.l'll (Nmn) ile pastanelcr 
v~ mulıallebioiler it;'" LÜKS 
TEZGAH ace le satılı ktır. ta-
4>Ie r n 
Yunmı Seviç'e müıacaatları . 
Galata : Arap cami Hergamut 
sokak No. 3 telef<m 41237 

Sehhk ucuz ev 
Fener Ave ıbey mahull.-<i s ; •~

hoıne caddeı;h_.,.~e 45 nnıllaralı ~ 5 
rda l ı , ınntfak, e"· altı , elektriği, 
çift lıal5sı , kuymu -e hiiviik 
bnhçtsi olan ev acele <at ı lıklu. 

İ~indekilere müracaat. 

DOKTOR 
Balız Cemal 

LOKMAN HEKİ!lf 
DAHiLİYE MÜTEHASSISJ 

Divan;volu 104 
Mn•••ue u,ııorı: %Ji-I. T•I !%3981 

Bir yüksek inşaat mühendisi alınacaktır 
t 'n'Uo• ;n ~Ll4·Ji.i g o.::·.~ ınr•·k ı1z t.·~k .:ltı.n<!a l ı.hc ~. ~,:,,,,,..., Ulleı'f .. ~-

ğıd<J1k.ı ~;ı!at' d:ı:r~:nd-e t:~rfltl b i-) -ki.: • ~··at ı: t'r ıı: 1 i.,, a 1 1 '1rı•:Uİ<: 1 • 
ı _ l'\l c-1·,Jr ı ~-anun~nun 4. {Ü rıı:·Hj.["o..'n(le y1- ~ f'\ " Rıf1 t .. 'z b~ı'un.-

2 - ı.ı ed:ıı 1 ı:rıı:l: r t~ı;: vız.ı rt' n.J ra ı tır b tin 'Kik' 

3 - \•er;L~Cf'.ıt u~Jt'1 3056 ~ay:! 1 k~ıtuın bLU'ürıı 1 e ıt ti ıJ t~~ t(~l> l t-~ ' ~<'tfıkt;· .. 

~ fı.ı..ra~.-ıt ~t'C('k.!erJn sa il: v ı_ 1Jku
0

ntlk ı n. ı t. ~ 
~43- ı.;. .d.a. y:ızılı v.ı·s:')v }ı. ·ı b:ıj;'öJilC3~·l;ı1-dıı· 

A - HlıV l' 't. c ı!ftla.rıı \.f):ı .n u: .:ıdd-aık !'urıı~t·. 

D - İyi <iunırn m ı..b.'\t,.ı-ı 

j ı c..1 ı!' 

<" - Okul ~t .. .(.tt'tn.an."s VlY • ı .l\.l:W.ttldn."t ~ ır.et· •>· aıi.anıcı rr.t: nıı K.ct-

tf... t;hs.l ('ltn'!i. t ı J .,..l.:.1 rı. 1 ~ 4 5 8 .ıt~')·ıh k..:ınµruı gu ı't' :;.1-naJu rı ·kt~a. fc!t>n 

:afôa.k lU ı'< •ti. 

ı;:.,ı.n'I. 

E _ ~~el(,,'(" ı.;..ıh~· ,(r,ı.ı·ı )e 1 '"'•<' ola ,..ıan b o t.: -..w:J,1ın 

ifi <ı.diliJ..ft SUf'(•tJ•·ri. 

KIZ VE HlKl.K K.ISDll~\RI 

··~ıl 

(10215 ) 

BOGAZİÇİ LiSELERİ 
Ana su:ulı • i - Orta· Lise 

Rssnıf Dairelerin ilan işle r i 
Hakkıncf üh;m ~r 

TEBLIG 
ş·.aıdiy,· k odar re~nı i dc.. ir-c lerin iJ:1. ulnrunrı nP~""ine t& \1 8S· 

ı 5'Ut t.•den merkezi İ~1.anlıu ida }~rzu.ı uın Jian ı rıd11ı...; ('J1lrk Ma· 
:orif Cr m ;y.-t i ltt'Snıİ ilim j, !eri Biir""' Vmi1<-d Sirk•Iİ) la•
fi~ e h linded 'r. 

• • 1 
Ticaret l.onununuıı 2:12 ınci madde' ! nıu.·ibinre mabkernMıın, .. 

1 

. tasv;hin<' iktiran e:ıni~ _bir c;;ürek:i ~kara·n olnınd1~1:n_dan ı:-.ıu. · 
runı llanınılaki S ı rk•tın ı;ıı • oınel al a ıle.am ı kal>ıl degıldL< . 
Bu .:;ebcple il flnl rı rınızın dt)<b r tulan doğnt~ '' 

I.Sl'ANBl 'L i\.,"\KARA CADDE.'>İ.'iDE 
KAYA IlA NINDAKİ 

Türk Basın Birliği ve Ortaklan Resmi 
Hanlar Kollsktif Şirketine 

göntlerilınesin i rica ed<: r İ.ı. ~iındi3e knd ;.' r F~z1 l? t11n ll ı. nı n 
daki Şirket e ~ünderi len i15nl nrın da ~i rkc 1 İ'ı n; ı.e te \dİ ed ihn c• 
sinin bi!d i rilme~ni ıa,· ::yc CJ Jcr-iz. 

o 

Hakiki güzellik. kremi 

GÖZEN PUDRA 
en in~: e ltrtan pudra )~ni 

n.•nk!er 

Gözen Briyantini 
KristalİLe " ' lik•t 

Y.ığlı - \'aj:-.ız 

Güzell ik Sütü· Cildi Gençleştirir. 
Kad i fe gib i bir ten yaratır 

GÖZ! ALLIÖI urib renkler Lavanta çiçeği 

GOZt:.N' in dörl kokulu losyonları 

st;V BE~I 
OYA 

ESlllER 
HÜLYA 

GÖZEN'in Dudaktan Kalbe Parfumu 

llri~at' ılepoları Gözen nıüe~seseı.i Büyı<k Podaııe ead.ı.,; :"/o. 5 

TÜRKiYE CUMHUR)YETl 
ZiRAA T BAN KASI 

Jfı:r J:u. 1 dl"ılll : ıaaıı - Se • ır.ay es:. 10 000 l){ı() '!ürk Lrıısı. 
' Şu hf' ve aıans adeo>. 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleieri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 
Zıı &at bankasında kıımba ralı ve ıhbarFc l:b arruf ht.ap

kut'a je a;a ·, , drı ki pl iına gö anJQra st .ıeuc 4 c.e!a çc 1

f cek 
kw'a ·ı e aa<~odaki plana gö rP ;harnıy.- ıla iiıtr1" <'aktır. 

f A. l.MO lir•lılı C OOG L 11100 Adet H lıraWı. 5,000 L 
c • $00 • ı.ooo • ızt • co • •,81ıt • 
4 • ıse • ı,oftO • 

' O , lOll • 6,000 • Hl • il • J.205 • 
DİKKAT: rıeseplarındaki para..:ır b .r •<'r.c ıç:nd" 00 ha-

dan a~ağı dü~m,yenlece ilıra mıye çıktığı takdiroc ~;, 20 f,ız.la· 
sile vcri1~ck1: ! r. 

Kl'r'ala.r aenede 4 cıefa 11 ma.rt 11 Haziran 11 
Eylı'.:l ve 11 Birincikanun tarih !erinde çe! ile<ekfr, 

~ j, """ " 

Eulgar 
Hey'eli Bu!garis· 

tana döndü 
Bir rıı- dl't c' vtl şeh 

J;p bu ada A k r ) 

B ulgar 'icnıet h<"'>c', 

ternnsla rn ı ·bıl r<: K.t 

miz.e ge 
giden 

oraciak ı 

ra h -

fa t la m u . Hulg r 1 • 

cart' l.ev ~ b"z 
ıJ~ra "Varı ı bı r 
Jley<'t dun gcc B 
~'vı lt e 


